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These are studies of aspects of history and culture of the Polanów region [Pomerania, 
Poland]. The unique landscape has been shaped since the last glaciation. It was also 
human being who got and impact on changes in landscape. The concept of the palimp-
sest allows to identify the processes of introducing new and erasing existing elements 
of landscape. To some extent people got a respect to existing in landscape features (e.g. 
burial mounds). Today it is difficult to find out the same approach. The fantastic his-
toric tradition and beauty of landscape are under threat. Can we learn anything from 
the past? The aim of the collection of paper is to bring the history nearer. The know-
ledge about the past of the region will allow to understand the landscape and protect it 
as well as create a new social approach to the future. 

© Copyright by Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka 2010 
© Copyright by Authors 

Na okładce: Wiesława Pietrzak, Złota jesień w Polanowie, 1977, olej, 61 × 92 cm 
(zbiory prywatne) 

Tłumaczenia na język niemiecki: Brygida Jerzewska 

 
 

Publikację wydano przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Polanów 

 
Województwo  

Zachodniopomorskie
 

Redaktor: Katarzyna Ceglarz 
Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski 

Wydawca/Herausgeber:  
Fundacja „Dziedzictwo”, 76-100 Sławno, ul. A. Cieszkowskiego 2 

Wydawnictwo „Region”, 81-574 Gdynia, ul. Goska 8 
www.region.jerk.pl 

ISBN: 978-83-7591-142-8 

Druk/Druck: Totem – Inowrocław 



 

Spis treści 
 

WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI (Poznań), JAN SROKA (Sławno), Pamięć w krajobra-
zie? O tradycji i niefrasobliwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 

WACŁAW FLOREK (Słupsk), Rzeźba terenu gminy Polanów na tle budowy geolo-
gicznej i morfogenezy krajobrazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19 

IGNACY SKRZYPEK (Koszalin), Z pradziejów gminy Polanów  . . . . . . . . . . . . . . .   39 

ŁUKASZ BANASZEK, WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI (Poznań), Archeologia w lesie.  
O identyfikacji stanowisk archeologicznych w gminie Polanów (i nie tylko)  .   117 

ARTUR TOTA (Kępiny), Kurhany we wsi Żydowo – ocalony zabytek  . . . . . . . . . .   133 

KRZYSZTOF CHOCHUŁ (Słupsk), Polanów i okolice w zasobie archiwum Pań-
stwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   141 

ANDRZEJ CHLUDZIŃSKI (Pruszcz Gdański), Nazwy miejscowe miasta i gminy 
Polanów (wybór)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151 

JÜRGEN LUX (Schönaich, Niemcy), Die Entstehung der Stadt Pollnow vor 700 
Jahren mit einer Darstellung der Besitzverhältnisse des Schlosses und der 
Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175 

TOMASZ SIEMIŃSKI (Bytów), Święta Góra w Polanowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185 

EWA GWIAZDOWSKA (Szczecin), Na dachu Pomorza – dawna kartografia i iko-
nografia gminy Polanów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   199 

JOANNA PLIT (Warszawa), Przestrzenne zmiany zasięgu lasów i gospodarowania 
w lasach gminy Polanów w ciągu ostatnich 400 lat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   269 

ZBIGNIEW SOBISZ (Słupsk), Parki dworskie gminy Polanów. Część 1  . . . . . . . . .   289 

MARIA WITEK, WALDEMAR WITEK (Szczecin), Zespoły folwarczne w krajobrazie 
kulturowym gminy Polanów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   305 

KONSTANTY KONTOWSKI (Darłowo), Cmentarze gminy Polanów  . . . . . . . . . . . .   331 

ARTUR DROPKO (Polanów), Życie gospodarcze Polanowa w latach 1918–1945  . .   353 

STEFAN ŻURAWSKI (Słupsk), Rady narodowe Ziemi Polanowskiej w latach 1945–
1978  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   381 



6 Spis treści 

MAREK JANKOWSKI (Koszalin), Koncepcja programowo-przestrzenna Rynku 
Staromiejskiego w Polanowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   421 

Indeks osób  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   435 

Indeks nazw geograficznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   447 

Lista adresowa Autorów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   454 



7  Elżbieta Raszeja 

 

Pamięć w krajobrazie?  
O tradycji i niefrasobliwości 
 

WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI* (Poznań), JAN SROKA** (Sławno) 

Wprowadzenie 

Tradycja wiąże Ziemię Polanowską ze średniowieczem, kiedy 
w początku XIV wieku lokowano miasto Polanów. Polanów, podobnie 
jak Sławno, powstał z inicjatywy braci Święców, możnowładców po-
morskich. Bliskość położenia oraz poniekąd wspólne korzenie powo-
dowały, że przez kilka wieków utrzymywały się silne związki gospo-
darcze między obu miastami. Na początku wieku XVIII związki te 
zostały sformalizowane. W wyniku reformy administracyjnej w Pru-
sach (w 1724 roku) na Pomorzu utworzono dwie rejencje i 24 powiaty, 
w tym powiat sławieński – jeden z największych w rejencji. W skład 
tego powiatu weszły cztery miasta z przyległymi wioskami; oprócz 
Sławna, Darłowa i Sianowa także Polanów (Sroka 2010; Żurawski 
2009). W okresie istnienia powiatu wykształciło się wiele wspólnych 
instytucji administracyjnych i gospodarczych (por. Dropko w tym tomie). 

Stan taki przetrwał do 1945 roku, kiedy znaczna część Pomorza 
znalazła się w granicach Polski. Mimo zmian terytorialnych w powie-
cie sławieńskim Polanów pozostał w nim do połowy lat 70. XX wieku. 
Dopiero reforma administracyjna z połowy 1975 roku rozdzieliła oba 
miasta – Polanów znalazł się w województwie koszalińskim, a Sławno 
w województwie słupskim. W obecnym układzie administracyjnym mia-
sta nadal znajdują się w osobnych jednostkach organizacji terytorialnej. 
__________________ 

 * Instytut Prahistorii UAM, Fundacja „Dziedzictwo”. 
** Fundacja „Dziedzictwo”. 
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Zmienne historyczne losy miast i wsi Ziemi Sławieńskiej miały 
niewątpliwie wpływ na kształtowanie się specyfiki regionalnej, od-
miennych krajobrazów. Od początku okolice Polanowa wyodrębniały 
się choćby niezwykle bogatą rzeźbą. Ten inny kontekst geomorfolo-
giczny był przez mieszkańców wykorzystywany w budowaniu własnej 
tożsamości, choćby trochę odmiennej od Sławna czy Koszalina. 

Krajobraz jest definiowany na wiele sposobów. I choć naukowcy 
chcą go rozmaicie widzieć – od sumy obiektów fizycznych (np. Myga- 
-Piątek 2001) po kulturowy konstrukt z człowiekiem jako punktem 
odniesienia (np. Tuan 1987) – to walory estetyczne otoczenia człowie-
ka (i w konsekwencji związane z tym emocje) wydają się być czynni-
kami najbardziej wpływającymi na nasze myślenie o krajobrazie. Za-
tem krajobraz może być piękny, gdyż jest pagórkowaty i mało kogo 
obchodzi, że te pagórki powstały jako rezultat obecności i wycofywania 
się lodowca kilka tysięcy lat temu. Nie chcemy w żaden sposób depre-
cjonować wiedzy geograficznej czy historycznej w budowaniu naszych 
relacji z krajobrazem. Z pewnością wiedza o jego elementach, rozu-
mienie skąd, kiedy i dlaczego się tu znajdują, ma istotny wpływ na 
nasze jego postrzeganie i emocje z nim związane. Lecz nawet go nie 
rozumiejąc, możemy się nim zachwycać. 

1. Krajobraz „do zachwytu” 

Nikt, kto choć raz był w okolicy Polanowa, nie zakwestionuje, 
że mamy tu do czynienia z krajobrazem wyjątkowej urody. Zalesione 
pagórki, doliny rzek, jeziora, to elementy, które bez wątpienia zachwy-
cają przybywających turystów. Mieszkańcy mogą na to patrzeć inaczej 
– kłopoty z transportem, „odcięcie” od świata, brak miejsc pracy (por. 
Rączkowski, Sroka 2002). I czym się tu zachwycać? 

Skąd wziął się ten pełen uroku krajobraz? Ma on stosunkowo krót-
ką historię – zaledwie kilka tysięcy lat (por. Florek w tym tomie). To 
wycofujący się lodowiec skandynawski i związany z tym odpływ wód, 
uformował bogatą, zróżnicowaną rzeźbę terenu. I wówczas na ten te-
ren wkroczył człowiek (por. Skrzypek w tym tomie). Od tego momentu 
człowiek jest aktywnym graczem na scenie krajobrazu, to on go kon-
stytuuje i przekształca. Zatem krajobraz jest dynamiczny, choć pozor-
nie stwarza wrażenie niezwykle stabilnego. 

