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Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi. 
   Aleksander Janowski

 

Wstęp
Pomorze jest jednym z wyraźnie określonych regionów Polski. Z punktu 

widzenia przyrodniczego jest ono naturalnie powiązane z całością teryto-
rium naszego kraju i posiada naturalne granice. Jednakże, uwzględniając 
aspekt historyczny, już w średniowieczu region ten został podzielony na 
dwie części – Pomorze Zachodnie i Pomorze Wschodnie. Od czasów roz-
bicia dzielnicowego aż do zakończenia II wojny światowej dzieje Pomo-
rza Zachodniego toczyły się odrębnym trybem od pozostałej części Polski.  
Z tego powodu jest to wyjątkowy region, którego dziedzictwo kulturowe 
jest dorobkiem wielu narodów. 

Obecnie Pomorze Zachodnie utożsamiane jest z powstałym 1.01.1999 r. 
województwem zachodniopomorskim, które pod względem historycznym 
zajmuje ziemie dawnego Księstwa Pomorskiego, wschodniej Brandenbur-
gii oraz północno-zachodniej Wielkopolski. Z racji położenia z dala od cen-
trów polityczno-administracyjnych, na obszarze ścierania się wpływów 
pomorskich, polskich, niemieckich, duńskich, szwedzkich zachowało się tu 
niewiele obiektów architektury o randze europejskiej. Nie znaczy to, że na 
terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma walorów turystycz-
nych o charakterze kulturowym, ale mają one przede wszystkim znaczenie 
regionalne.

Dla współczesnych mieszkańców Pomorza Zachodniego niezwykle istot-
nym zagadnieniem jest odpowiednie wyeksponowanie istniejących wa-
lorów turystycznych zarówno przyrodniczych, jak i antropogenicznych. 
Ma to dwojakie znaczenie. Z jednej strony świadomość zamieszkiwania  
w atrakcyjnie turystycznym regionie podnosi poczucie własnej samooceny 
mieszkańców i kształtuje ich regionalną tożsamość. Z drugiej ma to zna-
czenie zupełnie pragmatyczne i może dawać wymierne korzyści w postaci 
przychodów z obsługi ruchu turystycznego. Niestety, świadomość istnienia 
walorów turystycznych wśród mieszkańców województwa zachodniopo-
morskiego jest ciągle zbyt niska. 

Wyniki prowadzonych w ciągu ostatnich lat badań z zakresu nauk przy-
rodniczych, archeologii, historii sztuki i innych dostarczają zaskakujących 
i ciekawych informacji o zasobach Pomorza Zachodniego, które odpowied-
nio udostępnione mogą stać się cennymi walorami turystycznymi. Właści-
we spopularyzowanie tych walorów może spowodować to, że zostaną one 
cenionymi i znanymi atrakcjami turystycznymi. 

Niniejszy przewodnik ma znacząco odmienny charakter od tego typu 
opracowań spotykanych na rynku. Jego głównym celem jest przybliżenie 
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mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego, jak i turystom zu-
pełnie nieznanych lub mało wypromowanych walorów turystycznych  
o charakterze krajoznawczym. Wiele zawartych w nim informacji pierw-
szy raz udostępnionych zostaje szerokiemu kręgowi turystów i krajo-
znawców. Przyjęcie takiego założenia spowodowało, że autorami prze-
wodnika są specjaliści różnych dziedzin: geolodzy, geografowie, archeolo-
dzy, historycy sztuki i regionaliści. Połączyła ich wspólna myśl, aby część 
swej wiedzy, w większości zdobytej w terenie, zaprezentować w postaci 
tego przewodnika. 

Przewodnik ten ma przede wszystkim służyć uczniom i nauczycielom 
mieszkającym na terenie województwa zachodniopomorskiego w odkry-
waniu ich małej ojczyzny – Pomorza Zachodniego.

Materiały uzupełniające do przewodnika zawiera „Poradnik metodycz-
ny dla nauczyciela”. Obejmuje on scenariusze zajęć terenowych oraz infor-
macje o podstawach formalnoprawnych organizacji turystyki i krajoznaw-
stwa we współczesnej szkole.

Trasy wycieczek zostały opracowane tak, aby można było je zrealizować 
w czasie jednego dnia. Oczywiście można połączyć 2 lub 3 trasy i w ten 
sposób powstanie dłuższa wycieczka. Zaprezentowane opisy tras mogą 
być merytoryczną podstawą realizacji zajęć dydaktycznych z różnych 
przedmiotów w zależności od bieżących potrzeb nauczyciela. Mogą one 
być wykorzystane na wszystkich etapach kształcenia. Nauczyciel zysku-
je w ten sposób możliwość indywidualnego doboru realizowanych treści  
i wykorzystania zajęć terenowych w realizacji tematów z różnych przed-
miotów.

Należy oczywiście pamiętać, że zapoznawanie z walorami krajoznaw-
czymi regionu nie powinno prowadzić do znużenia uczestników wyjazdu. 
W tym celu w przebiegu tras wycieczek uwzględniono również elementy 
rekreacyjne, gdyż połączenie poznawania z wypoczynkiem daje najlepsze 
efekty dydaktyczne i wychowawcze.

Zespół autorski oraz wydawcy przewodnika życzą wszystkim zwiedza-
jącym województwo zachodniopomorskie wytrwałości i dociekliwości  
w rozwiązywaniu zagadek i poznawaniu ciekawostek krajoznawczych na-
szego regionu oraz wielu niezapomnianych wrażeń. 

Zbigniew Głąbiński
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Formy eoliczne – formy terenu po-
wstałe wskutek niszczącej i budują-
cej działalności wiatru. 
 

Morena – (1) osad niesiony w lądo-
lodzie (lodowcu), (2) osad wytopio-
ny z lądolodu (lodowca), (3) forma 
zbudowana z osadów wytopionych  
z lądolodu (lodowca).  
 

Morena czołowa spiętrzona – wały, 
garby i pagóry powstałe wskutek 
spiętrzania i odkłuwania starszych 
osadów przez nasuwające się czoło 
lądolodu.

T R A S A  1

Historia ukryta w legendzie, 
pod ziemią, pod wodą – wyspa Wolin 

Wyspa Wolin, choć pozornie znana i często odwiedzana przez turystów, ciągle skrywa śla-
dy swojej burzliwej przeszłości geologicznej, jak i bliższych nam dziejów historii. Współcześni 
mieszkańcy Wolina – legendarnej Winety próbują odtworzyć dawny świat w Skansenie Sło-
wian i Wikingów, a dzięki współpracy geologów i archeologów wiemy coraz więcej o przyczy-
nach zagłady tej ludnej kiedyś osady. To również doskonały teren do prowadzenia obserwacji 
zmian dokonujących się we współczesnym krajobrazie. Podajemy nowe fakty o znanych miej-
scach i obiektach oraz prezentujemy te atrakcyjne, ale mniej odwiedzane.

Charakterystyka fizjograficzna wyspy Wolin
Na stosunkowo niewielkiej pod względem obszaru 

wyspie Wolin (265 km2) znajdują się unikatowe obiek-
ty przyrodnicze (1) o dużej wartości edukacyjnej. Wśród 
nich, poza znanymi wśród turystów atrakcjami z terenu 
Wolińskiego Parku Narodowego, istnieją inne, mniej spo-
pularyzowane. 

Na Wolinie wyróżniono dziewięć mikroregionów fizycz-
nogeograficznych. Są to:

Mierzeja Świny zwana też Mierzeją Przytorską, która 
powstała w ciągu ostatnich 6000 lat i stanowi rozległy ob-
szar występowania form eolicznych w postaci wałów wydm 
nadmorskich i obniżeń międzywydmowych.  

Pasmo Wolińskie stanowi przykład dobrze wykształco-
nej formy spiętrzonej moreny czołowej, która powstała w 
czasie ostatniego zlodowacenia.

Pagórki Lubińsko-Wapnickie (11) są przedłużeniem 
Pasma Wolińskiego w kierunku południowo-zachodnim. 
Są one silnie przekształcone przez działalność górnictwa 
odkrywkowego w poszukiwaniu kredy i margli. 

Pojezierze Wolińskie położone na wschód od Pasma 
Wolińskiego liczy dziewięć jezior: Warnowo, Czajcze, Do-
mysławskie, Żółwińskie, Kołczewo, Wisełka, Zatorek, Ra-
cze i Koprowo. Są to jeziora polodowcowe za wyjątkiem je-
ziora Koprowo, które powstało wskutek odcięcia dostępu 
do morza. Wszystkie jeziora mają dna położone poniżej po-
ziomu morza, a więc stanowią kryptodepresje. 

1

1
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Sandr ( szwedz.) – rozległy stożek 
piaszczysty utworzony przez wody 
roztopowe wypływające z lądolodu 
lub lodowca.  

Kem – forma terenu w postaci 
pagórka, wału lub stoliwa  
zbudowana z piasków lub żwirów 
warstwowanych powstała wskutek 
depozycji osadów w szczelinach  
topniejącego lądolodu. 
 

Oz – wał z piasków i żwirów 
akumulowanych we wnętrzu tunelu 
lodowego, którym płynęła woda  
z topniejącego lądolodu. 
 

Prawo lubeckie – niemieckie prawo 
lokacyjne obok prawa magdebur-
skiego najbardziej rozpowszechnio-
ne. Wzorowane na prawie Lubeki, 
nadanym miastu w 1226 r. przez 
cesarza Fryderyka II. Od XIII wieku 
stanowiło wzór prawno-organizacyj-
ny dla ponad 140 miast, położonych 
wzdłuż południowego wybrzeża 
Bałtyku i na przyległych terenach. 
Przyjmowały je głównie miasta 
związane z Hanzą. Cechą charaktery-
styczną miast lokowanych na prawie 
lubeckim jest brak placu rynkowego. 
Funkcje rynku spełnia szeroka ulica: 
Długi Targ w Gdańsku lub Stary Ry-
nek w Elblągu. 
Lokacja miast na prawie niemieckim 
gwarantowała zwykle w przywileju 
lokacyjnym prawa mieszczan, przy-
czyniając się m.in. do rozwoju gospo-
darki towarowo-pieniężnej i unieza-
leżnienia miasta od feudałów; chłopi 
otrzymywali dziedziczne prawo do 
ziemi, wieś – autonomiczny sąd.

1 Równina Dargobądzka to obszar sandrowy powstały 
wskutek działalności wód polodowcowych.

Mokrzyckie Góry to pasmo morenowe o maks. wysoko-
ści 68 m n.p.m., położone w południowej części wyspy mię-
dzy Wolinem a Dargobądziem. 

Obniżenie Kodrąbskie – falista morena denna urozma-
icona pagórkami kemowymi i wałami ozowymi. 

Mierzeja Dziwny stanowi wąski zespół wałów wydmo-
wych oraz od południa podmokłych równin akumulacji ba-
giennej. 

Półwysep Rów to częściowo ścięty wskutek falowania wał 
ozowy, obecnie pokryty cienką warstwą osadów torfowych.

Ukształtowanie powierzchni okolic Wolina
Najważniejszą cechą rzeźby terenu okolic Wolina jest 

wydłużona forma terenu, na której zostało zbudowane śre-
dniowieczne miasto. W IX i X wieku forma ta była niemal 
ze wszystkich stron otoczona bagnami i terenami podmo-
kłymi. Od wschodu były to nadbrzeżne bagna ciągnące się 
wzdłuż rzeki Dziwny, a od zachodu równiny bagienne Ob-
niżenia Kodrąbskiego. Wzgórze wolińskie miało więc natu-
ralną ochronę przed nieproszonymi przybyszami. 

Wydłużone wzgórze wolińskie jest przykładem ozu. 
Ozom towarzyszą zwykle tzw. rynny przyozowe. Jedną z ta-
kich rynien wykorzystuje od kilku tysięcy lat rzeka Dziwna. 
Wcześniej, tam gdzie dzisiaj płynie Dziwna, znajdowało się 
rynnowe jezioro polodowcowe.

Wolin 
Niewielkie miasteczko położone nad Dziwną zadziwia im-

ponującą historią. Badania archeologiczne wykazały ślady 
osadnictwa w tym miejscu nieprzerwanie od czasów neoli-
tu. Miasto powstało najpewniej na przełomie VIII/IX wieku. 
Była to stolica plemienia Wolinian (Velunzani wymienieni  
w połowie IX wieku w przekazie Geografa Bawarskiego opi-
sującego te ziemie na zlecenie państwa karolińskiego). We-
dług tego przekazu plemię to miało 70 grodów. Największy 
rozkwit Wolina przypada na wiek X – pierwszą połowę wie-
ku XI, kiedy po raz pierwszy został zniszczony przez Duńczy-
ków (1043 r. – wyprawa Magnusa Dobrego). Było to wów-
czas bogate i ludne miasto, jedno z największych w tej części 
Europy, w którym obok Słowian zamieszkiwali przedstawi-
ciele różnych nacji. Według przekazu z X wieku arabskiego 
podróżnika Ibrahima Ibn Jakuba było to „potężne miasto nad 
Oceanem (Bałtykiem) mające 12 bram. Ma ono przystań, do 
której używają przepołowionych pni.” 

2
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Hanza – średniowieczna organizacja 
miast, mająca na celu opanowanie 
handlu na Bałtyku i w krajach  
nadbałtyckich.  
Dla obrony swych interesów Hanza 
posiadała własne wojska lądowe  
i flotę wojenną. Hanza posiadała 
liczne przywileje przyznawane przez 
władców poszczególnych krajów. 
Początkowo należały do niej  
wyłącznie miasta niemieckie  
położone nad Morzem Północnym, 
m.in. Lubeka, Stralsund, Greiswald, 
Hamburg, później objęła także  
miasta niemieckie położone nad  
Renem oraz miasta krzyżackie, 
szwedzkie i polskie.  
Z miast polskich do Hanzy należały 
m.in.: Gdańsk, Toruń, Elbląg.  
W szczytowym okresie rozwoju  
Hanza liczyła około 160 miast  
pod przewodnictwem Lubeki. 
 

Dendrochronologia – naukowa 
metoda datowania polegająca na 
analizie wzoru słojów drzew,  
pozwala określić wiek z próbek 
drewna z dokładnością  
przynajmniej co do roku. 

1Tu przybył w 1124 roku św. Otton, który ochrzcił miesz-
kańców i zbudował dwa kościoły: św. Michała Archanioła 
oraz pod wezwaniem św. św. Wojciecha i Jerzego. Tu też w 
1140 roku ustanowiono siedzibę biskupstwa pomorskiego, 
którego biskupem został Wojciech. W 1176 roku po kolej-
nym najeździe Duńczyków (1173 rok) biskupstwo przenie-
siono do Kamienia. Wolin wtedy utracił swoje znaczenie. 
W 1278 roku lokowany został na prawie lubeckim, a w XIV 
wieku należał do Hanzy, jednak nigdy nie odzyskał dawnej 
świetności i liczebności dziewięciu tysięcy mieszkańców.

Obecnie Wolin otwiera się coraz bardziej na turystykę, 
kusząc odkryciami archeologicznymi i licznymi przedsię-
wzięciami z zakresu archeologii eksperymentalnej – stocz-
nią Niedamira rekonstruującą wczesnośredniowieczne ło-
dzie i statki oraz skansenem, a także festiwalami Słowian 
i Wikingów (3). Historii Wolina i wynikom badań poświę-
cona jest kolekcja lokalnego Muzeum Regionalnego im.  
A. Kaubego oraz znaczna część ekspozycji „Pradzieje Słowian 
na Bałtyku” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Współ-
czesność obdarowała Wolin obwodnicą z najdłuższym w 
Polsce mostem łukowym (4) (165 m między podporami, 
2003 r). Odbudowano także zniszczony w czasie działań  
II wojny światowej gotycki ceglany kościół św. Mikołaja 
(2). Obszerny teren pomiędzy kościołem i brzegiem rzeki 
był pierwotnie gęsto zabudowany, czego ślady widoczne są  
w miejscach archeologicznych odkrywek. W muzeum obej-
rzeć można makietę przedstawiającą przedwojenny Wolin.

Podczas najnowszych, ratunkowych badań archeolo-
gicznych kierowanych przez prof. Władysława Filipowiaka  
na linii przebiegu obwodnicy Wolina dokonano szeregu no-
wych odkryć, które znacząco rozszerzyły wiedzę o histo-
rii Wolina u schyłku X i w XI wieku. Badania archeologiczne, 
udokumentowały znacznie większy niż dotychczas przypusz-
czano zasięg nabrzeży portowych z X wieku. Wyraźne śla-
dy drewnianych konstrukcji nabrzeży portowych odkopano  
w północnej części miasta, a za pomocą metody dendrochro-
nologicznej określono czas ich budowy na koniec X wieku.

Jednocześnie, dzięki badaniom geologicznym prowa-
dzonym przez prof. Ryszarda Borówkę pod doliną Dziw-
ny oraz przy jej brzegu zachodnim, stwierdzono występo-
wanie dość grubej pokrywy osadów jeziornych i bagien-
nych związanych z dawnym jeziorem rynnowym istnieją-
cym na tym obszarze przed ok. 6000 lat. Budowa ciężkich 
konstrukcji drewnianych nabrzeży portowych na grubej 
pokrywie osadów jeziorno-bagiennych zapoczątkowała  
w X wieku proces osiadania gruntu i stopniowego obniża-

4
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1 nia się powierzchni objętej zabudowaniami. Mniej więcej 
w tym samym czasie zaznaczyła się również dość wyraźna 
tendencja wzrostu poziomu morza uwarunkowana bardzo 
ciepłym klimatem, jaki panował w przełomie I i II tysiącle-
cia naszej ery. Te dwie przyczyny, a mianowicie wzrost po-
ziomu wody oraz zapadanie się powierzchni terenu spowo-
dowały zalanie dość sporej części gęsto zaludnionej dziel-
nicy portowej Wolina oraz nisko leżących obszarów znaj-
dujących się na zachód od miasta. 

Badacze uważają, że te zmiany środowiskowe, wywoła-
ne częściowo przez samych Wolinian, spowodowały zapaść 
gospodarczą tej znaczącej osady, a jednocześnie być może 
stały się impulsem powstania legendy o Winecie – zatopio-
nym mieście portowym, słynącym z wielkiego bogactwa.  

Obecnie – od wielu już lat – organizowany jest latem  
w Wolinie Festiwal Słowian i Wikingów, którego jednym  
z zamierzeń jest przypomnienie dawnej świetności miasta  
i przybliżenie jej współczesnym mieszkańcom. W tym też 
celu Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów wybudo-
wało na wyspie nad Dziwną skansen (5). Docelowo ma w nim 
być 27 chat wykonanych w dawnych konstrukcjach, 4 bramy 
z umocnieniami obronnymi, nabrzeże portowe. Już dzisiaj, 
także poza terminami kolejnych festiwali, można w nim za-
poznać się z technikami wytwórczymi dawnego rzemiosła 
(między innymi: garncarstwo, kowalstwo, szkutnictwo, ro-
gownictwo, bursztyniarstwo, skórnictwo) (6) oraz poznać 
warunki bytu dawnych mieszkańców Wolina, zamieszkując 
w replikach wczesnośredniowiecznych budynków, a także 
przebierając się w stroje z tamtych czasów (7). Odbywają 
się tu warsztaty archeologii eksperymentalnej zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, podczas których uczestni-
cy biorą udział w wytwarzaniu przedmiotów codziennego 
użytku (np. wyrób naczyń glinianych, pieczenie chleba itp.), 
wykorzystując przy tym dawne sposoby produkcji.

Lubin – Wzgórze Zielonka i wsteczna delta Świny 
Brama Świny stanowi najmłodszą część wysp Wo-

lin i Uznam. Składa się ona z dwóch mierzei – Wolińskiej  
i Uznamskiej, które odgrodziły od pełnego morza obecny Za-
lew Szczeciński. Na powierzchni tych mierzei są do dzisiaj 
widoczne równoległe wały wydmowe, które kiedyś rozwija-
ły się na zapleczu plaży. Obecnie te formy wydmowe pozwa-
lają nam na odczytanie zmian zasięgu morza w południowej 
części Zatoki Pomorskiej podczas ostatnich 5000 lat.

Na powierzchni wspomnianych mierzei wyróżnia się trzy 
generacje form wydmowych. Najstarsze z nich, a zarazem 

5
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Poziom iluwialny (poziom 
wmywania) – poziom glebowy,  
w którym odbywa się strącanie 
związków mineralnych  
wyługowanych z poziomu  
eluwialnego. 

1najniższe, są nazywane wydmami brunatnymi. Ich nazwa 
wywodzi się od brunatnej barwy poziomu iluwialnego gleb 
bielicowych, które najdłużej rozwijały się na tych formach 
wydmowych. Nieco młodsze, a zarazem wyższe są to tzw. 
wydmy żółte, na których występują znacznie słabiej rozwi-
nięte gleby bielicowe, których poziom iluwialny odznacza 
się żółto-brązowym zabarwieniem. Najmłodsze, a zarazem 
najwyższe są wydmy białe ciągnące się niemal równolegle 
do współczesnej linii brzegowej. Około 200 lat temu wy-
dmy białe były formami ruchomymi przemieszczającymi 
się z północy na południe zgodnie z kierunkiem wiania naj-
silniejszych wiatrów. Na ich powierzchni nie rozwinęła się 
jeszcze bardziej wyraźna pokrywa glebowa.

Jedynie ze Wzgórza Zielonka (8), można w całej okaza-
łości podziwiać widok na większość wysp (9) tworzących 
nadwodną część delty wstecznej Świny zajmującej po-
wierzchnię około 20 km2  (10). 

Powstanie i rozwój delty wstecznej jest związane z wle-
wami wód morskich do Zalewu Szczecińskiego poprzez 
cieśninę Świny. Szczególnie intensywne wlewy wód wystę-
pują podczas sztormów jesienno-zimowych, gdy przeważa-
ją wiatry wiejące z północy i północnego zachodu. W ta-
kich warunkach poziom wody w Zatoce Pomorskiej może 
się podnosić nawet do 1,5–2 m powyżej stanu średniego. 
Zalewane są wówczas nisko leżące tereny delty wstecz-
nej, a przynoszone wraz z wodą morską piaski są częścio-
wo akumulowane na powierzchni. Analiza geologiczna  
i morfologiczna dna północnej części Zalewu Szczecińskie-
go oraz samej delty wstecznej pozwala na stwierdzenie, że 
w strefie podwodnej Zalewu istnieje niższy poziom delty 
wstecznej. Uformował się on w czasie, gdy poziom wody  
w Bałtyku południowym był o ok. 2–2,5 m niższy niż obec-
nie. Ta podwodna część delty zaczęła powstawać ok. 3000 
lat temu, gdy istniało jeszcze szerokie połączenie Zatoki 
Pomorskiej z Zalewem Szczecińskim. 

Proces rozwoju współczesnej delty wstecznej został wy-
raźnie zahamowany po oddaniu do użytku w 1880 r. Ka-
nału Cesarskiego (niem. Kaiserfahrt) zwanego dzisiaj Kana-
łem Piastowskim. Od tego momentu nie zauważa się wy-
raźniejszego przyrostu delty.

Jezioro Turkusowe
Jezioro Turkusowe (12, 13) jest zbiornikiem powstałym 

w dawnym wyrobisku margli powstałych w okresie kredo-
wym. Jezioro jest zasilane wodami gruntowymi i opadowy-
mi. Jego powierzchnia wynosi 5,57 ha, a głębokość maksy-

9
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Inoceramy – małże występujące 
powszechnie w okresie kredowym, 
skamieniałości. 
 

Margiel – skała osadowa złożona 
z ziarna kalcytowego i minerałów 
ilastych o barwie białej, szarej,  
brunatnej.  
 

Glacjalna – lodowcowa.
 

Egzaracja – zdzieranie 
i rozdrabnianie materiału skalnego 
przez przesuwający się lodowiec  
lub lądolód.

1 malna dochodzi do 21,5 m. Zwierciadło wody znajduje się 
na rzędnej 2,6 m n.p.m., a więc dno jeziora stanowi krypto-
depresję i znajduje się 18,9 m poniżej poziomu morza. Do-
brze odsłonięta część profilu znajdującego się poniżej Góry 
Piaskowej zbudowana jest z białej kredy piszącej z liczny-
mi konkrecjami krzemiennymi. Poniżej występuje jasno-
szara kreda marglista, która znika pod powierzchnią wody.  
W utworach kredy piszącej od dawna stwierdzano wystę-
powanie skamieniałości inoceramów, małżoraczków, mszy-
wiołów oraz otwornic. 

Kopalnia margli funkcjonowała od 1855 roku do lat trzy-
dziestych XX wieku. Urobek był wykorzystywany w fabryce 
cementu portlandzkiego w Lubiniu. Powyżej jeziora w lesie 
znajdują się pozostałości budynków i urządzeń, które słu-
żyły do transportu wydobytego materiału. Cementownia 
działała do 1931 roku. Była to jedna z większych cementow-
ni w ówczesnych Niemczech i produkowała ok. 80 tys. ton 
cementu rocznie. Do cementowni dostarczano również ma-
teriał wydobyty w wyrobisku w Trzciągowie i Wicku (14). 
Pod koniec istnienia cementowni w związku z wyczerpywa-
niem się surowca sprowadzono go morzem z Rugii.

Dolina Trzciągowska 
Dolina rozcinająca w poprzek wolińską morenę czołową 

stanowi do dzisiaj najbardziej zagadkową formę terenu na 
wyspie Wolin. Istnieją jedynie mniej lub bardziej uzasad-
nione przypuszczenia. Jedno zakłada, że jest to rynna gla-
cjalna ukształtowana wskutek erozyjnej działalności wód 
podlodowcowych. Według drugiej koncepcji Dolina Trzcią-
gowska jest formą egzaracyjną powstałą w efekcie erozji 
wywołanej wysunięciem się z dużego lobu lodowcowego 
Odry niewielkiego, drugorzędnego jęzora lodu.

W północnej części doliny znajduje się stanowisko doku-
mentacyjne „Kredownia”. Są to 3 łatwo dostępne niewiel-
kie wyrobiska kredy piszącej z wkładkami margli. Można tu 
również spotkać margle. „Kredownia” jest dobrze widocz-
na z Góry Piaskowej nad Jeziorem Turkusowym.

Zalesie 
W Zalesiu po lewej stronie na zboczu (lepiej widoczne, gdy 

nie ma liści) widoczne są pozostałości po dwóch stanowi-
skach tajnej broni niemieckiej z okresu II wojny światowej 
V-3. Na jednym z nich prawdopodobnie zamontowana była 
lufa działa o długości około 125 m, na drugim około 90 m.

Już w roku 1942 powstał pomysł wielokomorowego 
działa o dużym zasięgu. Od roku 1943 Niemcy prowadzili 
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Porwak – dużych rozmiarów blok 
skalny odkłuty od podłoża przez 
lądolód, przemieszczony na dużą od-
ległość i złożony w obrębie osadów 
polodowcowych.     
 

Konkrecja – skupienie 
minerałów lub agregatów  
mineralnych tkwiące w skałach  
osadowych różniące się od otoczenia 
składem i budową. Mają kształt  
kulisty, soczewkowaty lub  
gruzłowaty. 

1w Zalesiu próby nowej broni. Praktyczne zastosowanie tak 
zwanych stonóg nastąpiło podczas niemieckiej ofensywy  
w Ardenach. W rejonie Trewiru (Trier) zmontowano działo 
strzelające na odległość około 65 km. Problemem było jed-
nak to, że w ciągu doby wystrzeliwano tylko trzy pociski.  
W sumie wystrzelono tam ponad 150 pocisków. 

Ostatnie próby z V-3 przeprowadzono w Zalesiu jeszcze 
w styczniu 1945 r. Wkraczające na wyspę oddziały radziec-
ki zastały tylko betonowe i ceglane fundamenty dział V-3. 

Klif – Świdna Kępa i Grodno 
Świdna Kępa to jeden z najbardziej malowniczych odcin-

ków klifu na Wolinie, który w tym miejscu jest wyraźnie 
wysunięty w kierunku morza. Miejsce to znajduje się ok. 
3,5 km na zachód od plaży w Wisełce. Klif w tym miejscu 
ma wysokość ok. 60 m. Plaża u podnóża klifu jest wąska  
i usłana głazami. Największe nagromadzenie głazów na-
rzutowych zostało objęte ochroną w postaci pomnika przy-
rody o nazwie „Głazy Piastowskie”. Różnorodność materia-
łu skalnego jest imponująca i jest to doskonałe miejsce do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych z rozpoznawania mine-
rałów i skał. W ścianie klifu odsłania się doskonale budo-
wa geologiczna wolińskiej moreny czołowej. Widoczny jest 
tu nieco powyżej plaży porwak szarych margli kredowych, 
w którym znajdują się muszle inoceramów, a także licz-
ne konkrecje markasytowe. Piękne okazy konkrecji moż-
na znaleźć na plaży tuż poniżej linii wody. Powyżej margli 
znajdują się dwie warstwy glin zwałowych: szara – starsza 
wiązana ze zlodowaceniem Warty i brązowa – młodsza, po-
wstała w czasie ostatniego nasunięcia lądolodu. 

Poza analizą budowy geologicznej na klifie można obser-
wować współczesne procesy rzeźbotwórcze kształtujące 
brzeg klifowy (15). Wśród nich są liczne osuwiska, stożki 
napływowe, podcięcia i nisze abrazyjne.

Informacje praktyczne:

Centrum Słowian i Wikingów • www.jomsborg-vineta.com
Zwiedzanie, pokazy i warsztaty historyczne • 609 477 647, 605 640 644
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin
tel./fax 91 326 17 63, 91 326 20 19 • www.muzeumwolin.pl
Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) Dojście niebieskim szlakiem turystycznym z parkingu w Lubiniu lub Wapnicy.

Zalesie, stanowisko broni V-3, Piotr Nogala • tel./fax 91 328 42 71, kom. 601 624 355 • www.bunkierv3.pl
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Hanza – patrz s. 11

T R A S A  2

Tam gdzie ziemia się kończy  
a morze zaczyna 

Kamień Pomorski, Trzęsacz i Trzebiatów to miejscowości, które często znajdują się na tra-
sach wyjazdów turystycznych. Jednak zazwyczaj wycieczki prowadzą do znanych atrakcji 
turystycznych, a miejsc ciekawych i pouczających jest tu zdecydowanie więcej. Poszukiwa-
nie śladów życia z czasów, kiedy żyły tu dinozaury, wędrówka trasą misji chrystianizacyjnej  
św. Ottona z Bambergu, odkrywanie pozostałości pierwszych świątyń chrześcijańskich na Po-
morzu Zachodnim czy choćby obserwacje dynamiki zmian i zagrożeń dla człowieka, jakie 
niosą współczesne procesy brzegowe – to wszystko można zobaczyć i przeżyć na tej trasie. 

2

Kamień Pomorski
Już od IX wieku istniał tu gród plemienia Wolinian, wo-

kół którego powstało podgrodzie. Gród miał silne drewnia-
no-ziemne umocnienia obronne. Na przełomie XI/XII wie-
ku pełnił przejściowo rolę stolicy kształtującego się Księ-
stwa Pomorskiego. Mieściła się tutaj siedziba dworu ksią-
żęcego. Obok grodu znajdował się port oraz targ i karczma,  
a w końcu XII wieku mennica. W 1124 roku przybył tu ze 
swoją misją chrystianizacyjną św. Otton. Powstały tu wte-
dy 2 drewniane kościoły. W 1176 roku książę Kazimierz I 
przeniósł tu z Wolina siedzibę biskupstwa, ustanawiając 
tu tym samym stolicę pomorskiej administracji kościelnej.  
W tym też roku zaczęto budowę ceglanej katedry św. Jana. 
(16) W katedrze pochowani są prawdopodobnie niektórzy 
książęta pomorscy: Kazimierz I (zm. 1180), Warcisław IV 
(zm. 1326), Barnim IV (zm. 1365), Bogusław V (zm. 1374), 
Bogusław VIII (zm. 1418). Przy katedrze wzniesiono także 
klasztor oo. Dominikanów. 

Obdarowany biskupstwem w 1176 roku Kamień w 1274 
uzyskał lubeckie prawa miejskie z rąk księcia Barnima I.  
W XIV wieku przyłączył się do Hanzy. Wtedy także wo-
kół katedry wzniesiono mury obronne, umacniając feudal-
ne księstwo biskupie. Po śmierci ostatniego Gryfity miasto 
przeszło w ręce szwedzkie, a następnie pruskie. Znaczenie 
jako miasto portowe utraciło na rzecz Świnoujścia, ponow-
ny rozwój związany był z rozwojem uzdrowiska. W latach 
1722–1747 funkcję dziekana katedry kamieńskiej pełnił 
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Butelka lejdejska – rodzaj 
kondensatora mający postać  
szklanej butelki, której zewnętrzna  
i wewnętrzna powierzchnie pokryte 
są odizolowanymi warstwami  
metalu. Warstwy te pełnią rolę  
okładek kondensatora, zaś szkło  
butelki jest izolatorem. 
 

Bazylika (typ bazylikowy 
i halowy) – w kościele typu  
bazylikowego nawa główna jest  
wyższa od naw bocznych;  
w odróżnieniu od kościoła  
halowego (częstego na Pomorzu),  
w którym wszystkie nawy są równej 
wysokości. 
 

Maswerk – dekoracja 
architektoniczna charakterystyczna 
dla sztuki gotyckiej; stosowany  
do ażurowego wypełniania pól  
otworów okiennych, ścian, rozet  
elementami geometrycznymi  
w kształcie kół, odcinków łuku itp. 
 

Wimperga – w architekturze 
gotyckiej dekoracyjny trójkątny 
szczyt umieszczany zwykle  
w zwieńczeniu portalu lub okna; 
pole wimpergi zdobione było ślepym 
lub ażurowym maswerkiem,  
krawędzie żabkami, a szczyt  
kwiatonem lub pinaklami.  
 

Laskowanie – typowa dla sztuki 
gotyckiej dekoracja z pionowych  
kamiennych elementów (lasek),  
niekiedy łączących się łukami,  
arkadami, tworzących maswerk, 
laskowania stosowano do zdobienia 
pól elewacji, obramień otworów,  
do pionowego podziału otworów 
okiennych. 
 

Stalle – drewniane lub kamienne 
ławy, ustawiane pod ścianami  
prezbiterium, przeznaczone dla  
duchowieństwa lub dostojników 
świeckich; zwykle miały wysokie  
zaplecki, a z przodu wbudowane 
klęczniki o bogatej dekoracji  
rzeźbiarskiej.

2 prawnik i uczony Ewald von Kleist – wynalazca butelki lej-
dejskiej (upamiętnia tę postać głaz narzutowy z tablicą).

Obecnie melomanom miasto kojarzy się z organizowa-
nymi w katedrze letnimi festiwalami muzyki organowej  
z koncertami na wspaniałym instrumencie z XVII wieku. 
„Słabowitym” Kamień oferuje atrakcje uzdrowiska (źró-
dła solankowe jodowo-bromowe odkryto w roku 1876). 
Pasjonatów urbanistyki i historii zainteresować powinien 
czytelny średniowieczny układ urbanistyczny miasta z go-
tyckim ratuszem i fragmentarycznie zachowanymi murami 
miejskimi z jedną z bram oraz basztą z XIV wieku. 

Kamieńska katedra św. Jana Chrzciciela jest trójnawową 
świątynią typu bazylikowego. Imponującą bryłę wznoszo-
no od XII do XV wieku, co widoczne jest w łączących się 
w niej stylach architektonicznych – romańskim w części 
wschodniej (prezbiterium i transept, czyli nawa poprzecz-
na) i gotyckim w nawie głównej. Wieża zachodnia pocho-
dzi z początku XX wieku. Uwagę zwracają bogato zdobione 
elewacje – w sposób charakterystyczny dla pomorskiego 
gotyku ceglanego: profilowane i glazurowane kształtki ce-
ramiczne tworzą bogaty rysunek maswerków, wimperg, la-
skowań, profili okiennych i drzwiowych. Wnętrze świątyni 
zdobią sklepienia gwiaździste i krzyżowo-żebrowe pokry-
te fragmentami średniowiecznych polichromii – „Sąd Osta-
teczny” w nawie głównej i „Ogród rajski” w prezbiterium. 
Zachowane wyposażenie wnętrza tworzy późnogotycki oł-
tarz główny, gotycka kamienna chrzcielnica, stalle. Słynny 
gotycki krucyfiks kamieński znajduje się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. Elementy barokowe kate-
dra zawdzięcza fundacji księcia Ernesta Bogusława de Croy  
z ok. 1680 roku. Należały do nich: trzy ołtarze, ambona, 
krata lektoryjna i krata wokół chrzcielnicy, organy (wy-
konał je Michał Berigel w Szczecinie, prospekt warsztat  
Marcina Edlebera) z bogatą dekoracją malarską i rzeźbiar-
ską parapetu empory. Słynne organy zaliczane są do najlep-
szych w Polsce, mają 47 głosów i 3300 piszczałek. W dol-
nej części balustrady empory umieszczony został portret 
fundatora z inskrypcją. Ernest Bogusław de Croy (1620–
84) był siostrzeńcem ostatniego z Gryfitów Bogusława XIV.  
W ciągu bujnego życia piastował stanowiska ostatniego  
tytularnego biskupa kamieńskiego (1637–70), gubernato-
ra Prus Wschodnich, rektora uniwersytetu w Greifswaldzie, 
namiestnika Pomorza Środkowego. Zapisał się w historii 
jako hojny mecenas sztuki.