Człowiek będąc aktywnym w krajobrazie, stale go przekształcał, 
modyfikował. Czy coś z tej jego aktywności przetrwało? W studiach 
nad historią krajobrazu występuje kategoria palimsest (Crawford 
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1953). Oznacza ona, że do analizy krajobrazu można zastosować meta-
forę starego manuskryptu, w którym kolejne pokolenia wymazują po-
szczególne fragmenty i wpisują swoje treści. Dla Crawforda i wielu 
analityków krajobrazu jest to znakomita metafora opisująca to, co się 
działo w krajobrazie przez ostatnich kilka tysięcy lat. Oznacza, że ana-
lizując współczesny krajobraz znajdujemy fragmenty przeszłych kraj-
obrazów, które są zniekształcone, zmodyfikowane, usytuowane w od-
miennych kontekstach przez następujące po sobie generacje. 

Przeszłe krajobrazy są zapisem obecności człowieka. Co możemy 
powiedzieć o ich kształcie w epoce kamienia czy brązu? Pozornie nie-
wiele. Z naszej perspektywy może się wydawać, że ten geograficzny 
krajobraz był trudny do zasiedlenia i człowiek w odległej przeszłości 
unikał takich miejsc. To poglądy ukształtowane w XIX wieku tak 
ukierunkowują nasze myślenie – człowiek w epoce kamienia dysponu-
jąc tylko „prymitywnymi” narzędziami kamiennymi czy drewnianymi 
nie byłby przecież w stanie poradzić sobie w takim „trudnym” geogra-
ficznie świecie. To perspektywa ewolucyjna (dawni ludzie musieli być 
bardziej prymitywni i mniej zaradni), to nasza współczesna ekono-
miczna racjonalność (po co się wysilać w takim trudnym terenie, gdy 
jest tyle naturalnych przeszkód – strome stoki, rzeki, jeziora, bagna), 
a wreszcie i nasz tryb życia, w którym do pokonania 1 km potrzebny 
jest samochód. Człowiek w przeszłości myślał innymi kategoriami  
i dlatego jesteśmy w stanie znaleźć wiele śladów świadczących o wielo-
rakiej jego aktywności (por. Skrzypek w tym tomie). Pamiętajmy też, 
że wiele takich śladów już zostało „wymazanych” z tego dokumentu, 
jakim jest krajobraz. Te „wymazane” ślady zostały zastąpione innymi, 
wytworzonymi przez ludzi z epoki brązu, później z epoki żelaza itd. 
Lecz nasze rozpoznanie tych śladów jest nierównomierne – znajdujemy 
je tam, gdzie jest stosunkowo łatwy dostęp (pola uprawne). W miej-
scach trudniej dostępnych tych śladów nie ma. Nie ma? Czy na pewno? 
Może trzeba ich inaczej szukać? I pomoc ze strony leśników pokazuje, 
że w lasach są zachowane fantastyczne ślady dawnych krajobrazów 
(por. Banaszek, Rączkowski w tym tomie). Setki kurhanów realnie 
kształtują fizyczną stronę krajobrazu (rozmaite pagórki kamienne, 
kamienno-ziemne czy ziemne, na planie kolistym lub czworokątnym). 
Ale to oznacza, że ten krajobraz był też wypełniony znaczeniami. Są to 
bowiem nekropole, gdzie pochowani byli przodkowie ich budowni-
czych. To był realny krajobraz wypełniony emocjami, treściami kultu-
rowymi. Czy go dostrzegamy? Jeżeli nawet archeolodzy mają dziś pro-
blemy z identyfikacją tych krajobrazów, to co dopiero inni? 
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Te odkrycia w lasach polanowskich wskazują również na inny 
aspekt tamtejszego krajobrazu. W naszym odbiorze jest to krajobraz 
zdominowany przez lasy (ponad 50% powierzchni gminy zajmują lasy). 
Czy taki był zawsze? Otóż wydaje się, że nie. Tam gdzie dziś znajdują 
się lasy, kiedyś były otwarte przestrzenie. Zatem postrzeganie tych 
przeszłych krajobrazów musiało być inne – otwarte przestrzenie, stre-
fy wydzielone dla żywych i zmarłych, strefy przeznaczone na aktyw-
ność gospodarczą lub społeczno-ceremonialną (por. Czarnowski 1956). 
Bogaty świat… 

Ten urozmaicony i intensywnie zasiedlony krajobraz był konsek-
wentnie użytkowany dalej – we wczesnym średniowieczu. I znów czło-
wiek wprowadzał do niego nowe elementy, które w istotny sposób go 
modyfikowały. Najbardziej znamienne były zapewne grody (Żydowo, 
Stare Borne, Polanów). W krajobrazie wyraźnie zamanifestowała się 
obecność władzy. Sposób postrzegania otoczenia musiał się zmienić – 
uwagę przykuwały właśnie owe grody, które stały się centrami osadni-
czymi, skupiającymi wokół mieszkańców osad otwartych. Lecz ważne 
też były kurhanowe nekropole. Krajobraz był nasycony znaczeniami. 

Istotna jest również „lekcja” jaką dają nam dawni mieszkańcy. 
Analizując rozmieszczenie cmentarzysk kurhanowych można odnieść 
wrażenie, że budowniczowie nowych kurhanów respektowali obecność 
kurhanów już obecnych w krajobrazie. Jest mało prawdopodobne, żeby 
przetrwała pamięć o tych kurhanach z epoki brązu czy epoki kamie-
nia. Jednak nie widać, by we wczesnym średniowieczu uległy znisz-
czeniu. Czy oznacza to, że ludzie wczesnego średniowiecza dostrzegali 
w ich kształcie ukryte znaczenia, okazywali szacunek wobec czegoś im 
obcego, innego, choć podobnego w formie, nie wymazywali ich z zasta-
nego palimpsestu? 

Kolejne epoki w sposób istotny zmieniały zastane krajobrazy. Wyni-
kało to z przekształceń struktur społecznych, rozwoju możliwości tech-
nologicznych, wzrostu demograficznego. Średniowiecze wprowadziło 
wiele nowych elementów krajobrazowych: wieś o ściśle zaplanowanej 
przestrzeni zabudowy i otaczających ją pól (np.: Garbno, Gołogóra, 
Krąg, Wielin), kościół z cmentarzem przykościelnym (np.: Garbno, Ko-
morowo). To wówczas też pojawiły się takie spektakularne elementy 
krajobrazowe jak miasta (Polanów). Coraz intensywniejsza kolonizacja 
w kolejnych wiekach prowadziła do powstawania nowych wsi i kościo-
łów, a także coraz bardziej świadomego kształtowania krajobrazu. Ta-
kimi wyraźnie kształtowanymi elementami krajobrazowymi były dwory 
i pałace z towarzyszącymi im parkami (por. Sobisz w tym tomie). 
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W XVIII i XIX wieku tworzono złożone, przemyślane kompozycje 
łączące potrzebę istnienia miejsc zapewniających komfortowe życie,  
a parki miały być tym istotnym aspektem wprowadzającym estetykę 
w najbliższe otoczenie właścicieli dworów (Ryc. 1). Były to nie bez zna-
czenia rodzące się idee romantyczne. Pozwalały one wkomponowywać 
nowo tworzone parki, w istniejące zadrzewienia, jeziora (np. Krąg – 
Ryc. 2), rzeki. Krajobraz był wzbogacany, ale też respektowano jego 
dotychczasową specyfikę. 

Obserwując działania człowieka w krajobrazie okolic Polanowa  
w XVIII, XIX i początkach XX wieku, może odnieść wrażenie, że miesz-
kańcy tych ziem lubili swoje otoczenie. Z jednej strony dokumentowali 
swoją okolicę na rozmaite sposoby (por. Gwiazdowska w tym tomie),  
z drugiej strony organizowali przestrzeń tak, by dawała im przyjemność 
(por. Dropko w tym tomie). Przykładem niech będzie zagospodarowanie 
Góry Warblewskiej w okresie międzywojennym. Była ona miejscem wy-
poczynku Polanowian. Znajdowała się tu restauracja, taras widokowy, 
aleje spacerowe (Hetner 1995). Nawet inwestycje gospodarcze nie wpro-
wadzały zasadniczego dysonansu w krajobrazie. Projektowano je tak, 

 
Ryc. 1. Rudolf Muchow, Vettrin [Wietrzno], litografia, 1925 
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Ryc. 2. Rudolf Muchow, Crangen [Krąg], litografia, 1925 

by tworzyć estetyczne elementy wtapiające się w istniejące otoczenie 
(np. Czerwony Most nad Grabową z 1921 roku). Gospodarcze potrak-
towanie lasów regionu doprowadziło do poszerzenia ich powierzchni  
i wprowadzenie nowych akcentów (por. Plit w tym tomie). Lasy straci-
ły swój „naturalny” charakter, ale w dalszym ciągu podnosiły atrak-
cyjność krajobrazową regionu. Adaptowane trasy komunikacyjne czy 
nowo budowane drogi były „naturalizowane” poprzez obsadzanie ich 
drzewami. Tym samym nie stawały się „bliznami” rozcinającymi kra-
jobraz, lecz wtapiały się w istniejący. W rezultacie mamy dziś prze-
piękną aleję bukową wzdłuż drogi z Jacinek do Nacławia (Ellwart 
2007). Tylko dlaczego wycinamy inne aleje? 

Tych kilka ostatnich wieków stworzyło wiele elementów, które były 
i są znakami szczególnymi regionu (Tabl. I: A). Podkreślają jego specy-
fikę, bogatą historię. Jest/była ona obecna w krajobrazie, ale też do-
kumentowana w formie kartograficznej (Tabl. I: B), fotograficznej, 
plastycznej (Ryc. 3). 
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Ryc. 3. Rudolf Muchow, Gutzmin [Chocimino], litografia, 1925 

2. Krajobraz nie-pamięci 

O ile przez wiele wieków obserwować możemy trwanie pamię-
ci o krajobrazie, pomimo stopniowego wymazywania starych elemen-
tów i zastępowania ich nowymi, to rok 1945 stał się dramatycznym 
przełomem w podejściu do krajobrazu okolic Polanowa (i nie tylko).  
II wojna światowa przyniosła zmiany, które w sposób dramatyczny 
wpłynęły na jego obecny kształt. I to nie same działania wojenne ode-
grały tu istotną rolę. Decydujące były wymiana ludności oraz brak 
szacunku dla zabytków i krajobrazu. W samym Polanowie zasadnicza 
część dramatu odbyła się na początku 1945 roku, gdy wojska radziec-
kie zdobyły miasto, a później je zniszczyły (Gasztold 1976). Świetnie 
prosperujące przed wojną miasto zostało zdewastowane, a większość 
tych strat nie była konsekwencją bezpośrednich walk o nie. Pozostało 
bardzo niewiele budynków, które są świadectwem przedwojennej 
świetności Polanowa (Tabl. II: A). 

W perspektywie długofalowej najbardziej negatywny wpływ na 
krajobraz miasta i okolic miała wymiana ludności. Nowi mieszkańcy 
miasta i okolicznych wsi przybyli tu z różnych regionów Polski (czy 
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Kresów Wschodnich). Świat, w którym wzrastali i wychowywali się, 
był inny. Krajobrazy ich rodzinnych stron były odmienne. Nie dotyczy 
to tylko topografii, zalesienia, rzek i jezior, lecz może bardziej tradycji 
architektonicznej, innego sposobu organizacji wspólnot wiejskich. Kraj-
obrazowa materia, z którą się zetknęli na Ziemi Polanowskiej, nie 
przypominała im niczego. W krajobrazie nie było elementów przywo-
łujących wspomnienia, stare rodzinne tradycje. Wszystko co ich ota-
czało, było wrogie, poniemieckie. I tak kształtowane emocje, zarów- 
no poprzez osobiste doświadczenia, jak i politykę państwa (Bastow-
ska 2003), spowodowały, że te bogate krajobrazy pozbawione zostały 
pamięci. 

Konsekwencją takiego procesu stał się negatywny lub przynajm-
niej obojętny stosunek do obiektów zabytkowych. Brak edukacji pod-
kreślającej walory estetyczne i historyczne zabytków architektury 
spowodował, że w społeczności lokalnej nie powstało zrozumienie dla 
potrzeby ich ochrony, szacunku, dbałości o nie. Wiele pałaców i dwo-
rów oraz otaczających je parków zostało przejętych przez powstające  
w późnych latach 40. i 50. XX wieku państwowe gospodarstwa rolne 
(Jezierski, Petz 1988). Ich zmienione funkcje, brak dbałości o stan 
techniczny budynków (bo państwowe to przecież niczyje), a zwłaszcza 
pozbawienie ich pamięci doprowadziło do zrujnowania podstawowej 
substancji zabytkowej. Wiele z tych pałaców już dziś nie istnieje lub 
zostało przebudowanych bez jakiegokolwiek odniesienia do formy 
pierwotnej (np.: Rochowo, Rzeczyca Wielka, Żydowo). Całkowicie zo-
stały wymazane z pamięci krajobrazu, a w palimpseście nie zostały 
niczym zastąpione. Taki sam proces dotyczy otaczających dwory par-
ków, które w większości utraciły już swój oryginalny kształt i wygląd 
(por. Sobisz w tym tomie). Nie mniej dramatyczne losy dotyczą założeń 
folwarcznych, które też mają przecież ogromne walory zabytkowe (por. 
Witek, Witek w tym tomie). Któż bowiem będzie się przejmował oborą, 
stajnią, młynem czy gorzelnią, jeżeli cennym zabytkiem nie jest dwór, 
kościół czy układ przestrzenny Polanowa. 

Tu pojawia się kolejny aspekt związany z krajobrazem nie-pamięci. 
Jest to również nie-pamięć ludzi z urzędów odpowiedzialnych za za-
bytki. Jak można dopuszczać do takich strat w substancji zabytkowej? 
Czy zabytki przeszkadzają urzędnikom za nie odpowiedzialnym (por. 
Rączkowski 2006)? Polityka konserwatorska jest uwikłana w politykę. 
To nie podlega dyskusji. To służby konserwatorskie w służbie władz 
politycznych, w służbie ideologii określają, co jest zabytkiem, co nim 
nie jest, co warto chronić, czego nie warto, na co można przeznaczyć 



 Pamięć w krajobrazie? O tradycji i niefrasobliwości 15  

pieniądze, a na co nie. To się zmienia w czasie. W czasach PRL-u zabyt-
ki związane z tradycją niemiecką zdecydowanie nie były warte ochrony, 
finansowania. Wręcz przeciwnie, nawet należało je niszczyć (poprzez 
zapomnienie). Ale od lat 90. można by oczekiwać zmiany tego nasta-
wienia, bardziej aktywnych działań w kierunku ochrony dziedzictwa 
kulturowego wiązanego z tradycją niemiecką. Jest może parę spektaku-
larnych inicjatyw, które są nagłaśniane w mediach, lecz nie zmienia- 
ją generalnej praktyki. W dalszym ciągu zabudowa wiejska, folwarki, 
cmentarze (por. Kontowski w tym tomie) czy parki przydworskie nie są 
przedmiotem szczególnego zainteresowania służb konserwatorskich. Do 
dziś brak spójnej koncepcji ochrony, działań promocyjnych i edukacyj-
nych, a nawet regularnego monitoringu stanu ich zachowania. 

Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami przerzuca część obowiązków związanych z ochroną zasobów 
dziedzictwa kulturowego na władze samorządowe. Można zadać pyta-
nie: Co w związku z tym te polanowskie władze samorządowe robią na 
rzecz tych zabytków? Pewnie niewiele. Ale nie można się temu dziwić, 
gdyż osoby znajdujące się w różnych organach samorządowych zdoby-
wały swe wykształcenie, w czasach gdy zabytki nie były przedmiotem 
jakiejkolwiek refleksji. Nie było i nie ma tradycji pochylania się nad 
zabytkiem czy zabytkowym krajobrazem (por. Żurawski w tym tomie 
jakie tematy były dyskutowane przez przedstawicieli władz lokal-
nych), a chyba najbardziej wyrazistym dowodem na brak jakiejkolwiek 
refleksji wiążącej walory zabytkowe z estetyką krajobrazu jest decyzja 
o budowie betonowych bloków lub supermarketu w centrum miasta  
o średniowiecznym układzie przestrzennym. Konsekwencją jest dra-
matyczne tempo redukcji zasobów dziedzictwa kulturowego. Można tu 
sparafrazować fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego (1979): 

Śpieszmy się kochać zabytki, tak szybko odchodzą. 

Istnieją pewne pozytywne znaki wskazujące, że są osoby, które do-
ceniają walory zabytkowe okolic Polanowa. Są to inicjatywy spoza 
instytucji odpowiedzialnych za zabytki. Znakomitym przykładem jest 
restauracja zabytkowego kompleksu w Krągu, gdzie zamek z otaczają-
cym go parkiem został przekształcony w kompleks hotelowy. Jeszcze 
bardziej wartościowa wydaje się inicjatywa opieki nad cmentarzy-
skiem kurhanowym w Żydowie (por. Tota w tym tomie). Jest on cenna, 
bo oddolna. I ważne jest, by im nie przeszkadzać w takich inicjatywach, 
a wręcz stawiać za wzór do naśladowania. 
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W tym wszechobecnym krajobrazie nie-pamięci jest jeden wyjątek 
– Święta Góra Polanowska (Tabl. II: B). Jej znaczenie jako „świętej 
góry” ma tradycje średniowieczne (albo i jeszcze starsze). Setki lat, 
wojny, wymiana ludności, zmiany religijne nie przeszkodziły w trwa-
niu pewnej wiary w magiczną moc jej i źródła tam tryskającego (por. 
Siemiński w tym tomie). Jej kulturowe znaczenie czasem maleje, cza-
sem rośnie. I nieodmiennie pozostaje zwornikiem przeszłości i teraź-
niejszości (a może też i przyszłości). 

Zakończenie – dylematy palimpsestu 

Koncepcja palimpsestu pokazuje, jak nieuniknione są procesy 
przekształceń krajobrazu, wymazywanie jednych elementów i wstawia-
nie innych. Podkreśla ona, że nie ma powrotu do oryginalnego manu-
skryptu – zawsze będzie on ujawniał obecny stan będący konsekwen-
cją rozmaitych wydarzeń, ludzkich decyzji czy szerszych procesów 
historycznych. Musimy się pogodzić z tym, że „co się stało, to się nie 
odstanie”. Zniszczone zabytki, których przykładem może być sam Po-
lanów, przeszły do depozytu ziemi, mogą być już przedmiotem badania 
archeologów. Zatem nie ma wielkiego sensu dywagować nad błędami 
przeszłości. Trzeba zwrócić się w przyszłość i zastanowić się, jak po-
dejść do krajobrazów historycznych, by powstrzymać proces wymazy-
wania. 