Od północy do kościoła przylega tajemniczo zarośnięty 
wirydarz (17) z gotyckimi krużgankami i część okalających 
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Empora – rodzaj galerii, loży, 
„balkonu” otwartego do wnętrza 
budowli sakralnej lub świeckiej; 
empory mogły być przeznaczone dla 
dworu, zakonnic, chóru itp.; bardzo 
częste w kościołach protestanckich, 
w których każdy uczestnik  
nabożeństwa miał mieć zapewnione 
miejsce siedzące. 
 

Wirydarz – zwykle zbliżony do kwa-
dratu ogród/dziedziniec wewnątrz 
zabudowań klasztornych, otoczony 
krużgankami otwierającymi się do 
niego arkadami; w centrum geome-
trycznie wyznaczonych kwater za-
zwyczaj znajdował się akcent pio-
nowy w postaci studni, fontanny lub 
rzeźby. 
 

Wykusz – charakterystyczny 
dla architektury świeckiej występ  
nadwieszony na zewnętrznej ścianie 
budowli; wykusz mógł być  
czworokątny lub wielokątny,  
przepruty oknami; poszerzał  
przestrzeń wnętrza; najczęściej miał 
wysokość jednej kondygnacji (nawet 
niepełnej), w odróżnieniu  
od ryzalitu, który obejmuje  
wszystkie kondygnacje budowli. 
 

Ostaniec morenowy – fragment 
wysoczyzny morenowej z wcześniej-
szego zlodowacenia, powstały  
wskutek późniejszych procesów  
erozyjno-denudacyjnych. 
 

Eratyk – głaz narzutowy, fragment 
litej skały przeniesiony przez  
lądolód.

2go niegdyś zabudowań, obecnie pełniących funkcję skarbca  
i biblioteki. 

W sąsiedztwie katedry wśród kompleksu tzw. osiedla 
katedralnego, otoczonego pozostałościami murów obron-
nych, warto zwrócić uwagę na renesansowy pałac biskupi  
z bogatą dekoracją maswerkową szczytu frontowego i in-
trygującym wykuszem.

Na środku rynku stoi gotycki ratusz miejski z trójarkado-
wym podcieniem od strony wschodniej i bogatym wystro-
jem elewacji. Na południowej ścianie zachowała się kuna 
– przyrząd do publicznego wymierzania kar.

Z dawnego systemu obwarowań przetrwały fragmenty 
murów miejskich oraz Brama Wolińska  z XIV wieku i Wie-
ża Piastowska – gotycka baszta z XIV wieku przylegająca 
do bramy miejskiej, obecnie obie budowle są siedzibą Mu-
zeum Kamieni.

Wyspa Chrząszczewska
Wyspa Chrząszczewska to fragment ostańca wysoczyzny 

morenowej otoczonego wodami Zalewu Kamieńskiego. 
Posiada powierzchnię około 10 km2 i wznosi się na wyso-
kość do 26,6 m n.p.m. Północny brzeg wyspy jest brzegiem 
klifowym osiągającym wysokość 6–8 m n.p.m. Jest to brzeg 
starej zatoki morskiej ukształtowany około 6,5–6,0 tys. lat 
temu. W profilu brzegu występują brunatno-rdzawe gliny 
lodowcowe, wśród których znajdują się głazy i otoczaki 
skał wieku jurajskiego i kredowego bogate w skamienia-
łości. 

W odległości 20 m od północnego brzegu wyspy zanu-
rzony w szarej tafli wód Zalewu Kamieńskiego znajduje się 
Królewski Głaz (18). Jest to głaz narzutowy (pomnik przy-
rody) pozostawiony przez lądolód. Głaz ten jest reliktem 
najmłodszej epoki lodowcowej, która trwała na tych tere-
nach od 22 do 12 tys. lat temu.

Głaz Królewski to granit, głębinowa skała krystaliczna  
o barwie różowo-szarej, z dużymi kryształami skaleni (ró-
żowe) i kwarcu (szare). Został on dostarczony przez lądo-
lód ze środkowej części Półwyspu Skandynawskiego naj-
prawdopodobniej z rejonu Wysp Alandzkich.

Obecny obwód tego eratyku wynosi 20 m, a wystaje on 
ponad powierzchnię wody na wysokość 2,5 m (średnica 
głazu 3,5 m). Głaz nosi wyraźne ślady odspojenia. Zapewne 
próbowano go rozbić na mniejsze fragmenty i wykorzystać 
do prac budowlanych w Kamieniu Pomorskim. Według le-
gend i parahistorycznych przekazów książę Bolesław Krzy-
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Cechsztyn – epoka późnego 
permu trwająca od 256 do 248 mln 
lat temu. 
 

Ośródka – odlew wnętrza skorupy 
małża lub ślimaka albo głowonoga.

2 wousty miał przyjmować z wierzchołka tego głazu paradę 
okrętów floty pomorskiej.

Na Wyspie Chrząszczewskiej w latach 70. XX wieku wy-
konano głębokie odwierty geologiczne, z których eksplo-
atowano ropę naftową z pokładów wapieni i dolomitów 
cechsztyńskich (era paleozoiczna) zalegających na głęboko-
ści 2700–3200 m p.p.m.

Porwak w Dziwnówku 
Na terenie Pomorza Zachodniego istnieje wiele odsłonięć 

skał starszych niż czwartorzędowe. Ze względu na licznie 
występujące skamieniałości najciekawsze z nich to odsło-
nięcia skał mezozoicznych. Jednym z takich miejsc jest od-
słonięcie w Dziwnówku położone w obrębie oddziału 522 
Nadleśnictwa Gryfice w sąsiedztwie czerwonego szlaku tu-
rystycznego. Około 1 km na wschód od zabudowy rekre-
acyjno-wczasowej Dziwnówka, w lesie ok. 200 m na północ 
od drogi w kierunku Łukęcina (na wysokości skrzyżowania 
z drogą gruntową w kierunku Radawki i Wrzosowa), znaj-
dują się stare wyrobiska wapieni. Są to wapienie górnoju-
rajskie, które odsłaniają się w ścianach dawnych wyrobisk 
(po lewej i prawej stronie drogi leśnej prowadzącej w kie-
runku morza). Nie witają nas tu dinozaury, ale oglądając ju-
rajskie wapienie muszlowcowe przenosimy się nad brzeg 
morza sprzed 150 mln lat.

Szare skałki (19) wapienne pochodzą z obszaru dna niecki 
Bałtyku, skąd zostały „wyorane” przez lądolód i przyniesione 
w ten rejon. Jest to tzw. porwak. Możemy tu zabawić się w de-
tektywa śledzącego tajniki budowy geologicznej (21). Skały, 
które oglądamy to fragment dawnej równiny szelfowej i pla-
ży usianej tysiącami skorup obumarłych organizmów mor-
skich (20). Żyły one w przybrzeżnej strefie płytkowodnej, 
a ich szczątki zostały usypane w formie wałów brzegowych  
i przepojone węglanem wapnia, tworząc wapienną skałę.

Występujące tu skały zawierają liczną faunę małży, ra-
mienionogów, ślimaków i małżoraczków, korali, liliowców  
i amonitów. Są to głównie ośródki. Stanowiskowo ze względu 
na dogodny dostęp oraz łatwość pozyskania materiału pale-
ontologicznego jest niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia 
edukacyjnego. W krótkim czasie istnieje możliwość zebrania 
sporej ilości okazów. Niestety, obydwa wyrobiska są „dziki-
mi” wysypiskami śmieci i regularnie są zaśmiecane. 

Wystąpienie glacjalnej kry wapieni górnojurajskich  
w Dziwnówku stanowi obok wychodni wapieni i margli 
jury górnej w Czarnogłowych i Kłębach koło Golczewa je-
dyny na Pomorzu Zachodnim dostępny bezpośrednio do 
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Abrazja morska – proces niszczący 
związany z działalnością falowania, 
którego efektem jest powstanie  
i rozwój klifów oraz erozja dna  
morza w strefie przybrzeżnej. 

2badań geologicznych, paleontologicznych i paleoekologicz-
nych fragment osadów ery mezozoicznej. Jest to bardzo 
cenne stanowisko dokumentacyjne, naukowo-dydaktyczne 
i poznawcze obejmujące określoną formację geologiczną  
z bogatym nagromadzeniem skamieniałości.

 
Klif nadmorski w Trzęsaczu, ruiny kościoła, 
Muzeum Piętnastego Południka
Brzeg klifowy w Trzęsaczu osiąga wysokość do 13 m 

n.p.m. (11–12 m nad poziom górnej części plaży). Odsła-
niają się tu rdzawo-brunatne gliny zwałowe budujące wy-
soczyznę moreny dennej. W obrębie glin występują wkład-
ki i przewarstwienia osadów piaszczystych i mułkowych.  
U podstawy klifu nagromadzony jest materiał osuwiskowy, 
okresowo usuwany przy wysokich stanach morza. W okre-
sach międzysztormowych u podstawy klifu tworzy się wą-
ski i niski (0,5 do 1 m wysokości) wał wydmy przedniej.

Cały odcinek brzegu klifowego pomiędzy Trzęsaczem  
a Niechorzem jest klifem aktywnym intensywnie niszczo-
nym przez procesy abrazji. Do nasilenia abrazji przyczy-
niają się również warunki gruntowo-wodne klifu tj. wystę-
powanie słabo odpornych osadów gliniastych oraz wysięki 
wód gruntowych. 

Słynne ruiny średniowiecznego kościoła w Trzęsaczu sta-
nowią wielką atrakcję turystyczną, ponieważ są ostatnim 
naocznym dowodem na intensywność procesów abrazji 
niszczących brzegi klifowe polskiego wybrzeża Bałtyku.

Ruiny znajdują się na najwyższym w tej części wybrze-
ża brzegu klifowym. Przebiega tędy południk 15° długości 
geograficznej wschodniej. 

Pierwszy zapis mówi o kościele drewnianym z 1270 r., 
który znajdował się w odległości 1800 m od brzegu mo-
rza. Na jego miejscu na przełomie XIV i XV wieku wybu-
dowano kościół murowany. Po pewnym czasie zaczęły krą-
żyć opowieści, że kościół „idzie ku morzu”. Sprawę zbada-
no naukowo i stwierdzono, że klif podmywany przez morze 
„cofa się” corocznie. Co kilka lat mierzono odległość kościo-
ła od brzegu klifu. W roku 1750 odległość ta wynosiła 58 m,  
w 1809 r. – 18 m, w 1820 r. – 13 m, a w 1868 r. już tylko l m. 

Od połowy XIX wieku zaczęto oczekiwać zwalenia się bu-
dynku do morza. Kościół zamknięto, a wyposażenie prze-
niesiono do katedry w Kamieniu Pomorskim. W roku 
1900 runęła do morza część północno-zachodnia kościo-
ła, a rok później ściana północna. Natomiast ściany zachod-
nia i wschodnia osunęły się w latach 1903–1930. Wraz  
z kościołem uległ zniszczeniu mały cmentarz znajdujący 
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Osuwisko – forma terenu 
powstająca na stromych stokach  
w wyniku procesu osuwania mas 
skalnych, która składa się zazwyczaj 
z niszy osuwiskowej i jęzora  
osuwiskowego.
 

Rewa – podwodna, piaszczysta 
ławica o wydłużonym kształcie 
ciągnąca się wzdłuż lub ukośnie  
do brzegu morskiego.

2 się przy kościele. Przez wiele lat morze wyrzucało na brzeg 
szczątki kości, stąd pochodzi nazwa „toń umarłych”. Tym-
czasem kościół osuwał się nadal. W latach 1974–1976 osta-
ła się ściana południowa kościoła, której zachodnia część 
runęła do morza na przełomie lat 1994/95. Pozostał nie-
wielki fragment ruiny z dwoma ostrołukowymi otworami 
okiennymi i odsłoniętymi fundamentami.

Obecnie ruiny kościoła zabezpieczone są skomplikowaną 
zabudową hydrotechniczną (22) (gabiony kamienne z nasy-
pem na stoku uszczelnione geomembraną, opaska kamien-
na, drenaż w koronie klifu), a skarpa brzegu klifowego i ścia-
na ruin ustabilizowana jest kilkunastoma palami betonowy-
mi sięgającymi poniżej poziomu morza. Wybudowano nowe 
zejście (rampa). Poczynione zabiegi techniczne spowalniają 
abrazję brzegu, lecz nie są w stanie całkowicie jej zatrzymać.

Jeżeli przyjąć, że zapisy historyczne dotyczące odległości 
kościoła od brzegu są prawdziwe, to szybkość cofania się 
brzegu klifowego na przestrzeni lat 1200–1990 była znacz-
na i wynosiła 2,27 m/rok. Współcześnie szybkość ta waha 
się od 0,3 do 1,1 m/r. w różnych częściach zachodniego wy-
brzeża. Na odcinku Trzęsacz-Rewal aktualne tempo cofania 
się korony klifu sięga od 0,3 do 0,5 m rocznie.

Rewal – opaska brzegowa 
Na granicy miejscowości Rewal i Śliwin oglądamy zabu-

dowę hydrotechniczną brzegu wykonaną w miejscu rozle-
głego osuwiska strukturalnego. Na obu przyczółkach zabu-
dowy widać rozwijające się procesy osuwiskowe.

Klif w rejonie Śliwina jest klifem aktywnym i należy do 
najsilniej niszczonych odcinków brzegu morskiego w Pol-
sce (23). Oprócz intensywnej abrazji i ukształtowania pod-
brzeża (zanik rew, twarde gliniaste dno) wpływa na to spe-
cyficzna budowa geologiczna. W profilu ścian klifu w Śli-
winie, w obrębie budujących go glin, występują miękko-
plastyczne iły czarnej barwy (porwak lodowcowy osadów 
kredy górnej). W strefie występowania iłów rozwinęło się 
rozległe osuwisko o długości 300 m, a krawędź klifu w cią-
gu kilku lat cofnęła się o blisko 20 m. Zniszczeniu uległa 
nadmorska droga, a osuwisko zaczęło poważnie zagrażać 
istniejącej zabudowie. Urząd Morski w Szczecinie wykonał 
w latach 1992–94 prace zabezpieczające strefę osuwiska. 
Usunięto koluwium (materiał osuwiskowy) u podstawy 
zbocza klifu, dokonano wymiany gruntu. Następnie wybu-
dowano szczelną ściankę stalowo-betonową w górnej par-
tii zbocza klifu oraz sztuczny stok ze żwirowym drenażem i 
pokrywą roślinną, który dodatkowo zabezpieczono u pod-
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Laterna – przeszklone, najczęściej 
najwyższe, pomieszczenie  
latarni morskiej, w którym znajduje 
się urządzenie optyczne i aparatura 
umożliwiająca świecenie latarni. 
 

Aparat Fresnela – urządzenie 
optyczne składające się  
z koncentrycznych pierścieni  
będących pocienionymi fragmentami 
soczewki. Wykorzystywane m.in.  
w latarniach morskich przy  
generowaniu błysków światła.

2stawy materiałem gwiazdobloków betonowych. W koronie 
klifu wykonano 100 studni odwodnieniowych o głęboko-
ści do 20 m. Ta potężna i droga zabudowa hydrotechniczna 
przyniosła efekt w ustabilizowaniu osuwiska i tym samym 
zabezpieczenia zaplecza z zabudową, ale ma to miejsce je-
dynie na odcinku zabezpieczonym. Poza zabudową tworzą 
się rozległe nisze abrazyjne i postępuje niszczenie brzegu.

Latarnia morska w Niechorzu
Szybki rozwój żeglugi w drugiej połowie XIX wieku, wzdłuż 

wybrzeża Bałtyku zwrócił uwagę ówczesnych władz na lukę 
nawigacyjną tego odcinka wybrzeża. Od 1838 roku świeciła 
już latarnia w Jarosławcu, a od 1857 roku latarnia w Świno-
ujściu, luki tej nie mogła wypełnić też latarnia w Kołobrzegu 
z uwagi na zbyt mały zasięg światła. Zaczęto szukać pomię-
dzy nimi miejsca na nową latarnię. W 1863 roku postano-
wiono wybudować latarnię morską na klifowym brzegu na 
zachód od miejscowości Niechorze (24). Budowa trwała do 
1866 roku. Na laternie zainstalowano aparat Fresnela I klasy. 
Mechanizm zegarowy poruszał pierścieniową blachą z czte-
rema otworami, co umożliwiało wysyłanie światła o pożąda-
nej charakterystyce. Jako paliwa używano oleju rzepakowe-
go, którego zużycie wynosiło ok. 1500 kg rocznie. Zgodnie 
z instrukcją światło zapalano pół godziny przed zachodem 
słońca, a gaszono o wschodzie. 

W 1945 roku pocisk artyleryjski uszkodził laternę i znisz-
czył układ optyczny. W roku 1948 latarnia została całko-
wicie odbudowana według pierwotnej dokumentacji. Jako 
źródło światła zastosowano światło elektrycznej żarówki  
o mocy 1000 W i zamontowano aparat optyczny z obroto-
wymi czterokierunkowymi soczewkami pierścieniowymi. 
Żarówka zamontowana jest w zmieniaczu żarówek tak, aby 
w razie przepalenia się pierwszej świeciła druga. Latarnia 
udostępniona jest dla turystów przez cały rok. Z tarasu po-
niżej laterny roztacza się rozległy widok.

Jezioro Liwia Łuża
Położone jest na pograniczu wysoczyzny rewalskiej, przy-

morskiej doliny marginalnej i doliny Regi. Jest jednym z przy-
morskich akwenów jeziornych Wybrzeża Trzebiatowskiego. 
Podobnie jak jeziora: Resko, Jamno, Bukowo, Kopań, Wicko 
powstało u schyłku ostatniego zlodowacenia około 12–13 tys. 
lat wstecz. Początkowo było to śródlądowe jezioro utworzo-
ne w obrębie zagłębienia wytopiskowego po martwym lodzie 
ukształtowanego na obszarze wysoczyzny morenowej. Cofa-
nie się linii brzegowej Bałtyku południowego spowodowało, 
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Św. Otton z Bambergu urodził się 
około roku 1060 w Szwabii. Około 
roku 1080 przybył do Polski, gdzie  
po ślubie Władysława Hermana  
z księżniczką czeską Judytą został jej 
kapelanem. Po powrocie do Niemiec, 
w 1102 roku, cesarz Henryk IV  
wyświęcił go na biskupa Bambergu.  
W latach 1124–1125 i w 1128 miały 
miejsce jego dwie misje  
chrystianizacyjne Pomorza  
Zachodniego, stąd też nazywany 
jest Apostołem Pomorza. W trakcie 
pierwszej z nich założył 11 kościołów.  
Zmarł w 1139 roku, a w 1189 roku 
został kanonizowany przez papieża 
Klemensa III. 
Jest on patronem archidiecezji  
szczecińsko-kamieńskiej, a jego  
święto obchodzone jest w Kościele  
polskim 1 lipca.

2 iż przekształciło się ono w otwartą zatokę morską, a następ-
nie już w środkowym holocenie około 6,5–6,0 tys. lat wstecz 
zatoka została odcięta mierzeją morską. Ponownie utworzyło 
się jezioro (głęb. 2,4 m), połączone z morzem przetoką (kanał 
Liwka). Utworzono tu w 1959 roku rezerwat ornitologiczny  
o powierzchni 220 ha.

Cerkwica
Z pozoru niewyróżniająca się wieś kojarzona jest szcze-

gólnie z misją chrystianizacyjną Ottona z Bambergu 
w 1124 roku. Pomorze opornie przyjmowało chrześci-
jaństwo – nieudane próby Mieszka I (Wolin 968 r.) i Bo-
lesława Chrobrego (biskupstwo w Kołobrzegu istniejące 
niespełna 7 lat 1000–1007) ponowił Bolesław Krzywo-
usty, chcąc w ten sposób silniej związać Pomorze z Pol-
ską. Pierwszym wysłanym przez niego misjonarzem był 
mnich Bernard Hiszpan, ale jako podróżujący pieszo  
i biednie nie zyskał autorytetu u Pomorzan, którzy po-
traktowali go obojętnie lub szyderczo. Kolejnym dostoj-
nym wysłannikiem został biskup Otton z Bambergu, zna-
ny ze swych zdolności negocjacyjnych i duszpasterskich. 
W asyście licznego oddziału zbrojnych zapewnionej przez 
księcia pomorskiego Warcisława (pierwszego z Gryfitów) 
biskup Otton odwiedzał i chrzcił kolejne miasta Pomorza: 
Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Cerkwicę, Ko-
łobrzeg, Białogard.

Na pamiątkę owych wydarzeń na polu w pobliżu kościoła 
(25) obmurowano źródło, przy którym według przekazów 
misjonarz miał chrzcić rzesze pogan. Kamienny pomnik 
(26) zwieńczono krzyżem i tablicą z pamiątkową inskryp-
cją. Warto przypomnieć, że święty Otton z Bambergu jest 
jednym z patronów Pomorza.

Białoboki 
Białoboki to obecnie niewielkie osiedle Trzebiatowa, po-

łożone na prawym brzegu Regi na wyodrębniającym się  
z otoczenia wzgórzu, w odległości około 1 km na północny 
zachód od centrum miasta. W dziejach Pomorza Zachodnie-
go odegrało ono jednak znaczącą rolę. W XII wieku powstał 
tu klasztor Premonstratensów (27) (norbertanów), które-
go działalność miała ogromny wpływ zarówno na rozwój 
gospodarczy, jak i kulturowy nie tylko obszaru dolnej Regi, 
ale również Księstwa Pomorskiego. Klasztor funkcjonował 
do 1. połowy XVI wieku, tj. do czasów wprowadzenia refor-
macji na Pomorzu. Na jego ruinach miała później powstać 
wieś Białoboki. 
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2Przeprowadzone tu w latach 2003–2006 badania ar- 
cheologiczne pozwoliły na zlokalizowanie nieistniejącego 
już dziś założenia klasztornego norbertanów. Znajduje się 
ono pod obecną zabudową osiedla. Dzięki wykopaliskom 
znamy dokładne rozplanowanie przestrzenne zarówno sa-
mego klasztoru, jak i jego otoczenia. We wschodniej części 
współczesnego osiedla, znajdował się kościół, do którego 
najpewniej od południa przylegały zabudowania klasztor-
ne. Na zachód i północ od kościoła rozciąga się cmentarz, 
na którym odkryto ponad 90 grobów (nieznana jest ich cał-
kowita liczba), w których zmarli złożeni byli na wznak, gło-
wami na zachód, z rękoma skrzyżowanymi na miednicach. 
W północnej części Białoboków znajdowały się zabudo-
wania gospodarcze klasztoru. Całość otoczona była wałem 
ziemnym, a przy wejściach znajdowały się kamienne bra-
my (odkryto je zarówno u południowego, jak i północnego 
krańca osiedla, w pasie biegnącej przez nią drogi).

Poza założeniem klasztornym, na północ od niego, od-
kryto pozostałości średniowiecznej cegielni. Natomiast na 
północny-zachód od obecnego osiedla, nad Regą, znajdo-
wało się miejsce obróbki metalurgicznej, w którym przeta-
piano zarówno metale kolorowe, jak i żelazo.

Zanotowano także wczesnośredniowieczny rów z pale-
niskiem na dnie o przebiegu wschód-zachód otaczający od 
południa wyniesienie, na którym znajdowały się wolno sto-
jące paleniska. Może to wskazywać, że klasztor wzniesiono 
na słowiańskim miejscu kultu.

Trzebiatów – „Gród księżnej Anastazji, 
Hanzy, sejmów i kaszy” 
Miasto w zakolu Regi znane z zachowanego od średnio-

wiecza szachownicowego układu ulic w najstarszej części 
oraz licznych zabytków architektury.

Początki Trzebiatowa sięgają wczesnego średniowiecza. 
Już od połowy XI wieku, jak to pokazały badania archeo-
logiczne, w północno-wschodniej części obecnego mia-
sta funkcjonowała osada słowiańska. To prawdopodobnie  
z niej rozwinęło się późniejsze miasto (28) lokowane na pra-
wie lubeckim w 1277 roku. Już 100 lat wcześniej, w akcie 
fundacyjnym klasztoru norbertanów w Białobokach, wysta-
wionym pomiędzy latami 1170 a 1180, pojawiła się nazwa 
Trzebiatów. Został on określony jako castrum (gród). 

W XIII wieku Trzebiatów należał do księżnej Anastazji 
(córki Mieszka Starego, wdowy po Bogusławie I). W 1242 
roku Trzebiatów został sprzedany przez Warcisława III nor-
bertanom z Białoboków. Już jednak w 1277 roku uzyskał sa-
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2 modzielność i otrzymał prawa miejskie. Na przełomie XIV  
i XV wieku Trzebiatów należał do Hanzy i rywalizował jako 
ośrodek handlu z Kołobrzegiem i Gryficami. W 1534 roku – 
w kaplicy św. Ducha – Sejm Stanów Pomorskich podjął de-
cyzję o wprowadzeniu luteranizmu na Pomorzu. Miała na to 
wpływ  działalność wybitnego reformatora Jana Bugenhage-
na. Do 1. połowy XVII wieku Trzebiatów wchodził w skład 
państwa książąt pomorskich w linii szczecińskiej, a po po-
koju westfalskim (1648 r.) przyznany został Brandenburgii.  
W XVIII wieku król Fryderyk Wilhelm I ustanowił Trzebiatów 
miastem garnizonowym. Siedzibą garnizonu był obecny pa-
łac, w którym stacjonował między innymi książę Ludwik von 
Württemberg wraz ze swoją żoną Marią, córką księcia Ada-
ma Czartoryskiego. Ona to m.in. przebudowała wcześniej-
szy zamek książęcy na pałac w stylu klasycystycznym (29). 
W czasie wojen napoleońskich miasto było twierdzą i siedzi-
bą dowódcy wojsk pruskich marszałka Blüchera, który prze-
bywał tu w latach 1806–1807 i w 1811 roku. Później, w la-
tach 1895–1901, na Przedmieściu Gryfickim utworzono gar-
nizon, w którym mieściła się szkoła podoficerów piechoty.

Tutaj spędziła dzieciństwo Zofia Dorota Wirtember-
ska – późniejsza żona cara Pawła I (synowa Katarzyny II). 
Trzebiatów trafił także na obrazy znanych twórców – Kar-
la Friedricha Schinkla i Petera Lutkego. W okresie między-
wojennym miastem i okolicami zachwycił się światowego 
formatu malarz amerykański niemieckiego pochodzenia 
Lyonel Feininger. 

Do dzisiaj z zabytków średniowiecznych zachowały się: 
fragmenty murów miejskich z XIII–XV wieku z Basztą Ka-
szaną i fosą, ratusz z XIV/XV wieku (30), kościół Mariacki 
z XIV wieku, kaplice gotyckie z XV wieku, kościół św. Ducha 
z XV wieku, pojedyncze kamienice w rynku.

Kościół Mariacki
Nad Trzebiatowem góruje niepodzielnie od wielu wieków 

wieża kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej 
Maryi Panny (31). Został on wybudowany w latach 1305–
1370. Wejście do niego tworzy kruchta 90-metrowej wieży, 
która w czasach średniowiecza pełniła rolę latarni morskiej, 
mimo znacznego, bo 10-kilometrowego oddalenia od morza. 
Na wysokości 2/3 wieży znajduje się taras widokowy, z któ-
rego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Na wieży znaj-
dują się także unikalne dzwony: bezimienny z 1399 r., „Maria”  
z 1515 r. (porównywalny z dzwonem Zygmunta w Krakowie) 
o wadze 3700 kg oraz dzwon z 1905 r. W wyposażeniu ko-
ścioła dominują elementy neogotyckie. Do najcenniejszych 

Jan Bugenhagen wg miedziorytu  
Łukasza Cranacha za: H.-U. Vogler 2009.
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Sterczyna – ustawiony pionowo 
element architektoniczno- 
-rzeźbiarski wieńczący jakąś  
część budynku.

2dzieł sztuki należą: płyty nagrobne (w tym Arnolda Crampl  
z 1382 r.), organy z 1848 r. oraz witraże wykonane na polece-
nie króla Wilhelma I w 1867 r. 

Baszta Kaszana 
Baszta Prochowa, zwana Kaszaną (32), powstała w trak-

cie budowy murów obronnych i służyła do przechowywa-
nia prochu. Zbudowana na planie koła o średnicy 4 m przy-
kryta jest namiotowym dachem z dachówki. Związana jest 
z nią legenda, która wyjaśnia nazwę „Kaszana”: otóż w śre-
dniowieczu Trzebiatów jako miasto kupieckie miał liczne 
zatargi z pobliskimi miastami, w tym z Gryficami. W trakcie 
jednego z ataków żołnierz pełniący służbę na murach mia-
sta strącił przez przypadek misę z gorącą kaszą na głowę 
jednego z atakujących, którego wrzask zaalarmował miasto  
i pozwolił na odparcie ataku. 

Z innych fortyfikacji zachowała się w Trzebiatowie duża 
część z 2,5-km murów obronnych oraz pozostałości fosy od 
wschodniej strony miasta. Nie zachowała się natomiast ani 
jedna z 4 bram miejskich. 

Kaplica św. Ducha
Kaplica św. Ducha (33) w Trzebiatowie – gotycka kaplica 

szpitalna. Zbudowana została w XIII wieku, przebudowana w 
XV w. Pełniła funkcję kaplicy w kompleksie szpitalno-opiekuń-
czym ufundowanym przez radę miasta. W 1534 roku odbył się  
w niej Sejm Stanów Pomorskich, podczas którego wprowa-
dzono na Pomorzu reformację. Po II wojnie światowej została 
oddana na potrzeby wiernych prawosławnych. Kaplica zbu-
dowana na planie prostokąta, o jednoprzestrzennym wnę-
trzu. Warto zwrócić uwagę na kompozycję bocznej elewacji 
rytmicznie podzielonej przyporami, między którymi umiesz-
czono ostrołukowe okna i portal wejściowy, a także na ostro-
łukowy uskokowy portal fasady z kształtek ceramicznych 
oraz szczyt dekorowany sterczynami i wąskimi blendami.

Informacje praktyczne:

Muzeum Kamieni, ul. Słowackiego 1, Kamień Pomorski • tel. 607 970 880
Katedra w Kamieniu Pomorskim – zwiedzanie muzeum katedralnego w skarbcu, 
Muzeum Historycznego Ziemi Kamieńskiej w kapitularzu oraz wirydarza • tel. 888 591 219
Informacja Turystyczna, ul. Szpitalna 9, Kamień Pomorski • tel. 91 382 50 42/43 • fax 91 382 18 26
www.uzdrowisko-kamien.prv.pl • uzdrowisko@interia.pl
Muzeum 15 Południka w Trzęsaczu, ul. Klifowa 3B, 72-344 Rewal • tel. 91 38 62 926 • kom. 604 14 17 83
www.muzeumtrzesacz.pl • e-mail: muzeum-trzesacz@wp.pl 
Latarnia Morska, ul. Polna 30, Niechorze • tel. 386 34 74 
Biuro Informacji Turystycznej „TARA-TUR”, ul. Witosa 9 a, 72-320 Trzebiatów
tel./fax 91 387 24 45 • e-mail: trzebiatowska1@op.pl
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Tr a s a  3
 

Szlakiem Solnym z Kołobrzegu  
do największego głazu narzutowego 

Sól od zarania dziejów była bardzo cennym towarem i czynnikiem kulturotwórczym.  
Powstanie Kołobrzegu jest na to dobrym przykładem. W pobliżu Szlaku Solnego znajduje się 
wiele cennych, a nawet często unikatowych miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym 
i edukacyjnym. Największy głaz narzutowy w Europie, naturalne wypływy solanek, pozosta-
łości grodzisk i osad średniowiecznych, ogrody tematyczne, największy obóz jeniecki lotników 
alianckich z II wojny światowej to wystarczające powody, aby wybrać się w podróż i zobaczyć 
te tereny. 

Kołobrzeg 
Początki historii miasta związane są z eksploatacją natu-

ralnych źródeł solankowych. Występowanie solanki umoż-
liwiło rozwój warzelnictwa, za którym postępowało wcze-
snośredniowieczne osadnictwo. W wyniku badań archeo-
logicznych na Wyspie Solnej odkryto pozostałości osad-
nictwa datowane już na VII stulecie. W tym samym czasie 
w położonym około 2 km w górę Parsęty Budzistowie także 
powstało osiedle słowiańskie. Budzistowo, obecnie 4 km 
od morza, położone było w miejscu dogodnej przeprawy 
przez rzekę na powierzchni wysoczyzny morenowej pozo-
stającej poza zasięgiem powodzi.

Budzistowo już u schyłku IX stulecia przekształcono  
w gród, wokół którego rozwinęły się osady podgrodowe. 
Wyniki badań archeologicznych prowadzonych tu w dru-
giej połowie XX wieku pozwalają przypuszczać, że gród 
kołobrzeski pełnił funkcję centrum żyjącego tu plemie-
nia. Być może byli to Siewierzanie („Zerivani” wymienieni 
przez autora przekazu zwanego Geografem Bawarskim), a 
nie jest wykluczone, że byli to przodkowie Kaszubów. Nie-
mniej Kołobrzeg w X wieku był już ośrodkiem o cechach 
wczesnomiejskich, w którym rozwijały się różne gałęzie 
wytwórczości, w tym obróbka poroża i bursztynu, garncar-
stwo i kowalstwo, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie wa-
rzelnictwo soli. To znaczenie ówczesnego Kołobrzegu zo-
stało podkreślone w 1000 roku, kiedy założono tu biskup-
stwo, którego biskupem został Reinbern (biskup kościo-
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Kołobrzeg około 1000 r.
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ła Soli Kołobrzeskiej – Salsae Cholbergiensis aecclesiae). 
Biskupstwo to wraz z biskupstwami krakowskim i wro-
cławskim podporządkowane zostało metropolicie gnieź-
nieńskiemu Radzymowi. Wynika z tego, że Kołobrzeg sta-
wiany był wówczas na równi z Krakowem i Wrocławiem. 

Biskup Reinbern założył tutaj kościół, którego jak do-
tychczas nie odkryto. Poza tym biskup ten „niszczył i palił 
świątynie z posągami bożków i oczyścił morze zamieszka-
ne przez złe duchy wrzuciwszy w nie cztery kamienie po-
mazane świętym olejem i skropiwszy je wodą święconą”. 
Biskupstwo bardzo szybko przestało funkcjonować. Pomo-
rze w pierwszej połowie XI wieku odłączyło się od państwa 
polskiego. Dopiero za czasów panowania księcia Bolesła-
wa Krzywoustego zwierzchnictwo to zostało ponownie 
przywrócone. Wtedy też, po wyprawie Bolesława Krzywo-
ustego na Kołobrzeg, jak przekazał Gall Anonim, powsta-
ła pieśń o rybach „słonych i cuchnących”, które „wystar-
czały przodkom”. W tym też okresie, w latach 1124–1125 
i 1128, tj. w czasie dwóch misji biskupa bamberskiego  
Ottona, zwanego Apostołem Pomorza, Pomorze zostało 
na stałe schrystianizowane. W trakcie swojej pierwszej misji  
św. Otton przybył także do Kołobrzegu. Jeden z jego bio-
grafów napisał, że „przybył (biskup) do innego miasta, 
które nazywa się Kołobrzeg (Colbrege), bardzo wielkiego  
i bogatego, gdzie ochrzciwszy wiele osób zbudował kościół  
i poświęcił na cześć Najświętszej Maryi Panny”. Z badań 
wykopaliskowych wiemy, że swoje bogactwo Kołobrzeg za-
wdzięczał między innymi handlowi morskiemu, a zwłasz-
cza warzelnictwu soli.