Niefrasobliwie albo pod wpływem decyzji politycznych wybudowa-
no w centrum Polanowa mało estetyczne bloki. One już są i nie da się 
ich zburzyć. Czy zatem należy pogodzić się z faktem, że już zawsze 
będą szpecić miasto? A może da się stworzyć projekt, który choćby  
w jakimś stopniu ograniczy negatywny odbiór krajobrazu miasta. Ta-
ką próbą jest propozycja Marka Jankowskiego (w tym tomie). W swym 
projekcie podejmuje próbę „przywrócenia” pewnej struktury miejskiej 
w nowej formie architektonicznej i równoczesne przesłonięcie tak źle 
wyglądających bloków. To pomysł na „naprawienie” błędów, które po-
jawiły się w palimpseście w ostatnich kilkudziesięciu latach. 

Czy dyskusja nad tym projektem może obudzić refleksję nad walo-
rami historycznych krajobrazów okolic Polanowa? Zasoby archeolo-
giczne i historyczne to niebywały potencjał dla rozwoju turystyki. 
Umiejętnie wykorzystane i zaadaptowane do nowych funkcji, w połą-
czeniu z fantastycznymi zasobami przyrodniczymi, mogą stworzyć 
warunki dla przywrócenia Polanowowi miana „perły Pomorza”. 



 Pamięć w krajobrazie? O tradycji i niefrasobliwości 17  

Bibliografia 

BASTOWSKA K. 2003. Z dziejów zabytkowych świątyń dawnego województwa koszaliń-
skiego w latach 1945–1989, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. 2,  
W. Rączkowski, J. Sroka (red.). Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”, 197–242. 

CRAWFORD O.G.S. 1953. Archaeology in the field, London: Phoenix House. 
CZARNOWSKI S. 1956. Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii, [w:] 

Dzieła, t. 3: Studia z dziejów kultury celtyckiej. Studia z dziejów religii, Warszawa: 
PWN, 221–236. 

ELLWART J. 2007. Polanów i okolice – miniprzewodnik, Gdynia: Wydawnictwo Region. 
GASZTOLD T. 1976. Wyzwolenie miast i wsi Pomorza Zachodniego w 1945 roku, Kosza-

lin: Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy. 
HERTER K. 1995. Hermann Kohls, [w:] Jahrbuch Pollnow, Bd. 5, J. Lux (oprac.). Schö-

naich, Württ.: Heimatgruppe Pollnow, 88–91. 
JEZIERSKI A., PETZ B. 1988. Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1985, Warsza-

wa: PWN. 
MYGA-PIĄTEK U. 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych, 

Przegląd Geograficzny 73(1–2): 163–176. 
RĄCZKOWSKI W. 2006. Bezużyteczna przeszłość, [w:] Komu potrzebna jest przeszłość?, 

D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.). Poznań: KNSA, 34–43. 
RĄCZKOWSKI W., SROKA J. 2002. Cudze chwalicie, swego nie znacie: o różnym postrze-

ganiu krajobrazu kulturowego, [w:] De rebus futuris memento: przyszłość przeszłe-
go krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej, W. Rączkowski, J. Sroka (red.). 
Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”, Sławieński Dom Kultury, 7–22. 

SROKA J. 2010. Krótka historia powiatu sławieńskiego, [w:] Szkice Sławieńskie, t. 2,  
J. Sroka (red.). Sławno: Margraf, 14–16. 

TUAN Y.F. 1987. Przestrzeń i miejsce, Warszawa: PIW. 
TWARDOWSKI J. 1979. Śpieszmy się, [w:] Poezje wybrane, Warszawa: Ludowa Spół-

dzielnia Wydawnicza. 
ŻURAWSKI S. 2009. Powiat i Ziemia Sławieńska w latach 1945–2008, Sławno: Staro-

stwo Powiatowe. 



18 Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka 

 



 Pamięć w krajobrazie? O tradycji i niefrasobliwości 19  

 



20 Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka 

 



19  Wacław Florek 

 

Rzeźba terenu gminy Polanów  
na tle budowy geologicznej  
i morfogenezy krajobrazu 
 

WACŁAW FLOREK* (Słupsk) 

Wstęp 

Okolice Polanowa, położone w „bezpiecznej” odległości od mo-
rza, nie cieszą się szczególnie wielkim zainteresowaniem wśród tury-
stów i urlopowiczów. Pewną atrakcyjnością odznaczają się większe 
jeziora i ich bezpośrednie sąsiedztwo, znacznie mniejszą inne elemen-
ty środowiska geograficznego. Niewielu spośród turystów przybywają-
cych na dłuższy wypoczynek na teren gminy i setek tysięcy turystów 
przejeżdżających przez nią w drodze na polskie wybrzeże Bałtyku zda-
je sobie sprawę z przeszłości geologicznej tego obszaru. Szkolna wiedza 
o skutkach „wizyt” lądolodów skandynawskich na obszarze Polski szyb-
ko dzieli los kanonicznej postaci trójmianu kwadratowego i budowy 
pantofelka, wskutek czego informacje o tym, że wszystko, co ich otacza 
przyniósł lądolód raptem kilkanaście tysięcy lat temu, traktują w naj-
lepszym wypadku z niedowierzaniem. Tymczasem informacje o pocho-
dzeniu skał budujących powierzchnię ziemi, a także o ich geologicznych 
losach mogą stanowić wartościowy element budowania regionalnej 
świadomości mieszkańców oraz stanowić interesujący produkt tury-
styczny (por. Florek 2009). W wypadku gminy Polanów, na obszarze 
której turystyka osób przyjeżdżających z odległych okolic jak dotąd 
zaznacza się w niewielkim zakresie, najważniejsze jest oddziaływanie 
na społeczność lokalną. Należy przy tym pamiętać, że w początkach 
__________________ 

* Instytut Geografii, Akademia Pomorska w Słupsku. 
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XX wieku okolice Polanowa stanowiły teren uważany za atrakcyjny,  
a samo miasto nawet pretendowało do miana uzdrowiska (Ellwart 
2006; Lubieniecki 2007). 

1. Położenie fizycznogeograficzne  
i hipsometria obszaru gminy Polanów 

Gmina Polanów położona jest we wschodniej części powiatu 
Koszalin, który obejmuje północno-wschodnią część województwa za-
chodniopomorskiego. Środkową część obszaru gminy zajmuje miasto 
Polanów. Gmina Polanów jest największą gminą województwa zachod-
niopomorskiego – jej powierzchnia liczy 393,1 km², przy czym około 52% 
zajmują lasy, a 12% obszary krajobrazu chronionego. Gmina Polanów 
sąsiaduje: od wschodu z położonymi na terenie województwa pomor-
skiego gminami Miastko i Kępice, od północy z gminami Sławno, Male-
chowo i Sianów, od zachodu z gminą Manowo, a od południowego za-
chodu i południa z gminami Bobolice i Biały Bór. 

Południowa część gminy Polanów położona jest na obszarze wyróż-
nionego przez J. Kondrackiego (1994; 1998) mezoregionu Pojezierze 
Bytowskie (314.47), natomiast niemal cała północna część na terenie 
mezoregionu Wysoczyzna Polanowska (314.46), które stanowią część 
makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), a ten z kolei sta-
nowi fragment podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (314/315). 
Jedynie niewielki fragment doliny Grabowej, na północ od Polanowa, 
leży na terenie mezoregionu Równina Sławieńska (313.43), północno- 
-zachodni jej skrawek znajduje się na obszarze Równiny Białogardz-
kiej (313.42). Obydwa te mezoregiony stanowią część makroregionu 
Pobrzeże Koszalińskie (313.4), a ten fragment podprowincji Pobrzeża 
Południowobałtyckie (313) (Wkładka I). 

Podobnie określić można położenie gminy Polanów stosując podział 
regionalny Pomorza w ujęciu B. Augustowskiego (1977). Zgodnie z nim 
niemal cała gmina leży na terenie Pojezierza Bytowskiego (20), które 
stanowi część Pojezierza Zachodniopomorskiego, elementu składowego 
Pojezierza Pomorskiego. Niewielkie fragmenty północnej i północno- 
-zachodniej części gminy znajdują się na obszarze Równiny Słupskiej 
(9), która stanowi część Pobrzeża Zachodniopomorskiego. 

Powierzchnia Równin Białogardzkiej i Sławieńskiej jest mało 
urozmaicona i wznosi się do rzędnych 40–60 m n.p.m. (najniżej poło-
żony punkt gminy leży w dolinie Grabowy, w miejscu jej wypływu  
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z terenu gminy – 31 m n.p.m.). Stopień urozmaicenia rzeźby rośnie  
w kierunku południowym. Płaskie bądź faliste powierzchnie wysoczyz-
nowe rozcięte są przez doliny Radwi, Polnicy i Grabowy, które wcina- 
ją się w kierunku południowym w wyżej położone wysoczyzny faliste  
i pagórkowate, składające się na Wysoczyznę Polanowską. Jeszcze 
bardziej urozmaiconą rzeźbą charakteryzuje się Pojezierze Bytowskie 
z licznymi, przekraczającymi 200 m n.p.m., wzniesieniami moreno-
wymi (z kulminacją góra Złocień – 231,5 m n.p.m.) i kemowymi oraz 
głębokimi rynnami subglacjalnymi częściowo wypełnionymi jeziorami, 
a także dolinami, z których część wchodzi w skład systemu pradoliny 
pomorskiej. 