W XII wieku w Kołobrzegu ustanowiono stolicę kaszte-
lanii. Gród wraz z podgrodziami funkcjonował na terenie 
obecnego Budzistowa do XIII wieku, kiedy założono w od-
ległości około 2 km na północ nowe miasto. Jednak ta sta-
ra część miasta była w dalszym ciągu użytkowana. W 1278 
roku powstał tu klasztor sióstr Benedyktynek, w tym też 
czasie zaczęła funkcjonować nazwa Stare Miasto, którą aż 
do 1945 roku określano tę część Kołobrzegu. Do dnia dzi-
siejszego na terenie Budzistowa czytelne jest grodzisko, wo-
kół którego znajdują się podgrodzia. Na terenie podgrodzia 
północnego znajduje się kościół pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (34), który wzniesiony zo-
stał około roku 1222 przez benedyktynów z Mogilna.

 Nowe miasto, w granicach obecnej starówki kołobrze-
skiej, lokowane zostało na prawie lubeckim przez księ-
cia Warcisława III i biskupa kamieńskiego Hermanna von  
Gleichen w 1255 roku. Dzięki badaniom archeologicznym 
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Biskup Otton z Bambergu,  
wg figury z Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie
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3odkryto niezwykle bogate serie zabytków wskazujących 
na rozwinięte rzemiosło średniowiecznego Kołobrzegu 
(między innymi: garncarstwo, szewstwo, garbarstwo, ro-
gownictwo), a także szerokie kontakty handlowe miasta.  
Odkryto także wrak łodzi dłubankowej oraz wał poprze-
dzający powstanie murów miejskich, elementy infrastruk-
tury miejskiej (latryny, ulice, wodociągi, nabrzeże od stro-
ny Parsęty), a przede wszystkim różnego rodzaju budyn-
ki drewniane o charakterze mieszkalnym i gospodarczym.  
Zabytki z tych badań można obejrzeć na wystawie w Mu-
zeum Oręża Polskiego. 

W połowie XVII wieku Kołobrzeg ustanowiono twier-
dzą, która funkcjonowała do 1872 roku. Później utworzo-
no tu uzdrowisko. W 1807 roku miasto oblegały wojska na-
poleońskie, wśród których znajdowały się także oddziały 
polskie pod dowództwem płk. Antoniego Sułkowskiego.  
W trakcie II wojny światowej miasto zostało w dużej mie-
rze zniszczone. Dopiero w latach 90. XX wieku starówka 
została odbudowana. Zachowano przy tym średniowiecz-
ny układ ulic. Do dzisiaj zachowała się katedra pod wezwa-
niem Najświętszej Maryi Panny z XIV wieku, zabudowania 
klasztoru Benedyktynek z XV wieku oraz Baszta Prochowa 
– element muru obronnego z XIV wieku.

Katedra
Masywna bryła kołobrzeskiej katedry odbudowanej nie-

mal od podstaw w latach 70. XX wieku każe przypomnieć 
sobie charakterystyczne cechy gotyku na Pomorzu. Kościół 
halowy (35) o potężnej bryle, przyporach schowanych do 
wnętrza i stosunkowo niedużych połaciach okien z monu-
mentalną pojedynczą wieżą. Wewnątrz na uwagę zasługu-
ją pozostałości polichromii na jednym z filarów i ścianach, 
ołtarze z przełomu XV i XVI wieku, gotycka chrzcielnica, 
świecznik siedmioramienny z XIV wieku (36), świecznik 
– tzw. korona Schlieffenów, obrazy epitafijne z ciekawymi 
przypowieściami obrazkowymi – wszystko to dzięki zapo-
biegliwości ostatniego pastora, który przeczuwał, że zbliża-
jący się front nie oszczędzi miasta ani kościoła.

Ratusz (37)
Niewysoki budynek o harmonijnej bryle i proporcjach 

zbudowany został na planie litery „U”, zyskując tym samym 
reprezentacyjny zaciszny placyk pomiędzy głównym wej-
ściem i schodami. Autor projektu – najwybitniejszy berliń-
ski architekt I połowy XIX wieku – Karl Friedrich Schinkel 
działający także na Pomorzu i Śląsku, postarał się, by mimo 
stosunkowo niedużej kubatury obiekt prezentował się do-
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3 stojnie, stosownie do funkcji. Stąd elementy stylu gotyckie-
go (38) uznawanego w XIX wieku za najbardziej odpowied-
ni dla świątyń i budynków użyteczności publicznej, takich 
jak: urzędy pocztowe, ratusze, szkoły. Schinkel nie zastoso-
wał tu neogotyku niewolniczo, biorąc z niego tylko to, co 
niezbędne i zachowując cegłę jako materiał zewnętrzny. 
Obecnie w ratuszu znajduje się sala obrad rady miejskiej, 
Urząd Stanu Cywilnego i galeria sztuki (39).

Twierdza 
Na architekturze i układzie urbanistycznym Kołobrze-

gu trwałe piętno wycisnęły nowożytne fortyfikacje – roz-
budowywane i udoskonalane niemal do połowy XX wieku. 
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) miasto przestało 
być średniowiecznym grodem otoczonym ciasno murami  
i basztami. Kolejne oblężenia i wojny przynosiły w kolej-
nych stuleciach nowe formy fortyfikacji. Najbardziej zna-
nymi do dziś obiektami są Fort Ujście (z wybudowaną póź-
niej latarnią morską) (40), Reduta Morast, Reduta Solna 
i rozebrany w latach dziewięćdziesiątych cenny most obron-
ny tzw. batardeau. W centrum miasta znajduje się budynek 
dawnej Akademii Rycerskiej, w której młodzież uczyła się 
fechtunku i innych koniecznych umiejętności.

Solanki kołobrzeskie
Występowanie wód mineralnych w Kołobrzegu wiąże się 

z budową geologiczną tego obszaru. Następuje tu migracja 
ku górze silnie zasolonych wód osadów piaskowcowo-wa-
piennych triasu oraz pokładów solnych cechsztynu. W oko-
licy Kołobrzegu osady jurajskie występują bardzo płytko 
(10–20 m p.p.t.) i właśnie z tych osadów (piaskowce jury 
dolnej) ujmowane są z głębokości 50–90 m p.p.t kołobrze-
skie solanki lecznicze. 

Silny napór wód słonych z podłoża mezozoicznego po-
woduje, iż przedostają się one do plejstoceńskich osadów 
piaszczysto-żwirowych. Badania hydrogeologiczne pozwoli-
ły stwierdzić, że solanki kołobrzeskie występują w osadach 
czwartorzędowych w postaci 2 poziomów wód zasolonych, 
w których stężenie soli dochodzi do ok. 5%. Górny poziom 
zasolonych wód występuje pod pokładem glin zwałowych  
o przeciętnej miąższości ok. 10–12 m. Dolny poziom tych wód 
występuje w północnej części miasta, na większych głębo-
kościach, pod starszymi pokładami glin morenowych. Oby-
dwa poziomy znajdują się pod ciśnieniem hydrostatycznym. 
To zjawisko oraz silne spękanie i poprzecinanie warstw gli-
ny przez uskoki glacitektoniczne umożliwiają naturalne wy-
pływy solanek, które tworzą słone źródła oraz słonawe mła-
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Uskok – nieciągła deformacja 
tektoniczna powstająca w wyniku 
przesunięcia dwóch części  
masywu skalnego wzdłuż  
rozdzielającej je płaszczyzny  
zwanej płaszczyzną uskokową. 
 

Uskoki glacitektoniczne – 
nieciągłe deformacje powstałe  
w skałach okruchowych wskutek  
nacisku lub/i tarcia lodu o podłoże.

3ki bagienne z bogatą florą halofitów (roślinność słonolub-
na, której stanowiska należą do najbogatszych gatunkowo  
w Polsce). Występują one najczęściej w miejscach, gdzie 
warstwa glin jest najcieńsza, a więc w pobliżu koryta Parsę-
ty (m.in. Wyspa Solna), która poprzez erozję denną spowo-
dowała największe rozmycie pokładów gliny. 

Wody mineralne ujmowane za pomocą wierceń w Koło-
brzegu zalicza się do wód chlorkowo-sodowo-bromkowo- 
-jodkowych (Cl-Na-Br-J) z domieszką jonów wodorowęgla-
nowych (HCO3

-), borowych (B) i żelazistych (Fe).  Zawar-
tość składników mineralnych (mineralizacja ogólna) tych 
wód wynosi do 54 g/dm3 (5,4%), a wydajności ujęć sięgają 
blisko 50 m3/godz. 

Jako pierwszy próbę naukowego wyjaśnienia pochodze-
nia solanek kołobrzeskich przedstawił już w 1794 roku 
Aleksander von Humbolt. Postawił on tezę, że solanki mają 
związek ze skałami głębokiego podłoża i odrzucił poglądy  
o ich powiązaniu z wodami współczesnego Bałtyku. Naj-
nowsze wyniki badań potwierdzają ten pogląd. Sól zawarta 
w tych wodach powstawała w płytkim morzu, które funk-
cjonowało na tym terenie ok. 250 mln lat temu w okresie 
zwanym cechsztynem oraz okresach późniejszych m.in. 
jurze. W okolicach Kołobrzegu powstały wówczas war-
stwy solonośne o miąższości ok. 480–600 m, które zalega-
ją obecnie na głębokości do 2000 m. Naturalne wypływy 
zasolonych wód powiązane są z obecnością licznych dyslo-
kacji tektonicznych, które sięgają blisko powierzchni oraz 
niewielką miąższością pokrywających je osadów polodow-
cowych, głównie glin morenowych.

W przeszłości pozyskiwanie solanek odbywało się z płyt-
kich wykopów oszalowanych drewnem. Warzenie soli we 
wczesnym średniowieczu odbywało się najpewniej w du-
żych glinianych garnkach o szerokim otworze, który po-
zwalał na odparowanie solanki. W późniejszym okresie 
garnki zastąpiono żelaznymi panwiami. Solankę w celu 
oczyszczenia gromadzono w drewnianych odstojnikach. 
Później przelewano ją do pojemników, które umieszcza-
no nad paleniskami. Po wyparowaniu wody w naczyniach 
pozostawała sól. Cały proces warzenia soli odbywał się  
w szopach – warzelniach. Sól była przedmiotem handlu dla 
potrzeb „przemysłu” spożywczego, tj. solenia ryb i mięs. 
Sól była eksportowana głównie na południe i była podsta-
wą rozwoju oraz bogactwa miasta. Była też prawdopodob-
ną przyczyną przeniesienia lokalizacji miasta z Budzisto-
wa do obecnego centrum. Wydobywanie solanek za pomo-
cą otworów wiertniczych zahamowało pozyskiwanie soli. 

Rekonstrukcja  
wczesnośredniowiecznej warzelni.
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3 Warzelnie kołobrzeskie funkcjonowały do 1858 roku. Hi-
storia eksploatacji solanek i produkcji soli prezentowana 
jest w Pałacu Braunschweigów – Oddziale Historii Miasta 
– Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Na Wyspie Sol-
nej znajduje się miejsce dawnej eksploatacji, chociaż jest 
ono nieczynne.

Jako ciekawostkę można potraktować to, że współcześnie 
mieszkańcy Kołobrzegu wykorzystują solankę do kiszenia 
ogórków, których smak jest doskonały.

Pomiędzy Kołobrzegiem i Podczelem znajduje się złoże 
torfu borowinowego „Mirocice”, gdzie od dziesiątków lat 
prowadzona jest eksploatacja kopalin leczniczych dla po-
trzeb uzdrowiska.

Ogrody tematyczne „Hortulus” w Dobrzycy
Tematyczne ogrody „Hortulus” w Dobrzycy (42, 43) zosta-

ły założone w 1992 roku. Powierzchnia ogrodów to ponad  
4 ha. Istotą jest pokazanie układu roślin w kompozycjach 
ogrodowych i ich zastosowanie w poszczególnych ogro-
dach. Ogrody są podzielone tematycznie. Są wśród nich 
klasyczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski, 
oraz te związane ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny 
i wodny. Są też ogrody użytkowe jak ziołowy czy warzyw-
ny. Dużą grupę stanowią ogrody zmysłów zaprojektowane  
w stylu angielskim. Wśród nich są te, które pobudzają głów-
nie wzrok – to ogrody barw: biały, niebiesko-żółty, lilaróż, 
purpury i ognia, słoneczny oraz ogród cienia. Inne należą 
do grupy ogrodów zmysłu powonienia. Majstersztykiem 
w tej grupie jest ogród pachnący, w którym zgromadzono 
rośliny o wonnych kwiatach, liściach, pędach a nawet ko-
rzeniach. W tej grupie ogrodów są też trzy różne ogrody 
ziołowe oraz wspaniałe rosarium, bardzo atrakcyjne szcze-
gólnie w okresie letnim. Ciekawą grupę stanowią ogrody 
dźwięku (zmysłu słuchu), w których gra cisza..., szelest..., 
szum... To ogród traw oraz ogród wodny. 

Atutem dodatkowym jest połączenie roślin w całość z małą 
architekturą, rzeźbą (41), elementami aranżacji. Trud auto-
rów doceniony został wyróżnieniem Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej „Turystyczny Produkt Roku 2007” oraz „Najlep-
szy produkt turystyczny Pomorza Środkowego 2007”.

Teren w okolicach Białogardu – Bard – Świelubia – 
Budzistowa – Kołobrzegu obejmuje wysoczyzny more-
nowe płaskie i faliste. Wysoczyzny te urozmaicone są for-
mami akumulacyjnymi lub erozyjnymi z etapu deglacjacji 
lądolodu i holocenu. 

Deglacjacja – zespół procesów 
powodujących zanikanie (topnienie) 
lądolodu lub lodowca. Proces  
odbywa się wtedy, gdy dostawa  
śniegu i lodu lodowcowego jest 
mniejsza od ubytku wywołanego 
topnieniem. W wyniku tego zjawiska 
następuje zmniejszanie powierzchni 
i miąższości lądolodu oraz  
lodowców górskich aż do  
całkowitego ich zaniku.
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Terasa zalewowa – terasy rzeczne 
to prawie poziome powierzchnie 
o różnej szerokości, ciągnące się 
wzdłuż doliny rzecznej na różnych 
wysokościach. Mogą występować 
symetrycznie po obu stronach doliny 
lub tylko po jednej. Terasa zalewo-
wa – jest to najniżej położona terasa, 
okresowo zalewana w czasie  
wysokich stanów wód.

3Kompleks osadniczy Świelubie-Bardy rozciąga się po obu 
stronach drogi prowadzącej z Karlina do Dygowa nad Parsę-
tą (północny brzeg), tuż przy moście przez rzekę. Grodzisko 
w Bardach znajduje się po prawej stronie drogi na porośnię-
tej lasem krawędzi doliny. Grodzisko świelubskie znajduje 
się po lewej stronie drogi na terasie zalewowej Parsęty. Na-
tomiast świelubskie cmentarzysko kurhanowe położone jest 
również po lewej stronie drogi na porośniętym lasem, opa-
dającym w kierunku Parsęty stoku. Drugie cmentarzysko 
znajduje się po prawej stronie drogi, na północ od grodziska 
bardzkiego, położone jest również w lesie.

Badania na terenie kompleksu zapoczątkowano już  
w okresie przedwojennym i kontynuowano w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W wyniku tych ba-
dań pozyskano szereg znaczących źródeł (monety arabskie  
z VIII–IX wieku, różnego rodzaju przedmioty, w tym ozdoby 
o skandynawskiej proweniencji), które wraz z bogatym ma-
teriałem masowym (głównie ułamki naczyń glinianych) po-
zwalają datować ten kompleks od przełomu VII/VIII wieku 
do przełomu X/XI wieku. Najstarszym elementem tego kom-
pleksu był gród w Bardach składający się z dwóch członów, 
stanowiący centralny punkt rozwijającego się tu ugrupowa-
nia plemiennego. Po jego upadku około IX/X wieku funkcję 
głównego ośrodka przejął gród kołobrzeski (Budzistowo). 
W tym też czasie wzniesiono gród świelubski, który funkcjo-
nował do około X/XI wieku. Natomiast cmentarzysko kur-
hanowe, składające się z blisko 100 mogił, datowane jest od 
VIII do przełomu IX/X wieku.

Karlino – „Polski Kuwejt”
9 grudnia 1980 r. w Karlinie nastąpił wybuch ropy i gazu, 

a słup ognia dochodził do 130 m. Zdarzenie wyolbrzymio-
ne przez środki masowego przekazu wywołało wielkie na-
dzieje na duże złoża ropy. Ostatecznie płomień zgaszono za 
pomocą armatek wodnych, a z czasem upadły również na-
dzieje na wielką ropę.

Gaz i ropa nawiercone w Daszewie k. Karlina były zloka-
lizowane w tzw. pułapce złożowej. Surowce te zgromadziły 
się w skałach porowatych pod skałami nieprzepuszczalny-
mi. Dlatego wysokie ciśnienie typowe dla małych złóż za-
skoczyło wiertaczy i doszło do wybuchu.

Domacyno 
– wzgórze ze statuą Matki Boskiej Królowej Świata
Około 1 km na południe od wsi Domacyno na pagórku 

morenowym ustawiony jest obelisk (44) ze statuą MB Kró-
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3 lowej Świata. W oddali od miejscowości w malowniczej 
rzeźbie wzgórz morenowych i kemowych pomnik ten two-
rzy dominantę krajobrazową.

Na szczyt pagórka ze statuą prowadzi piaszczysta droga, 
a ze wzniesienia rozciąga się rozległa panorama na okolicę. 
Statua Matki Boskiej Królowej Świata (45) jest darem na-
rodu filipińskiego dla Polski, a organizatorami ufundowa-
nia pomnika byli Stefan Maternak z Australii (były miesz-
kaniec Domacyna) i Manuel Go z Filipin. Autorem rzeźby 
jest światowej sławy włoski rzeźbiarz Eduardo Castrillo. 
Wiosną 1995 r. kardynał Filipin Ricardo Vidal przekazał 
statuę ordynariuszowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
biskupowi Czesławowi Dominowi. 

Białogard
Grodzisko w Białogardzie znajduje się w południowej 

części miasta na zachód od drogi do Kołobrzegu, na terenie 
pomiędzy Parsętą a jej dopływem Liśnicą. U podnóża daw-
nego grodu przebiega obecnie ul. Płowiecka, którą można 
dojechać do grodziska.

W wyniku badań udokumentowano 14 faz zasiedlenia 
grodu, z czego 11 przypada na wczesne średniowiecze, 
a 3 na okres późniejszy. Początki założenia grodu biało-
gardzkiego ustalono na VII stulecie naszej ery. Gród prze-
stał funkcjonować najpewniej w drugiej połowie XIII wie-
ku wraz z lokacją miasta na prawie lubeckim w 1299 roku.  
W XIV wieku na jego miejscu wzniesiono zamek książęcy, 
który po pożarze w 1526 roku został przebudowany na re-
zydencję renesansową w latach 1550-1600. Po kolejnym 
pożarze w 1765 r. wzniesiono w tym miejscu murowany 
budynek mieszkalny, który istniał tu jeszcze w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Obóz jeniecki 
Modrolas – Podborsko 
Jadąc z Białogardu na wschód, w kierunku szosy Połczyn- 

-Zdrój – Kołobrzeg, poruszamy się po płaskiej równinie tara-
sowej doliny rzeki Leśnicy, dopływu Parsęty. Powierzchnia 
terenu wznosi się tu na wysokość 50–55 m n.p.m. Wzdłuż 
drogi biegnie linia kolejowa z Białogardu do Szczecinka.  
Na placu przed przystankiem kolejowym w Podborsku znaj-
duje się pomnik poświęcony amerykańskim jeńcom wojen-
nym. Napis na tablicy (pol. i ang.) mówi: „Od maja 1944 do 
lutego 1945 z dworca Kiefheide (Podborsko) do obozu Luft 
IV drogą niewoli przeszło 10 000 jeńców wojennych USA  
i koalicji antyhitlerowskiej”.
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Głaz eratyczny – głaz narzutowy, 
fragment litej skały przeniesiony 
przez lądolód. 
 

Granaty –  minerał zaliczany 
do krzemianów. Granaty są grupą 
minerałów charakterystyczną dla 
skał metamorficznych: gnejsów, 
łupków mikowych, zmetamorfizowa-
nych wapieni i dolomitów. Granaty 
mają zazwyczaj barwę pomarańczo-
woczerwoną, czerwoną i fioletowo-
-czerwoną i zaliczane są do kamieni 
półszlachetnych. 

3Idąc ze stacji w Podborsku w kierunku Modrolasu (około 3 
km na północny wschód), docieramy do terenu byłego obo-
zu jenieckiego „Lager Luft IV” przeznaczonego dla lotników 
alianckich zestrzelonych nad III Rzeszą. Zbudowany został 
w 1944 r. (cztery sektory + sektor strażników). Pierwszych 
64 jeńców przywieziono w maju 1944 r., a w czerwcu prze-
transportowano tu 2400 lotników amerykańskich i 800 bry-
tyjskich więzionych wcześniej na terenie Prus Wschodnich. 
W obozie więziono ok. 10 000 jeńców wojennych (w tym 
także w 1945 r. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego).

Obóz został ewakuowany w lutym 1945 r., a jeńcy pieszo 
maszerowali pod Hamburg. Ten marsz śmierci trwał ponad 
80 dni. Po wyzwoleniu baraki i urządzenia obozu zostały 
zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną w głąb 
Rosji, gdzie posłużyły do budowy gułagu. W 1992 r. na tere-
nie obozu został odsłonięty pomnik, który stanowią trzy gła-
zy narzutowe. Na środkowym głazie (46), na tle rytu śmi-
gła samolotowego, widnieje twarz lotnika i napis: „Obóz 
jeńców wojennych lotników alianckich 1944–1945”. Na 
głazach bocznych umieszczono tablice z opisem w języku 
angielskim i polskim.

Głaz narzutowy Trygław w Tychowie
W miejscowości gminnej Tychowo położonej pomię-

dzy Połczynem-Zdrój i Białogardem na terenie lokalnego 
cmentarza znajduje się największy w Polsce głaz narzuto-
wy „Trygław” (47). Jego nazwa wywodzi się od imienia po-
morskiego, pogańskiego boga Trygława. Świątynia Trygła-
wa, wg przekazów historycznych, znajdowała się w pobliżu 
głazu do 1123 r. i zniszczona została w trakcie misji chry-
stianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu. Z olbrzymim 
głazem wiąże się wiele podań i legend, stąd też jego inna 
nazwa „Diabelski kamień”. Według jednej z nich pod gła-
zem ukryty jest posąg Trygława pochodzący z jego głównej 
świątyni w Wolinie.

Głaz Trygław jest głazem eratycznym, narzutowym przy-
wleczonym przez lądolód ostatniego zlodowacenia z te-
renu płw. Skandynawskiego. Jest to skała metamorficzna 
(przeobrażona), granitognejs, o bardzo wyraźnej struktu-
rze smużystej z dużymi oczkami skaleni i granatów oraz 
kwarcu. Głaz pochodzi z rejonu Visby (Widbo) lub Uppsali 
w środkowej Szwecji, gdzie tego typu skały występują na 
powierzchni.

Głaz Trygław ma obwód 44,7 m (48). Maksymalna wy-
sokość części nadziemnej wynosi 3,8 m, długość 16,9 m,  
a szerokość 11,2 m. Kubatura głazu (widoczna) wynosi 

47

48



38

3 700 m3, co daje wagę rzędu 1,5 tys. ton. Wykonany podkop 
przy podstawie głazu do głębokości 4 m nie osiągnął jego 
podstawy, wiercenie wykonane w 2002 roku w odległości  
5 m od podstawy wykazało obecność skały na głębokości  
6 m. Jego część podziemna zatem może być jeszcze więk-
sza niż ta, którą obserwujemy na powierzchni. Byłby to za-
tem największy głaz narzutowy na całym Niżu Europejskim. 
Głaz ten stanowi największy pomnik przyrody nieożywionej  
w województwie zachodniopomorskim. Swym kształtem 
przypomina bochen chleba, a gładkie powierzchnie są świa-
dectwem transportu glacjalnego (wygłady i rysy lodowcowe).

Pole bitwy o krowę
Na łąkach położonych pomiędzy dolinami Regi i Mogili-

cy w rejonie wsi Sława, Cieszeniewo i Łęgi, w sąsiedztwie 
Łęgowskiego Lasu i Czarcich Górek rozegrała się 15 lip-
ca 1469 r. „bitwa o krowę” pomiędzy mieszkańcami Świ-
dwina (wówczas Brandenburgia) i Białogardu należące-
go do Księstwa Pomorskiego. Miejscowości te położone 
są 10 km na wschód od Świdwina, po północnej stronie 
szosy wiodącej do Połczyna-Zdroju. Jest to obszar pła-
skiej lub lekko falistej wysoczyzny morenowej wznoszącej 
się na wysokość 120–130 m n.p.m., której powierzchnię  
w części południowej urozmaicają niewielkie pagórki mo-
reny akumulacyjnej o wysokości do 143 m n.p.m. (Czarcie 
Górki). Przyczyną krwawego konfliktu było niewinne zwie-
rzę, które jeden z chłopów świdwińskiej wsi Niemierzyno  
z powodu braku paszy dał na utrzymanie przez zimę chłopu 
ze wsi białogardzkiej. Gdy nie zapłacił za jej utrzy manie, 
odmówiono mu zwrotu zwierzęcia. Wówczas właściciel na-
mówił kilku sąsiadów i zabrał siłą swoją krowę oraz kilka 
innych sztuk bydła. Pokrzywdzeni chłopi ze wsi pomor-
skich wyprawili się na Niemierzyno i zajęli z kolei kilka 
sztuk bydła świdwińskiego. W tej sprawie interwe niował 
wójt świdwiński Polenski u starosty białogardzkiego Karste-
na Wopersnowa. Kiedy zatargu nie rozwiązano polubow-
nie, uzbrojeni chłopi, za przyzwoleniem Polenskiego, za-
garnęli znaczną ilość bydła z wiosek pomorskich. Wtedy sta-
rosta Wopersnow zorganizował zbrojną wyprawę piechoty 
chłopskiej, mieszczan i rycerstwa na Świdwin (49). Wójt 
świdwiński zmobilizował zaś oddział składający się z oko-
licznych rycerzy, rzemieśl ników cechowych i poddanych 
chłopów. Doszło do bitwy, która zakoń czyła się klęską bia-
łogardczan. Na placu boju pozostało ok. 300 białogardczan, 
ok. 100 dostało się do niewoli wraz taborami (50 wozów) 
i chorągwią miejską. „Wojna” ta została odnotowana w kro-
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3nikach pomorskich i brandenburskich, a tak że przetrwała  
w przekazach ludowych. Obecnie co roku organizowany 
jest wspólnie przez Białogard i Świdwin festyn z licznymi 
konkursami i zabawami pn. „Bitwa o krowę” (50).

Lipie
Lipie to obecnie niewielka wieś położona 2 km na połu-

dnie od Rąbina na obszarze pogranicza Wysoczyzny Łobe-
skiej i Pojezierza Drawskiego. Wieś o bardzo bogatej hi-
storii. Niegdyś niewielki gród miejski na granicy Pomorza  
i Brandenburgii i komturii krzyżackiej w Świdwinie.

W Lipiu, w północno-zachodniej części wsi, na cyplu 
wznoszącym się nad rzeką Mogilicą, znajdują się pozosta-
łości zamku biskupiego. Już przed II wojną światową przy-
puszczano, że zamek biskupi został wzniesiony na grodzie 
wczesnośredniowiecznym. W wyniku badań ustalono, że 
gród wczesnośredniowieczny, otoczony kamienno-ziem-
nym wałem o szerokości około 2 m, funkcjonował tu od  
2. połowy IX do początku XIII wieku. W I połowie XIV wieku 
wzniesiono tu zamek biskupa kamieńskiego w typie wieży 
mieszkalnej. 

 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu
Ośrodek Edukacji Ekologicznej (52) zajmuje się szkole-

niami i popularyzacją wiedzy przyrodniczej wśród dzie-
ci i młodzieży. Można tu przyjechać na zieloną szkołę lub 
zajęcia jednodniowe. Lekcje prowadzone są w terenie na  
4 ścieżkach dydaktycznych lub na miejscu w laboratoriach 
i salach dydaktycznych (51). Obiekt zapewnia zakwatero-
wanie i wyżywienie dla grup szkolnych do 50 osób.

Informacje praktyczne:

Informacja Turystyczna, ul. Dworcowa 1, 78-100 Kołobrzeg • tel./fax 94 352 79 39
www.kolobrzeg.turystyka.pl • turystyka@home.pl
Muzeum Oręża Polskiego, ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 252 53 • www.muzeum.kolobrzeg.pl
Latarnia morska, ul. Morska 1, 78-100 Kołobrzeg • tel. 94 35 204 47, kom.: 502 058 767, 502 058 870
www.latarnia.kolobrzeg.pl • m.kuzniewicz@op.pl
HORTULUS – ogrody tematyczne, 76-038 Dobrzyca 76 • tel.: 94 318 13 18, 94 318 10 68
biuro@hortulus.com.pl 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Lipie 16, 78-331 Rąbino • tel./fax  94 364 38 07
ekologia.lipie@neostrada.pl
Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej, ul. Niedziałkowskiego 17; 78-300 Świdwin
tel./fax 94 365 47 18 • citig@swidwin.mns.pl

51

52



40

Morze 
Bałtyckie

Arboretum 
Karnieszewickie
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Transgresja litorynowa – 
podniesienie się poziomu morza  
ok. 5000– 4500 lat temu. Wskutek 
tego procesu nastąpiło zalanie  
południowych wybrzeży tworzącego 
się wówczas Bałtyku.

Tr a s a  n r  4

Tsunami na Bałtyku, czyli w krainie  
Eryka – króla trzech narodów 

4

Okolice Darłowa 
Obszar obejmuje część równiny nadmorskiej wchodzącej 

w skład Pobrzeża Koszalińskiego pomiędzy jeziorem Buko-
wo a jeziorem Kopań. Pomiędzy tymi jeziorami leżą rów-
niny nadmorskie o wysokości do 2 m n.p.m. i o szerokości 
do 5 km. Jest to obszar ujściowy Grabowej i Wieprzy. Ku 
południowi i południowemu wschodowi powierzchnia te-
renu wznosi się do poziomu wysoczyzn położonych 10–40 
m n.p.m. Wysokości klifów nie są duże i osiągają 3 m n.p.m. 
Doliny Grabowej i Wieprzy ukształtowały się w schyłku 
plejstocenu, zajmując pradolinę prowadzącą wody od mo-
ren czołowych fazy gardzieńskiej 13,5–14 tysięcy lat temu. 
W początkach holocenu rzeki wcinały się do 10 m poniżej 
obecnego poziomu morza. Akumulacja w tych dolinach na-
stąpiła na etapie transgresji litorynowej. Jeziora: Bukowo  
i Kopań to dawne zatoki morskie z etapu maksymalnego 
zasięgu transgresji litorynowej. U ich południowych brze-
gów stwierdzono powierzchnie abrazyjne i klify. 

Arboretum w Karnieszewicach
Arboretum Nadleśnictwa Karnieszewice znajduje się przy 

bocznej drodze, 2 km za Karnieszewicami w stronę Wierci-
szewa. Jest to obszar leśny z bogatym drzewostanem złożo-
nym z gatunków rodzimych, ale nie zawsze rozpoznawanych, 
w wielu przypadkach o wymiarach pomnikowych niespoty-
kanych w lasach objętych gospodarką leśną. Na uwagę zasłu-
gują daglezje, jodły (53), świerki oraz gatunki liściaste.

Zapiski historyczne często pełne są informacji o katastrofalnych wydarzeniach: powo-
dziach, huraganach i innych tego typu zagrożeniach. Ludzie tłumaczyli je sobie często w na-
iwny sposób. Dzisiaj potrafimy je wyjaśniać. Dlatego obecnie wiemy, że Darłowo i okolice były 
miejscem tragicznego tsunami. Budowle będące śladami działalności cystersów do dzisiaj bu-
dzą podziw. Współcześni mieszkańcy tych terenów wykorzystują zastane dziedzictwo i podjęli 
ciekawe inicjatywy w postaci tworzenia wiosek tematycznych. Warto to wszystko zobaczyć  
i przekonać się, że Pomorze Zachodnie jest pełne miejsc ciągle mało znanych a ciekawych.
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4 Iwięcino 
W ramach idei budowania małych ojczyzn i zwiększania 

aktywności społeczności wiejskiej tworzone są projekty 
otwierające małe, zapomniane miejscowości na świat po-
przez podnoszenie ich atrakcyjności turystycznej. Jednym 
z takich projektów są wioski tematyczne – budujące ofertę 
turystyczną na bazie posiadanego (Iwięcino – kościół) lub 
tworzonego (Sierakowo – Hobbiton) potencjału. Poprzez 
szukanie czegoś specjalnego, czegoś wyróżniającego po-
wstają oryginalne pomysły. Specjalizacja powoduje wzrost 
samooceny mieszkańców i pozwala im mówić, że mieszka-
ją we wsi szczególnej. W przypadku Iwięcina jest to „Wio-
ska Końca Świata”. Nazwa pochodzi od malowidła na belko-
wanym stropie w średniowiecznym kościele, gdzie siedem-
nastowieczny artysta umieścił imponujące przedstawienie 
Sądu Ostatecznego (54).

Korzyść jest obopólna – dla wsi to możliwość rozwoju, 
dla odwiedzających – szansa poznania/przypomnienia ro-
dzimego dziedzictwa kulturowego oraz edukacji połączo-
nej z rekreacją. Wioski tematyczne odwiedzane są w więk-
szości przez młodzież szkolną. Goście znajdują tu wiele 
atrakcji, a mieszkańcy tych wsi czują, że ich inicjatywa jest 
trafionym pomysłem. 

Kościół w Iwięcinie powstał pod koniec XIV wieku z ini-
cjatywy cystersów z klasztoru w Bukowie Morskim. Bry-
ła kościoła zachowała się w bardzo dobrym stanie. Nad 
budowlą dominuje wieża o wysokości 32 m. Wieża przez 
stulecia miała znaczenie bardzo praktyczne i ułatwiała ry-
bakom z Bukowa powrót do swojej przystani. Na wierz-
chołku wieży znajduje się ażurowy kogut stojący na kuli  
z datą 1663. Najstarszymi zabytkami ruchomymi kościoła 
pochodzącymi z czasów cysterskich są: sakramentarium go-
tyckie oraz krucyfiks (55). Sakramentarium jest drewnianą 
szafką, w której przechowywano Najświętszy Sakrament  
i oleje wykorzystywane podczas mszy św. Drewniany póź-
nogotycki krucyfiks w kwadratowych zakończeniach ra-
mion krzyża posiada wizerunki czterech skrzydlatych sym-
boli, atrybutów ewangelistów. Są to: wół (św. Łukasz), lew 
(św. Marek), orzeł (św. Jan) i człowiek-Anioł (św. Mateusz). 

Szczególnym elementem wystroju kościoła jest wspo-
mniane już malowidło na suficie przedstawiające „Sąd 
Ostateczny”, powstałe w 1697 roku. Przez długi czas z nie-
wiadomych przyczyn było ono zatynkowane. Ponownie 
odkryto je spod warstwy tynku podczas renowacji kościoła  
w 1909 r. Malowidło prezentuje: Trójcę Świętą wśród ob-
łoków, Słońce, Niebo, Chrystusa na tęczy w otoczeniu Świę-
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4tych i Proroków, trzy Anioły, Sąd Ostateczny: Niebo i Pie-
kło.  Scenę centralną stanowi Chrystus w czerwonej szacie 
zasiadający na tęczy, rozsądzający umarłych na tych, którzy 
pójdą do Nieba (56) i na tych, którzy pójdą do Piekła (57). 
Ciekawostką jest stwór ze skrzydłami i rybim ogonem, któ-
rego nazwano „diabełkiem pomorskim”. Jego wizerunek 
może mieć związek z tym, iż Iwięcino od XIII wieku było 
wsią rybacką dzięki przywilejowi uzyskanemu od cyster-
sów. Scena „Sądu Ostatecznego” miała skłaniać do modli-
twy i czynienia dobrych uczynków, aby ustrzec się przed 
ogniem piekielnym i trafić do Nieba pełnego aniołów. 

Z 1688 roku pochodzi rzeźbiona i bogato malowana am-
bona (58). Warto zwrócić uwagę na dekoracyjny baldachim 
umieszczony nad amboną oraz na bogaty program rzeź-
biarski ambony. 

Ołtarz kościoła pochodzi z 1622 roku. Główną scenę ołta-
rzową stanowi Ukrzyżowanie z Marią i św. Janem. 