2. Budowa geologiczna obszaru gminy Polanów 

Obszar gminy Polanów znajduje się w strefie położonej na 
obrzeżeniu jednostki tektonicznej zwanej synklinorium brzeżnym, 
wskutek czego podłoże prekambryjskie znajduje się tu na głębokości 
około 3,5 km, a wszystkie zasadnicze jednostki stratygraficzne paleo-
zoiku i mezozoiku są, w relacji do otaczającego podłoża, przemieszczo-
ne i częściowo zredukowane erozyjnie. Na większości obszaru gminy, 
na osadach kredowych zalegają utwory paleogeńskie i neogeńskie, 
lokalnie również częściowo lub całkowicie zegzarowane (Piotrowski, 
Schiewe 2010a). Powierzchnia utworów starszych od czwartorzędu 
(podczwartorzędowa), na którą składają się przede wszystkim osady 
mioceńskie, w mniejszym stopniu oligoceńskie, jest umiarkowanie 
urozmaicona. Na południe od Polanowa rozciąga się obszerne obniże-
nie, które w obrębie górnej części zlewni Radwi przekracza 80 m p.p.m. 
Na południe od Polanowa, równolegle do górnego biegu Grabowy, ciąg-
nie się grzbiet wyniesiony do ponad 50 m n.p.m., który w kierunku 
północno-zachodnim przechodzi w rozległy płaskowyż usytuowany na 
rzędnych 20–30 m n.p.m. Północno-wschodnią część gminy obejmują 
na przemian usytuowane obniżenia (do 66 m p.p.m. koło Buszyna)  
i wzniesienia, rozciągające się poza granice gminy (Piotrowski, Schiewe 
2010b). Obniżenia te są dziełem niszczącej (egzaracyjnej) działalności 
kolejnych lądolodów, które w plejstocenie nasunęły się na obszar Po-
morza. Szczególnie aktywne pod tym względem były zlodowacenia 
środkowopolskie (odry i warty). 
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Osady czwartorzędowe są reprezentowane przez: gliny zwałowe, 
piaski i żwiry glacjalne, piaski, żwiry i mułki glacifluwialne i glacilim-
niczne, żwiry, piaski i namuły fluwialne, gytie, mułki i inne utwory 
limniczne, torfy oraz inne utwory bagienne. Należą one do różnych 
pięter plejstocenu (Wkładka II), a najstarsze najprawdopodobniej do 
zlodowaceń południowopolskich (narwi i sanu – Piotrowski, Schiewe 
2010a; 2010b). Podstawowa masa osadów czwartorzędowych jest wy-
nikiem działalności zlodowaceń odry i warty, a przede wszystkim zlo-
dowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), którego pobyt na tym ob-
szarze zakończył się zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu. Warto 
dodać, że osady czwartorzędowe dolnych pięter plejstocenu, podobnie 
jak i strop osadów podczwartorzędowych uległy zaburzeniom glacitek-
tonicznym (Piotrowski, Schiewe, 2010a; 2010b, Petelski 2010a; 2010b) 
(Wkładka II). 

Miąższość osadów czwartorzędowych na obszarze gminy zmienia 
się znacznie od około 210 m na północ od Polanowa, w obrębie obniże-
nia podczwartorzędowego biegnącego równolegle do doliny Grabowy, 
do około 50 m na południe od Polanowa, na krawędzi niewielkiego 
płata wysoczyznowego (Piotrowski, Schiewe 2010a) (Wkładka II). 

3. Utwory i formy powierzchniowe na tle etapów 
morfogenezy późnoglacjalnej i holoceńskiej 

Schemat rozkładu przestrzennego podstawowych form terenu 
i budujących je osadów przedstawia szkic geomorfologiczny autorstwa 
A. Piotrowskiego i Schiewe (2010b) oraz K. Petelskiego (2010b) (w ory-
ginale w skali 1 : 100 000 (Wkładka III). Już bardzo powierzchowny 
przegląd form terenu wskazuje, że podstawową część gminy Polanów 
zajmuje wysoczyzna morenowa rozcięta krętą doliną stanowiącą frag-
ment pradoliny pomorskiej (Keilhack 1930; Sylwestrzak 1978). Od 
południa i północy wysoczyzna ta ujęta jest w ramy ciągów pagórów 
morenowych. Łuk wniesień morenowych biegnących przez skrajnie 
południową część gminy stanowi fragment ciągu zaliczanego do strefy 
wyznaczającej maksymalny zasięg fazy pomorskiej zlodowacenia bał-
tyckiego (Augustowski 1977). Obszar ten składa się na krajobraz mo-
reny pagórkowatej (Bartkowski 1969). Miąższość gliny zmienia się tu 
w granicach od 3 do 5 m (Mojski 1975). 

Pagóry morenowe występujące koło Polanowa i dalej na wschód  
w kierunku Rzeczycy, są zbudowane z różnoziarnistych piasków gla-
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cjalnych i fluwioglacjalnych (Mojski 1975). Położony dalej na północ 
ciąg pagórów morenowych Borkowa i Krągu liczy około 6 km długości 
i, zbudowany jest z warstwowanych piasków i żwirów fluwioglacjal-
nych lokalnie przykrytych płatami glin ablacyjnych (Butrymowicz, 
Maksiak, Uniejewska 1974; Mojski 1975). 

Znaczną powierzchnię na terenie gminy Polanów zajmują formy 
wysoczyznowe: wysoczyzna morenowa płaska (wysokości względne do 
2 m, nachylenie stoków do 2°), występująca w północno-zachodniej 
części gminy (Tabl. I: A), i wysoczyzna morenowa falista (wysokości 
względne 2–5 m, nachylenie stoków do 5°), która dominuje na południe 
od pradoliny pomorskiej i na wschód od doliny Grabowy (Tabl. I: B). 
Zbudowane są one z ablacyjnych glin piaszczystych barwy brązowej, 
pod którymi leżą różnoziarniste osady glacifluwialne, a także piaski 
glacjalne, glina bazalna oraz nieliczne kry utworów neogeńskich i pa-
leogeńskich. 

W ujęciu L. Roszkówny (1968) pagórki występujące w południowej 
części gminy reprezentują zespół form charakterystycznych dla degla-
cjacji „przez ubytek mas lodowych”, będące skutkiem intensywnego 
topnienia powierzchniowego i subglacjalnego oraz proglacjalnego od-
pływu wód roztopowych lądolodu. Wynikiem tego jest rozwój rynien 
subglacjalnych, szczelin i bram lodowcowych. 

Współczesna dolina Grabowy w górnym biegu wykorzystuje rynnę 
radialną, na przedłużeniu której uformowała się rynna Jeziora Ka-
mienne. Z kolei na jej przedłużeniu sytuują się formy ozowe, co suge-
ruje, że mamy tu do czynienia z wielką formą, która służyła zarówno 
odprowadzaniu wód roztopowych lądolodu, jak i materiału fluwiogla-
cjalnego Znacznie bardziej złożoną formę ma rynna Jeziora Bobięciń-
skiego. Sugeruje to jej skomplikowaną genezę (Bartkowski 1972). 

Środkowa część obszaru gminy powstała przez rozcinanie strefy 
krawędziowej wodami roztopowymi. Prowadziło to do powstania rozle-
głych płatów martwego lodu (dały one początek rzeźbie dennomore-
nowej – wysoczyznom płaskim i falistym) oraz fragmentu pradoliny 
pomorskiej (Roszkówna 1968). Najważniejszym i największym wytwo-
rem działalności wód roztopowych lądolodu jest fragment tzw. prado-
liny pomorskiej, dziś wykorzystywany przez rzeki: Pustynkę, Grabowę 
i Radew. Jej powierzchnia, znaczona obecnością rozległej piaszczystej 
terasy, obniża się stopniowo od 108 m n.p.m. koło Rzeczycy przez  
100 m n.p.m. koło Polanowa (Tabl. II: A) do 95 m n.p.m. koło Wietrzna 
(Mojski 1975). Ustąpienie lądolodu poza linię Borkowo–Krąg–Obłęże 
wywołało reorganizację kierunków odpływu wody i uruchomienie od-
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pływu na linii: Jezioro Łętowskie–dolina Grabowy, a następnie z wy-
korzystaniem środkowej części dzisiejszej doliny Wieprzy, co spowo-
dowało, że „polanowski” odcinek pradoliny pomorskiej stał się martwy. 
Sprzyjało to powstaniu jezior zastoiskowych i akumulacji osadów muł-
kowo-ilastych znanych z okolic Polanowa, górnej części doliny Radwi, 
okolic Nacławia i Krągu (Butrymowicz, Maksiak, Uniejewska 1974; 
Mojski 1975). Zbiornik polanowski przetrwał do okresu borealnego,  
o czym świadczy skład szczątków fauny jeziornej znalezionej w kredzie 
jeziornej, której warstwa wieńczy serię jeziorną na tym stanowisku 
(Skompski 1971). 