Stary cmentarz przykościelny otoczony jest kamiennym 
wałem i ma 3 bramy wejściowe. Każda z tych bram należa-
ła do jednej z 3 wsi, które tworzyły parafię. Były to lwięci-
no, Wierciszewo i Belkowo. W przeszłości ściśle przestrze-
gano, aby mieszkańcy danych miejscowości korzystali wy-
łącznie z bramy, która do nich należy. Bramy dla Wiercisze-
wa i Belkowa były znacznie szersze niż brama, z której mo-
gli korzystać mieszkańcy lwięcina, ponieważ właśnie przy 
tych bramach odprawiał pastor uroczystości pogrzebowe.  
W Iwięcinie natomiast uroczystości te odbywały się w do-
mach zmarłych mieszkańców, które odwiedzał pastor oso-
biście.

W 1998 roku byli niemieccy mieszkańcy wsi Iwięcino, 
Belkowo i Wierciszewo ufundowali pomnik ku czci wszyst-
kich zmarłych byłych mieszkańców tych ziem. Odprawiono 
uroczyste nabożeństwo z udziałem pastora kościoła ewan-
gelickiego. Stało się już tradycją, że co dwa lata przyjeżdża-
ją oni do Iwięcina na kilka dni, wspierają finansowo niektó-
re przedsięwzięcia renowacyjne. 12 czerwca 2009 r. odsło-
nięto na cmentarzu w Iwięcinie lapidarium – symboliczny 
pomnik o wspólnej pamięci poświęcony tym, którzy zostali 
tu pochowani na początku ubiegłego wieku. 

Obecnie w Iwięcinie możliwe jest uczestniczenie grup 
szkolnych w różnego rodzaju zorganizowanych formach 
edukacji:

– „Misiowa kraina na końcu świata”,
– Tradycje bożonarodzeniowe,
– Tradycje wielkanocne,
– Warsztaty rękodzielnicze,
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4 – Układanie puzzli „Niebo – Piekło”
– „Niebo na końcu świata” – prezentacje i obserwacje 

astronomiczne.
To tylko niektóre z propozycji coraz bardziej zaangażo-

wanych w rozwój miejscowości mieszkańców Iwięcina.

Bukowo Morskie
To niewielka wieś położona nad jeziorem Bukowo w gmi-

nie Darłowo przy drodze nr 203 z Koszalina do Darłowa. 
Początki wsi wiążą się z działalnością cystersów. Książę po-
morski Świętopełk, który w 1237 roku przyłączył ziemię 
sławieńską do Pomorza Gdańskiego postanowił założyć 
klasztor. W 1260 roku do Bukowa przybyli cystersi z Dar-
gunia. Początki klasztoru były trudne. Z racji położenia na 
pograniczu klasztor był niszczony i palony. W 1317 roku 
książę Warcisław IV ostatecznie przyłączył ziemię sławień-
ską do Księstwa Pomorskiego. Spowodowało to uspokoje-
nie sytuacji polityczno-militarnej. W 1535 roku, po wpro-
wadzeniu reformacji, konwent w Bukowie został rozwiąza-
ny. Cześć zakonników wyjechała do klasztorów w Polsce,  
a część przeszła na luteranizm. Ostatni opat Henryk Kresse, 
za zgodą księcia Barnima XI, pozostał samotnie w Bukowie, 
mimo, że nie wyrzekł się katolicyzmu.

Po cystersach w Bukowie zachował się jedynie kościół 
klasztorny zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. 
Kościół przystosowany był do pełnienia podwójnej roli – 
świątyni klasztornej i parafialnej. Być może temu zawdzię-
cza on wieżę (59), co było ewenementem w kościołach cy-
sterskich, wzniesioną w końcu XV wieku. Kościół jest trzy-
nawową świątynią halową założoną na planie prostokąta. 
Od zachodu do korpusu przylega wieża, nakryta strzeli-
stym hełmem. Do kościoła prowadzą, poza głównym, dwa 
boczne wejścia, jedno od wschodu dla zakonników oraz 
drugie od północy, prowadzące na przykościelny cmen-
tarz (tzw. wrota umarłych). To drugie wejście zostało w 
XIX wieku zamurowane. W Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku przechowywany jest tryptyk ołtarza głównego. 
Bukowo znajduje się na odcinku pomorskim Szlaku Cyster-
skiego prowadzącego z Portugalii do Polski.

Cystersi
Zakon cystersów (60) powstał w wyniku reformy reguły 

benedyktyńskiej. Cystersów nazywano szarymi mnichami.  
W 1098 r. we Francji pod hasłem powrotu do życia zgodnie  
z regułą św. Benedykta (asceza, ubóstwo, modlitwa) opat Ro-
bert założył w pobliżu Dijon nowy klasztor. Nowe opactwo 
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4przyjęło nazwę Citeaux – Cistertium. Dało ono nazwę nowe-
mu zakonowi, który szybko rozprzestrzenił się po całej Euro-
pie. Zgodnie z przyjętym za czasów trzeciego opata Stefana 
Hardinga w 1119 r. zbiorem praw regulujących życie zakon-
ne Carta Caritatis (Karta Miłości) najwyższą władzą ustawo-
dawczą i sądowniczą była Kapituła Generalna, w skład któ-
rej wchodzili opaci wszystkich klasztorów zakonu. Opactwa 
były wyłączone spod władzy lokalnych biskupów diecezjal-
nych. W założeniach każdy klasztor miał być samowystar-
czalny. Cystersi rozwijali na wielką skalę rolnictwo, ogrod-
nictwo i sadownictwo, wprowadzali wiele wynalazków i udo-
skonaleń. Ponadto zajmowali się przerobem płodów rolnych. 
Budowali młyny, kuźnie, warzelnie i piekarnie. Jako pierwsi 
użyli w swych kuźniach koła wodnego do napędu miechów 
i młotów. Przy wielu zakonach funkcjonowały skryptoria,  
w których przepisywano liturgiczne księgi. Ponieważ za-
konnicy wiele godzin spędzali na modlitwach, medytacjach  
i chorałach w celu utrzymania samowystarczalności wpro-
wadzono instytucję konwersów. Wykonywali oni wszelkie 
prace fizyczne i nie składali pełnych ślubów zakonnych. Mieli 
przedłużony odpoczynek nocny i bardziej obfite pożywienie. 
Na terenie klasztoru mieszkali w odrębnym skrzydle. Pocho-
dzili z ludności wiejskiej.

Cystersi odegrali na Pomorzu niezwykle ważną role cywi-
lizacyjną. Poza zagospodarowaniem dziewiczych dotychczas 
terenów gromadzili i szerzyli wiedzę. Zgodnie z postanowie-
niem Kapituły Generalnej z każdego klasztoru przynajmniej 
jeden z braci musiał pobierać nauki w jednym ze znaczących 
ośrodków uniwersyteckich (Paryż, Kraków, Praga). 

 
Darłowo 
Budowę darłowskiego zamku (61) rozpoczął Bogusław V 

w roku 1352 i już kilka lat później odbył się tu jeden ze 
zjazdów książąt pomorskich. Rezydujący w zamku kolejni 
władcy dokonywali przebudów i zmian. W XVIII i XIX wie-
ku pomieszczenia zamkowe służyły jako szpital i więzienie 
aż obiekt popadł w ruinę. Jednak już na początku XX wieku 
zadecydowano o odbudowie i przeznaczeniu na muzeum, 
które szczęśliwie niemal nietknięte przetrwało wojnę  
i wznowiło działalność już w 1945 roku. Zabudowania 
zamku wzniesione są na planie czworoboku, na dziedziniec 
prowadzą dwie bramy – jedna z nich pod masywną wieżą 
(62) obronną wznoszącą się na wysokość 24 m. Wnętrza 
zamkowe udostępnione są do zwiedzania, zaaranżowano 
w nich wystawy sztuki sakralnej Pomorza Środkowego, za-
bytkowych mebli (od XVII wieku do biedermeieru), kolek-
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4 cji sztuki Wschodu, sztuki marynistycznej (66) oraz narzę-
dzi tortur. Interesujące są reprezentacyjne sale na pierw-
szym i drugim piętrze – pierwsza z pocztem książąt (68) 
– mieszkańców zamku, druga – tzw. zielona sypialnia z ty-
powo zamkową toaletą umieszczoną w wykuszu (tzw. dan-
sker). Wśród mebli jest m.in. XVIII-wieczne. łoże pochodze-
nia włoskiego z inskrypcją „Sen zwyciężaj miłością”. Najcie-
kawsza jest jednak nieduża ekspozycja pomorskiej sztuki 
sakralnej w dawnej kaplicy zamkowej z bogato zdobioną 
amboną. Z osobliwości prezentowanych w zamkowym mu-
zeum wspomnieć można spreparowane dwugłowe cie-
lę, które urodziło się w 1919 roku w podsławieńskiej wsi  
i żyło około tygodnia. Innym dosyć makabrycznym ekspo-
natem jest zmumifikowany kot – zamurowany w funda-
mentach zamku jako magiczna ochrona przed złymi moca-
mi. By do niego trafić, trzeba jednak uważnie oglądać eks-
pozycję, nie pomijając żadnego zakamarka.  

W bezpośrednim sąsiedztwie rynku i skromnego baroko-
wego ratusza (63) góruje potężna bazylikowa bryła kościoła 
(64). Wnętrze – dosyć surowe i skromne – zdobią pozostało-
ści średniowiecznych polichromii na ścianach prezbiterium  
i na łuku tęczowym, sklepienia gwiaździste i rokokowa am-
bona. Pozostałe wyposażenie, także ołtarz główny, pocho-
dzi z XIX wieku. Sarkofagi książąt znajdują się w kaplicy 
przy kruchcie kościoła. Sarkofag Eryka pochodzi z końca 
XIX wieku, gdy zastąpiono nim oryginalny cynowy, uszko-
dzony podczas zawalenia się wieży.

Z osobą Eryka związana jest także gotycka kaplica św. Ger-
trudy (65), patronki podróżnych. Zbudowana poza murami 
jako kaplica cmentarna, na planie centralnym, kryta gon-
tem, swoją formą nawiązuje do świątyni Grobu Pańskiego  
w Jerozolimie. Podobne kaplice powstały na Pomorzu m.in. 
w Słupsku i Koszalinie. Wewnątrz zachowały się renesanso-
we i rokokowe ławy oraz empory. Jedną z nich zdobią wi-
zerunki czterech ewangelistów, drugą – ufundowaną przez 
cech szewców - przedstawienia aniołów i butów(!)

Z dawnych obwarowań miejskich zachowała się brama 
wieżowa – tzw. Brama Kamienna o dosyć surowej ceglanej 
bryle.

Eryk I Pomorski
Eryk I Pomorski (1382–1459), który urodził się i pocho-

wany został w Darłowie, był postacią niewątpliwie barwną  
i awanturniczą. Był najstarszym synem Warcisława VII i Ma-
rii córki Henryka II księcia Meklemburgii. Na chrzcie nadano 
mu imię Bogusław. Jako jedyny przedstawiciel dynastii Gry-
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4fitów został koronowany. W wieku 6 lat zabrała go na dwór 
królewski do Kopenhagi jego cioteczna babka królowa Mał-
gorzata, gdzie zmieniono mu imię na bardziej skandynaw-
skie. Tam też, już jako Eryk, otrzymał staranne wykształce-
nie. Miał zaledwie 15 lat, kiedy został uroczyście koronowa-
ny na króla Danii, Szwecji i Norwegii. Po śmierci królowej 
Małgorzaty w 1412 roku został samodzielnym władcą. 

Eryk I miał wojowniczą naturę, która przysporzyła mu 
wielu wrogów. Wdał się w wojnę o wolny handel z Han-
zą, która zakończyła się jego klęską. W głębi duszy czuł się 
związany z Pomorzem i dlatego otaczał się ziomkami. To 
powodowało niezadowolenie otaczających go możnych. 
Ostatecznie został zdetronizowany przez własnych podda-
nych. Unosząc się honorem, Eryk zabrał swoją wierną dru-
żynę i osiadł na 12 lat na Gotlandii, skąd oddawał się proce-
derowi łupieżczemu. Legendy mówią o wielkich skarbach, 
które udało mu się zgromadzić. Zyskał tym przydomek 
„ostatniego Wikinga”, zdążył jednak jeszcze odbyć piel-
grzymkę do Ziemi Świętej, a następnie ufundować w Dar-
łowie kaplicę św. Gertrudy wzorowaną na świątyni Grobu 
Pańskiego w Jerozolimie. Powrócił w 1449 r. do Darłowa  
i tu spędził ostatnie 10 lat życia. Pochowano go z figurką 
gołębia ze szczerego złota, który pozostał mu ze wszyst-
kich zgromadzonych skarbów. 

W darłowskim kościele Mariackim (67) do dzisiaj oglą-
dać można jego piaskowcowy sarkofag. W 1888 roku  
w czasie remontu kościoła Mariackiego z sarkofagu wyjęto 
złotego gołębia i przekazano go do Berlina. Od tego czasu  
o ostatnim skarbie Eryka słuch zaginął.

Na początku XX wieku Darłowo było znane z oryginalnej 
kiełbasy „herbacianej”, która do dzisiaj produkowana jest  
w Niemczech według starej darłowskiej recepty. Kiełbasa 
darłowska (kiełbasa herbaciana) – jest to wędzona kiełba-
sa podobna do metki wieprzowej. Najstarszą firmą istnieją-
cą od roku 1800 był darłowski zakład masarski Carla Schif-
fmanna, (który od roku 1945 mieści się w Sparrieshoop koło 
Hamburga). Recepta do dzisiaj chroniona jest patentem,  
a oryginalna kiełbasa darłowska ma na etykietce wiatrak.  
W Darłowie wyrobem tej kiełbasy zajmowały się także za-
kłady W. Brandenburga i C. Muellera. Niestety, obecnie tę 
kiełbasę można kupić głównie w Niemczech.

Darłówko
Darłówko to dawna wioska rybacka, obecnie dzielnica 

Darłowa, położona jest u ujścia Wieprzy do morza. Postę-
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4 pująca transgresja morska w ostatnich 500 latach spowo-
dowała przesunięcie się miejscowości o ok. pół kilome-
tra w głąb lądu. Analiza starych map wykazuje istnienie  
w przeszłości na północ od Darłówka rzeki Lutyni, która 
była szlakiem żeglownym i łączyła jezioro Kopań z Wie-
przą. Współcześnie obszar ten zajęty jest przez morze, a je-
zioro Kopań oddziela od brzegu Bałtyku mierzeja o szero-
kości zaledwie ok. 200–300 m. 

Obszar położony na południe od Darłówka w kierunku 
Darłowa to niski taras zalewowy rzek Wieprzy i uchodzą-
cej do niej Grabowej, podatny na zalania w czasie wysokich 
stanów wód rzecznych i Bałtyku. Darłówko pod względem 
komunikacyjnym rozdzielone jest korytem Wieprzy na 
część zachodnią i wschodnią (70). Oryginalnej konstruk-
cji most przesuwany (69) umożliwia komunikację ludno-
ści wzdłuż brzegu morza oraz dostęp do portu dla kutrów 
rybackich. 

Trzęsienia ziemi
W ostatnich kilkuset latach na terenie Bałtyku oraz  

w strefie polskiego i niemieckiego pobrzeża wystąpiło kil-
kanaście trzęsień ziemi, z których przynajmniej kilka wy-
wołało falę tsunami. 

Z trzęsieniami ziemi nad Bałtykiem wiąże się skandynaw-
ska legenda o ogromnym wilku, który żywił się padliną. Za to 
został skazany przez boga Odyna i przykuty łańcuchami do 
skał w górach. Kiedy ogromny wilk wył i szarpał się, trzęsły 
się góry. W ten sposób mieszkańcy Skandynawii próbowali 
tłumaczyć sobie dawno temu trzęsienia ziemi. 

Największe z nich miało miejsce w okolicy Darłowa  
16 września 1497 roku. Darłówko położone na brzegu 
morza zostało zmyte z powierzchni Ziemi. W Darłowie  
i okolicy zostały uszkodzone budowle i zginęli ludzie. Pró-
ba rekonstrukcji tych wydarzeń wykazała, że podniesienie 
się poziomu morza na okres kilkunastu godzin wyniosło  
3,5 m i zasięg na wiele kilometrów w głąb lądu. Efektem 
było wyniesienie czterech statków morskich i osadzenie 
ich w znacznym oddaleniu od brzegu. Spiętrzona fala na 
skłonie wysoczyzny po wschodniej stronie Darłowa osią-
gnęła wg opisów historycznych nawet 20 m n.p.m.. Może-
my tak twierdzić, gdyż na takiej wysokości, w pobliżu kapli-
cy św. Gertrudy, został osadzony jeden ze statków. Pozosta-
łe statki osiadły w pobliżu murów miejskich, a jeden z nich 
został wyrzucony aż w Bukowie Morskim. Przebywająca  
w tym czasie w Darłowie księżna Anna, żona Bogusława X,  
a córka Kazimierza Jagiellończyka, dużą część swego po-
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Glaciizostazja – szczególny 
przypadek izostazji, w którym  
równowaga mas w skorupie  
ziemskiej zostaje zakłócona przez roz-
rost lądolodu. Obciążenie obszarów 
lądowych przez masy lodowe  
powoduje pogrążenie fragmentu  
skorupy ziemskiej, natomiast po  
stopieniu lodów przywrócenie  
równowagi dokonuje się przez  
wypiętrzenie. Powrót do równowagi 
w skali geologicznej jest zjawiskiem 
dość szybkim, ale początkowo  
wypiętrzenie jest wolniejsze niż 
wzrost poziomu morza spowodowany 
topnieniem lądolodów, stąd duże ob-
szary lądowe ulegają krótkotrwałemu  
zatopieniu.

4sagu przeznaczyła na pomoc dla ofiar tzw. potopu. Na pa-
miątkę tej tragedii każdego roku 16 września przez wie-
le lat była organizowana procesja z kościoła Mariackiego  
w Darłowie do kaplicy św. Gertrudy. Do tej tradycji powró-
cono kilka lat temu.

Przyczyną tsunami w Darłowie było oddalone o 500 km 
w kierunku północnym trzęsienie ziemi w rejonie jeziora 
Wener w Szwecji. Siła trzęsienia ziemi była tam nieduża, bo 
zaledwie 4,5 stopnia w skali Richtera, było ono zbyt małe, 
by spowodować bezpośrednio zjawisko tsunami. Należy 
przyjąć, że to słabe trzęsienie ziemi wywołało eksplozję 
metanu uwięzionego w warstwach budujących dno Morza 
Bałtyckiego. Gwałtowne osiadanie dna wywołało tsunami 
– stosunkowo niewysoką falę – która spiętrzyła się w stre-
fie brzegowej. Eksplozji metanu towarzyszył grzmot, huk, 
pomruk „niedźwiedzia morskiego” – tak określano dawniej 
efekty dźwiękowe poprzedzające nadejście fali tsunami. 

Ślady po wybuchach metanu, w postaci kraterów, są obec-
nie czytelne w dnie Bałtyku. Powierzchnia stwierdzonych 
aktualnie kraterów osiąga kilka hektarów, ich dno jest nie-
co obniżone na skutek osiadania, a warstwy skał spoistych 
wykazują zaburzenia. Obecnie występujące trzęsienia na ob-
szarze północnej Polski nie są częste i intensywne, chociaż 
wyraźnie odczuwalne, czego przykładem jest trzęsienie w 
rejonie Trójmiasta i Braniewa we wrześniu 2004 r. Są one 
jednak wystarczające, by wywołać eksplozję metanu będącą 
bezpośrednią przyczyną tsunami. Zagrożenie tsunami jest 
więc nadal realne na polskim wybrzeżu, chociaż należy przy-
pomnieć, że nie jest to zjawisko często występujące.

Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi prace ba-
dawcze dla opracowania mapy paleosejsmologicznej Pol-
ski Północnej. Prowadzone są analizy trzęsień ziemi dla 
naszego obszaru uważanego za asejsmiczny. W schyłku 
glacjału w rozpatrywanym obszarze zachodziły intensyw-
ne procesy glaciizostatyczne, polegały one na ruchach pod-
noszących skorupy ziemskiej po odciążeniu jej na skutek 
zaniku czaszy lądolodu. Podniesienie terenu Skandynawii 
nastąpiło również na skutek zmian przepływu strumienia 
ciepła w górnym płaszczu globu ziemskiego. Tym proce-
som towarzyszyły silne trzęsienia ziemi. Według profe-
sora N.A. Mörnera z Uniwersytetu Sztokholmskiego wiel-
kość i częstotliwość tych zdarzeń była wyjątkowo wysoka. 
Trzęsienia ziemi o wielkości od 6,0 do 8,5 stopni w skali 
Richtera na terenie Skandynawii były odczuwane również  
w Polsce Północnej. Zapisu tych zdarzeń można dopa-
trywać się w osadach w północnej części Niemiec i Pol-
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Skala Richtera – skala umożliwia-
jąca porównywanie intensywności 
trzęsień ziemi poprzez określenie 
wielkości energii (magnitudy)  
uwalnianej w momencie wstrząsu. 
Jej podstawę stanowi logarytm am-
plitudy największego wychylenia 
zapisanego przez sejsmograf  
w odległości 100 km od epicentrum 
wstrząsów. Skala wielkości jest tak 
skonstruowana, że np. wstrząs o 
stopniu 8 jest 10 razy silniejszy od 
wstrząsu o stopniu 7. Została wpro-
wadzona w 1935 roku przez amery-
kańskiego geofizyka Charlesa F. Rich-
tera. Najsilniejsze trzęsienie ziemi  
o magnitudzie 9 wystąpiło  
26 grudnia 2004 r. w pobliżu  
Sumatry i wywołało potężną falę 
tsunami na Oceanie Indyjskim 
• 2,0-3,4 – rejestrowane tylko przez 
przyrządy (około 800 tys. wstrząsów 
rocznie na całej kuli ziemskiej), 
• 3,5-4,2 – odczuwalne przez  
niektóre osoby (30 tys. rocznie), 
• 4,3-4,8 – odczuwalne przez wiele 
osób (4,8 tys.), 
• 4,9-5,4 – powszechnie odczuwalne 
(1,4 tys.), 
• 5,5-6,1 – niewielkie uszkodzenia 
budynków (500), 
• 6,2-6,9 – znaczne uszkodzenia 
budynków (100), 
• 7,0-7,3 – poważne zniszczenia (15),
• 7,4-8,0 – rozległe zniszczenia 
(4 rocznie), 
• powyżej 8,0 – całkowite 
zniszczenia (raz na 5-10 lat). 
 

4 ski. Wykazano, że spośród kilkudziesięciu trzęsień ziemi 
udokumentowanych na terenie Skandynawii w ostatnich  
12 000 lat, 15 wywołało falę tsunami o wysokości spię-
trzenia w strefie brzegu przynajmniej do wysokości 20 m. 
Zdarzenia te występowały rzadko, trzeba jednak podkre-
ślić, że mówimy jedynie o liczbie faktów udokumentowa-
nych geologicznie.

Takie gwałtowne zjawiska geodynamiczne, jakim są eks-
plozje metanu stwarzają niekorzystne warunki geologicz-
no-inżynierskie w dnie Bałtyku dla rurociągu Nord – Stream  
pomiędzy Rosją i Niemcami. Problem wymaga szczegóło-
wego rozpoznania na trasie przebiegu tej inwestycji.

Historyczne przykłady trzęsień ziemi na Pomorzu
Wstrząsy o sile 4–5 stopni w skali Richtera występowa-

ły już w obszarze Polski Północnej, tylko nie są utrwalone  
w powszechnej świadomości.

Warto przypomnieć przynajmniej niektóre z nich w po-
rządku chronologicznym:

•  23 sierpnia 1409 roku wystąpiło trzęsienie ziemi 
od Mazur do Lubeki, „trwało trzy ojczenasz”

•  1625 rok – w kaplicy zamkowej w Szczecinie spadł 
świecznik i miecz z jednej z figur; nastąpiło zapad-
nięcie murów miejskich i jednej budowli. Odnoto-
wano zmiany barw wód jednego z jezior.

•  W grudniu 1628 roku trzęsienie ziemi w pobliskiej 
dla Szczecina Meklemburgii.

•  25 lutego 1648 jedna z wież kościelnych w okolicy 
Szczecina została przesunięta o 7 metrów bez in-
nych jej uszkodzeń.

•  1 listopada 1755 wstrząsy odnotowane zostały od 
Lubeki po ujście Odry, było to echo potężnego trzę-
sienia ziemi w Lizbonie. 

•  3 kwietnia 1757 roku w okolicy Trzebiatowa wy-
stąpiło tsunami – falowanie wywołane trzęsieniem 
ziemi w obszarze Bałtyku – duży prom zacumowa-
ny w porcie wyniosło w głąb lądu.

•  1 marca 1779 wysoka fala (tsunami) zalała część 
Łeby i osadziła statek z portu na lądzie. W Koło-
brzegu trzy godziny później wody Bałtyku oddaliły 
się i odsłoniło się dno morza.

•  5 lutego 1783 wystąpiło trzęsienie ziemi w Me-
klemburgii.

•  5–6 marca 1821 wstrząsy w okolicy Greifswaldu 
(odległego od Świnoujścia o 50 km), po którym po-
zostały pęknięcia gruntu do głębokości 4 m.
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4•  12 marca 1883 roku odnotowano wstrząsy 
w Szczecinie.

•  16–17 maja 1888 roku trzęsienia ziemi objęły Bał-
tyk zachodni

•  23 października 1904 roku trzęsienie ziemi 
w Skandynawii (Goeteborg, Oslo) odczuwalne były 
na Pomorzu; falowanie wód wywołane tym trzęsie-
niem dotarło do Szczecina.

•  7 grudnia 1904 odnotowano wstrząsy ziemi (pęk-
nięcia budynków) na wybrzeżu południowego i za-
chodniego Bałtyku.

•  9 lipca 1905 świeczniki w kościele św. Jakuba 
w Szczecinie uległy rozkołysaniu.

•  11–12 lutego 1909 roku wystąpiło trzęsienie zie-
mi od Rymania (miejscowość na dawnej grani-
cy województw koszalińskiego i szczecińskiego) 
poprzez Karlino do Koszalina, czyli na odległości  
60 km, równolegle do brzegu Bałtyku. Budowle 
uległy spękaniu. W zamarzniętej ziemi pojawiły się 
szczeliny o szerokości 20 cm i 100 m długości.

•  W grudniu 1912 roku wystąpił silny wstrząs 
w okolicy Łeby i Smołdzina.

Informacje praktyczne:

Iwięcino • www.iwiecino.wioskitematyczne.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Andrzej Dębowski, Iwięcino 27/2, 76-004 Sianów 
tel. 94 3182601, kom. 721 325 196 • iwiecino@sianow.pl, 
Centrum Informacji Turystycznej, pl. Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23 • www.cit.darlowo.pl • cit@darlowo.pl
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo
www.muzeumdarlowo.pl • tel./fax 94 314 5022
Arboretum Karnieszewice • www.szczecinek.lasy.gov.pl/karnieszewice
Nadleśnictwo Karnieszewice • tel./fax: 94 318 52 27, 94 318 52 28, 94 318 54 17.
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Tr a s a  n r  5

Kurhany, kamienne kręgi i grodziska
– śladami dawnych mieszkańców Pomorza

Trasa prowadzi śladami mało znanych najstarszych obiektów pozostawionych przez daw-
nych mieszkańców Pomorza, którzy żyli w bliskim kontakcie z przyrodą, a ich egzystencja 
była uzależniona w dużej mierze od sił natury. Na stosunkowo niewielkim obszarze zamy-
ka się koło historii, ponieważ znajdują się tu współczesne obiekty związane z uzyskiwaniem 
energii odnawialnej. Większość obiektów znajduje się w niezwykle malowniczej scenerii po-
lodowcowych krajobrazów. Na zakończenie proponujemy chwilę relaksu w jednej z wiosek 
tematycznych. Idea ta aktywizuje mieszkańców miejscowości, którzy jeszcze niedawno nie 
zdawali sobie sprawy, ile mogą zaoferować turystom. 

5

Koszalin
Pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z 1214 roku, kiedy 

książę Bogusław II nadał Koszalin zakonowi norbertanów  
z Białoboków. Po 1248 roku ziemie te przekazane zostały bi-
skupom kamieńskim, a jeden z nich Hermann von Gleichen, 
nadał Koszalinowi w 1266 roku miejskie prawo lubeckie. 
Niewiele później, bo w 1278 roku, osiedliły się tutaj cy-
sterki z Turyngii. Na przełomie XIII/XIV wieku miasto oto-
czono murami obronnymi, w których znajdowały się trzy 
bramy: Wysoka, Młyńska i Wodna. Na początku XIV wieku 
zbudowano także ratusz, a w 1330 roku kościół Mariacki.  
W XIV i XV wieku Koszalin należał do Hanzy. Do chwi-
li obecnej z zabytków w Koszalinie zachowały się między 
innymi: katedra gotycka z XIV wieku, kościół zamkowy z 
XIII/XIV wieku (72) (obecnie cerkiew prawosławna), ka-
plica św. Gertrudy, część murów obronnych (rozebrane w 
większości w XIX wieku), Domek Kata (71).

Na szczególną uwagę zasługuje skansen kultury jamień-
skiej, który znajduje się przy Muzeum Okręgowym (ul. 
Młyńska). Jest to zabytkowa zagroda rybacka z 1869 roku, 
którą przeniesiono z Dąbek. Można w niej obejrzeć przed-
mioty związane z życiem codziennym mieszkańców okolic 
wsi Jamno i Łabusz. Obok skansenu znajduje się także sto-
doła, w której eksponowana jest kuźnia pomorska.

Wzgórza Koszalińskie (Wzgórza Chełmskie) – są wy-
jątkiem w rzeźbie nizin nadmorskich, podobnie jak Wzgó-
rza Bukowe na Nizinie Szczecińskiej. Wzgórza te wznoszą 
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Linia T – T  
(Teisseyre’a – Torquista) – granica 
między obszarem fałdowań  
prekambryjskich a paleozoicznymi 
strukturami geologicznymi.  
Ciągnie się z północnego zachodu  
na południowy wschód:  
od Koszalina, poprzez Bydgoszcz  
i Włocławek, na południe  
od Warszawy, a następnie w stronę 
Lublina i Krasnegostawu. Na północ  
i wschód od linii T-T znajduje się 
platforma wschodnioeuropejska,  
a na zachód platforma paleozoiczna. 
Jest to jeden z ważniejszych  
elementów struktury geologicznej 
Europy.

5 się do wysokości 136 m n.p.m. – Góra Krzyżanka i 133 m 
n.p.m. – Góra Chełmska (74). Znajdują się zaledwie 8 km 
w linii prostej od brzegu Bałtyku. Wzgórza mają zaburzo-
ną glacitektonicznie budowę wewnętrzną. Długość pasma 
(73) wynosi 13,5 km, szerokość do ok. 4 km. Ukierunkowa-
ne są z południowego zachodu na południowy wschód, kie-
runek ten jest zgodny z linią T – T (Teisseyre’a – Torquista). 
W budowie wewnętrznej osady czwartorzędowe przewar-
stwione są osadami oligoceńskimi i mioceńskimi. Wzgórza 
te znaczą fazę kaszubsko-warmińską odstępowania lądolo-
du; następny ciąg to już faza gardzieńska datowana na ok. 
13,5–14 tysięcy lat, której zachodni odcinek otacza od po-
łudnia jeziora Kopań, Wicko i Gardno.

Góra Chełmska ze względu na jej położenie wśród roz-
ległych równin pasa nadmorskiego już we wczesnym śre-
dniowieczu budziła zainteresowanie współczesnych miesz-
kańców. Powstanie ośrodka kultowego wiąże się prawdo-
podobnie z neolitem (ok. 2000 lat p.n.e.). Dowodem na to 
są znalezione siekierki krzemienne i kamienne żarna oraz 
inne wyroby krzemienne. Wyniki badań archeologicznych 
potwierdzają istnienie w pobliżu Góry Chełmskiej ok. 250 
stanowisk związanych z kulturą łużycką i pomorską. Nie-
stety, nie zachowały się żadne ślady z tego okresu bezpo-
średnio na Górze Chełmskiej. Stwierdzono natomiast ślady 
pogańskiego ośrodka kultowego z X–XII wieku. W tym cza-
sie została zbudowana świątynia pogańska zwana gonty-
ną lub kąciną. Znaleziono jej ślady w postaci palenisk ka-
miennych, polepy (elementy wylepiania ścian budynków) 
i ruchomych zabytków: ułamki naczyń, ozdoby i odważniki. 
Stwierdzono również występowanie celowo połupanych, 
nadpalonych kości zwierzęcych, które stanowią ślad skła-
danych ofiar na rzecz bóstw pogańskich. Nie wiadomo bli-
żej, jakie to było bóstwo. Słowianie składali ofiary Radogo-
stowi, Światowidowi, Trzygławowi i Swarożycowi oraz in-
nym pomniejszym bóstwom. 

Koniec działalności ośrodka kultu pogańskiego na Gó-
rze Chełmskiej należy wiązać z misją chrystianizacyjną  
św. Ottona z Bambergu. Z zapisków kronikarzy towarzyszą-
cych św. Ottonowi wiemy, że wszędzie tam, gdzie dotarła 
misja, niszczone były pogańskie świątynie i ośrodki kultu.  
W miejscach zniszczonych świątyń biskup Otton wznosił 
kaplice i kościoły. W ten sposób chciano szybko wykorzenić 
starą wiarę i zaszczepić nową. Niestety, nic nie wiadomo  
o tym, czy misja Ottona dotarła do okolic Koszalina. Pierw-
sza wzmianka o Górze Chełmskiej datowana jest na rok 
1214 i związana jest z nadaniem wsi Koszalin norbertanom 
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5z klasztoru w Białobokach. W dokumencie wspomniano, 
że wieś Koszalin położona jest w pobliżu Góry Chełmskiej  
w kasztelanii kołobrzeskiej. Wynika z tego, że w tamtych 
czasach Góra Chełmska była ważnym punktem orientacyj-
nym związanym ośrodkiem kultowym i była bardziej znana 
niż Koszalin.     

Pierwsza kaplica, której fundamenty (75) odkryto 
w trakcie prac archeologicznych powstała w pierwszej po-
łowie XIII wieku (ok. 1217 roku). Była to kaplica wzniesio-
na w stylu romańskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny. Do czasów lokacji Koszalina pełniła funkcję kościoła 
parafialnego. W okresie późniejszym została przejęta przez 
cysterki z Koszalina. Została całkowicie zniszczona w cza-
sie niepokojów związanych z wprowadzaniem reformacji 
na Pomorzu.

W pierwszej połowie XIX wieku rozpoczęto zagospoda-
rowanie Góry Chełmskiej do celów rekreacyjnych. W 1888 
roku zbudowano ceglaną wieżę widokową (76) o wysoko-
ści 31,5 m. Z jej wierzchołka rozciąga się wspaniały widok 
na okolicę (73). Przy dobrej pogodzie widać wody Bałtyku 
i aż 6 miast: Koszalin, Sławno, Darłowo, Sianów, Kołobrzeg 
i Białogard. 

W 1986 r. powstał rezerwat archeologiczny, a po 1990 
roku powstało Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Prze-
dziwnej. Obecnie na szczycie poza wieżą widokową, obiek-
tami archeologicznymi i obiektami sanktuarium znajduje 
się sklepik i kawiarenka.      

 
Rezerwat archeologiczny „Kamienne kręgi ” 
Rezerwat archeologiczny „Kamienne kręgi” (77) to 

cmentarzysko przybyłych ze Skandynawii Gotów i Gepi-
dów datowane na I-III w. n.e. stanowiące przykład tzw. kul-
tury wielbarskiej (połączenie kultury Gotów z miejscową 
kulturą pomorską tego okresu zw. łużycką). 

Kamienne kręgi Gotów w Lesie Grzybnickim (78), nieda-
leko Grzybnicy (gm. Manowo), zostały odkryte w kwietniu 
1974 roku. Wykopaliska trwały do 1979 roku. Odkryto pięć 
kręgów kamiennych (w tym dwa o średnicy 37,5 m – jedne  
z największych w Europie) oraz 101 grobów szkieletowych 
i 2 kurhany. W czasie wykopalisk w grobowcach znalezio-
no paciorki z naszyjników (bursztynowe i kamienne), kla-
merki srebrne, zapinki ze srebra i złota, srebrne szpile do 
upinania włosów. Wszystkie eksponaty można obejrzeć  
w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.

Kręgi kamienne były miejscem zwoływania wiecowych 
zgromadzeń plemiennych i rodowych oraz odbywania 
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5 okresowych uroczystości obrzędowych, w czasie których 
– jak w całym ówczesnym życiu – sprawy publiczne prze-
platały się z zabiegami magicznymi. Przepowiadano za po-
mocą wróżb i zapewniano – za pomocą składanych ofiar – 
powodzenie gromadnie podejmowanych decyzji. Sąsiedz-
two pochówków zmarłych przodków stwarzało atmosfe-
rę miru wiecowego, niezbędną przy rozpatrywaniu spraw 
spornych (79, 80).

Zwiedzając to miejsce, szczególną uwagę warto zwró-
cić na krąg książęcy oraz krąg kapłański – oba o średnicy  
37,5 m. Na terenie cmentarzyska znajdują się ułożone z ka-
mieni grobowce oraz usypane z ziemi, otoczone kamieniami 
kurhany.

Dojazd do rezerwatu leśną drogą (2 km) od szosy Kosza-
lin – Poznań i Bydgoszcz rozpoczyna się od postoju usytu-
owanego między Mostowem a wsią Grzybnica – w odle-
głości 3,7 km od Mostowa bądź 2 km od Grzybnicy – trasą 
oznakowaną drogowskazami „zabytek archeologiczny”.

Megalit w Borkowie
Cmentarzysko z epoki neolitu (5000 lat!) oraz wcze-

snego średniowiecza X–XI w. n.e. Najbardziej intrygujący  
dolmen – grobowiec megalityczny (81) z epoki kamienia. 
Budowniczowie megalitów zaliczani są do kręgu kulturo-
wego nazywanego w archeologii kulturą pucharów lejko-
watych. Nazwa tej kultury powstała od charakterystyczne-
go puchara glinianego, a funkcjonowała ona od około 3400 
do około 2500 roku p.n.e. Ludność tej kultury grzebała 
swoich zmarłych w tzw. grobach megalitycznych. Budowa-
no je z wielkich kamieni, stąd też nazwa. Groby te miały tra-
pezowate bądź prostokątne kształty o długościach docho-
dzących niekiedy do 130 m. W obrębie kamiennej obudowy 
znajdowała się także kamienna komora grobowa, w której 
składano zmarłego wraz z wyposażeniem.

Cmentarzysko megalityczne odkryto już w okresie przed-
wojennym. Obok trzech grobów megalitycznych o kształ-
cie prostokątnym znaleziono także skrzynię z bloków ka-
miennych oraz 5 kurhanów pochodzących najpewniej  
z epoki brązu. Dwa z czterech przebadanych wykopaliskowo 
grobowców miało wymiary: 31x11 m i 29x9 m. W jednym  
z nich, w kamiennym kolistym obwarowaniu (komora gro-
bowa?), znaleziono ułamki naczyń glinianych, siekierę 
krzemienną i siekierę kamienną.

Obiekt położony jest w lesie (82) ok. 1 km na wschód od 
zabudowań Borkowa na skraju doliny, którą płynie dopływ 
Grabowej.
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Kogeneracja – proces, w którym 
energia zawarta w paliwie  
zamieniana jest w jednym procesie 
technologicznym w energię  
elektryczną i cieplną. Główną jej 
zaletą jest to, że sprawność ogólna 
przemiany energii w procesie  
skojarzonym jest dużo wyższa niż 
przy rozdzielonym  
wytwarzaniu energii elektrycznej  
i cieplnej. Sprawność ogólna  
procesu skojarzonego przekracza 
85%, zaś procesów rozdzielonych 
łącznie 57%.

5Odnawialne źródła energii
W promieniu niecałych pięćdziesięciu kilometrów wokół 

Koszalina znaleźć można różne typy alternatywnych – od-
nawialnych – źródeł energii i przykłady ich wykorzystania. 
Sprawa pozyskiwania energii wody, wiatru, siły grawitacji, 
a nawet tak kontrowersyjnej energii rozpadu jądra atomu, 
czy mało znanych możliwości biomasy, staje się w ostatnich 
latach niezwykle paląca. Z jednej strony z powodu kurczą-
cych się i coraz trudniej dostępnych w Polsce i na świecie 
pokładów paliw kopalnych. Z drugiej strony – z powodu 
nadmiernej emisji szkodliwych substancji podczas spala-
nia węgla czy ropy. Poza względami praktyczno-ideowymi 
pojawia się czynnik obiektywny – prawny – na mocy umów 
międzynarodowych także Polska ma znacząco zwiększyć 
procent wykorzystywania odnawialnych źródeł w ogólnym 
bilansie energetycznym kraju . Wymagany udział procen-
towy jest ciągle niski w porównaniu do krajów, takich jak: 
Norwegia, Dania, Holandia czy Islandia, jednak każdy me-
gawat energii pozyskiwany nie z węgla lub ropy budzi opty-
mizm. Kolejnym alternatywnym sposobem jest oczywiście 
energooszczędność urządzeń i nasze nawyki.

 Biogazownia w Nacławiu
5 czerwca 2009 roku rozpoczęto budowę nowej bioga-

zowni w Nacławiu. Zasada działania biogazowni opiera 
się na procesie fermentacji metanowej gnojowicy. W pro-
cesie tym powstaje metan, który w module kogeneracyj-
nym przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną. 
Moc elektryczna wynosi 625 kW, a cieplna 692 kW. Rocznie 
daje to 5,3 mln KWh (kilowatogodzin) energii elektrycznej 
i 5,9 mln kWh enegii ciepnej. Gnojowica pozyskiwana jest 
z ferm trzody chlewnej z dodatkiem innych komponentów. 
Biogazownia w Nacławiu może zasilić w energię elektrycz-
ną ponad 1200 gospodarstw rolnych. 

Elektrownia wodna w Żydowie
Już w roku 1932 zaplanowano budowę elektrowni szczy-

towo-pompowej (84) w rejonie Żydowa. Parę lat później 
były gotowe plany budowy. Jednak wszystko przerwały 
działania wojenne. Do tego pomysłu powrócono w roku 
1957. Cztery lata później był gotowy projekt. W roku 1965 
zamówiono w Czechosłowacji w firmie Skoda turbiny elek-
tryczne (83). Jednak dopiero w roku 1971 uruchomiono 
elektrownię. W elektrowni pracują dwie turbiny „odwracal-
ne” (reakcyjne) o łącznej mocy 156 MW. Moc pomp wynosi 
obecnie 2 x 68 MW. Zasada działania takiej elektrowni pole-
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5 ga na magazynowaniu energii poprzez pompowanie wody  
z dolnego do górnego zbiornika i wykorzystaniu jej energii 
w dowolnym momencie w razie potrzeby. W okresie nad-
wyżki produkcji woda najpierw pompowana jest z dolnego 
zbiornika do górnego (zamiana energii elektrycznej na gra-
witacyjną), a następnie spuszczana jest w dół, produkując 
energię w okresach jej niedoboru. Elektrownia służy jako 
potężny „akumulator” i umożliwia racjonalne gospodarow-
nie energią wytwarzaną w innych zakładach. Dolny zbior-
nik elektrowni to jezioro Kwiecko. Jako górny zbiornik słu-
ży Jezioro Kamienne. Różnica wysokości obydwu jezior to  
80 m. Przy obecnym tempie budowy elektrowni wiatro-
wych szybko nadejdzie zapotrzebowanie na magazyno-
wanie energii, ponieważ energia z elektrowni wiatrowych 
osiąga swoją największą wartość nie zawsze wtedy, gdy jest 
na nią najwyższe zapotrzebowanie.

Elektrownia wiatrowa w Tymieniu
Elektrownia w pobliżu Tymienia jest jedną z większych 

inwestycji tego typu w Polsce. 25 turbin wiatrowych (85) 
potrafi zaopatrzyć w energię elektryczną około 20 tys. go-
spodarstw domowych. Energia będzie kupowana przez Za-
kład Energetyczny Koszalin. W rejonie Kołobrzegu istnie-
ją bardzo sprzyjające warunki dotyczące tak zwanych ferm 
wiatrowych. Następne powstaną w najbliższych latach. 

Aleja bukowa Nacław – Jacinki
Za Nacławiem w kierunku Polanowa zaczyna się aleja bu-

kowa (86), która ciągnie się do Jacinek na długości 5 km. 
Tworzy ją ponad 600 buków zwyczajnych w wieku ok. 200 
lat. Jest to unikatowe w skali Polski nagromadzenie zabyt-
kowych drzew. 

Polanów
W XIII wieku – według źródeł – istniał tu gród. Była to 

najpewniej zachodnia strażnica Ziemi Sławieńskiej. W XIII 
wieku należał on częściowo do biskupów kamieńskich,  
a na początku XIV stulecia jego właścicielem był ród Świę-
ców. Jeszcze w tym samym stuleciu gród odzyskał książę 
Warcisław IV i włączył w skład księstwa słupsko-sławień-
skiego. W 1350 roku Polanów otrzymał prawa miejskie.  
W Polanowie mieszkał marszałek pruski H.E. Wrangel, na-
czelny dowódca wojsk pruskich w 1864 roku. Obok mia-
sta znajduje się Święta Góra (155 m n.p.m.) z kościołem na 
szczycie, na której pierwotnie mieściło się miejsce kultu 
pogańskiego.
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5Wioski tematyczne
Wioski tematyczne to idea stworzenia nowych wartości 

wykorzystujących lokalny potencjał materialny i społeczny.   
Najczęściej działania te związane są z podnoszeniem atrak-
cyjności turystycznej mało znanych miejscowości.

Pomysł wiosek tematycznych znajduje coraz więcej zwo-
lenników w Europie. Przykłady wdrażania tej idei widoczne 
są w kilku wioskach w okolicach Koszalina. W każdej miej-
scowości są osoby odpowiedzialne za obsługę turystów,  
a także za realizację zajęć turystyczno-edukacyjnych.

Sierakowo – Hobbiton (87) – zainspirowany zekrani-
zowaną trylogią Ronalda R. Tolkiena „Władca pierścieni”.  
W naturalnym pomorskim pejzażu podjęto próbę odtwo-
rzenia klimatu miejsca zamieszkiwanego przez hobbitów  
z Shire (88, 89). www.sierakowo.wioskitematyczne.org.pl

Stowarzyszenie  Hobbiton
Sierakowo Sławieńskie 15, 76-004  Sianów

stowarzyszeniehobbiton@wp.pl, tel. 606 122 181

Paproty – źródła i labirynty – prosta zabawa o prowe-
niencji mitologicznej. Tytułowe labirynty powstają na po-
lach poprzez odpowiednie obsianie wytyczonych w skali 
makro planów. www.paproty.wioskitematyczne.org.pl

Stowarzyszenie „Miłośników Pradoliny Grabowej”
Paproty 8, 76-142 Malechowo, tel.  608 646 581

Podgórki – zdrowe życie – kontakt z naturą i promowa-
nie postaw poprzez m.in. zdrową żywność, rekreację na 
świeżym powietrzu. www.podgorki.wioskitematyczne.org.pl

oswpodgorki@wp.pl

Dąbrowa – bajki i rowery – próba przybliżenia świata 
bajek poprzez organizację imprez kulturalnych oraz oferta 
turystyczna – tworzenie infrastruktury dla turystów „zro-
weryzowanych” – sieć szlaków, wypożyczalnia i serwis ro-
werów. www.dabrowa.wioskitematyczne.org.pl

tel. 94 314 93 68, kom.698 649 771, annatulin@interia.pl

Inne przykłady wiosek tematycznych opisano na trasie 
nr 4. Więcej informacji: www.wioskitematyczne.org.pl.

Informacje praktyczne:

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
tel. 94 346 24 40, fax 94 343 51 67 • e-mail: rcit@ko-pomerania.pl • www: www.it-pomorze.pl
Muzeum Okręgowe w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin • tel. 94 343 20 11 
www.muzeum.koszalin.pl
Elektrownia w Żydowie, Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Rybacka 4a 
tel. 59 841 69 00, fax 59 841 69 16
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Tr a s a  n r  6

Kraina epoki lodowcowej 
– Pojezierze Drawskie 

6

Pojezierze Drawskie posiada szczególnie cenne walory przyrody nieożywionej. Planuje się 
utworzenie tu geoparku. Główną przesłanką pomysłu jego utworzenia jest niezwykle ma-
lowniczo ukształtowany krajobraz, którego powstanie jest związane z ostatnim zlodowace-
niem. Nie tylko przyroda stanowi o atrakcyjności tego regionu. Bogata przeszłość historyczna 
terenów dawnego pogranicza Rzeczypospolitej pozostawiła trwałe ślady w postaci zamku  
w Starym Drawsku, w którym obecnie można „cofnąć się w przeszłość” i zobaczyć, jak wyglą-
dało życie dawnych jego gospodarzy. Koniecznie trzeba również odwiedzić Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej w Złocieńcu i „Sławogród” w Czaplinku – rekonstrukcję średniowiecznej osady.

Połczyn-Zdrój – park zdrojowy (90, 91)
  „Chcesz mieć córkę albo syna wyślij żonę  

  do Połczyna” (ludowe)
Kariera zdrojów Połczyna rozpoczyna się w końcu XVII 

wieku, kiedy na zachodniej krawędzi doliny Wogry (obec-
nie Borkowo) odkryto w 1688 r źródła wód o wysokiej mi-
neralizacji. Było to tzw. ptasie źródło i następnie odkryte 
w 1744 r. źródło „Fryderyka”. Z polecenia landrata (staro-
sty) połczyńskiego Jakuba von Krockow powstały pierw-
sze domy zdrojowe („Trójkąt”, „Półksiężyc”, „Długi Dom”) 
przystosowane do całorocznej eksploatacji. Po załamaniu 
działalności uzdrowiskowej w czasie wojny siedmioletniej 
(1756–63) uzdrowisko przywróciło swą działalność. Dzię-
ki działaniom Filipa von Brocke połczyński kurort „Luisen-
bad” (na cześć panującej królowej Prus) bardzo się rozwi-
nął. Powstały nowe domy zdrojowe. Uzdrowisko cieszyło 
się dużą popularnością wśród kuracjuszy z pobliskiej Wiel-
kopolski. W 1908 r. powstał nowoczesny szpital zdrojowy 
„Borkowo” (istniejący do dziś), który w 1937 r. przejęła hi-
tlerowska organizacja Lebensborn na tzw. dom rasy.

Po wojnie reaktywowano lecznictwo uzdrowiskowe. 
Uzdrowisko Połczyn-Zdrój specjalizuje się w leczeniu cho-
rób reumatycznych, ortopedii, chorób kobiecych, osteopo-
rozy i porażenia mózgowego. Posiada 8 nowoczesnych 
obiektów lecznictwa uzdrowiskowego o łącznej liczbie 
blisko 1500 miejsc. Początkowo odkryte w dolinie Wogry  
i Gołębiego Potoku wody mineralne tzw. szczawy żelazi-
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6 ste (HCO3+Fe) nie odgrywały żadnej roli. Podstawą funk-
cjonowania uzdrowiska są solanki i złoża borowiny. Solan-
ka (wody o temp. około 170C) ujmowana jest w odwiercie 
Połczyn IG1,w którym z utworów triasu górnego (retyk) 
ujęto na głębokości 1175–1235 m solankę typu Na-Cl z do-
datkiem bromu, jodu i boru o mineralizacji ogólnej rzędu 
75 g/dm3. Drugi z otworów Połczyn-2 ujmuje z głęboko-
ści 711–767 m p.p.t. wody zmineralizowane typu HCO3-Na 
z dodatkiem Fe, lecz o znacznie mniejszej mineralizacji. Za-
soby eksploatacyjne solanek leczniczych dla uzdrowiska 
Połczyn-Zdrój wynoszą obecnie 2,8 m3/godz., przy czym 
pobór zamyka się w ilości 6–7 m3 na dobę. Woda z odwier-
tu Połczyn-2 znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń 
układu pokarmowego, nerek oraz niedoboru sodu. Poza 
tym eksploatuje się torfy borowinowe dla celów przyrodo-
lecznictwa.

Kołacz – Stara Żwirownia
Na północ od skrzyżowania dróg Połczyn–Barwice i Po-

łczyn–Tychowo–Koszalin tuż przed zabudową wsi Kołacz 
znajduje się wyrobisko starej kopalni kruszywa naturalne-
go (92). Położone jest na południowym zboczu wzniesienia 
o wysokości około 120 m n.p.m. Stare wyrobisko zajmuje po-
wierzchnię około 1 ha, a jego głębokość wynosi 10–12 m. 

W profilu ścian starej żwirowni widoczne są piaszczysto- 
-żwirowe osady wodnolodowcowe o silnie zaburzonej gla-
citektonicznie strukturze występujące pod pokrywą glin 
zwałowych najmłodszego zlodowacenia. Widzimy tu liczne 
uskoki przecinające warstwy osadów ułożonych w formie 
fałdów i łusek. Cały ten obraz oddaje dynamikę nasuwają-
cego się masywu lądolodu piętrzącego „jak spychacz” osa-
dy złożone na jego przedpolu. Zarówno w glinach lodowco-
wych, jak i piaskach i żwirach wodnolodowcowych znajdu-
jemy duże otoczaki i głazy skał skandynawskich oraz skał 
lokalnego podłoża (margle i wapienie mezozoiczne, czarne 
krzemienie kredowe, żelaziste piaskowce oligoceńskie).

Dokładnie przeglądając materiał skalny możemy natrafić 
na skamienieliny (93). Będą to rurki belemnitów, kolonie 
koralowców i mszywiołów, skamieniałe gąbki, odciski pa-
leozoicznych ramienionogów, gałązki graptolitów. Wszyst-
ko są to świadectwa życia i rozwoju organizmów z daw-
nych okresów geologicznych.

Oprócz skamienielin możemy natrafić na liczne minera-
ły i agregaty mineralne. Prócz pospolitych krzemieni czar-
nych i brunatnych występują tu ziarna mlecznego kwarcu 
i różowych skaleni, blaszki muskowitu. Szczęśliwcom mogą 
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6się trafić okazy kamieni półszlachetnych, jak: karneole,  
różowy kwarc, jaspisy i agaty.

Dolina Pięciu Jezior 
Na południe od Połczyna, jadąc drogą 163 wjeżdżamy  

w obszar jednego z najpiękniejszych zakątków Pomorza Za-
chodniego. Jesteśmy w Dolinie Pięciu Jezior, w górnym, źró-
dliskowym odcinku doliny rzeki Drawy. Ta malownicza do-
lina rynnowa zawdzięcza swą nazwę położonym w jej dnie 
pięciu jeziorem złączonym przepływem Drawy. Są to (od 
północy) jeziora: Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe.  
Na północ od pierwszego z jezior znajdują się źródła Drawy.

Rynnowa dolina Drawy wąskim tunelem o szerokości 
100–600 m rozcina wzniesienia morenowe Wolej Góry, 
Brzękowic i Czarnkowa osiągające wysokość do 223 m 
n.p.m. Dno rynny zalega na wysokości 145–150 m n.p.m. 
Strome zbocza rynny mają wysokości 50–70 m i porozci-
nane są głębokimi jarami. Drawa płynie bardzo wąskim ko-
rytem o spadkach górskich potoków, miejscami jej koryto 
zanika i Drawa tworzy podziemną rzekę (na płd. od Jeziora 
Długie). W krawędziach doliny możemy obserwować pro-
file geologiczne i glebowe obrazujące budowę geologiczną 
wysoczyzny morenowej.

Wola Góra – punkt widokowy
Wzniesiona na szczycie Wolej Góry (219 m n.p.m.) – po-

łożonej po zachodniej stronie Doliny Pięciu Jezior na pół-
noc od Czarnkowa – przeciwpożarowa wieża obserwacyj-
na (94) Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój o wysokości 48 m jest 
jednocześnie wieżą widokową. Po uzyskaniu zgody Nad-
leśnictwa (wycieczki zbiorowe) lub zgłoszeniu indywidu-
alnym u strażnika możemy udać się na balkon widokowy, 
który wynosi obserwatora na wysokość 260 m n.p.m. Wę-
drówka krętymi stopniami w obrębie betonowego silosu 
przyprawia o zawrót głowy, ale rozciągająca się przed na-
szymi oczyma rozległa (w promieniu kilkunastu kilome-
trów) panorama Szwajcarii Połczyńskiej pozostawia nieza-
pomniane wrażenia (95). Wieża widokowa udostępniana 
jest w okresie od maja do końca września.

Wejdźmy na balkon wieży koniecznie z kompasem oraz 
aparatem fotograficznym i zacznijmy wędrówkę po krajo-
brazie Drawskiego Parku zgodnie z ruchem wskazówek ze-
gara. W kierunku północnym mamy obniżenie kotliny rzeki 
Wogry w obrębie, której leży Połczyn-Zdrój. Ku północne-
mu-wschodowi widoczny jest zalesiony płaskowyż kemo-
wy Skowrończych Gór wznoszący się na wysokość 162 m 
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Wał ozowy – patrz s. 10

6 n.p.m. Patrząc ku wschodowi, widzimy najwyższe wznie-
sienia wysoczyzny tworzącej wododział pomiędzy doli-
ną Drawy i Dębnicy, które w rejonie Popielewic i Brzęko-
wic osiągają wysokość 223 m n.p.m. Na pierwszym planie 
linią ciemnej zieleni znaczy się przebieg głębokiej rynny 
podlodowcowej Doliny Pięciu Jezior. Dalej na południowy-
wschód rysują się wzniesienia wzgórz morenowych rejo-
nu Chłopowa o wysokości do 215 m n.p.m. Ku południowi  
w obniżeniach terenu połyskują tafle wody Zatoki Klu-
czewskiej i Zatoki Uraz Jeziora Drawsko, a na dalekim ho-
ryzoncie widać zabudowę Czaplinka.

W kierunku południowym kompleksy leśne doliny Dra-
wy pomiędzy Czaplinkiem a Złocieńcem tłumią szczegóły 
krajobrazu, w którym dostrzegamy obniżenia jezior Wilcz-
kowo i Krosino (122 m n.p.m.) oraz wieże w Budowie. Na 
południowy-zachód i zachód panorama obejmuje tereny 
rolnicze rejonu Worowa-Gawrońca i Toporzyka. Widocz-
na jest góra Trójkąt (200 m n.p.m.), która stanowiła nie-
gdyś zbieg granic Pomorza, Polski (starostwo drahimskie) 
i Brandenburgii. Patrząc na północny-zachód, dostrzegamy 
nieckę morenowego Jeziora Kłokowskiego i kolonijną za-
budowę Gaworkowa, a na dalszym planie wieżę nadajnika 
RTV w Zajączkowie. I tak zamykając okręg panoramy scho-
dzimy w dół z przekonaniem, iż oglądaliśmy jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów Pomorza (97). 

Uraz – punkt widokowy nad Jeziorem Drawsko
Wyjeżdżając z Połczyna-Zdroju w kierunku południo-

wym wkraczamy w krainę nazwaną Szwajcarią Połczyń-
ską. Szosa wiodąca w stronę Czaplinka przecina wzgórza 
morenowe rozcięte głęboką doliną rzeki Wogry stanowią-
cej dopływ Dębnicy, a następnie Parsęty. Wogra, której źró-
dła położone są na północnych stokach Wolej Góry (219 m 
n.p.m.) kieruje swe wody ku północy i przepływa przez Po-
łczyn-Zdrój. Na południe od miasta powstał zbiornik reten-
cyjny w dolinie Wogry.

Na wysokości kolonii Jaźwiny zatrzymujemy się na krótki 
postój nad Zatoką Uraz Jeziora Drawsko. Jesteśmy na wyso-
czyźnie morenowej wznoszącej się do 162 m n.p.m. Przed 
nami błękitna tafla wód jeziora Drawsko (128 m n.p.m.) 
wypełniająca rynnową Zatokę Uraz (96). Od sąsiedniej, po-
łożonej na wschód Zatoki Kluczewskiej oddziela ją wąski 
półwysep Uraz, który jest wałem ozowym wznoszącym się 
do 30 m ponad poziom wód jeziora. Wał ten zbudowany  
z osadów żwirowo-piaszczystych powstał w wyniku aku-
mulacji podlodowcowej.
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6Strome krawędzie Zatoki Uraz potwierdzają jej rynno-
wą genezę. W oddali widoczny jest północny klifowy brzeg 
Wyspy Bielawa. Jest to największa wyspa śródlądowa  
w Polsce (79,5 ha).

 Stare Drawsko – zamek i grodzisko
Jest jedną z niewielu na terenie Drawskiego Parku Krajo-

brazowego pamiątek z okresu średniowiecza (inną równie 
cenną jest kościół p.w. św. Trójcy w Czaplinku z XIV w. sta-
nowiący fragment dawnego zamku zakonu templariuszy 
oraz zamek w Połczynie, którego najstarsze fragmenty po-
chodzą z końca XIII w.).

Stare Drawsko to wieś letniskowa położona na przesmy-
ku pomiędzy jeziorami Srebrno (Żerdno) i Drawsko. We 
wczesnym średniowieczu był to gród obronny zniszczony 
w czasie najazdu Bolesława Krzywoustego na Kołobrzeg.  
W latach 1220-1230 sprowadzeni do Polski templariusze 
rozpoczęli tworzenie swoich komandorii w Chwarszcza-
nach i Rurce. W 1290 r., z nadania Przemysława II – księcia 
Wielkopolski, rozpoczęli kolonizację na ziemiach okalają-
cych Jezioro Drawsko. Założyli miasto Tempelburg (Cza-
plinek). Podporządkowani książętom pomorskim mie-
li ich wspierać w walce z ekspansywną Brandenburgią.  
W rzeczywistości popierali jednak margrabiów branden-
burskich, występując przeciwko swym zwierzchnikom. 
Po kasasji zakonu w 1312 roku spadkobiercami posiadło-
ści czaplineckich stał się zakon joannitów. Nastąpiło to  
w 1345 roku. Wówczas przystąpili do budowy kamien-
nego zamku w Drahimiu, na którym pozostali jako len-
nicy króla polskiego. Swą siedzibę z Czaplinka do Drahi-
mia przenieśli w 1366 r. i od tej pory w zmowie z Krzy-
żakami dążyli do oderwania ziemi drahimskiej od Polski.  
W 1407 Władysław Jagiełło zadecydował o zdobyciu zam-
ku i wypędzeniu joannitów. Zamek został obsadzony pol-
ską załogą i tworzył siedzibę starostwa drahimskiego. Za-
mek – położony przy ważnym szlaku handlowym z Wiel-
kopolski nad Bałtyk – kontrolował ruch przygraniczny 
Rzeczypospolitej. Posiadał rozległe podzamcze z folwar-
kiem i browarem, własne stajnie, obory i owczarnie. Był 
jedną z najważniejszych twierdz na północnych gra-
nicach Polski. W czasie szwedzkiego potopu Jan Kazi-
mierz oddał zamek w zastaw Brandenburgii, która przeję-
ła go formalnie w 1667 r. Zamek został bardzo zniszczony  
w 1758 r. przez wojska rosyjskie po bitwie pod Sarbino-
wem. Nie został odbudowany i popadł w ruinę (98). Obec-
nie prowadzone są prace rekonstrukcyjne nad przywróce-

Zamek Drahim XIV w. – rekonstrukcja

Zamek Drahim1675 r. – rekonstrukcja

Ruiny Zamku Drahim – XX w.
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6 niem tego obiektu tak trwale zapisanego w dziejach pół-
nocnej rubieży Rzeczypospolitej. 

Zamek został wzniesiony jako konstrukcja kamienno- 
-drewniana na miejscu starego grodziska z VIII w. na pół-
wyspie oddzielającym jezioro Srebrno i Drawsko. W czasie 
budowy kamiennego zamku joannitów urządzono groblę  
z przesmykiem umożliwiającym przepływ Drawy. Budowa 
prowadzona była w latach 1360–1366. Powstała potężna 
warownia o wysokości murów do 13 m. Mury zostały zbu-
dowane z głazów granitowych, które możemy do dziś oglą-
dać oraz nadbudowane z cegły i kamieni na planie kwadra-
tu (46,5 x 41 m). Od strony północnej i południowej mury 
otaczały fosy, a od wschodu i zachodu dostępu broniły 
wody jezior Srebrno i Drawsko rozdzielone sztuczną gro-
blą ze zwodzonym mostem. Tędy przebiegał trakt drogowy 
z Wielkopolski do Kołobrzegu. 

Zamek w Drahimiu jest przykładem wykorzystania na-
turalnych warunków przy budowie fortyfikacji. Naturalne 
wzniesienie, przesmyk między jeziorami, dostępność bu-
dulca (głazy narzutowe) pozwoliły na budowę twierdzy 
o kamienno-ceglanych murach obwodowych o wysokości 
10–13 m i grubości u podstawy do 2,5 m. Na wewnętrznym 
dziedzińcu znajdowała się murowana studnia o głębokości 
ponad 20 m. Do dziś ruiny zamku drahimskiego budzą po-
dziw i stanowią jedną z największych atrakcji w krajobra-
zie historycznym Pojezierza Drawskiego.

Obecnie na terenie zamku podjęto próbę rekonstrukcji 
dawnej zabudowy (99) i zwyczajów. Turyści mogą zoba-
czyć jak wypiekano chleb czy przygotowywano jadło. Emo-
cji dostarczy pojedynek na miecze lub możliwość przebra-
nia się w dawne stroje (100, 101).

Jezioro Drawsko – powierzchnia tafli wodnej 1872 ha. 
Długość jeziora (pomiędzy Kluczewem a Czaplinkiem wy-
nosi 12,6 km, szerokość od 500 do 2000 m. Jest to drugie 
pod względem głębokości jezioro w Polsce. Jego maksy-
malna głębokość notowana w części południowej akwenu 
wynosi 82,7 m. Jezioro Drawsko powstało w warunkach 
erozji subglacjalnej w miejscu skrzyżowania się pięciu ry-
nien podlodowcowych o zróżnicowanych głębokościach. 
Największa z tych rynien, tzw. rynna marginalna o prawie 
równoleżnikowym przebiegu, rozciąga się od Bornego Su-
linowa po Złocieniec i osiąga długość blisko 37 km. W jej 
obrębie, idąc od wschodu są położone jeziora o głęboko-
ściach: Pile (28 m), Strzeszyn (20 m), Brody (12 m), Ko-
morze (30 m), Srebrno (38 m), Drawsko (83 m), Zatoka 
Henrykowska (16 m) i Wilczkowo (8 m). Rynna południ-
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Lob lodowcowy – część lądolodu 
wysunięta z jego zwartej masy.

6kowa biegnie od Zatoki Kluczewskiej (13 m) przez Draw-
sko (83 m) po jezioro Czaplino (21 m) i ma długość bli-
sko 15 km. Mniejsze rynny to Zatoka Uraz, Zatoka i jezioro 
Rzepowskie oraz Zatoka Rękawicka i Jezioro Piasecznik 
(14 m). Jezioro Drawsko ma bardzo silnie rozwiniętą linię 
brzegową o długości 74 km (103).

Platforma widokowa 
na Spyczynej Górze
Wyjeżdżając ze Starego Drawska, skręcamy w nową dro-

gę wiodocą do wsi Żerdno położonej na północnym brze-
gu jeziora Srebrno (Żerdno). Miejscowość ta to prawdziwy 
skansen wsi pomorskiej. 

Z parkingu przy krzyżu w centrum wsi udajemy się 
czerwonym szlakiem w kierunku Spyczynej Góry (203 m 
n.p.m.), na której południowym wierzchołku znajduje się 
platforma widokowa (102). Podchodzimy na szczyt dość 
stromą drogą (początkowo bruk, dalej droga gruntowa) 
biegnąca w dnie wąskiego jaru. Jesteśmy na wysoczyźnie 
moreny czołowej głównego zasięgu fazy pomorskiej ostat-
niego zlodowacenia w obrębie tzw. lobu Parsęty. 

W ścianach jaru odsłaniają się gliny zwałowe z dużą ilo-
ścią głazów i otoczaków. Pojedyncze duże głazy leżą na po-
wierzchni terenu. Powierzchnię wysoczyzny urozmaicają 
niewielkie zagłębienia bezodpływowe będące wytopiska-
mi po bryłach martwego lodu. W dnie niektórych z nich 
występuje woda (oczka polodowcowe), niektóre wypełnio-
ne są torfami i namułami. Panorama ze Spyczynej Góry jest 
imponująca i tak:

–  na północ mamy widok na wysoczyznę morenowo-
kemową Prosina i nieckę jeziora Prosino;

–  ku wschodowi widać zachodni kraniec rynny jeziora 
Komorze i wieś Sikory;

–  na południe, na dalekim horyzoncie, widoczna jest 
zabudowa Czaplinka;

–  ku południowemu-zachodowi połyskuje tafla wody 
Jeziora Drawsko, a na drugim planie wysokie obiek-
ty Złocieńca (odl. 15 km);

–  ku zachodowi rozciąga się piękna panorama na 
wzniesienia morenowe Szwajcarii Połczyńskiej.  
Widać wieżę radiowo-telewizyjną w Toporzyku oraz 
wieżę obserwacyjną na Wolej Górze, w okolicach 
Worowa.

Wracając ze Spyczynej Góry, możemy obejrzeć pomniko-
wy głaz narzutowy (szary granit) położony około 100 m po 
wschodniej stronie ścieżki.
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6 Sławogród
Przy wjeździe od północy do Czaplinka znajduje się Sła-

wogród. To ciekawy pomysł na przybliżenie historii wcze-
snośredniowiecznego grodu. Starano się zrekonstruować 
dawną osadę (104). Jest tu kuźnia, chata (106), w której 
można wysłuchać starych opowieści i poznać wróżby, obej-
rzeć warsztaty tkackie. Dla grup zorganizowanych można 
zamówić zajęcia edukacyjne (105). 

Czaplinek 
W roku 1286 książę wielkopolski Przemysł II podaro-

wał ziemię w okolicach Czaplinka zakonowi templariu-
szy. Na swoją siedzibę obrali oni Czaplinek. Wtedy pojawia 
się pierwszy raz nazwa Tempelbork (Tempelburg). Prawa 
miejskie nadano w roku 1291. Po kasacie zakonu templa-
riuszy w roku 1312 papież przekazał te dobra joannitom. 
Jednak dopiero w roku 1345 joannici mogli objąć w posia-
danie zamek. W roku 1368 na mocy układu drawskiego 
ziemia czaplinecka weszła w posiadanie króla Kazimierza 
Wielkiego. Jednak poprzez późniejsze przymierze joanni-
tów z Brandenburgią doszło do zerwania układu drawskie-
go. Król Jagiełło wypędził joannitów z miasta i Czaplinek 
na długie lata został włączony do Polski. W roku 1657 król 
Jan Kazimierz zastawił ziemię czaplinecką Brandenburgii 
i ponieważ nie spłacił długu, w 1667 roku Polska utraciła 
Starostwo Drahimskie. 

Czaplinek zachował średniowieczny układ urbanistyczny. 
Rynek ma wymiary 80 na 60 m. Przy rynku znajduje się izba 
pamięci, gdzie od lat gromadzi się pamiątki z dawnych cza-
sów miasta. Po przeciwnej stronie rynku stoi piętrowy ra-
tusz. Przy rynku znajduje się neoromański kościół Święte-
go Krzyża z roku 1829 powstały wg projektu znanego nie-
mieckiego architekta K.F. Schinkla. Obok kościoła stoi figura 
rybaka. Na ul. Moniuszki znajduje się kościół Świętej Trójcy 
(107) z XV wieku. W tym miejscu stał dawniej zamek tem-
plariuszy.

Złocieniec.
Miasto liczy dzisiaj około 14 tysięcy mieszkańców, jed-

nak nie jest miastem powiatowym (należy do powiatu 
drawskiego). Pod koniec XIII wieku osada była we włada-
niu Przemysła II. Na początku wieku XIV weszła w posiada-
nie rodziny Wedlów. Od nich otrzymała też prawa miejskie. 
Pod koniec XIV wieku miasto należało do Nowej Marchii, 
a w latach 1402–1454 do Krzyżaków. Złocieniec ucierpiał 
podczas wojny trzydziestoletniej i potopu szwedzkiego. Od 
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6początku wieku XVIII miasto weszło w posiadanie Prus. Tu-
taj też, jak w Czaplinku, rozwinął się przemysł sukienniczy. 

Na uwagę zasługuje historia zamku Wedlów z XIII w (108). 
Niestety, z zamku zachowały się tylko piwnice (109). Z miej-
sca, gdzie kiedyś znajdował się zamek, roztacza się malowni-
czy widok na płynącą w dolinie Drawę. 

Kościół Wniebowzięcia NMP z XV w., ufundowany też 
przez Wedlów oraz zabudowa rynku (z ratuszem z XVIII w.) 
i kamieniczki są również godne zobaczenia. 

Ciekawostką jest zagospodarowanie dawnej linii kolejo-
wej łączącej dawniej Połczyn-Zdrój i Złocieniec. Na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych linia została zamknięta. Powstał 
pomysł budowy na byłym nasypie kolejowym trasy dla 
rowerów. Obecnie trasa ta już funkcjonuje, wybudowano 
również liczne parkingi dla rowerzystów. 