Osady organiczne, akumulacji jeziornej i bagiennej (górnoplejsto-
ceńskie i holoceńskie) występują zapewne na dnach wszystkich jezior 
na obszarze gminy Polanów. Wiek najstarszych z torfów określono 
metodą radiowęglową na 16 490 ± 170 (Poz-264), choć w świetle wyni-
ków analizy palinologicznej sedymentacja tego osadu rozpoczęła się 
dopiero z początkiem holocenu, czyli około 6000 lat później (Madeja, 
Latowski 2009). Zgodnie z badaniami wspomnianych autorów w jezio-
rze Kwiecko (Tabl. II: B) na cienkiej warstwie torfu leży ponad 22-
metrowej miąższości warstwa gytii węglanowej, w spągu laminowanej. 
K. Więckowski (1993) dowiódł, że znajduje się tu również warstwa 
gytii ramienicowej miąższości 2,2 m. 

Na całym obszarze wysoczyzny morenowej położonej w południo-
wo-wschodniej części gminy oraz na najwyższych fragmentach terasy 
pradolinnej występują liczne owalne zagłębienia powstałe po wytopie-
niu brył martwego lodu. Są to płaskie, nieckowate obniżenia wypeł-
nione namułami lub torfami. Część z nich została stopniowo włączona 
w sieć odwodnienia, ale wciąż liczne pozostają poza nią (Tabl. III: A). 

Relatywnie niewielkie powierzchnie zajmują formy fluwialne. Te-
rasy nadzalewowe są wyraźnie widoczne na terenie gminy Polanów 
jedynie w dolinach Radwi i Grabowy. Są one zbudowane z piasków  
i żwirów, lokalnie znacznej miąższości (Mojski 1975). W dolinach tych 
samych rzek, a także w dolinach ich dopływów i w dolinie Potyni wy-
tworzyła się równina zalewowa zbudowana z osadów piaszczysto-żwi-
rowych w spągu i mułowych w stropie. W dolinach wielu mniejszych 
cieków zaznacza się obecność wyłącznie równiny zalewowej. 

Krawędzie rynien i dolin Grabowy, Radwi oraz Pustynki są poroz-
cinane przez dolinki denudacyjne, parowy i młode rozcięcia erozyjne 
(Tabl. III: B). Większość z nich powstała u schyłku vistulianu, w okre-
sie obecności w podłożu wieloletniej zmarzliny, a w holocenie została 
częściowo przemodelowana przez procesy erozji związanej z okreso-
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wym przepływem wód roztopowych lub opadowych. Z dolinkami ero-
zyjno-denudacyjnymi wiąże się występowanie źródeł, wysięków i wy-
moków oraz rozwój nisz erozyjnych z charakterystycznymi dla nich 
zespołami roślinności (Osadowski 2004). 

Na obszarze całej gminy występują różnych rozmiarów obszary 
akumulacji organicznej (głównie torfowej). Największy z nich przylega 
do jeziora Kwiecko, mniejsze zalegają niewielkimi płatami w zagłębie-
niach po martwym lodzie na wysoczyźnie morenowej, w górnych czę-
ściach dolin niewielkich cieków oraz na dnie doliny Radwi. 

Formy antropogeniczne reprezentują nasypy i wykopy drogowe 
oraz kolejowe, rowy przeciwczołgowe i transzeje (z okresu II wojny 
światowej), wyrobiska po eksploatacji surowców ceramicznych oraz 
piasku i żwiru (np. koło Polanowa), wąwozy drogowe (Tabl. IV: A),  
a także znacznie starsze – kurhany i cmentarzyska kurhanowe czy 
grodziska pochodzące z czasów od okresu kultury łużyckiej po śred-
niowiecze (Pawlaczyk 2002; zob. też Skrzypek w tym tomie). 

Spośród współczesnych form antropogenicznych największe po-
wstały w związku z budową elektrowni wodnej w Żydowie (kanał de-
rywacyjny, nasypy ograniczające jezioro Kwiecko) (Tabl. IV: B, V: A). 

4. Zarys czwartorzędowej morfogenezy obszaru 

Opisany rozkład podstawowych form terenu i przedstawione 
w niniejszym rozdziale rozmieszczenie utworów powierzchniowych jest 
przede wszystkim wynikiem funkcjonowania zaplecza strefy margi-
nalnej fazy pomorskiej stadiału głównego zlodowacenia wisły, która 
miała miejsce około 18 000–16 000 lat temu (Kozarski 1986). Poglądy 
na temat dominujących wówczas procesów morfotwórczych są rozbież-
ne. Dotyczy to przede wszystkim modelu deglacjacji. Znacząca część 
badaczy przyjmuje koncepcję frontalnej deglacjacji Pomorza (np. Keil-
hack 1901; 1930; Galon, Roszkówna 1967). Schemat deglacjacji zapro-
ponowany przez K. Keilhacka (1901) został z niewielkimi zmianami 
zastosowany przez niemal wszystkich cytowanych autorów, którzy  
w latach późniejszych zajmowali się geomorfologią Pomorza, a także 
znalazł odbicie w Przeglądowej mapie geomorfologicznej Polski w skali 
1 : 500 000, wydanej przez IGiPZ PAN (Starkel 1980). Autorzy wspo-
mnianych opracowań przyjęli fazę pomorską jako transgresywną, cze-
go konsekwencją było uznanie wału moren spiętrzonych i pojedyn-
czych masywów morenowych położonych na południe od gminy za 
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rezultat aktywnego kształtowania strefy marginalnej fazy pomorskiej 
lądolodu bałtyckiego. Północne obramienie gminy stanowią pagórki 
morenowe przypisywane subfazie kaszubsko-warmińskiej (Sylwestrzak 
1973). Pomiędzy nimi rozciągają się rozległe powierzchnie wysoczyzn 
morenowych falistych i płaskich. Deglacjacji towarzyszył przepływ 
wód roztopowych, które formowały rynny subglacjalne, doliny margi-
nalne (doliny wód roztopowych) i odcinki pradolinne. Odcinek tzw. 
pradoliny pomorskiej, której towarzyszą III i IV terasy sandrowe oraz 
terasa V (sandrowo-pradolinna) (Keilhack 1898; Sylwestrzak 1978), 
biegnący kręto przez teren gminy jest obecnie wykorzystywany przez 
Radew i Grabowę. W trakcie deglacjacji dochodziło do zagrzebywania 
martwych lodów, które konserwowały wcześniej wytworzone zagłębie-
nia, a później, po wytopieniu, same przyczyniły się do powstania no-
wych. W wyniku tych procesów powstała mozaika powierzchni more-
nowych oraz glacifluwialnych porozcinanych siecią rynien i dolin 
erozyjnych, z licznymi zagłębieniami o zróżnicowanych rozmiarach  
i kształtach (Bartkowski 1972; Augustowski 1977). 

Późny glacjał to okres intensywnego formowania się sieci dolinnej. 
Na obszarze dzisiejszej gminy Polanów powstawała ona na zrębach 
odwodnienia sub- i ekstraglacjalnego, a następnie poprzez stopniowe 
włączanie różnogenetycznych obniżeń (rynien subglacjalnych, dolin mar-
ginalnych, fragmentów pradoliny) w sieć odwodnienia w systemie zlew-
ni Grabowy i Radwi. Towarzyszyło temu wypełnianie obniżeń osadami 
mineralnymi i organogenicznymi oraz rozcinanie progów dzielących te 
obniżenia (por. Florek 1991). Trzeba zauważyć, że do dziś nie doszło do 
pełnego wyrównania profili podłużnych wspomnianych rzek i ich do-
pływów. 

Późny vistulian, a zwłaszcza jego cieplejsze etapy (bølling, allerød), 
to okres akumulacji mułów jeziornych, gytii węglanowych i kredy je-
ziornej w zbiornikach, których znaczna część powstała wskutek wy-
pełniania wodami roztopowymi bądź dzięki wytapianiu brył martwego 
lodu. W wielu miejscach tworzyły się też miąższe torfowiska mszyste, 
rozciągające się na obszarach występowania wieloletniej zmarzliny. 
Dało to zapewne również początek rozwojowi niewielkich zbiorników  
i towarzyszącym im mokradłom. Wszystko to działo się w warunkach 
ekspansji pionierskich formacji leśnych (tundra parkowa), czemu to-
warzyszył bogaty rozwój mchów, krzewinek i roślinności zielnej. Od-
grywało to niebagatelną rolę w stabilizowaniu powierzchni terenu  
i ograniczaniu procesów stokowych. W okresach chłodniejszych (naj-
starszy dryas, starszy dryas, młodszy dryas) dochodziło do redukcji 
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szaty roślinnej do zbiorowisk tundrowych, odbudowy wieloletniej zmarz-
liny, przy wzroście intensywności procesów stokowych i eolicznych. 