Oddział ds. edukacji i promocji obszarów Natura 2000
Oferta edukacyjna Oddziału jest kontynuacją działań re-

alizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezie-
rza Drawskiego i Ińskiego w Złocieńcu. Oddział dysponuje 
salami dydaktycznymi i wystawowymi oraz ogrodem dy-
daktycznym z wiatą edukacyjną umożliwiającą przeprowa-
dzenie lekcji na świeżym powietrzu. 

Tematyka i forma zajęć dobierana jest w zależności od 
potrzeb uczestników. Zajęcia mogą składać się z dwóch 
części: terenowej z wykorzystaniem istniejących ścieżek 
przyrodniczych i kameralnej – odbywającej się w salach 
dydaktycznych. Zajęcia prowadzone w Oddziale oparte są 
na aktywnych metodach nauczania, umożliwiają praktycz-
ne zdobywanie wiedzy, kontakt ucznia z przyrodą. 

Informacje praktyczne:

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Zamkowa 7; 78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax 94 366 31 17 • cikt-polczyn@poczta.wp.pl
Wieża widokowa na Wolej Górze, Nadleśnictwo Połczyn, ul. 15 Grudnia 12 , 78-320 Połczyn-Zdrój
tel./fax: 94 366 22 30, 94 366 22 31 • e-mail: polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl 
Sławogród, Michał Uliński • tel. 94 375 45 45 • slawogrod.wp.pl
Zamek Drahim, Stare Drawsko, Zbigniew Mikiciuk • tel. 504 150 817 • e-mail drahim@drahim.pl
Informacja Turystyczna Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
ul. Rynek 1; 78-550 Czaplinek • tel. 94 375 52 37 • www.pojezierzedrawskie.pl • biuro@pojezierzedrawskie.pl
Izba Muzealna, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 1 • tel. 94 375-551-77 • wrota.czaplinek.pl
Informacja Turystyczna, ul. Czaplinecka 3; 78-520 Złocieniec 
tel. 94 367 03 48 • it.zlocieniec@op.pl
Oddział ds. edukacji i obszarów Natura 2000, Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych I w Złocieńcu,  
ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec, tel./fax. 94 3673544 • e-mail: sekretariat.wst1.szczecin@rdos.gov.pl 
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7T R A S A  7

Pojezierze Ińskie. Kraina moren, 
czarów i pomorskich legend

Rzadko spotyka się na tak niewielkim obszarze nagromadzenie tylu walorów o charakte-
rze przyrodniczym i kulturowym, które wzajemnie się uzupełniają. Pięknie zachowany śre-
dniowieczny zamek w Pęzinie, pozostałości klasztoru cysterek oraz smakowita dosłownie  
i w przenośni oferta „Chlebowego domu” w Marianowie czy wreszcie malownicze krajobra-
zy Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz pomnik legendarnego raka nad brzegiem jeziora  
w Ińsku  to wystarczające powody, aby znaleźć czas i zobaczyć miejsca, gdzie „z wrażenia  
zatrzymał się lądolód”.

Pęzino 
Zamek w Pęzinie (110) został zbudowany na przeło-

mie XIV i XV wieku. Założony jest na planie nieregularnego 
czworoboku z cylindryczną wieżą. Należał do znanych ro-
dzin pomorskich Borków i Puttkamerów, a w XIV i XV wie-
ku do joannitów. Wielokrotnie przebudowywany jest osta-
tecznie przykładem budowli eklektycznej złożonej z czę-
ści gotyckiej, renesansowej i neogotyckiej. Zamek otoczo-
ny jest rozległym parkiem położonym w widłach Krąpieli  
i Pęzinki. Obiekt obecnie jest własnością prywatną.

Marianowo 
Początki historii wsi sięgają XIII wieku. W 1248 roku 

książę Barnim I ufundował klasztor cysterek nad strumie-
niem św. Marii. Pierwotne uposażenie obejmowało osadę 
przyklasztorną Marianowo z obszarem 1100 włók ziemi  
z położonymi tam rzekami, lasami i jeziorami wraz z przy-
wilejem połowu ryb. Z biegiem czasu klasztorowi nadawa-
no nowe wsie: Białą, Brzeziny, Czarnkowo, Lutkowo, Słow-
kówko, Sulino, Dalewo i Gogolewo.

Klasztor początkowo korzystał z immunitetu gospodar-
czego, z czasem musiał jednak przyjąć niektóre podatki 
na rzecz księcia i biskupa kamieńskiego. W razie najazdu 
zbrojnego wroga ordynacja Bogusława X z 1523 zobowią-
zywała zakonnice do wystawienia sześciokonnego wozu  
z dziesięcioma mężczyznami uzbrojonymi w siekiery, pał-
ki, łopaty i oskardy. Danina dla biskupa ograniczała się do 
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Sandr – patrz s. 10.

7 przekazania 30 par rękawiczek nicianych oraz po dwie 
beczki piwa chociwelskiego i stargardzkiego. Funkcje prze-
łożonych konwentu zakonnego pełniły zazwyczaj mniszki 
z rodów książęcych lub rycerskich. Na początku XVII wie-
ku przebywała w klasztorze Sydonia von Borck – jako pen-
sjonariuszka zakładu wychowawczego dla panien z rodów 
szlacheckich. Była postacią kontrowersyjną, skrzywdzoną 
przez rodzinę, która pozbawiła ją prawa do majątku ro-
dzinnego. Została posądzona o czary i rzucenie klątwy na 
ród Gryfitów, który rzeczywiście w niedługim czasie bez-
potomnie wymarł (ostatni książę Bogusław XIV w 1637 r.).  
Po długim procesie została skazana na ścięcie, a potem spa-
lona na stosie w Szczecinie w 1620 roku. 

Z zabudowań klasztornych najlepiej zachowały się do 
naszych czasów: ceglany gotycki kościół z XIII wieku  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (112, 113) z dobudowa-
ną wieżą z 1892 (111), na której znajdują się dzwony z 1825 
i 1890 roku, budynek klasztorny, przyległy do południowej 
ściany kościoła, fragmenty muru otaczającego dawny wi-
rydarz i część ogrodu, w którym znajduje się dąb Sydonia, 
pomnik przyrody. Klasztor był kilkakrotnie rozbudowywa-
ny w XIV i XV wieku. Większość oryginalnego wyposażenia 
kościoła została zniszczona przez pożary w 1549 i 1637 r.

Marianowo znajduje się na szlaku cysterskim. We wsi 
działa gospodarstwo agroturystyczne „Chlebowy Dom”, 
organizujące zajęcia plenerowe połączone z pieczeniem 
chleba i poznawaniem tradycji wypieku pieczywa. Wstęp 
płatny, ale w cenie jest poczęstunek.

Pojezierze Ińskie 
Obszar tego pojezierza ogranicza od południa i wschodu 

ciąg pagórków moren czołowych fazy pomorskiej. Na jego 
terenie znajduje się najwyższe wzniesienie dawnego woje-
wództwa szczecińskiego Głowacz (180 m n.p.m., rezerwat 
krajobrazowy). Cały obszar Pojezierza można podzielić na  
3 strefy: wewnętrzną (zachodnią) o charakterze wysoczyzny 
morenowej, środkową, którą stanowi ciąg wzniesień more-
nowych oraz kemowo-morenowych i wreszcie zewnętrzną 
(wschodnią) równiną, którą jest częścią sandru Drawy. Na 
Pojezierzu występują liczne jeziora z największym Woświn 
oraz najgłębszym jeziorem Ińsko o niezwykle urozmaiconej 
linii brzegowej. To jezioro jest osobliwym typem zbiornika 
wodnego, którego misa powstała w miejscu połączenia 5 ry-
nien glacjalnych. Brzegi jeziora od strony wschodniej są stro-
me i bardzo urozmaicone oraz pokryte licznymi głazami na-
rzutowymi (rezerwat „Kamienna Buczyna”).
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7Szadzko
We wsi Szadzko nad Jeziorem Szadzkim (114) znajdują 

się pozostałości obronnego zamku z dobrze czytelnymi ba-
stionami, głębokimi fosami i wałami ziemnymi. W 1395 roku 
został tu zamordowany książę Warcisław VII. Historia zam-
ku to kolejne odbudowy i zniszczenia. Został zbudowany  
w 1. połowie XIV w. przez książąt pomorskich w miejscu 
wcześniejszego grodu. Zniszczony przez Brandenburczy-
ków w 1478 r. Odbudowany przez księcia Bogusława X  
w końcu XV w. Był siedzibą kasztelanów książęcych. Prze-
budowany i otoczony wałem w XVI w. Zdewastowany po-
nownie przez Brandenburczyków i Szwedów w XVII w.  
W 1781 roku w pobliskich Dobrzanach pożar zniszczył za-
budowę miasta. Do odbudowy wykorzystano cegły z roz-
bieranych murów zamku w Szadzku. 

Na wschodnim brzegu jeziora znajduje się rozległe gro-
dzisko pierścieniowate z okresu kultury łużyckiej z dosko-
nale zachowanymi wałami ziemnymi. 

We wsi ruiny kamienno-ceglanego kościoła z XV w. Znisz-
czony podczas walk w 1945 roku kościół niestety nie został 
wyremontowany, a wyposażenie przeniesiono do kościoła 
w sąsiednim Odargowie. Pod kościołem krypta grobowa 
rodziny Dewitzów – książęcych administratorów zamku.

Ińsko
Choć niewątpliwie największym walorem Ińska jest je-

zioro (115), warto uświadomić sobie, że w przeszłości 
miasteczko otoczone było murami (zachowały się dwa nie-
długie ich odcinki), znajdował się też tutaj nieduży zamek 
Wedlów. Legenda o raku w jeziorze Ińsko znana była tak-
że przedwojennym mieszkańcom, co nie przeszkadzało im 
chętnie przyjeżdżać do Ińska i wypoczywać, korzystając  
z bogatej oferty czterech hoteli i licznych pensjonatów.  
Z daleka widoczna była wieża neogotyckiego kościoła sto-
jącego przy rynku, zburzonego już po zakończeniu działań 
wojennych. Obecnie Ińsko ożywa głównie latem, wtedy też 
uruchamiane jest kino „Morena”, a w nim projekcje i spo-
tkania w ramach Ińskiego Lata Filmowego – ambitnej im-
prezy odbywającej się corocznie od 1973 roku.

Legenda o wielkim raku 
w jeziorze Ińsko
Dawno temu w jeziorze Ińsko żył ogromny rak. Najstarsi 

mieszkańcy miasta powiadali, że wielkością przewyższał do-
rodnego byka. Siła jego również była przeogromna. Gdy tyl-
ko chciał, wychodził z odmętów jeziora i przecinał swoimi 

Zamek w Szadzku wg ryciny Lubinusa. 
Lokalizacja ruin (1) i grodziska (2)  
nad jeziorem Szadzko.

1.

2.
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7 ogromnymi nożycami drzewa, rozłupywał twarde kamie-
nie. Gdy opuszczał swoją podwodną kryjówkę i wychodził 
na brzeg, wszyscy w popłochu uciekali, szukając schronienia 
w swoich domach. Niestety, nie stanowiły one dostatecznej 
ochrony. W bardzo szybkim czasie rak swoimi potężnymi no-
życami zburzył mury okalające gród, po czym zaczął nisz-
czyć wszystkie domy, które znalazły się na jego drodze.

Tego było już za wiele. Mieszkańcy postanowili zrobić 
ogromną sieć stalową i złapać w nią raka. Okazało się jed-
nak, że nie docenili siły swego wroga. Rak z łatwością posie-
kał stalową sieć na kawałki, jak gdyby zrobiona była z cien-
kiej przędzy, po czym okrutnie zemścił się na mieszkańcach 
miasta, niszcząc wszystkie łodzie znajdujące się na brzegu. 
Wszelka nadzieja na spokojne życie opuściła mieszkańców. 

Otuchę w ich serca wlał jednak młody kowal, który po-
stanowił raz jeszcze przeciwstawić się bestii. Wraz z kilko-
ma ochotnikami zaczął robić w swej kuźni mocny hartowa-
ny łańcuch. Gdy przygotowania ukończono, najodważniejsi 
mieszkańcy spuścili nocą na wodę łódź, na dnie, której leżał 
solidny hartowany łańcuch. Po cichutku podpłynęli do miej-
sca, gdzie rak zazwyczaj spał i błyskawicznie owinęli jednym 
końcem łańcucha ogon raka, drugi zaś koniec solidnie za-
mocowali do dna jeziora. Wiele razy próbował rak zerwać 
hartowane pęta, aż woda burzyła się w jeziorze, a ziemia  
w miasteczku drżała. Mocny łańcuch nie pozwalał jednak się 
uwolnić. Rak z czasem uspokoił się i pewno po dziś dzień śpi 
na dnie jeziora spętany łańcuchem (116).

Rezerwat „Kamienna Buczyna”
Rezerwat florystyczno-krajobrazowy obejmujący prócz 

stromych wschodnich brzegów jeziora Ińsko także wyspę 
Sołtyski.

Rezerwat „Kamienna Buczyna” zajmuje stromą skarpę je-
ziora polodowcowego porośniętą zespołem typowej buczy-
ny pomorskiej i usianą dziesiątkami głazów narzutowych 
w obrębie progu morenowego oddzielającego jeziora Ińsko 
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7i Długie. Wyraźne stopnie morfologiczne widoczne w pro-
filu wysokiej na 20 m skarpy jeziornego klifu dają świadec-
two starych poziomów wód jeziora. Omszałe i porośnięte 
porostami głazy narzutowe przywleczone przez lądolód  
z terenu Półwyspu Skandynawskiego to głównie skały kry-
staliczne (granity, sjenity, porfiry, gnejsy, diabazy – patrz s. 
110), ale także i skały osadowe (wapienie, dolomity, pia-
skowce). Niestety, nie wolno tu używać młotka geologicz-
nego, gdyż jest to teren rezerwatu przyrody. 

Sarnikierz –Wierzchucice – Orzechowo – Dłusko
Wędrując z rezerwatu „Kamienna Buczyna” w kierunku 

północnym, wkraczamy w typowy krajobraz pagórów mo-
reny czołowej ostatniego zlodowacenia (117). Wysokości 
osiągają wartość 150–160 m n.p.m. z najwyższym wznie-
sieniem, Górą Głowacz (180 m n.p.m.). Deniwelacje terenu 
osiągają wartość 40–50 m (tafla wody jeziora Ińsko położo-
na jest na wysokości 122 m n.p.m.).

Liczne pagórki, jary, kotliny, zagłębienia wytopiskowe  
i subglacjalne rynny (jezioro Dłusko) tworzą niezapomnia-
ny krajobraz (118), którego urok podnoszą kompleksy le-
śne i powierzchnie kwiecistych łąk. To bogactwo rzeźby 
przywołuje w naszej pamięci obszary Pogórza Karpackiego 
i często mówi się o tym zakątku „Ińskie Bieszczady”.

We wsi Dłusko, na skrzyżowaniu z drogą do Podlipców, 
znajdują się ruiny XIII-wiecznego kościoła wzniesionego 
z głazów narzutowych. Takich obiektów (nie tylko sakral-
nych) jest na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego bar-
dzo wiele. Są to domy i obiekty gospodarcze, mury przyko-
ścielne i cmentarne, a nawet ogrodzenia pastwisk. To przy-
kład wykorzystania lokalnego materiału budowlanego,  
a jednocześnie przykład powiązań krajobrazu przyrodni-
czego i historyczno-kulturowego.

Około 200 m na zachód od zabudowy wsi Dłusko (doj-
ście drogą w kierunku osady Sątyrz) wspinamy się ostrym 
podejściem na wzgórze o wysokości 149 m n.p.m (119). 
Rozciąga się stąd wspaniała panorama na północną część 
Ińskiego Parku Krajobrazowego. Widzimy tafle wody w po-
łudniowej części jeziora Woświn, a w oddali obiekty zabu-
dowy Węgorzyna i tę wspaniałą harmonię polodowcowego  
krajobrazu. Łagodne pagórki, doliny, jeziora i nic dziwnego, 
że tu „z zachwytu zatrzymał się lądolód, podziwiając swo-
je dokonania”. W czasie ostatniego zlodowacenia to on był 
sprawcą tych wspaniałych krajobrazów, które cieszą na-
sze oczy i przynoszą możliwość przeżywania bogactwa za-
chodniopomorskiej przyrody.
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Osady fluwioglacjalne – (wodnolo-
dowcowe) – osady transportowane  
i deponowane przez wody  
wypływające z topniejącego  
lądolodu lub lodowca. 
 

Petrografia – nauka, która zajmuje 
się zarówno opisem skał,  
jak i wyjaśnianiem warunków  
ich powstawania i przeobrażania.

7 Storkowo
Stanowisko to prezentujące osady morenowe fazy pomor-

skiej ostatniego zlodowacenia zlokalizowane jest w połu-
dniowej, nieczynnej części wyrobiska eksploatacyjnego Za-
kładu Górniczego – Storkowo (120). W tym zakładzie pro-
wadzona jest eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku  
i żwiru) dla potrzeb budownictwa i drogownictwa. Eksploata-
cję prowadzą Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych 
(SKSM). Złoże znajduje się w końcowej fazie eksploatacji. 

Teren wokół stanowiska, które oglądamy, stanowi frag-
ment rekultywowanego w kierunku leśnym wyrobiska  
z pozostawioną dla celów dydaktyczno-poznawczych skar-
pą poeksploatacyjną. Jest to stanowisko dokumentacyjne 
przyrody nieożywionej powołane Rozporządzeniem Woje-
wody Zachodniopomorskiego, przygotowane i urządzone 
we współpracy SKSM i Oddziału Pomorskiego Państwowe-
go Instytutu Geologicznego w Szczecinie. 

Celem zachowania interesującego profilu geologicznego 
(geotop) ściana ta została wyłączona z rekultywacji, zo-
stało urządzone dojście oraz usunięto materiał osypowy  
u podstawy ściany. Stanowisko dokumentacyjne „Storko-
wo – morena czołowa” znajduje się na linii maksymalne-
go zasięgu lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły 
(północnopolskiego) w pasie wschodniej krawędzi tzw. 
lobu Odry. Strefę morenową tworzą wzgórza moreny czo-
łowej rozdzielone głębokimi wytopiskami po martwym lo-
dzie. 

Do zewnętrznej (wschodniej) części wału morenowego 
przylega stożek brzeżnej akumulacji osadów fluwioglacjal-
nych, a dalej na wschód rozciąga się falista równina sandro-
wa (sandr Ginawy) stanowiąca zachodni fragment rozle-
głego sandru Drawy. 

Stanowisko w Storkowie obrazuje procesy akumulacji lo-
dowcowej i wodnolodowcowej w strefie czołowej moreny 
akumulacyjnej utworzonej 13–14 tys. lat temu w brzeżnej 
partii lądolodu.

Wysokość ściany odsłonięcia sięga 10 m, a długość oko-
ło 100 m. W profilu ściany występują osady kamienisto- 
-żwirowe tzw. bruk morenowy z przewarstwieniami pakie-
tów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych.

Cały profil stanowi klasyczny przykład genezy osadów 
glacjalnych w brzeżnej partii lądolodu ostatniego zlodo-
wacenia. Łączy w sobie cechy po znawcze, edukacyjne i dy-
daktyczne z zakresu geologii, geomorfologii i geografii fi-
zycznej. Dodatkową atrakcją tego stanowiska jest ogrom-
na różnorodność petrograficzna występujących w profilu 
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Konkrecja – patrz s. 15.
 

Rostrum – szkielet zewnętrzny be-
lemnita

7i usypa nych u jego podnóża głazów (121) i bloków skalnych. 
Znajdujemy tu skały (122) krystaliniku skandynawskiego 
przyniesione przez lądolód z płd. Szwecji i Finlandii (różno-
barwne granity, porfity, sjenity, granitognejsy i gnejsy – patrz 
s. 110), paleozoiczne wapienie i dolomity pochodzące 
z niecki Bałtyku, w których spotkać możemy skamienie-
liny (trylobity i ramienionogi – patrz s. 108), zmetamor-
fizowane prekambryjskie piaskowce (kwarcyty). Licz nie 
występują również skały lokalne z Pomorza Zachodniego 
reprezentowane przez kredowe margle, wapienie margli-
ste i czarne krzemienie o fantazyjnych kształtach. Nie brak 
również oligoceńskich konkrecji limonitowych zwanych 
w literaturze geologicznej „kulami szczecińskimi”. Uważne 
oko miłośnika kolekcjonowania skamieniałości może wy-
patrzeć kalcytowe rostra belemnitów jurajskich potocznie 
zwane strzałkami piorunowymi, a w otoczakach czarnych 
grafitowych łupków sylurskich odciski graptolitów znaczą-
cych prapoczątki fauny strunowców (patrz s. 108).

Chociwel
Miasto położone nad jeziorem Starzyc, w przeszłości oto-

czone murami, z dwiema bramami, miało dwóch właścicie-
li – biskupów kamieńskich i margrabiów brandenburskich, 
których wasalami byli Wedlowie. Owa wspólnota posiada-
nia znalazła odbicie w herbie miasta przedstawiającym pół 
koła Wedlów, gwiazdę i pastorał. 

Gotycki kościół w Chociwlu z XV wieku (123) jest najbar-
dziej dominującym akcentem w panoramie miasta. Pięcio-
nawowa hala ze sklepieniami gwiaździstymi i krzyżowy-
mi. Wieża ma w przyziemiu przejazd (rozwiązanie bardzo 
rzadkie na Pomorzu), w wyższych kondygnacjach dekoro-
wana jest ostrołukowymi blendami wzorowanymi na ko-
ściele Mariackim w Stargardzie. Do II wojny światowej do 
Chociwla często przyjeżdżano wypoczywać nad jeziorem, 
w mieście działały trzy hotele i zajazd.

Obecnie Chociwel ciągle jeszcze nie wykorzystuje w do-
statecznym stopniu walorów swojego położenia.

Informacje praktyczne:

Gospodarstwo Agroturystyczne Chlebowy Dom, ul. Stargardzka 35, 73-121 Marianowo 
www.chlebowydom.pl
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Kopalnia Storkowo 
Stanowisko Dokumentacyjne – konieczne zgłoszenie zwiedzania.
tel./fax 91 56 23 103 • tel./fax 91 56 23 053 
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O mamutach wiedzą prawie wszyscy, że żyły w epoce lodowcowej. Ale gdzie? Dolina Odry to 
miejsce, gdzie od lat znajdowane są ślady pobytu tych zwierząt w postaci znalezisk ich kości. 
Co ciekawe, nie tylko osobników dorosłych, ale również młodych okazów. Meteoryty to kolej-
na sprawa, która wzbudza zainteresowanie. Czy w naszym regionie mamy pole meteorytowe? 
Trzeba wybrać się na naszą wycieczkę i to sprawdzić. 

Templariusze to średniowieczny zakon wywodzący się z Ziemi Świętej, który dotarł aż na 
Pomorze. Dowodem na to są obiekty sakralne, które po sobie pozostawili i oznakowali tajem-
niczą szachownicą. A może warto poszukać odpowiedzi na pytanie, jak doszło do pierwszego 
udokumentowanego zwycięstwa polskich wojsk pod Cedynią? To tylko niektóre z pytań, któ-
rych wyjaśnienie można znaleźć na tym terenie.

T R A S A  8

Tropem mamutów, meteorytów 
i Pana Samochodzika

8

Gryfino – Krzywy Las
Niezwykła osobliwość przyrodnicza położona zaledwie  

3 km na południe od Gryfina, niedaleko zespołu Elektrowni 
Dolna Odra. Na obszarze ponad 1600 m2 znajduje się skupi-
sko kilkuset zdeformowanych sosen rosnących w kilkunastu 
rzędach (124). Drzewa mają charakterystyczne łukowate 
wygięcie na wysokości 10–15 cm nad ziemią, które najpraw-
dopodobniej powstały na skutek działalności przemysłowej 
człowieka (125). Najbardziej prawdopodobną wersją była 
celowa hodowla tak zdeformowanych drzew do produkcji 
elementów stolarskich (płozy do sań, biegunów do foteli czy 
też burt statków rybackich). Obecnie Krzywy Las objęty jest 
ochroną i posiada status pomnika przyrody. 

Zatoń Dolna
Ta niewielka miejscowość położona na wschodniej kra-

wędzi szerokiej doliny Odry została założona już w XIII 
wieku jako wieś rycerska, ale do XIX wieku mało kto w ogó-
le o niej słyszał. Swoją dzisiejszą sławę zawdzięcza rodzi-
nie von Humbert, a głównie hrabinie Annie, która w ocze-
kiwaniu na powrót swojego męża z podróży stworzyła na 
okolicznych wzgórzach romantyczny park, nazywany dziś 
Doliną Miłości. Rozpościera się on na powierzchni 70 ha 
na zboczu doliny Odry. Park obejmuje kilka dolinek oraz 
ostańców erozyjnych, które niegdyś były zagospodarowa-
ne i wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Park posia-
dał bogatą infrastrukturę turystyczną, która obecnie stop-
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8 niowo jest odbudowywana. Do drugiej wojny światowej 
kursowały tu statki wycieczkowe z Berlina, a Dolina Miło-
ści (127) stała się ulubionym miejscem m.in. do zawiera-
nia zaręczyn przez zakochane pary nie tylko z regionu. Gła-
zy z nazwiskami postaci kultury i polityki (m.in. Mozarta, 
Beethovena, Schillera, Bismarcka) skłaniają do refleksji.

Przy wjeździe do wsi znajduje się punkt widokowy (129) 
na szerokie rozlewiska doliny Odry (126). Miejsce to uwa-
żane jest za jeden z najpiękniejszych widoków na Odrę po 
wschodniej jej stronie. Przy dobrej widoczności rozpoście-
ra się stąd widok na ponad 60 km. Największe wrażenie 
robi wczesną wiosną, kiedy to na obszarze widocznego po 
stronie niemieckiej Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry 
(Nationalpark Unteres Odertal) tworzą się malownicze 
rozlewiska.

W kierunku południowo-zachodnim od Zatoni widocz-
na jest wieża w miejscowości Stolpe. W Stolpe urodził się  
Leopold von Buch, twórca teorii potoków błotnych. Teoria 
ta objaśniała powstanie niżu europejskiego na nowy spo-
sób w miejsce teorii potopu. Jednak ostateczne wyjaśnie-
nie genezy ukształtowania powierzchni Niżu Europejskie-
go podał w 1875 roku szwedzki geolog Otto Torell. Po wi-
zycie w kamieniołomie w Rüdersdorf pod Berlinem ogłosił 
teorię zlodowaceń kontynentalnych. Teoria ta obowiązuje 
do dziś i tłumaczy rzeźbę Niziny Europejskiej działalnością 
lądolodów skandynawskich.

Dolina Dolnej Odry 
Obejmuje ujściowy odcinek Odry, a jako region fizycz-

no-geograficzny rozciąga się na długości ponad 100 km od 
okolic Kostrzyna aż do Zalewu Szczecińskiego. Na przewa-
żającym obszarze tworzy rozległe rozlewiska i sieć kana-
łów (zarówno naturalnych, jak i sztucznych) wypełniają-
cych szeroką miejscami na 8–18 km dolinę. Dolina Dolnej 
Odry uważana jest za dolinę przełomową, która przeci-
na szereg pagórów i wzgórz morenowych uformowanych 
podczas ostatniego zlodowacenia, które ustąpiło na tym 
terenie około 12 tysięcy lat temu. Strome krawędzie doli-
ny wznoszą się miejscami nawet do 80 metrów. Najmniej 
urozmaicone jest dno doliny położone zaledwie 0,5–1,5 
metrów ponad poziom rzeki. Spadek Odry jest minimalny. 
Cechą charakterystyczną tego odcinka Odry jest występo-
wanie rozległych polderów porośniętych trawą lub torfo-
wiskami. Powstały one w XIX wieku w ramach zakrojonych 
na wielką skale prac osuszających i melioracyjnych w dnie 
doliny, prowadzonych na zlecenie pruskiego króla Frydery-
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8ka II. Na wcześniej podmokłych terenach utworzono wów-
czas płaskie poldery, gdzie wprowadzono gospodarkę rol-
ną (130).

Z punktu widokowego w Zatoni Dolnej wspaniale wi-
doczne są poldery Criewener (Kryweński), Schwedter 
(Świecki) oraz Stolper.

Rezerwat „Bielinek” 
W granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego znajdu-

je się rezerwat florystyczny „Bielinek nad Odrą”. Obejmuje 
zespoły leśno-stepowe z jedynym w Polsce stanowiskiem 
dębu omszonego. 

Rezerwat w Bielinku został utworzony już w 1927 roku,  
a obecnie jest jednym z najcenniejszych tego typu obiek-
tów w Polsce. W porozcinanej wąwozami krawędzi doliny 
Odry wykształciły się duże stanowiska roślinności stepo-
wej, kserotermicznej (sucholubnej) z unikatowym na tym 
terenie dębem omszonym (128) – gatunkiem charaktery-
stycznym dla regionu śródziemnomorskiego.

W okolicy Markocina znajduje się ścieżka prowadząca do 
punktu widokowego na Basen Cedyński, ulokowanego na 
wysokiej pionowej skarpie zbudowanej z glin zwałowych. 
Malowniczy widok w kierunku południowym obejmuje ca-
łość basenu Hohensaaten – Cedynia. Aktualne dno basenu 
to dno polderu chronionego wysokim wałem przeciwpo-
wodziowym.

Bielinek – przeprawa mamutów przez dolinę Odry
Kilkanaście tysięcy lat temu lądolód cofał się z terenu 

Pomorza na obszar Skandynawii. Panował klimat polar-
ny, przedpole lądolodu obejmowała tundra, naturalny ob-
szar siedliskowy mamuta. Zwężenie doliny koło Bielinka 
wykorzystywały ok. 13 tysięcy lat temu mamuty (mam-
muthus primigenius) do przekraczania koryta rzeki. Wiek 
kości oznaczono metodą elektronowego rezonansu spino-
wego (ang. ESR). Śladem przeprawy mamutów są ich ko-
ści znajdowane w pobliskiej kopalni piasku i żwiru Bieli-
nek. Eksploatacja odbywa się spod wody i kości mamutów 
(131, 132) pozostają na sitach urządzeń do eksploatacji 
piasków i żwirów. Znaleziska kości – ich duże nagroma-
dzenie wskazuje na istnienie miejsca przeprawy mamutów  
w najwęższym miejscu doliny na przecięciu głównego szla-
ku wędrówek wschód–zachód. Miejsce przeprawy mogło 
być dodatkowo miejscem zasadzki ludzi epoki kamiennej 
na wędrujące mamuty, których populacja wzrastała po 
ustąpieniu lądolodu. 
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8 Na wyginięcie mamutów wpłynęły zmiany klimatyczne. 
U schyłku zlodowacenia zanikały połacie tundry, pojawiały 
się lasy. Inwazja lasu ograniczała obszary bytowe mamu-
tów, być może, że ostateczną przyczyną ich zagłady mógł 
być doskonalący techniki łowieckie człowiek.

Bielinek prawdopodobnie dokumentuje jeden z ostat-
nich epizodów życia mamutów na Nizinie Europejskiej. Być 
może dalsze znaleziska pozwolą na udokumentowanie w 
Bielinku stanowiska badawczego porównywalnego z Dolni 
Vestoniĉe w Czechach. Znaleziska z Bielinka, co jest godne 
uznania, pracownicy Szczecińskich Kopalń Surowców Mi-
neralnych przechowują w siedzibie przedsiębiorstwa oraz 
w Muzeum Regionalnym w Cedyni.

Cedynia
Najstarsza zapisana w dokumentach nazwa grodu poja-

wia się już w roku 972 jako Cidini, w 1187 Zedin i Cedene, 
w 1240 Ceden. Do roku 1945 Cedynia nosiła niemiecką na-
zwę Zehden, obecna nazwa jest jej spolszczeniem. 

Prawa miejskie otrzymała Cedynia w XIV w., świadczy  
o tym pieczęć z napisem „Civitatis Cedene”. Brak jest nato-
miast dokładnej daty i dokumentów potwierdzających uzy-
skanie praw miejskich. Jednak już w 1299 r. Cedynia zosta-
ła wymieniona po raz pierwszy jako miasto (133). 

Na terenie Cedyni znajdują się dwa cmentarzyska ciało-
palne ludności kultury łużyckiej (około 1200–400 r. p.n.e.).  
W trakcie badań odkryto ponad 40 grobów ciałopalnych, 
niekiedy w obstawach kamiennych, datowanych na wcze-
sną epokę żelaza (około 600–400 lat p.n.e.). Z wczesnej 
epoki żelaza (około 600–400 r. p.n.e.) pochodzi także gro-
dzisko kultury łużyckiej usytuowane w centrum miejsco-
wości. 

W tym samym miejscu Słowianie w IX wieku wznieśli 
gród, który funkcjonował do XII wieku. W pobliżu rozegra-
ła się pierwsza, znana ze źródeł pisanych, bitwa Mieszka I  
z margrabią Hodonem w 972 roku. Cedynia w XII wieku 
była siedzibą kasztelanii, a od 1235 roku siedzibą kaszte-
lana był już zamek. Na północ od grodziska odkryto dwa 
cmentarzyska wczesnośredniowieczne, datowane od prze-
łomu IX/X do pierwszej połowy XIII wieku, na których od-
kryto około 1600 pochówków.

W drugiej połowie XIII wieku Cedynia wraz z przyległy-
mi terenami weszła w skład Nowej Marchii. W tym czasie 
otrzymała też prawa miejskie. W drugiej połowie XIII wie-
ku ufundowano tu klasztor cysterek, które przybyły z okolic 
pobliskiego Trzcińska. Na budowę klasztoru przeznaczono 
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8wzniesienie znajdujące się na wschód od miasta. Przepro-
wadzone w tym miejscu badania archeologiczne pozwoliły 
na odtworzenie zabudowy tego założenia klasztornego. 

Do dzisiaj zachowały się: kościół kamienny z XIII wieku,  
a także odbudowany częściowo klasztor cysterek, w któ-
rym mieści się aktualnie hotel i restauracja (134). 

Cedynia – Pole bitwy
Bitwa pod Cedynią odbyła się w 972 roku i była to pierw-

sza w historii Polski odnotowana historycznie bitwa o du-
żym znaczeniu dla tworzącego się państwa polskiego. Wa-
runki naturalne stworzyły specyficzną scenerię tego wyda-
rzenia. Przeprowadzona analiza warunków geologicznych, 
ukształtowania powierzchni i hydrografii terenu pozwala 
na wyciągnięcie nowych wniosków, co do przebiegu bitwy. 

Dowodzący bitwą Mieszko I, a przede wszystkim jego 
brat Czcibor, umiejętnie wykorzystali warunki terenowe 
dla opracowania taktyki, która przyniosła zwycięstwo.  

Koryto Odry 1000 lat temu rozległym meandrem obcho-
dziło kępę wysoczyznową Neuenhagen, a następnie od oko-
lic Cedyni kierowało się ku północy. Dno doliny zajmowały 
liczne starorzecza i rozlewiska rzeki wielokorytowej. Kory-
to Odry w Osinowie Dolnym to przekop z 1753 roku skra-
cający znacznie drogę żeglugi, a więc nie istniał w X wieku. 
Przypuszcza się, że wstępny bój wojsk margrabiów Hodona  
i Zygfryda z wojskiem polskim nie miał więc miejsca w Osino-
wie, lecz w bardziej oddalonym Bralitz – obecnie po stronie 
Niemiec (choć niektóre źródła krajoznawcze podają błędną 
lokalizację wstępnego etapu bitwy). Polacy zainscenizowali 
pozorowaną ucieczkę. Wojska margrabiów rozciągnęły się na 
znacznej długości u podnóża wzgórz w okolicach Cedyni. Atak 
wojsk dowodzonych przez Czcibora ze skrzydła, któremu im-
petu dodała różnica wysokości (135) pomiędzy wysoczyzną 
a dnem doliny Odry gwarantował sukces. Wojska Hodona  
i Zygfryda znalazły się w pozycji wyjątkowo niekorzystnej do 
walki i poniosły klęskę. „Mieszko Niemców sztuką zwycię-
żył” potwierdza nam kronikarz Bruno z Querfurtu.

Stare Łysogórki i Siekierki 
Mimo że dzieje tych dwóch niewielkich wsi sięgają XIV 

wieku, do historii przeszły w związku ze spektakular-
ną operacją forsowania Odry w kwietniu 1945 roku m.in. 
przez I Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Trud po-
konania doliny rzecznej był tym większy, że ze względu na 
wiosenne roztopy nisko położona dolina tworzyła ogrom-
ne rozlewiska. 
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8 Rejon Siekierek i Łysogórek przylega do płaskiego dna 
doliny Odry, do jej odcinka zwanego basenem Kostrzyn–
Bad Freienwalde lub przez Niemców Oderbruch. Dolina na 
tym odcinku jest szeroka na 15–25 km i występują tu liczne 
starorzecza, ale mimo to była miejscem ataku w kierunku 
Berlina. 

Pomiędzy Starymi Łysogórkami a Siekierkami na skraju 
lasu znajduje się cmentarz wojenny (137) – jeden z najwięk-
szych tego typu w kraju, na którym spoczywa prawie 2 tys. po-
ległych w operacji żołnierzy. Tuż obok utworzono Muzeum 
Pamiątek, przed którym stoi charakterystyczny pomnik- 
-czołg (136), świadek wojennego szlaku bojowego.

Siekierki znane są również z Sanktuarium Nadodrzań-
skiej Królowej Pokoju, stojącego na miejscu przedwojen-
nego kościoła protestanckiego. We wnętrzu sanktuarium 
umieszczono replikę obrazu Matki Boskiej ze Stoczka War-
mińskiego, miejsca internowania Prymasa Tysiąclecia,  
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dolsko – kościół templariuszy
Ta niewielka wieś pod Moryniem znana z XIII-wiecznego 

kamiennego kościoła, opisywanego w przygodach Pana Sa-
mochodzika w powieści autorstwa Zbigniewa Nienackiego. 
Na portalu wejściowym świątyni zachowała się jedna z wie-
lu znanych na Pomorzu szachownic (138) – symbolu stoso-
wanego często przez templariuszy. Była to jedyna dopusz-
czana ornamentyka stosowana przez podlegający suro-
wym regułom zakon. Szachownica symbolizowała pewien 
ład, porządek świata uznawany za istotę wiary oraz samego 
Chrystusa. Kamienny kościół (139) posiada masywną wieżę 
z nietypowym rozwiązaniem wejścia na jej szczyt zlokali-
zowanym ponad portalem głównym.

Banie – cmentarzysko 
Na terenie Bań odkryto 2 cmentarzyska ciałopalne lud-

ności kultury łużyckiej (około 1200–400 r. p.n.e.). Jed-
no cmentarzysko znajduje się na północ od kościoła. Już  
w XIX wieku odkryto tu grób w obstawie kamiennej. Dru-
gie w 1935 roku odkrył rolnik na terenie swojej posesji,  
w obrębie murów obronnych. Był to bogato wyposażo-
ny grób (ozdoby brązowe: cztery naszyjniki i pierścionki, 
dwie szpile, naramiennik, dwie bransolety, 24 guziki, za-
pinka tarczowata pochodzenia nordyjskiego; naczynia gli-
niane, narzędzia, przybory toaletowe, naczynia gliniane). 
Grób wydatowany został na 900–800 r. p.n.e. i ze względu 
na swoje wyposażenie nazwano go „grobem książęcym”. 
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Komandoria (także komturia) – 
podstawowa jednostka  
administracyjno-terytorialna  
zakonów rycerskich zarządzana 
przez komandora (komtura); zwykle 
obejmowała zamek z przylegającymi 
dobrami ziemskimi.

8Jest to najbogatszy jak dotychczas grób tej kultury z terenu 
Pomorza Zachodniego.

Templariusze i joannici w Baniach
Przypuszcza się, że Banie były we wczesnym średnio-

wieczu głównym ośrodkiem jednostki terytorialnej – Zie-
mi Bańskiej, wchodzącej w skład kasztelanii pyrzyckiej.  
W 1235 roku książę Barnim I nadał tę ziemię wraz z Bania-
mi templariuszom sprowadzonym z Tempelhofu koło Ber-
lina. Templariusze był to zakon rycerski powstały w 1118 
roku w Jerozolimie. Swą nazwę zawdzięczają świątyni Salo-
mona w Jerozolimie, stąd też nazywa się ich także Rycerza-
mi Świątyni (templum – łac. świątynia). Zakon skasowano 
bullą Klemensa V z 1312 roku.

Ziemia ta pozostawała w rękach templariuszy do 1312 
roku, a następnie przeszła we władanie zakonu joannitów. 
Joannici – początkowo było to bractwo szpitalników, które  
w 1070 roku otrzymało szpital i hospicjum dla pielgrzy-
mów w Jerozolimie. W latach 30. XII wieku joannici prze-
kształcili się w zakon rycerski. Niemieccy rycerze tego za-
konu utworzyli w 1190 roku bractwo szpitalne pod Akką, 
które w 1198 roku przekształciło się w zakon krzyżacki.

Prawa miejskie zostały nadane Baniom, jak się przypusz-
cza, w 2. połowie XIII wieku. W XIV wieku były one otoczo-
ne murami miejskimi, które zburzono w 1768 roku. Do dzi-
siaj zachowały się: Baszta Prochowa z XIV wieku, kościół 
granitowy z około połowy XIII wieku (140), ruiny kapliczki 
gotyckiej z XV wieku.

Swobnica – zamek
W Swobnicy znajduje się grodzisko. Położone jest ono na 

wschód od wsi nad jez. Górnym. Grodzisko to wydatowane 
zostało na wczesną epokę żelaza, a zwłaszcza na młodszą 
jej fazę (około 500–400 r. p.n.e.). W tym samym miejscu, 
w IX wieku n.e., ludność słowiańska wzniosła gród, któ-
ry funkcjonował do początku XI wieku. Gród ten wchodził  
w skład plemienia Pyrzyczan. W 1235 roku Swobnica, po-
dobnie jak Banie, przeszła w ręce templariuszy, a później  
w ręce joannitów. Ci ostatni w końcu XIV wznieśli tu zamek 
nad jez. Zamkowym, który do XVII wieku stanowił siedzibę 
tutejszej komandorii. W XVIII wieku zamek rozbudowany 
został przez rodzinę Hohenzollernów.

Do czasów współczesnych zachowała się ceglana cylin-
dryczna wieża oraz dwa skrzydła zamkowe (141). Obecnie 
obiekt jest w rękach prywatnych i nie jest udostępniony do 
zwiedzania.

140
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8 Rurka
Komandoria templariuszy w Rurce powstała w latach 

1235–1244 dzięki nadaniu księcia Barnima I, a już w 1248 
roku była siedzibą komtura. Obiekt ten zbudowano w dolinie 
Rurzycy na płaskim wzniesieniu o wymiarach 50–70 m oto-
czonym bagnami i łąkami. Z zabudowań tego założenia za-
chowała się jedynie kaplica zbudowana z kostki granitowej 
(142) (lokalne głazy narzutowe poddane obróbce) na planie 
przypominającym saskie kościoły jednonawowe z wyodręb-
nionym prostokątnym chórem bez absydy. Kaplica ma wy-
miary: część nawowa: 16,5 x 9 m, prezbiterium: 8,5–6,75 m, 
a grubości jej murów wynoszą 1,15 m. Wejście znajdowało 
się od strony północnej, tj. od strony majdanu (dziedzińca). 
Po kasacie zakonu templariuszy w 1312 roku ich dobra prze-
jęli joannici, którzy przebywali w Rurce do 1382 roku, kiedy 
przenieśli swoją siedzibę do zamku w Swobnicy. W XV wie-
ku w miejscu komandorii w Rurce powstał folwark. Kaplica 
wykorzystywana była do czasu wybudowania kościoła póź-
nogotyckiego. W XVIII wieku pełniła ona funkcję spichlerza,  
a po pożarze w 1874 roku zaadaptowano ją na pomiesz-
czenia gorzelni. Po 1945 roku zabytek wszedł w posiada-
nie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, co dopełniło jego 
dewastacji. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
rozpoczęto tu prace konserwatorskie i badania archeolo-
giczne. W ich wyniku przy kaplicy odkryto część cmentarza 
z 21 pochówkami z okresu średniowiecza.

Obecnie kaplica znajduje się na terenie prywatnym  
i zwiedzanie jest możliwe tylko za zgodą właściciela.

Mamutowiec w Brwicach
Niewielkie Brwice, położone 10 km na południowy- 

-wschód od Chojny, znane są z pokaźnych rozmiarów okazu 
mamutowca, czyli sekwoi olbrzymiej (143, 144). Sekwoje 
są najpotężniejszymi drzewami iglastymi na świecie, a ich 
wysokości sięgają niekiedy prawie 100 metrów! Są rów-
nież niezwykle długowieczne. W Kalifornii znane są okazy 
o wieku ponad 3500 lat. Sekwoja w Brwicach jest okazem 
pomnikowym i została tu sprowadzona w latach 20. XX 
wieku jako drzewo ozdobne. Jej wysokość sięga 27 metrów.

Chojna – platan olbrzym
Chojna położona jest nad rzeką Rurzycą w obniżeniu, wo-

kół którego od południa czytelny jest łuk moren czołowych 
ze Wzgórzami Krzymowskimi o wysokości 168 m n.p.m. 
Wokół średniowiecznych murów miasta położone były te-
reny podmokłe, grząskie, co sprzyjało jego obronności.

142
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8Największą atrakcją przyrodniczą miasta jest rosnący nad 
rzeką platan „Olbrzym” (145, 146). Jest to najstarszy w Pol-
sce okaz platana klonolistnego, jego wiek szacuje się na po-
nad 270 lat. Wysokość drzewa wynosi 33 m, pierścienica 
302 cm.

W średniowieczu teren w pobliżu obecnej Chojny należał 
do kasztelanii cedyńskiej. Prawa miejskie (magdeburskie) 
Chojna otrzymała przed 1244 rokiem od księcia Barnima 
I. W drugiej połowie XIII wieku (1270 rok) Chojna weszła  
w skład państwa brandenburskiego i w tym czasie stała się 
głównym ośrodkiem Nowej Marchii. Przejściowo w latach 
1402–1454 Chojna wraz z Nową Marchią należała do zako-
nu krzyżackiego. Do chwili obecnej zachowały się na du-
żym odcinku mury miejskie wzniesione w XIII–XIV wieku 
z dwiema bramami Świecką (147) i Barnkowską, kościół 
farny z XIV wieku, kościół i klasztor augustiański z XIII–XIV 
wieku, ruiny późnogotyckiej kaplicy św. Gertrudy, późno-
gotycki ratusz z XIV–XV wieku.

Miejscowości Banie, Strzeszów, Swobnica i Trzcińsko- 
-Zdrój położone są w obrębie charakterystycznego wydłu-
żonego obniżenia zwanego rynną jezior bańskich. Rynna ta 
jest efektem erozji w podłożu strumienia lodowego sprzed 
około 15 tysięcy lat. Postój lądolodu na linii tych moren 
trwał około 400 lat. 

 
Mętno – punkt widokowy
Malownicze położenie wsi na stoku stromej wysoczyzny 

morenowej w samym sercu Cedyńskiego Parku Krajobrazo-
wego jest największym walorem tej miejscowości. Wał mo-
renowy w Mętnie jest fragmentem obszernej strefy krawę-
dziowej fazy chojeńskiej ostatniego zlodowacenia. Wznosi 
się na wysokość około 60 metrów i ciągnie się dalej na pół-
nocny-zachód, łącząc się z wałem Wzgórz Krzymowskich. Na 
wierzchołku wzgórza, przy drodze z Chojny w kierunku Ce-
dyni, znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się 
wspaniała panorama na równinę morenową z wieloma za-
chowanymi formami polodowcowymi i jeziorami. Godnym 
uwagi jest kościół romański z ciosów granitowych w Mętnie.

Moryń 
Moryń położony jest na linii moren czołowych fazy po-

morskiej ostatniego zlodowacenia u wylotu rynny podlo-
dowcowej nad Jeziorem Morzycko. Lustro wód jeziora znaj-
duje się 52 m n.p.m., głębokość wynosi około 60 m (jedno  
z najgłębszych na Pomorzu); misa jeziorna – jej dolna część 
– jest więc kryptodepresją około 8 m p.p.m. 
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8 We wczesnym średniowieczu znajdowała się tu osada  
i być może gród wchodzące w skład kasztelanii cedyńskiej. 
W XIV wieku margrabiowie magdeburscy w miejscu do-
mniemanego grodu zbudowali zamek, który już w 1399 
roku został zburzony. Zamek obecnie jest w ruinie i znajdu-
je się na półwyspie, na północ od miasta.

Moryń w źródłach z 1263–1265 roku występuje jako 
wieś kościelna, jednak przed rokiem 1306 otrzymał prawa 
miejskie. W ciągu XIII wieku został on włączony do Nowej 
Marchii. W 1433 roku miasto zostało zburzone przez husy-
tów i na długo stało się wsią będącą własnością rycerską. 
W latach 1402–1454 wraz z całą Nową Marchią należał do 
zakonu krzyżackiego. 

Pomimo że los nie obchodził się z Moryniem zbyt łaska-
wie i nie szczędził zniszczeń ani podczas XV-wiecznych 
walk husytów, ani tym bardziej podczas wojny trzydzie-
stoletniej, doskonale zachował się wieniec kamienno-ce-
glanych murów obronnych z 28 czatowniami, a także  
XIV-wieczna świątynia (148) z wieżą z przejazdem.

Trzcińsko-Zdrój
We wczesnym średniowieczu istniała tutaj osada, być 

może wraz z grodem zlokalizowanym na wyspie jeziora, 
która wchodziła w skład kasztelanii cedyńskiej. Jeszcze  
w 1248 roku Trzcińsko występuje w źródłach jako wieś. 
Już jednak w drugiej połowie XIII wieku Trzcińsko otrzy-
mało prawa miejskie z rąk margrabiów brandenburskich, 
bowiem w tym czasie należało już do Nowej Marchii. W la-
tach 1402–1454 było we władaniu zakonu krzyżackiego. 
W 1433 roku zostało zniszczone przez husytów, a w 1468 
roku przez książąt pomorskich. Zawsze jednak je odbudo-
wywano zgodnie z wytyczonym już w drugiej połowie XIII 
wieku planem. 

Układ miasta przetrwał do dzisiaj. Zachowały się 
wzniesione w XIII/XIV wieku mury, pięć czatowni łupi-
nowych półkolistych i dwadzieścia prostokątnych oraz 
dwie bramy miejskie: Myśliborska (150) i Chojeńska. 
Niestety, nie zachowała się Brama Strzeszowska. Obwa-
rowania miejskie Trzcińska należą do najlepiej zacho-
wanych na Pomorzu Zachodnim. Poza tym do dzisiej-
szego dnia zachował się ratusz z XIII/XIV wieku, kościół 
gotycki z XIII wieku (149) oraz wiele domów ryglowych 
z XVIII/XIX wieku.

Fosy i wały zlikwidowano w końcu XIX wieku. Powstał 
też wtedy leczniczy zakład borowinowy oraz do nazwy 
miasta dołączono określenie Zdrój (Bad).
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8Rościn – manufaktura fajek i pole meteorytowe
W Rościnie na szczególną uwagę zasługuje cmentarzy-

sko megalityczne ludności kultury pucharów lejkowatych 
(około 3400–2500 lat p.n.e.). Groby megalityczne budo-
wano z wielkich (łac. mega) kamieni (łac. litos) – stąd też 
nazwa. Miały one trapezowate bądź prostokątne kształty  
o długościach dochodzących niekiedy do 130 m. W obrębie 
kamiennej obudowy znajdowała się także kamienna komo-
ra grobowa, w której składano zmarłego wraz z wyposa-
żeniem. Była to typowa forma pochówku ludności kultury 
pucharów lejkowatych.

W pobliżu Rościna, na zachód od wsi, znajduje się zale-
sione wzgórze, na którym jeszcze w latach 70. XIX wieku 
znajdowało się około 10–11 prostokątnych nasypów z ob-
stawami kamiennymi. Do dzisiaj zachował się jeden. Jest to 
grupa głazów rozlokowana w obrębie ciągu wzgórz more-
nowych. W centrum grupy głazów znajduje się blok skalny 
2,5 m wysoki, 1,2 m szeroki o obwodzie 7,7 m. Girlandowe 
rozmieszczenie głazów na dwóch kulminacjach wzgórza 
zdaje się być świadomie stworzonym układem przestrzen-
nym przez ludzi z epoki egipskich faraonów. W okolicy wy-
stępują też inne pojedyncze głazy. Być może budowniczo-
wie tych obiektów byli świadkami unikalnego zjawiska – 
uderzenia roju meteorytów, któremu towarzyszyć musiały 
efekty świetlne i akustyczne.

W odległości około 2 km na zachód znajdują się liczne 
drobne zagłębienia. Geneza tych zagłębień terenu zwanych 
też kociołkami nie jest do końca wyjaśniona, nie można wy-
kluczyć, że są efektem uderzenia roju meteorytów. Badania 
geologiczne dla zweryfikowania tej hipotezy trwają. 

Prawdopodobne pole meteorytowe znajduje się w okolicy 
Chełma Górnego, na południe od Stołecznej, w okolicy Babi-
na. W rzeźbie pagórków moren czołowych, a także wysoczy-
zny morenowej występują drobne zagłębienia o głębokości 
do 6 m, okrągłe lub owalne o średnicy 10–30 m. Wiele z nich 
wypełnionych jest wodą lub są zakrzaczone. Oryginalne for-
my terenu mają zostać objęte ochroną w postaci projektowa-
nego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Czereśniowe 
kociołki”. 

Wieś Rościn znana jest ze źródeł pisanych od 1337 
roku. Od tego czasu istniał tu folwark (151). Ożywienie 
gospodarcze tej wsi nastąpiło w połowie XVIII wieku. W 
1753 roku ówczesny właściciel Rościna kapitan von Bre-
dow założył tu manufakturę fajek glinianych. Bazowa-
ła ona na miejscowych złożach glinki kaolinowej. Kapi-
tan von Bredow już w 1754 roku przedstawił swoje wy-
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8 roby królowi Fryderykowi Wielkiemu, który udzielając 
mu wsparcia wprowadzeniem wysokich ceł na import 
fajek z Holandii przyczynił się do rozwoju jego wytwór-
ni. Manufaktura ucierpiała w trakcie wojny siedmiolet-
niej (1756–1763), kiedy Rościn został splądrowany przez 
wojska rosyjskie. Produkcja fajek została ożywiona do-
piero po przejęciu wytwórni przez kupca szczecińskiego 
Isaaka Salingre w 1775 roku. Manufaktura upadła wraz  
z jego śmiercią w 1804 roku. 

W latach 1989–1990 w pobliżu XVIII-wiecznego pałacu 
mieszczącego się w centrum wsi przeprowadzono badania 
wykopaliskowe. W trakcie tych badań ustalono, że manufak-
tura znajdowała się po północno-zachodniej stronie pałacu. 
Poza tym znaleziono około 198 tysięcy zabytków, z czego 
95% to fragmenty fajek, a także formy do ich wypalania. 

 
Sarbinowo – pole bitwy
Bitwa rozegrała się na polach pomiędzy Sarbinowem, 

Cychrami, Gudziszem i Chwarszczanami 25 sierpnia 1758 
roku. Wojska pruskie i rosyjskie stoczyły najbardziej krwa-
wą bitwę wojny siedmioletniej. W bitwie wzięło udział  
80 tysięcy żołnierzy z czego 36 tysięcy poległo. Zwycięstwo 
odnieśli Prusacy, którymi dowodził Fryderyk Wielki. Wojna 
siedmioletnia postawiła Prusy w czołówce potęg Europy.

Chwarszczany – kościół templariuszy
Komandoria templariuszy w Chwarszczanach powstała 

dzięki nadaniom księcia wielkopolskiego Władysława Odo-
nica w 1232 roku. Komandoria ta zlokalizowana została 
nad brzegiem Myśli, na płaskim wzniesieniu o elipsowatym 
kształcie. Był to z natury teren obronny, bowiem od zacho-
du jego granicę stanowiła rzeka Myśla, natomiast z pozo-
stałych stron otaczały go moczary. Z założenia tego do dzi-
siaj zachowała się jedynie kaplica (152), której cokół wy-
konano z kostki granitowej. Budowla ta to czteroprzęsło-
wy i wielobocznie zamknięty jednonawowy kościół (153) 
typowy dla budownictwa sakralnego Marchii Wkrzańskiej 
i Nowej Marchii (podobne budowle klasztorne znajdują się 
w Cedyni, Chojnie i Myśliborzu).

Na terenie zachodniej Europy podobne założenia zam-
kowe templariusze budowali według określonego schema-
tu. Zamki składały się z wyodrębnionych dziedzińców: go-
spodarczego i mieszkalno-kultowego, oddzielonych od sie-
bie zazwyczaj fosą. Na pierwszym z nich wznoszono zabu-
dowania gospodarcze (np. gołębniki, stajnie, kuźnie, obory)  
i budynek komendanta. Drugi dziedziniec to tzw. zamek wy-152
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8soki, otoczony osobnym pierścieniem murów obronnych 
z basztami. Znajdowała się w nim kaplica oraz tzw. wielka 
sala przeznaczona na uczty i uroczyste przyjęcia stanowią-
ca także część mieszkalną. Na podstawie topografii obszaru 
komandorii w Chwarszczanach i w Rurce wydaje się, że nie 
miały one charakteru obronnego, a jedynie gospodarczy.

Po kasacji zakonu templariuszy w 1312 roku, podobnie 
jak w przypadku Rurki, również i komandoria w Chwarsz-
czanach przeszła w ręce joannitów. Joannicka komandoria 
w Chwarszczanach przetrwała do 1540 roku, kiedy to z po-
lecenia margrabiego Jana przeniesiona została do Świdwi-
na. W Chwarszczanach natomiast od tego czasu do 1945 
roku funkcjonował folwark. W trakcie wojny siedmiolet-
niej zniszczeniu uległy wszystkie zabudowania folwarku 
wraz z kaplicą (1758 rok), którą odbudowano w 1760 roku,  
a w 1858 roku dobudowano do niej od północy zakrystię.

Kościół templariuszy w Chwarszczanach jest jednym  
z cenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Bogactwo 
jej wnętrza zawdzięczamy jednak joannitom, którzy pod-
dali obiekt całkowitej renowacji i wykonali cykl polichro-
mii przedstawiających świętych i apostołów. To właśnie 
ten wysoki na 2,5 metra pas malowideł świadczy o wielkiej 
wartości kulturowo-historycznej kościoła (154).

Podczas wojny siedmioletniej malowidła zostały przy-
kryte warstwą tynku i dopiero w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku odkryto je i poddano starannej renowacji.  
W 2005 roku na terenie dawnej komandorii templariuszy 
został utworzony pierwszy w województwie park kulturo-
wy, który obejmuje ochroną nie tylko sam obiekt, ale rów-
nież przekształcony przez kolejne zakony krajobraz.

Każdego roku organizowane jest plenerowe widowisko 
historyczne pn. „Festyn Historyczny Chwarszczany”.

W sąsiedztwie kościoła, w dawnych zabudowaniach go-
spodarczych, znajduje się stylowa restauracja nawiązująca 
klimatem do charakteru tego miejsca.

Informacje praktyczne:

Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Regionalnym 
pl. Wolności 4; 74-520 Cedynia • tel. 91 414 41 31 • www.cedynia.pl • cokiscedynia@op.pl
Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach • tel. 91 414 54 67
Muzeum Wojsk Inżynieryjnych I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach
Zakład Usług Komunalnych, ul. Polna 2, 74-505 Mieszkowice • tel. 91 414 52 64
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu
ul. Szeroka 12 , 74-503 Moryń • tel. 91 4 146 123 • tel. kom: 697 029 064 • e-mail: bit@moryn.pl
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Tr a s a  n r  9

Trzy pierścienie – skarby i legendy  
średniowiecznych miast

9

Aby zobaczyć doskonale zachowane układy urbanistyczne średniowiecznych miast, nie 
trzeba wyjeżdżać za granicę. Stargard, który zaczyna być nazywany „gwiazdozbiorem go-
tyku”, Pyrzyce i Lipiany to miasta z pięknie zachowaną zabudową średniowieczną, które sta-
ją się coraz bardziej atrakcyjne dla turystyki i edukacji. Jedno z najpiękniejszych w Polsce  
arboretów czyli ogród w Przelewicach, sanktuarium Maryjne w Brzesku, zespół poklasztorny  
w Kołbaczu to miejsca, które zajmują należną im pozycję na mapie turystycznych atrakcji 
Polski. Dla poszukiwaczy unikatowych miejsc polecamy „Skalisty Jar Libberta”, zwany też  
Wąwozem Trzech Skałek, w którym możemy zobaczyć oryginalne formy skalne.  

Stargard  
Stargard położony jest na terenie równinno-falistej wy-

soczyzny morenowej (30–35 m n.p.m.). W topografii mia-
sta, poza doliną Iny, która wyraźnie zaznacza się w krajo-
brazie, rzeźba terenu jest mało urozmaicona Przez zachod-
nią część miasta przebiega piętnasty południk długości 
geograficznej wschodniej, który wyznacza czas środkowo-
europejski.

Stargard obok Szczecina, Wolina i Kołobrzegu jest jed-
nym z najstarszych miast Pomorza. Prawa miejskie uzy-
skał już w 1243 roku. W mieście, które już w średniowie-
czu było poważnym ośrodkiem handlowym powstało wie-
le cennych budowli gotyku ceglanego, typowego dla miast 
hanzeatyckich. Najbardziej reprezentatywne budowle dla 
tego stylu to: halowe kościoły parafialne, kamienice i ra-
tusz ze szczytową fasadą, wieżowe bramy obwarowań miej-
skich oraz stosowanie zdobień z glazurowanej cegły. Wie-
le zabytków miasta swą klasą artystyczną wykracza poza 
kontekst lokalny. Należą do nich przede wszystkim kościół 
Mariacki (155) i zachowane elementy obwarowań miej-
skich.Kościół Najświętszej Maryi Panny – halowy, z dwu-
wieżowym masywem zachodnim wzorowanym na kościele  
św. Mikołaja w Stralsundzie, najwyżej przesklepiony kościół  
w Polsce (30,5 m wys.), dzieło Henryka Brunsberga działa-
jącego na Pomorzu pod koniec XIV w. Charakterystyczna dla 
jego warsztatu jest koronkowa dekoracja z glazurowanych 
kształtek ceramicznych, wimpergowo-maswerkowe wnęki, 

155

Wimperga – patrz s. 18
 

Maswerk – patrz s. 18
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trójpodporowe/trójpolowe sklepienia (156) i tworzenie 
wnęk kaplicowych przez wciągnięcie do wnętrza przypór.  
Jedna z takich kaplic poświęcona została Peterowi Gronin-
gowi – burmistrzowi Stargardu (1624–31) i założycielowi 
Collegium Groningianum. Jej ściany zdobi dekoracja malar-
ska o motywach biblijnych symbolicznie obrazujących cno-
ty zmarłego. Starsza, średniowieczna polichromia zdobi 
sąsiednią kaplicę przedstawieniem panien mądrych i głu-
pich. Niezwykłe przedstawienie – gotyckie – zachowało się  
w zakrystii – Chrystus w tłoczni mistycznej. Także wysklepki 
sklepienia nawy głównej zostały ozdobione malowidłami – 
przedstawiono w nich chóry anielskie.

Na uwagę zasługuje także kościół św. Jana (157) z wieżą 
wysokości 99 m, jeszcze do niedawna najwyższą na Pomo-
rzu Zachodnim. W kaplicach wokół prezbiterium zastoso-
wano sklepienia kryształowe – jedyne na Pomorzu, poza tym  
w nawie głównej sklepienia gwiaździste, a w bocznych 
krzyżowe.

Z czatowni, baszt i bram oraz murów otaczających miasto 
łańcuchem długości 2260 m (w Pyrzycach 2250 m) zacho-
wało się kilka wyjątkowej skali i urody. Najbardziej orygi-
nalna jest Brama Portowa (158) – zbudowana nad korytem 
rzeki Małej Iny. Ciekawe są też bramy: Pyrzycka i Wałowa 
oraz baszty: Morze Czerwone, Tkaczy, Jeńców, Białogłów-
ka, Wałowa.

Ratusz (159) – to budowla o korzeniach XIII-wiecznych 
z późnogotycko-renesansowym szczytem o bogatej deko-
racji maswerkowej. W Stargardzie działa muzeum, oferując 
wystawy czasowe i stałe, zajęcia edukacyjne i ciekawe pu-
blikacje.

Opuszczając Stargard, warto spojrzeć na jego panoramę 
np. z Baszty Morze Czerwone. Wieże kościołów i baszty 
obronne starych fortyfikacji miejskich tworzą rozległą pa-
noramę średniowiecznego grodu, członka związku hanze-
atyckiego.

Wierzbno 
Niewielka jakby zapomniana wieś nad jeziorem Mie-

dwie, która dwukrotnie otrzymywała prawa miejskie (XIII  
i XVI w.). Obecnie najcenniejszym jej obiektem jest kamienny 
kościół z XV w. z dekoracją malarską stropu z 1738 r. niosącą 
bogaty przekaz katechetyczny. Jego autorem był pastor Jo-
hann Wilhelm Zierold – wybitny teolog stargardzki związa-
ny z pietyzmem – próbą odnowienia duchowości w koście-
le protestanckim. Salowe wnętrze kościoła przykryte jest 
płaskim stropem z fasetą. W części głównej stropu przed-
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Faseta – termin stosowany 
w budownictwie i jubilerstwie,  
oznacza ukośne ścięcie  
krawędzi – zwykle wypukłej, ale  
we wnętrzach także wklęsłej –  
pomiędzy ścianą i sufitem; mogła 
być miejscem występowania  
dekoracji malarskiej; 
 

Kartusz – ozdobne obramowanie 
pola – tarczy herbowej, tablicy  
inskrypcyjnej itp; zwykle owalny,  
ale bywa sercowaty lub prostokątny; 
wykonywany w różnych  
materiałach i technikach; popularny 
motyw dekoracyjny w sztuce euro-
pejskiej XV–XIX wieku. 
 

Eutroficzny – żyzny, obfitujący 
w substancje pokarmowe. 
 

Kapitularz – jedno z pomieszczeń 
klasztoru, służące do zebrań  
zakonników, zwykle usytuowane 
we wschodnim skrzydle zabudowań 
klasztornych, w sąsiedztwie  
prezbiterium; w okresie gotyku  
kapitularze często wyróżniały się  
bogatym wystrojem i sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym wspartym  
na jednej lub kilku kolumnach; inne 
znaczenie: sala zebrań kapituły  
zakonników. 
 

Refektarz – sala jadalna 
w klasztorze, sytuowana zwykle  
w skrzydle najbardziej oddalonym 
od kościoła. 
 

Sekularyzacja – zeświecczenie.

9stawiona została symbolicznie Trójca Święta. Najciekawsze 
są jednak sceny na fasecie: sześć kolejnych obrazów ujętych 
w kartusze podpisanych rymowanym tekstem (w języku 
niemieckim). Kolejne sceny przedstawiają wydarzenia ze 
Starego i Nowego Testamentu, także z Księgi Apokalipsy,  
a cały przekaz wskazuje wiernym logikę dążenia do zbawie-
nia. Interesujące jest występowanie obok scen bardzo popu-
larnych także rzadko spotykanych – świadczy to o erudycji 
autora – pastora lub malarza. Na dwóch kartuszach znalazły 
się inskrypcje informujące o pastorze, malarzu i królu Prus – 
Fryderyku Wilhelmie – patronie przedsięwzięcia(!).

Kołbacz – pocysterski zespół klasztorny
Wieś Kołbacz położona jest w dolinie rzeki Płonia z rozle-

wiskami jezior Żelewo, Zaborsko i Płonno. To płytkie eutro-
ficzne jeziora o głębokościach 2,5–3,0 m. Otacza je płaska 
równina okalająca od zachodu zbiornik jeziora Miedwie. 
W rejonie Kołbacza występują bogate złoża kredy jeziornej 
(Dębina, Żelewo). Tu też znajduje się (Żelewo) stacja ujęcia 
wód dla zaopatrzenia Szczecina.

W 1176 r. sprowadzeni zostali do Kołbacza cystersi  
z Esrom w Danii słynący – oprócz surowej reguły – z sa-
mowystarczalności i umiejętności zagospodarowywania 
terenów, a tym samym propagowania kultury agrarnej  
i chrystianizacji. Budowę kościoła (160) – pierwszego cał-
kowicie ceglanego kościoła na Pomorzu Zachodnim – roz-
poczęto w stylu romańskim w XIII w., ukończono pod ko-
niec wieku XIV w stylu gotyckim. Od strony południowej 
przylegały do niego zabudowania klasztorne, z których za-
chowały się relikty – fundamenty. Poza tym dom konwer-
sów w skrzydle zachodnim, dom opata, a nieco dalej jedy-
na w Polsce gotycka stodoła (XV w.). Romańskie kolumny 
z kapitularza lub refektarza z ciekawie rzeźbionymi głowi-
cami oglądać można w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 
Kościół w Kołbaczu był miejscem pochówku kilku książąt  
z dynastii Gryfitów. Cystersi pełnili też dla Gryfitów funkcje 
dyplomatyczne – poselstwa, umowy. Po reformacji dobra 
klasztorne uległy sekularyzacji, klasztor wykorzystywano 
jako siedzibę książęcą. Nawa główna kościoła zamieniona 
została na magazyn, nawy boczne rozebrano. Obecnie do 
celów sakralnych użytkowane jest prezbiterium i transept 
(nawa poprzeczna). Pozostałą część kościoła próbuje się 
rewitalizować (wystawy, koncerty, spotkania itp.).

W Kołbaczu – w sąsiedztwie opactwa – zgromadzono 
kilka głazów narzutowych m.in. tzw. kamień miedwiański 
(diabelski) wyłowiony z wód jeziora Miedwie.

160
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Równina Pyrzycka
Równina Pyrzycka (równina zastoiskowa) o wysokości  

30–40 m n.p.m. utworzona w miejscu funkcjonowania rozle-
głego zbiornika jeziornego u schyłku ostatniej epoki lodow-
cowej (15–12 tys. lat temu). To tu występują najbardziej ży-
zne gleby na terenie całego województwa zachodniopomor-
skiego (tzw. czarne ziemie pyrzyckie). To tu od blisko 8 tysię-
cy lat rozwijało się osadnictwo i uprawa roli. W rejonie miej-
scowości Brzesko zmienia się morfologia terenu, wjeżdżamy 
na obszar wysoczyzny o wysokości od 60 do 80 m n.p.m. Po-
wierzchnię terenu budują gliny i piaski lodowcowe tworzące 
krajobraz falistej wysoczyzny moreny dennej.

Pyrzyce 
Stolica „spichlerza Pomorza Zachodniego” – do 1945 r. po-

siadały idealnie zachowany kompletny zespół obwarowań 
(długości 2250 m), obecnie częściowo zrekonstruowany  
i nadal uważany za jeden z najlepiej zachowanych. Od koń-
ca XIII w. po lokacji miasta otrzymywały prawo budowy mu-
rów z bramami i basztami. Baszty były najczęściej prosto-
kątne, czasem półokrągłe, początkowo otwarte od wewnątrz 
(tzw. półbaszty albo baszty łupinowe), podobnie jak czatow-
nie. Najczęstszym typem była brama wieżowa ze szczytami 
i dekoracją blendową (161). Mogła być szeroka i niska lub 
zbudowana na planie prostokąta, a w wyższych kondygna-
cjach ośmioboczna lub cylindryczna. W Pyrzycach wystę-
pują wszystkie wymienione typy, także czatownie (podob-
ne przykłady znaleźć można w Stargardzie, Lipianach, Choj-
nie, Trzebiatowie, Gryficach). Do dziś zachowały się baszty:  
Sowia (162), Prochowa, Lodowa, Pijacka, Mnisza. 

Pomimo zniszczenia niemal 90% zabudowy w obrębie 
miasta zachował się kościół NMP (dawniej św. Maurycego) 
– gotycki, trójnawowy, z obejściem wokół prezbiterium, su-
rowy wewnątrz po odbudowie w latach 1958–75. W pobli-
żu murów znajduje się dawna szpitalna kaplica św. Ducha – 
gotycka, obecnie siedziba biblioteki. Poza obrębem starego 
miasta warto odwiedzić studzienkę (163) na miejscu źró-
dła św. Ottona, przy którym chrzcił on pyrzyczan w 1124 
r. na zaproszenie Bolesława Krzywoustego i przy wspar-
ciu księcia pomorskiego Warcisława (pierwszego ze zna-
nych Gryfitów). Obudowę studni projektował wybitny XI-
X-wieczny architekt berliński Karl Friedrich Schinkel, wzo-
rując ją na baptysterium Konstantyna w Rzymie. Wśród 
atrakcji kulturalnych miasta słynne są Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem – coroczna impreza z trzydziestoletnią już hi-
storią odbywająca się pod koniec maja.
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Banderola – dekoracyjna wstęga 
z napisem objaśniającym lub  
cytatem; często występująca  
w sztuce średniowiecznej lub  
barokowej 
 

Strefa peryglacjalna – obszar 
w bezpośrednim sąsiedztwie  
lądolodu, podlegający jego  
wpływom. 
 