Holoceński rozwój pokrywy roślinnej ograniczył intensywność pro-
cesów zboczowych, a ocieplenie klimatu zaktywizowało procesy wie-
trzenia chemicznego, co z kolei zintensyfikowało pedogenezę. Klimat 
nadal nosił cechy kontynentalne, a temperatura lata była zbliżona do 
współczesnej, przy większej surowości zim. Sprzyjało to: szybkiej de-
gradacji wieloletniej zmarzliny, wzrostowi infiltracji, a tym samym 
ługowaniu łatwo rozpuszczalnych substancji zawartych w osadach 
powierzchniowych (przede wszystkim węglanów). W preboreale w zbior-
nikach wodnych utrzymywało się zapewne wysokie tempo akumulacji 
kredy jeziornej, która została wyparta przez akumulację gytii orga-
nicznych. Warto zauważyć, że akumulacja różnego typu gytii węgla-
nowych w jeziorze Kwiecko (w tym gytii ramienicowych – Więckowski 
1993) trwa nieprzerwanie przez cały holocen (Madeja, Latowski 2009). 
Holoceńskie zmiany klimatu były powodem znacznych wahań poziomu 
wody w jeziorach, przy czym najniższy stan osiągnął on najprawdopo-
dobniej w boreale (por. Florek 1991). W okresach bardziej wilgotnych 
rozwijały się torfowiska (Tabl. V: B), częściowo wskutek zanikania 
jezior. W holocenie, za sprawą działania meandrujących rzek (Tabl. 
VI: A), rozwinęły się równiny zalewowe Radwi, Grabowy, Drężnianki  
i innych mniejszych rzek. Doszło też do zabagnienia strefy brzegowej 
jeziora Kwiecko i wielu obniżeń zachowanych w rzeźbie polodowcowej. 
W stropie osadów budujących równiny zalewowe często występują 
mułowo-ilaste utwory powodziowe (mady). 

W górnym holocenie (a więc w ciągu ostatnich 5000 lat) stopniowo 
wzrastała morfotwórcza rola gospodarczej działalności człowieka. 

5. Współczesne procesy morfogenetyczne i ich ranga 

Do najbardziej spektakularnych procesów wpływających na 
kształtowanie krajobrazu gminy należy zaliczyć erozyjną działalność 
rzek, przede wszystkim Grabowy, Radwi i Polnicy. Na znacznych obsza-
rach, zwłaszcza użytków rolnych, notuje się dość intensywne oddzia-
ływanie spłukiwania powierzchniowego. Dotyczy to zwłaszcza terenów 
o większym nachyleniu (stref krawędziowych wysoczyzn morenowych), 
tradycyjnie, acz całkowicie nieracjonalnie oranych wzdłuż stoku, i do 
tego zajętych pod uprawy roślin późno okrywających powierzchnię 
gleby (ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe). Zarówno woda, jak  
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i wypłukany materiał trafiają do cieków powodując wezbrania, niekie-
dy przybierające rozmiary powodzi. Niemal we wszystkich przypad-
kach zalaniu ulega jedynie równina zalewowa, która jest użytkowana 
jako użytek zielony lub porośnięta olesem. Stąd ewentualne straty 
materialne są minimalne. Na równinach zalewowych Radwi i Grabo-
wy po wezbraniach pozostają, zwłaszcza w sąsiedztwie koryt, niewiel-
kie odsypy piaszczyste. Z działalnością wody płynącej wiąże się inten-
sywny rozwój nisz źródliskowych, zwłaszcza w dolinach Grabowej, 
Radwi i ich dopływów (Pawlaczyk 2002; Osadowski 2004). 

Ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym w ostatnich wiekach jest 
człowiek. Skutki jego działalności można udokumentować od wczesne-
go średniowiecza, choć stan rozpoznania działalności gospodarczej 
człowieka w tym okresie jest niewielki za względu na znaczny stopień 
zalesienia obszaru i jego dość urozmaiconą rzeźbę. W czasach histo-
rycznych człowiek przez swą działalność gospodarczą nadal wpływał 
na rozmiary i zasięg opisanych procesów, ale także bezpośrednio inge-
rował i nadal ingeruje w krajobraz poprzez: wykonywanie nasypów  
i wykopów drogowych oraz kolejowych, eksploatację surowców mine-
ralnych (piaski, żwiry, iły zastoiskowe) czy gromadzenie śmieci na 
wysypiskach. Na obszarze gminy te ostatnie formy występują w wiel-
kiej obfitości na terenie Polanowa i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Szczególnymi przejawami działalności rzeźbotwórczej człowieka było 
kopanie podczas wojny rozmaitych rowów i usypywanie szańców, 
wśród których największe rozmiary mają pozostałości działań z okresu 
II wojny światowej: transzeje i wielokilometrowej długości rowy prze-
ciwczołgowe, które zachowały się dotąd na znacznych odcinkach. 

Największy zakres miały jednak przekształcenia dokonane w wy-
niku budowy i funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowej w Ży-
dowie. Są to znaczące zmiany w geosystemach litoralnych jezior Ka-
mienne i Kwiecko, skutek systemu pracy elektrowni polegającej na 
spuszczaniu wody z jeziora Kamiennego do jeziora Kwiecko przy prze-
pływie maksymalnym około 300 m3/m ⋅ s–1, a następnie przepompowy-
waniu jej z powrotem z wydajnością do 100 m3/m ⋅ s–1. Doprowadziło to 
następujących zmian w strefie brzegowej Jeziora Kamienne: 

– utworzenia klifu na wschodnim brzegu jeziora (Tabl. VI: B) (w po-
czątkach istnienia elektrowni cofnął się on o 5–8 m) na wprost ka-
nału derywacyjnego, a na jego przedłużeniu – platformy abrazyjnej, 

– aktywizacji procesów stokowych na klifie, 
– akumulacji pochodzącego z abrazji materiału skalnego na dnie 

jeziora, 
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– powstaniu formacji quasi-mangrowych (wymytych korzeni drzew) 
na brzegach jeziora, 

– wskutek pracy elektrowni szczytowo-pompowej i mieszania wód 
obu zbiorników Jezioro Kamienne straciło walory jeziora lobelio-
wego (nastąpił całkowity zanik zespołu Isoëto-Lobelietum (Śpie-
wakowski 1979), 

– po roku 2001 wskutek zmniejszenia częstości pracy elektrowni, 
nastąpiła stabilizacja klifu i platformy abrazyjnej (Malinowski 
1975; Bilewicz 2003). 

W tym samym czasie w jeziorze Kwiecko wskutek pracy wody wypły-
wającej z turbin elektrowni (z maksymalnym natężeniem 300 m3/m ⋅ s–1) 
doszło do: 

– erozji brzegów jeziora w pobliżu elektrowni (w kolejnych latach 
zabezpieczonych betonem, narzutem kamiennym bądź faszyną), 

– erozji torfowo-namułowych brzegów wyspy znajdującej się na 
wprost wylotu z turbin (Tabl. VII: A), 

– zniszczenia bądź przebudowy gatunkowej wielu zbiorowisk roś-
linnych występujących na brzegu jeziora, na jego dnie bądź  
w toni wskutek popiętrzenia wody w jeziorze, jej mechanicznego 
mieszania i częstych znaczących zmian jej rzędnej (Śpiewakow-
ski 1979) (Tabl. VII: B), 

– po 30 latach pracy elektrowni w jeziorze Kwiecko wytworzył się 
nowy stan równowagi hydrologicznej, geomorfologicznej i biolo-
gicznej dostosowany do zmienionych wskutek pracy urządzeń 
energetycznych warunków środowiskowych (Trybała 2003). 

6. Surowce mineralne 

Pod względem zasobności w surowce mineralne teren gminy 
Polanów nie należy do uprzywilejowanych, mimo iż wielokrotnie pro-
wadzono tu poszukiwania kruszywa, mioceńskich piasków szklar-
skich, mioceńskiego węgla brunatnego (Piotrowski, Schiewe 2010b; 
Petelski 2010b). Istnieją udokumentowane złoża surowców ilastych, 
gliny oraz torfów. Złoża kruszywa są niewielkie i mogą mieć jedynie 
znaczenie lokalne. Znaczna część obszaru ich potencjalnego występo-
wania znajduje się na terenach leśnych, w południowo-wschodniej 
części gminy, dodatkowo objętej ochroną w obrębie Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu „Okolice Żydowa – Biały Bór”. 
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Większe złoża torfów występują w dolinach rzek, na obrzeżach je-
zior oraz w licznych zagłębieniach na obszarach pagórków moreno-
wych i wysoczyzn morenowych, na dnach rynien subglacjalnych. Domi-
nują torfy wysokie, mszarne, które zajmują 75% powierzchni wszystkich 
torfowisk na terenie gminy, co jest ewenementem w skali kraju (Paw-
laczyk 2002). Pozostałe to torfy niskie (trzcinowo-drzewne, trzcinowe, 
turzycowo-trzcinowe, turzycowe, turzycowo-mszyste, turzycowo-drzew-
ne), typu przejściowego (mszarne, mszarno-turzycowe) lub typu mie-
szanego z dominacją torfu sfagnowo-drzewnego (Pawlaczyk 2002). 
Łączna objętość zbadanych złóż torfu wynosi 21,9 mln m³. W spągu 
torfów zwykle leżą gytie drobno- i grubodetrytusowe, detrytusowo-wa-
pienne i ilaste. 

Spośród pozostałych złóż za najważniejsze należy uznać eksplo-
atowane intensywnie w przeszłości pokłady iłów warwowych (zasto-
iskowych) i glin, które cegielnia w Polanowie wykorzystywała do pro-
dukcji ceramiki budowlanej. 