Redox – to reakcja chemiczna, 
w której dochodzi naprzemian  
do redukcji lub utleniania wskutek 
zmiany poziomu wód podziemnych. 
 

Petryfikacja – proces polegający 
na lityfikacji czyli przemianie skały 
luźnej w skalę zwięzłą.

9Brzesko 
Duża wieś na planie owalnicy, malowniczo położona 

na stoku wysoczyzny morenowej okalającej od południa 
równinę zastoiska pyrzyckiego. Najcenniejszym obiek-
tem jest granitowy kościół z XIII w. z wieżą dobudowaną 
w 1817 r. Na początku XVII w. przeprowadzono remont  
i „barokizację” wnętrza kościoła. Wykonano wówczas drew-
niane pseudosklepienie „stalaktytowe” (164) – z podwie-
szonymi wspornikami, z dekoracją malarską przedstawia-
jącą anielską orkiestrę i chór wśród wici roślinnej wykonu-
jące hymn „Lobet den Herrn” („Chwalcie Pana”) – umiesz-
czony na banderolach. Pod względem ikonograficznym 
jest to ciekawe studium wiedzy o instrumentach muzycz-
nych. W ołtarzu figury późnogotyckie z 1520 r., wśród nich  
w centrum postać Marii. Kult maryjny w Brzesku prze-
trwał czasy wprowadzenia reformacji i kolejne wieki pro-
testantyzmu, pomimo że był teoretycznie niezgodny z na-
uczaniem Lutra. Z 1612 roku pochodzi ambona, na uwagę 
zasługują też malowane płyciny na balustradzie empory –  
z przedstawieniami emblematycznymi.

Równo – florystyczno-geologiczny rezerwat 
„Skalisty Jar Libberta”
Położony jest około 1 km od wsi w głębokim rozcię-

ciu zachodniego zbocza doliny Płoni, którego wysokość 
sięga 80 m. Na północnym zboczu jaru znajdują się trzy 
skałki piaskowców plejstoceńskich uformowane w dziw-
ne kształty na skutek erozji przez wody gruntowe (165). 
Skałki te występują na wychodni żwirowo-piaszczystych 
osadów wodnolodowcowych rozdzielających dwa pozio-
my glin lodowcowych (zwałowych). W górnej partii zbo-
cza jaru zalega warstwa rdzawo-brunatnych glin lodow-
cowych ostatniego zlodowacenia (faza pomorska). Glina 
ta z licznymi przewarstwieniami piasków posiada miąż-
szości 5–10 m i jest bardzo bogata w węglan wapnia (za-
wartość CaCO3 sięga 20%). Na skutek procesów wypłuki-
wania węglanu wapnia z pokładu tych glin w strefie pery-
glacjalnej, w okresie zimnego klimatu u schyłku glacjału, 
wody bogate w CaCO3 infiltrowały w obręb warstwy pia-
sków i żwirów wodnolodowcowych zalegających poniżej 
glin. Na skutek zmiany reżimu warunków redox węglan 
wapnia ulegał wytrącaniu i spowodował petryfikację pia-
sków i żwirów. Utworzyły się zlepieńce (piaskowce i żwi-
rowce) o lepiszczu węglanowym. W strefach szczególnie 
intensywnego przepływu wód bogatych w CaCO3 i jego 
wytrąceniu powstały „skałki” tak nietypowe dla czwarto-
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rzędu. W rejonie Pomorza Zachodniego podobne utwory 
występują na Lipowej Górze k. Czaplinka. 

Na skutek procesów stokowych i soliflukcji (zsuwy i spły-
wy zboczowe) skałki te ulegają niszczeniu. W dnie jaru jak 
i na jego zboczach występują również liczne głazy narzuto-
we wymyte z pokładów glin lodowcowych.

Przelewice
Ogród dendrologiczny (166) – jeden z najwartościow-

szych – należy do trzech największych w Polsce (po Kórni-
ku i Rogowie). Założony w 1799 roku przez von Borgstede 
przy pałacu jako park krajobrazowy z osią główną w posta-
ci kwietnej łąki. Stopniowo uzupełniany o kolejne gatunki, 
których uprawie sprzyja lokalny łagodny klimat. Od 1923 
roku był konsekwentnie prowadzony jako ogród dendro-
logiczny przez ostatniego właściciela Conrada von Borsi-
ga, który równocześnie nadał mu charakter naturalistycz-
ny (167). Po wojnie udało się odtworzyć dokumentację 
i kolekcję roślin. Odbudowany przed kilku laty pałac pełni 
różnorakie funkcje – ośrodka kultury organizującego letnie 
koncerty, laboratorium – zaplecza dla działalności badaw-
czej ogrodu i działającej przy nim szkółki roślin. Stopnio-
wo realizowane i udostępniane są kolejne części projektu 
– m.in. oranżeria zaaranżowana w XIX wieku w budynku 
stodoły.

Ciekawostką jest utworzony tu ogródek skalny, w którym 
zgromadzono kilkanaście głazów narzutowych.

Barlinek 
Miasto malowniczo położone nad Jeziorem Barlineckim 

(168) (zwierciadło wody na wysokości 57 m n.p.m., głębo-
kość 20 m). Czytelny średniowieczny układ urbanistyczny, 
podkreślony m.in. fragmentarycznie zachowanymi murami 
miejskimi (169). Ich nieistniejąca część odtworzona została 
symbolicznie w bryle jednego z budynków – tzw. domu chiń-
skiego. Ciekawy jest kościół pod wezwaniem NMP – kamien-
no-ceglany, z XIII/XIV wieku, przebudowany w wieku XIX  
(z tego okresu spójne stylowo wyposażenie wnętrza – am-
bona, ławki, konfesjonały, przy nieco kontrowersyjnej ko-
lorystyce ścian). Postacią związaną z Barlinkiem – i upa-
miętnioną tu na wiele sposobów – był wybitny szachowy 
mistrz świata Emanuel Lasker (1868–1941). Poświęcono 
mu część ekspozycji w miejscowym muzeum, jego imię 
nosi też lokalny klub szachowy, rondo na Nowym Mieście 
i szlak turystyczny. Tablicą informacyjną opatrzony jest 
dom, w którym mieszkał. Pamięci tego wybitnego filozofa 
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9i matematyka poświęcony jest coroczny turniej szachowy. 
Prócz bogatej oferty kulturalnej Barlinek oferuje także do-
skonałe warunki do aktywności fizycznej. W części śród-
miejskiej jezioro okala promenada (170), a w jej pobliżu 
bierze początek sieć szlaków turystycznych, także tras co-
raz popularniejszego nordic walking, którego miasto mie-
ni się stolicą. Niedawno wytyczono także nową nietypową 
trasę na jeziorze – wodny szlak przyrodniczy. 

Młyn Papiernia 
Położony jest 2,5 km na północ od Barlinka w źródłowej 

części doliny Płoni w strefie wąskiej doliny rynnowej rozci-
nającej wzgórza morenowe osiągające wysokość 100–110 m 
n.p.m. Zbudowany w roku 1766 był miejscem produkcji pa-
pieru, słynnym zwłaszcza z papieru czerpanego. W 1869 
zamieniony został na młyn mączny, czynny do 1973. Obec-
nie jako postindustrialny obiekt zabytkowy znajduje się 
pod opieką Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa 
„Młyn-Papiernia”, zmagającego się z próbą jego rewitaliza-
cji (remontem) i wydarzeniami kulturalnymi – spotkania-
mi, plenerami artystycznymi.

Lipiany
Stare miasto o czytelnym zarysie średniowiecznych mu-

rów zachowanych w znacznych fragmentach, z dwiema 
bramami wieżowymi: Pyrzycką (171) i Myśliborską; ko-
ściół, pierwotnie romańsko-gotycki, przebudowany w wie-
ku XIX; barokowo-klasycystyczny ratusz z herbem miasta 
nad wejściem. Przez wieki Lipiany słynęły z warzonego tu 
piwa, któremu według legendy nic nie mogło dorównać. Do 
legendy tej nawiązuje płaskorzeźba przystawiona do ścia-
ny ratusza przedstawiająca biesiadujących piwoszy.

Informacje praktyczne:

Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek Staromiejski 4, 73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax 91 578 54 66 • www.cit.stargard.com.pl • startur@wp.pl
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, 74-210 Przelewice, tel. 91 564 30 80 • fax 91 579 00 88
www.ogrodprzelewice.pl
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Paderewskiego 7; 74-320 Barlinek 
tel./fax 95 746 28 74 • www.it.barlinek.pl • biuro@it.barlinek.pl
Muzeum Regionalne, Niepodległości 17, 74-320 Barlinek • tel. 95 746 18 89 • muzeum_barlinek@o2.pl
Młyn Papiernia – zwiedzanie po uzgodnieniu, ul. św. Bonifacego 37/38, 74-320 Barlinek
tel./fax 91 483 59 47 • www.mlynpapiernia.org.pl
Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej, Parafia p.w. Narodzenia NMP, 74-211 Brzesko Szczecińskie
tel. 91 563 00 18
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Chcąc zobaczyć kamieniołom, udajemy się zazwyczaj w pasmo wyżyn lub gór, ale nie jest 
to konieczne. W Czarnogłowach zobaczymy jezioro w miejscu zalanego kamieniołomu skał 
węglanowych. Co więcej – można tam znaleźć jurajskie skamieniałości. Choć nie są to kości 
dinozaurów to ich poszukiwania zawsze dostarczają niezapomnianych emocji. Cenne obiekty 
architektury w postaci kościołów w Dzisnej czy Łożnicy, wieży zamkowej w Golczewie, pała-
cu w Stuchowie czy wreszcie Muzeum Kolei w Gryficach mogą dostarczyć niezapomnianych 
wrażeń.

10

Babigoszcz – młyn wodny
Miejscowość położona jest nad rzeką Gowienicą, której 

źródła znajdują się w rejonie Maszewa. Gowienica ucho-
dząca do Zalewu Szczecińskiego na wysokości Stepnicy 
posiada w rejonie Łożnicy i Babigoszczy dość duży spa-
dek (stąd lokalizacja młyna). Płynie dość wąskim korytem 
wcinającym się 2–3 m w powierzchnię równiny tarasowej.  
W XIX wieku zbudowano tu murowano-ryglowy młyn, któ-
ry aktualnie pełni funkcję zajazdu.

Dzisna – kościół
Wieś położona jest nad Gowienicą. Obiektem architekto-

nicznym, z którego słynie, jest kościół św. Stanisława (172) 
konstrukcji ryglowej z drzewa dębowego, zbudowany oko-
ło 1600 r. Rozbudowany w XVII w. o ryglową wieżę, nato-
miast pierwotnie prostokątna nawa otrzymała prezbiterium 
zamknięte trójbocznie. Kościół w Dzisnej, datowany na ok. 
1600 roku przyciąga uwagę także dekoracją malarską na fa-
secie stanowiącą przykład Biblii pauperum (Biblii ubogich) 
– historii biblijnej w obrazkach (173). Dekoracje tego typu 
– stanowiące swoisty wykład katechetyczny stały się bar-
dzo popularne na Pomorzu w I poł. XVIII wieku. Interesu-
jąca jest pojawiająca się tu aktualizacja – żołnierze w mun-
durach szwedzkich towarzyszący wydarzeniom biblijnym  
(w tym czasie Dzisna znajdowała się pod panowaniem 
szwedzkim). Jest to piękne malarstwo ludowe. Namalował 
je Michał Wurm. Przy zachodniej ścianie empora z balustra-
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dą ozdobioną postaciami 12 apostołów. We wnętrzu frag-
menty ołtarza z XVII w., późnorenesansowa ambona i ławy 
z dwoma zapleckami dekorowane malowidłami o motywach 
roślinnych. Kościół wyremontowany w latach 1925–36 i 
1978–81 należy do najcenniejszych drewnianych obiektów 
na Pomorzu Zachodnim. 

Kościół w Dzisnej, niedawno poddany gruntownej kon-
serwacji, jest jednym z kilku przykładów architektury ry-
glowej typowej dla Pomorza, zwłaszcza w jego zachodniej 
części. Budownictwo tego typu obejmuje zarówno archi-
tekturę sakralną, jak i świecką. Z podobnymi obiektami 
mamy do czynienia w Ciećmierzu (kościół 1604 r.) i Świerz-
nie (kościół 1681 r. i zespół folwarczny).

Czarnogłowy – stary kamieniołom, jezioro
Z parkingu nad jeziorem udajemy się około 150 m wzdłuż 

północnego brzegu jeziora w miejsce, gdzie w skarpie brze-
gu odsłaniają się wapienie i margle wieku jurajskiego. Jezioro 
(174) powstało w niecce wyrobiska kamieniołomu, w któ-
rym do połowy lat 60. ubiegłego wieku prowadzone było wy-
dobycie wapieni do produkcji wapna. Eksploatacja prowa-
dzona była do głębokości blisko 40 m. Kamieniołom był in-
tensywnie odwadniany, a wody zrzucano do rzeki Wołczeni-
cy. Po zaprzestaniu eksploatacji wody podziemne wypełniły 
wyrobisko i powstało jezioro (176).

Występujące i eksploatowane w rejonie Czarnogłowów 
(już od końca XVII w.) skały węglanowe (wapienie i margle) 
pochodzą z okresu jury górnej. Powstały w obrębie ciepłego 
zbiornika morskiego z barierami rafowymi około 160–150 
mln lat temu. Oprócz wapieni i margli w tym płytkim śród-
lądowym zbiorniku morskim osadzały się także osady iłow-
cowe i mułowcowe oraz piaskowce i muszlowce. Wapienie  
i margle oraz warstwy muszlowców są bogate w skamienie-
liny. Łatwo je zauważyć i wydobyć na oglądanym niewielkim 
fragmencie ścianki skalnej nad lustrem wody.

Znalezienie tych skamienielin, ich identyfikacja i opis może 
być celem pobytu na tym punkcie (stanowisko jest niewiel-
kie o dużej stromiźnie, dlatego zalecana jest szczególna uwa-
ga i oglądanie go w dwu- trzyosobowych grupach) (175).

Występujące w skałach jury górnej skamienieliny to: 
ośródki amonitów, muszle i odciski małży (Astarte, Ostrea, 
Gryphea, Pecten, Mytilus i in.), ślimaków (Natica i Nautilius),  
a także ramienionogów (Terebratula, Rhynchonella, Zeilleria). 
Spotykane są także płaskokuliste jeżowce, gałązki liliowców 
oraz amonity. W sąsiednim także nieczynnym kamieniołomie 
w Kłębach znaleziono również pojedyncze kręgi krokodyli.
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Golczewo – wieża zamkowa i źródło z żabą 
Przed wjazdem do miasteczka na niewielkim pagórku 

(nasyp) przy południowych brzegach jeziora Okonie (177) 
znajduje się wieża dawnego zamku biskupów kamieńskich 
wzniesionego na przełomie XIII i XIV w. 

We wczesnym średniowieczu tereny te należały do ple-
mienia Wolinian. W IX–X wieku istniał tu gród pełniący 
funkcje graniczne, wokół którego powstała osada targowa, 
z której następnie rozwinęło się Golczewo. W końcu XIII 
wieku okolica ta została nadana biskupom kamieńskim, 
którzy w 1304 roku odkupili zamek od rycerzy z rodu Sme-
lingów oraz z rodu Wedelstedt. W latach siedemdziesią-
tych XX wieku przeprowadzono tu badania archeologiczne.  
W ich wyniku na głębokości około 7,5 m p.p.t. natrafiono na 
pozostałości murów najstarszego zamku, którego powsta-
nie wydatowane zostało na około 1300 rok. To pierwsze 
założenie zostało przebudowane w 2. połowie XIV wieku. 
Kolejnych zmian układu przestrzennego dokonano w XVI-
XVII wieku. W 2. połowie XVII wieku zamek został opusz-
czony i ulegał stopniowemu niszczeniu. Jego rozbiórki, 
poza wieżą, dokonano po 1812 r.

Zamek zbudowany został z kamienia i cegły. Ceglana wie-
ża (178) miała wysokość ok. 31 m, do wysokości murów 
w ob rysie czworokątna, powyżej zaokrąglona i zakoń-
czona blan kami. Obrys zamku wynosił 40 x 40 m. Wieża 
zwana była Fangelturm, także Fanger- albo Fangeturm 
(niem. chwytacz, łapacz). Nazwa ta przylgnęła do wie-
ży dla tego, że właściciele trudnili się rozbojem. Złapa-
nych kupców czy wędrowców trzymali w wieży do czasu 
zapłace nia okupu. Wzgórze zamkowe okoliczna ludność 
nazywała „Klingberg”, gdyż według przekazów posiada-
cze zamku Gü lzow rycerze rozbójnicy w jego pobliżu umie-
ścili podziemny dzwonek, który dzwonił, kiedy kupcy,  
a także inne osoby i wozy przejeżdżały traktem. Wtedy wy-
padali rycerze rozbój nicy i pozbawiali po dróżnych mienia, 
a ich samych często osadzali dla okupu w wieży. Zamek gol-
czewski był jednym z największych i najlepiej posadowio-
nych na Pomorzu. Nazwa wieży wydaje się wskazywać na 
to, że bardzo głęboko w ziemi znajdowało się więzienie, w 
którym po najazdach łupieżczych przetrzymywano ofiary. 
Według innej wówczas krążącej le gendy zamek w Golcze-
wie łączył z kate drą kamieńską pod ziemny tunel.

Legenda o golczewskiej żabce (179)
Na skraju osady, nad jeziorami Szczucze i Okonie, wznosił 

się przed wiekami warowny zamek. Tam mieszkał waleczny 
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rycerz, który rządził okolicą groźnie i surowo. Od paru lat był 
wdowcem. Jedyną jego radością była osiemnasto letnia córka. 
To dla niej urządzał liczne zabawy. Stary zamek drżał w po-
sadach od ciągłej uciechy, od hucznej wesołości przez niko-
go nietamowanej, gdyż zwycięska młódź całkiem odzierżyła 
pole. Panna poznała już wszystkie golczewskie knieje, a teraz 
marzyła o jakimś młodzieńcu, gdyż zbliżał się czas, kiedy za 
mąż iść trzeba. Któregoś dnia córka walecznego rycerza wy-
szła na spacer w okolice podzamcza. Mieszkali tu ludzie, któ-
rzy od paru pokoleń zamkowi służyli. Nie znała wszystkich. 
Wtem ujrzała siedzącego na kamieniu młodzieńca, który 
uśmiechał się do niej zagadkowo. Chłopiec ten był piekarczy-
kiem u mistrza mieszkającego na podzamczu. Gdzież jemu 
do rycerskiej córki? Ale o księżycu młodzi ludzie spacerować 
poszli. W nocy ojciec – rycerz zaniepokojony, że córeczki nie 
ma w domu, poszedł jej szukać. Zobaczył ją wraz z piekarczy-
kiem przy brzegu jeziora. Zadrżał ze złości. Krzyknął: „Obyś 
na wieki pozostała żabą”. Tak też się stało. Rano ludzie nad 
jezioro przybyli, a tu w wodzie coś huczy, szumi, grzmi. Woda 
burzy się, kipi, wzdyma, a nad wodą kamienna żabka, co jej 
nikt w tym miejscu nie widział (180).  (Źródło: www.golczewo.pl)

Świerzno
Miejscowość szczyci się niezwykłym obiektem zabudo-

wy ryglowej – zespołem folwarcznym. Dwór zbudowany 
na początku XVIII wieku przez Flemmingów, do których 
należały okoliczne ziemie, miał mieć charakter obron-
ny. Wokół czworobocznego dziedzińca ustawiono cztery 
jednakowe budynki (181), całość otoczono ostrokołem 
i bramami, główną oś założenia podkreślono zabudowa-
niami gospodarczymi i dwiema wieżyczkami – gołębnika-
mi (182). Przedłużenie tej osi stanowiła aleja parkowa. 

Z dawnego układu parku otaczającego dwór czytelne są 
cztery aleje – klonowa, dębowa, grabowa i kasztanowco-
wa. Kwatery ogrodu francuskiego uległy zatarciu. Cieka-
wa była dekoracja wnętrz jednego z budynków otacza-
jących dziedziniec – w sali pełniącej funkcje reprezenta-
cyjne umieszczono wokół antresoli na górnej kondygna-
cji iluzjonistyczne malowidła przedstawiające postacie  
w strojach balowych obserwujące wydarzenia na dole. 
Niezwykłe w całości założenia jest konsekwentne stoso-
wanie technologii ryglowej. W tej samej technologii zbu-
dowany został siedemnastowieczny kościół w Świerz-
nie. Dwór stanowi własność prywatną i aktualnie jest  
w trakcie odbudowy. Główne cechy założenia widoczne są  
z zewnątrz.
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Stuchowo
Niewielka miejscowość zasługuje na uwagę ze względu na 

ciekawy eklektyczny pałac rodziny von Plotzów (183) po-
chodzący z 2. połowy XIX wieku. Pałac obecnie mieści szko-
łę, niedawno został odnowiony. W imponującej bryle bu-
dynku dominuje wysoka ośmioboczna wieża wbudowana  
z boku w dwukondygnacyjny korpus główny. Od tyłu do 
pałacu przylegał park krajobrazowy o powierzchni 41 ha,  
w którym do dzisiaj podziwiać można liczne odmiany dę-
bów, okazały świerk sitkajski, białodrzew, lipy.

Gryfice
Źródła pisane informują o lokacji Gryfic na prawie lu-

beckim w 1262 roku. W literaturze przedmiotu wzmian-
kowana jest zwłaszcza rywalizacja Gryfic z Trzebiatowem 
o prawo do swobodnej żeglugi statków kupieckich po Re-
dze. Miasto położone jest bowiem w dolnym biegu rzeki, 
w odległości ok. 30 km od Bałtyku, a handel z ośrodkami 
nadmorskimi odgrywał tu znaczącą rolę. O przejęcie go-
spodarczej kontroli nad Gryficami w 2. połowie XIV wie-
ku starał się także zakon krzyżacki. Jednakże książę słupski 
Bogusław VIII aktem z 1391 roku zapewnił polskim kup-
com swobodny handel na podległym sobie terenie. 

Z okresu średniowiecza w Gryficach przetrwało do na-
szych czasów kilka zabytków architektury w tym halo-
wy kościół Mariacki z XIV wieku z wieżą dobudowaną  
w wieku XV (184), Brama Kamienna i Brama Wysoka 
z XIV wieku, gotycka kaplica św. Jerzego z XV wieku oraz 
Baszta Prochowa (185) z XIV wieku. Przy obecnej ulicy 
Wałowej zachowały się także pozostałości średniowiecz-
nych umocnień obronnych.

Przeprowadzone w różnych punktach Starego Miasta ba-
dania archeologiczne pokazały, że teren ten został zasiedlo-
ny już u schyłku epoki brązu i wczesnej epoce żelaza. Ist-
niała tu wówczas osada ludności łużyckiej. Po jej opuszcze-
niu, poza – jak się wydaje – jedynie doraźną penetracją tego 
obszaru w okresie wpływów rzymskich, najpewniej przez 
grupy ludzkie zamieszkujące rejon pobliskiego Lubiesze-
wa, nastąpiła długa, trwająca prawie 2000 lat, przerwa  
w zasiedleniu tego terenu. 

Dopiero w późnym średniowieczu ponownie pojawiło 
się na tym terenie rozwijające się do chwili obecnej osad-
nictwo. Związane to było z założeniem tu na prawie lu-
beckim w 1262 roku „nowego miasta nad Regą”, które już  
w 1264 roku występuje pod nazwą „Griphemberch” (łac.) 
(Gryfia Góra).

10

183

184

185



106

10 Gryfice – skansen kolei wąskotorowych 
Jedną z ważniejszych atrakcji Gryfic jest Wystawa Pomor-

skich Kolei Wąskotorowych (186). Obok skromnej wystawy 
archiwalnej można obejrzeć stojące na peronach autentycz-
ne lokomotywy i wagony (187, 188), semafory i rozmaite 
akcesoria wycofane z użycia lub ciągle używane w obsłudze 
pociągów.

Koleje wąskotorowe na Pomorzu Zachodnim
Na początku rozwoju kolei w I połowie XIX wieku stoso-

wano rozstaw szyn według miar angielskich. W ten spo-
sób powstały rozstawy szyn 1435 mm (w Europie i Stanach 
Zjednoczonych) i 1524 mm (używany w Rosji). Powstawa-
ły też koleje o mniejszym rozstawie szyn, wzorowanym na 
metrycznym systemie miar (600, 750 i 1000 mm). W Polsce 
za czasów zaborów zastosowano w Austrii i Prusach system 
1435 mm i wąskotorowe (głównie) 600, 750 i 1000 mm. 

Pierwszą linię wąskotorową otwarto w roku 1885 ze 
Stargardu do Ińska. Przełomowym dla powstania następ-
nych linii wąskotorowych był rok 1892. Wtedy parlament 
pruski uchwalił ustawę dotyczącą tak zwanych kolei dojaz-
dowych i prywatnych. Zaczęły powstawać prywatne towa-
rzystwa budowy kolei. Były to w większości spółki akcyjne, 
których akcjonariuszami były osoby prywatne, ale też po-
wiaty i gminy. Największą firmą, która zajmowała się budo-
wą i eksploatacją wąskotorówek była Lenz & Co. 

Gryficka Kolej Dojazdowa, która prowadziła przez Trzę-
sacz, Rewal i Pogorzelicę (191) uzyskała koncesję na budo-
wę linii kolejowej 22 lipca 1895 roku. W 1896 roku otwarto 
pierwszy odcinek o długości 35 km z Gryfic przez Karnice 
do Niechorza (192). Pomimo że w sąsiednich powiatach jak 
Szadzki (Stargardzki) i Kołobrzeski szerokość toru wąskoto-
rówek wynosiła 1000 mm, to w Gryficach zdecydowano się 
na szerokość toru 750 mm (189). 

Na początku linię obsługiwały 3 parowozy, 4 wagony oso-
bowe i 16 towarowych. Dwa lata później powstał odcinek 
z Gryfic do Dargosławia. Ten odcinek miał duże znaczenie 
gospodarcze (190), ponieważ umożliwiał dowóz buraków 
cukrowych do cukrowni w Gryficach. Ale nie były to jedyne 
ładunki, ponieważ duże znaczenie miał też przewóz węgla 
i wapienia. Do roku 1903 oddano do użytku linię kolejową 
przez Golczewo do Stepnicy. Miało to szczególne znaczenie, 
ponieważ Gryfice uzyskały wtedy bezpośrednie połączenie 
wąskotorowe z portem morskim. 

W roku 1903 postanowiono zmienić szerokość toru ko-
lejowego. Do roku 1905 wszystkie linie Gryfickiej Kolei Do-
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10jazdowej miały już szerokość 1000 mm. W następnych la-
tach powstały między innymi jeszcze odcinki z Niechorza 
do Trzebiatowa, z Trzebiatowa do Mrzeżyna, z Trzebiatowa 
do Dargosławia. W Skrzydłowie Kolej Gryficka miała połą-
czenie z kolejami dojazdowymi powiatu kołobrzeskiego. W 
roku 1945 władze radzieckie traktowały te tereny jako nie-
mieckie a nie polskie, dlatego też następował demontaż wie-
lu linii i wywóz lokomotyw oraz wagonów. 

Po zorganizowaniu DOKP (Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań-
stwowych) w Szczecinie w Gryficach powstał jeden z zarzą-
dów wąskotorówek na Pomorzu. Zarządowi w Gryficach 
podlegały linie Gryfice–Stepnica, Gryfice–Rewal–Trzebia-
tów, Trzebiatów–Rymań (i do Gryfic), Kołobrzeg–Gości-
no–Sławoborze. W Gryficach utworzono lokomotywownię 
i warsztaty. W sierpniu 1945 roku uruchomiono linie Gry-
fice–Rewal–Trzebiatów i Gryfice–Rymań. Od roku 1949 zli-
kwidowano zarząd w Gryficach i podporządkowano go dy-
rekcji okręgu w Szczecinie. W tym samym roku zbudowano 
odcinek o długości 6,4 km łączący koleje dojazdowe rejonu 
Gryfic i Koszalina. 

W roku 1955 na liniach pojawiły się wagony motorowe na-
pędzane silnikami spalinowymi. W latach 1968–1970 zaku-
piono ostatnie parowozy typu Px48. Od roku 1977 zaczęto 
zastępować parowozy lokomotywami spalinowymi, spro-
wadzonymi z Rumunii (Lxd2). Na początku lat dziewięćdzie-
siątych (1992) PKP wprowadziło w okolicach Gryfic pocią-
gi turystyczne z odkrytymi wagonami. W roku 1994 wszedł 
do rozkładu w okresie letnim na trasie Gryfice–Pogorzelica 
pociąg prowadzony parowozem. Jednak w roku 2001 całko-
wicie zlikwidowano koleje wąskotorowe. Wtedy przejęciem 
linii Gryfice–Pogorzelica zainteresowała się gmina Rewal. 

W chwili obecnej gmina Rewal posiada warsztaty kolejo-
we w Gryficach i w okresie letnim obsługuje pociągi tury-
styczne na trasie Gryfice–Pogorzelica. W przyszłości plano-
wane jest przywrócenie ruchu pociągów z Pogorzelicy do 
Trzebiatowa. Na przeszkodzie stoją zbyt wysokie koszty re-
montu mostu kolejowego w Nowielicach.

Stała Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach, Filia Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
ul. Błonie 2, 72-300 Gryfice • tel. 91 384 55 96
Golczewo • www.golczewo.pl

Informacje praktyczne:
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SKAMIENIAŁOŚCI

typ: GĄBKI

typ: JAMOCHŁONY
gromada: Koralowce

typ: SZKARŁUPNIE
gromada: Jeżowce

gromada: Liliowce

typ: STAWONOGI
gromada: Trylobity

typ: MIĘCZAKI
gromada: Małże

typ:  RAMIENIONOGIgromada: Ślimaki

typ:  PÓŁSTRUNOWCE
gromada: Graptolity

gromada: Głowonogi 
podgromada: Łodzikowate

gromada: Głowonogi 
podgromada: Pochewkowce 
rząd: Belemnity
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MUSZLE

SERCÓWKA BAŁTYCKAMAŁGIEW PIASKOŁAZ

RACICZNICA ZMIENNAOMUŁEK JADALNY

ZAWOJKAPĄKLE

ROGOWIEC BAŁTYCKIŻYWORODKA RZECZNA

SKÓJKA MALARZY

109



110

SKAŁY

PORFIRY

GNEJSY
WAPIENIE

PIASKOWCE

BREKCJE

GRANITY

GRANOPORFIR

BAZALTY

BURSZTYNY

CEGŁA

KWARCE



111

[1] Białecki. T. 2000. Pomorze Zachodnie 
w tysiącleciu. (w:) Pomorze Zachodnie od X do XX 
wieku – o nazewnictwie i przemianach  
historycznych na Pomorzu Zachodnim,  
red. Bartnik P., Kozłowski K. 

[2] Bezak S. 2006. Świdwin. Skarb Pomorza. 
Ekomap. Świdwin.

[3] Białecki T. 2000. Pomorze Zachodnie X–XX wiek. 
Szkic geograficzno-administracyjny. (w:) Regiony 
w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie  
w Tysiącleciu. PTH Oddział w Szczecinie. Szczecin. 

[4] Białecki T., Kozłowski K. 2004. Źródła do dziejów 
Pomorza Zachodniego. Niemcy na Pomorzu  
Zachodnim. Wydawnictwa źródłowe. Tom XII. 
Wydawnictwo US. Szczecin.

[5] Bielecka E., Dzierko E. 1993. Zamek Książąt 
Pomorskich w Darłowie. PHU ASIP. Koszalin.

[6] Borówka R.K. i inni. 2002. Przyroda Pomorza 
Zachodniego. Oficyna In Plus. Szczecin. 

[7] Borówka R.K. 2005. Budowa geologiczna 
i rozwój rzeźby Pomorza Zachodniego.  
(w:) Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki  
Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego,  
red. R. K. Borówka, S., Musielak. Oficyna In Plus. 
Szczecin. 

[8] Cedro B. 2005. Rozmieszczenie i stan obecny 
odsłonięć osadów mezozoicznych na Pomorzu  
Zachodnim. (w:) Środowisko przyrodnicze  
wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu  
Szczecińskiego, red. R. K. Borówka, S. Musielak. 
Oficyna In Plus. Szczecin.

[9] Denek K. 2000. Synteza naczelnych wartości. 
(w:) Regionalizm pomorski. Społeczny ruch  
regionalny wobec wartości narodowych. Tom 2. 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych  
Towarzystw Kultury. Szczecińskie Towarzystwo 
Kultury. Szczecin.

[10] Dobracki R. 2006. Georóżnorodność, ochrona 
dziedzictwa geologicznego i rozwój geoturystyki  
w parkach krajobrazowych Pomorza Zachodniego. 
(w:) Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych. 
Konferencja naukowa Barzkowice,  
19–20 września 2006.

[11] Głąbiński Z. 2008. Szkolny ruch turystyczno-
-krajoznawczy jako czynnik kształtowania  
tożsamości regionalnej na przykładzie  
województwa zachodniopomorskiego. Forum 
Turystyki Regionów. Szczecin.

[12] Głąbiński Z. Kosacki. J.M., Krzysztoń J. 1997.  
Znane i nieznane trasy autokarowe po Pomorzu 
Zachodnim. Zeszyt 1 RAPT. Szczecin. 

[13] Głąbiński Z. Kosacki. J.M., Krzysztoń J. 2001.  
Znane i nieznane trasy autokarowe po Pomorzu 
Zachodnim. Zeszyt 4 RAPT. Szczecin.

[14] 10 x Pomerania. Przewodnik po wybranych 
trasach wycieczek edukacyjnych w Polsce,  
Niemczech i Szwecji, red. Z. Głąbiński. 2005. 
Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.  
Szczecin.

[15] Grodzińska – Jurczak M. 2000. Edukacja 
środowiskowa – historia powstania i rozwój. 
Wszechświat. T. 101, nr 10–12. 

[16] Hakke C., Nonas N. 1977. Wycieczki i zajęcia 
terenowe. WSiP. Warszawa.

[17] Hibszer A. 2001. Aktywne metody zalecane 
w edukacji regionalnej. w: Edukacja regionalna. 
Poradnik dla nauczycieli. Wydawnictwa CODN. 
Warszawa.

[18] Hibszer A. 2001. Zajęcia terenowe 
przydatne w edukacji regionalnej. (w:) Edukacja  
regionalna. Poradnik dla nauczycieli. 
Wydawnictwa CODN. Warszawa.

[19] Janocha H., Lachowicz F. 1991. Góra Chełmska. 
Miejsce dawnych kultów i sanktuarium  
maryjne. KTSK. Koszalin.

[20] Kamieniecka W. 2005. 10 x Pomerania. 
Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Forum 
Turystyki Pomorza Zachodniego. Szczecin.

[21] Konarski B. 1998. Trasy turystyczne Ziemi 
Koszalińskiej. Regionalna Agencja Promocji 
Turystyki. Koszalin.

[22] Krajoznawstwo i turystyka w szkole, 
red. T. Łobożewicz. 1978. WSiP. Warszawa.

[23] Labuda G. 1996. Kaszubi i ich dzieje. Oficyna Czec. 
Gdańsk.

[24] Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2002. 
Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne. Warszawa.

[25] Łobożewicz T. 1983. Turystyka kwalifikowana. 
Wydawnictwo PTTK „Kraj”. Warszawa.

[26] Ober M. 1992. Zabytki ziemi szczecińskiej. Mapa 
i objaśnienia. Polska Agencja Promocji Turystyki 
Oddział Regionalny w Szczecinie. Szczecin.

[27] Piskorski Cz. 1980. Pomorze Zachodnie. Mały 
Przewodnik. Wydawnictwo Sport i Turystyka. 
Warszawa. 

[28] Sakson A. 1996. Procesy integracji 
i dezintegracji społecznej na Ziemiach  
Zachodnich i północnych Polski po 1945 roku.  
(w:) Pomorze – trudna Ojczyzna?, red. Sakson A. 
Instytut Zachodni. Poznań.

[29] Wołągiewicz R. 2008. Grzybnica. Kręgi kamienne 
Gotów. Muzeum w Koszalinie.

Zasoby internetowe.
[1] Państwowy Instytut Geologiczny www.pgi.gov.pl 
[2] Serwis Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie 

www.um-zachodniopomorskie.pl

Bibliografia