7. Głazy, głazowiska i odkrywki geologiczne 

Na terenie gminy Polanów znajduje się tylko dziewięć głazów, 
których opis znalazł się w Katalogu głazów narzutowych na terenie 
Polski (Czernicka-Chodkowska 1997), z których najatrakcyjniej przed-
stawiają się ciemnoszary, gruboziarnisty tonalit znaleziony w lasach 
Leśnictwa Wietrzno w Nadleśnictwie Żydowo1 (Czernicka-Chodkow-
ska 1997: poz. 59/G) i szaro-różowy, skaleniowo-biotytowy kataklazyt 
w Leśnictwie Chocimino, również w Nadleśnictwie Żydowo (Czernic-
ka-Chodkowska 1997: poz. 64/G). Opis i lokalizacja części spośród nich 
jest dość nieprecyzyjna; brak ustaleń petrograficznych, a lokalizacja 
oparta jest na podziałach administracyjnych z lat 60. XX wieku,  
w związku z tym trudno jest je zidentyfikować w terenie. To było za-
pewne jedną z przyczyn, dla których w trakcie inwentaryzacji przy-
rodniczej P. Pawlaczyk (2002) nie mógł się ich doliczyć. D. Czernicka-
Chodkowska (1997) na terenie gminy Polanów odnotowała jeszcze 
obecność sześciu głazów o obwodzie mniejszym od 7 m (Tabela). Nale-
ży postulować, aby lokalizacja obiektów przyrodniczych była podawana 
zawsze w ujęciu matematyczno-geograficznym, dzięki czemu uniknięto 
__________________ 

1 Nadleśnictwo Żydowo istniało do 1975 roku. Obecnie wspomniany teren należy 
do Nadleśnictwa Polanów. 
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by wielu nieporozumień; ułatwiłoby to również weryfikację wcześniej-
szych danych. 

Zgodnie z zaleceniami cytowanymi przez D. Czernicką-Chodkow-
ską (1997: 5): 

[…] na terenach północnych, ochronie winny podlegać przede wszystkim 
te z nich, których obwody wynoszą około 8,0 m i powyżej. [...] Głazy  
o mniejszych rozmiarach powinny być obejmowane ochroną również  
z uwagi na: interesujące kształty, charakterystyczne i szczególnie ciekawe 
cechy budowy petrograficznej lub też ze względu na zachowane na ich po-
wierzchni wygłady i rysy lodowcowe. Często związane z głazami legendy  
i zdarzenia historyczne, jak i różnego typu znaki i ornamenty wyryte na 
powierzchni bloków kwalifikują głazy do ochrony, niezależnie od ich wiel-
kości. Niektóre głazy narzutowe winny być zachowane głównie ze względu 
na swoje usytuowanie w terenie i określoną funkcję krajobrazotwórczą. 

 
W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej gminy przeprowadzonej 

przez zespół pracujący po kierownictwem P. Pawlaczyka (2002) na 
terenie gminy zlokalizowano dwa głazowiska i 22 pojedyncze głazy 
narzutowe o obwodzie przekraczającym 4 m. 

Należy stwierdzić, iż południowa część gminy obfituje w głazy na-
rzutowe, lecz większość z nich ma średnicę nieprzekraczającą 0,5 m 
(Tabl. VIII: A). Od wieków były one wykorzystywane w lokalnym bu-
downictwie sakralnym (Tabl. VIII: B), a także w budownictwie gospo-
darczym. Z punktu widzenia petrograficznego, dzięki czytelnym, świe-
żym przełamom mogą być one wykorzystywane w dydaktyce geologii, 
także na poziomie szkolnym, pod warunkiem przygotowania dla na-
uczycieli odpowiednich materiałów dydaktycznych (w Polsce nie wy-
dano atlasu narzutniaków). 

Na terenie gminy Polanów w przeszłości występowały liczne natu-
ralne i sztuczne odsłonięcia. Obecnie, ze względu na wyczerpanie się 
części złóż oraz znaczne ograniczenie nielegalnego poboru kruszywa, 
liczba czynnych odsłonięć wyraźnie zmalała, choć nadal jest ich kilka-
dziesiąt. Do największych z nich należą żwirownie na południe od 
Warblewa, koło Polanowa oraz nieczynna koło Garbna (Pawlaczyk 
2002). Te największe żwirownie, a także położone na zachód od Pola-
nowa wyrobiska iłów warwowych eksploatowanych na potrzeby ce-
gielni w Polanowie mają walory merytoryczne i dydaktyczne. W żwi-
rowniach dość licznie odsłaniane są też głazy, którym po opracowaniu 
petrograficznym i przeniesieniu w jedno miejsce można by nadać rangę
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parku głazowego (na wzór kolekcji istniejącej przy Muzeum Ziemi  
w Warszawie czy licznych kolekcji na Litwie i w Niemczech, ale też 
powstających ostatnio w Polsce). Wspomniane odkrywki, a przede 
wszystkim głazy, choćby pobieżnie opracowane, mogłyby odegrać 
istotną rolę w edukacji przyrodniczej uczniów szkół położonych na 
obszarze gminy. P. Pawlaczyk (2002) zaproponował objęcie starej żwi-
rowni koło Warblewa ochroną w formie stanowiska dokumentacyjne-
go. Większego znaczenia nie mają natomiast liczne niewielkie odsło-
nięcia, w których doraźnie i „na dziko” eksploatuje się piasek, glinę czy 
mułek, ponieważ nie pokazują one szerszego geologicznego „kontek-
stu”. 

Podsumowanie 

Historia formowania się abiotycznych i biotycznych elemen-
tów krajobrazu naturalnego dzisiejszej gminy Polanów jest długa, ale 
ślady procesów je kształtujących dotyczą tego, co wydarzyło się w cią-
gu ostatnich kilkunastu tysięcy lat. Elementy rzeźby terenu i budują-
cych je osadów mogą i powinny być traktowane na równi z zabytkami 
kultury materialnej i wykorzystywane w procesie wychowywania ko-
lejnych pokoleń mieszkańców tych ziem w jak najlepiej rozumianym 
lokalnym patriotyzmie i do promowania okolic Polanowa jako obszaru 
wartego bliższego poznania. Treść przedstawionej pracy przynosi wiele 
przydatnych w tych zakresach informacji. 
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Die Geländebeschaffenheit in der Gemeinde 
Polanów anhand des geologischen Aufbaus  
und der landschaftlichen Morphogenese 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die Gemeinde Polanów liegt im östlichen Teil des Landkreises Kos-
zalin, der den nordöstlichen Teil des westpommerschen Bezirksumfaßt. In der 
Mitte der Gemeinde befindet sich die größte Stadt des westpommerschen 
Bezirkes Polanów. Sie ist 393,1 km groß. Davon sind 52% Wälder, 12% sind 
landwirtschaftliche Nutzgebiete. Im Süden liegt ein Teil der Gemeinde in der 
Bütower Seenplatte (314.7), fast der ganze Norden auf der Pollnower Hügel-
ebene 314.46), die wieder ein Teil der Makroregion der westpommerschen 
Seenplatte ist (314.4), die wiederum fragmentarisch zur Unterprovinz der 
südbaltischen Seenplatte (314/315) gehört. Nur ein kleiner Teil des Gra-
bowtals nördlich von Pollnow liegt in der Mezzoregion Schlawer Ebene 
(313.42), dagegen das nordwestliche Gebiet in der Belgarder Ebene (313.42). 
Beide Mezzoregione bilden die Makroregion des Kösliner Küstengebietes 
(313.4). 

Die Oberflächengestaltung des Belgarder und Schlawer Ebenen sind 
nicht abwechslungsreich. Sie erheben sich nur 40–60 m ü.d.M. der tiefste 
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Punkt im Grabowtal nur 31 m ü.d.M. Die Vielfältigkeit der Landschaft 
wächst nach Süden hin. Die Hügellandschaft wird von den Flusstälern der 
Radew und Grabowa durchschnitten. Vielfältiger ist die Hügellandschaft der 
Bütower Seenplatte, über 200 m ü.d.M. Hier sind zahlreiche tiefe posteiszeit-
liche Rinnen mit Seen und Tälern, die teilweise zum System des pommer-
schen Urtales gehören. 

Die verschiedenen Landschaftsformen (Hügel der Stirnmoränen, Kames, 
nacheiszeitliche Rinnen) sind das Ergebnis der letzten Vereisung ca. 18–16 000 
Jahre vor unserer Zeit. Die späte Vereisung ist die Phase der Intensiven 
Formung des Talnetzes. Die Flußläufe der Radew und der Grabowa mitirren 
Zuflüßen bilden Flußtäler, an ihren Rändern entstanden Erosionen und De-
nudationen der Oberfläche. Im Holozän entwickelten sich durch viele über-
fließende Flußmäander und Tiefenüberschwemmungen Torfansammlungen. 

In den letzten Jahrhunderten hatte auch der Mensch großen Einfluß auf 
die Gestaltung der Erdoberfläche, ab frühen Mittelalter sogar dokumentiert. 
Durch wirtschaftliche Tätigkeiten, Aufschüttung von Erdmassen, Anlegen 
von Straßen- und Eisenbahnnetzen, Abbau von Erzen und Mineralien, 
Schutthalden, ingeriert der Mensch weiterhin in das Geländerelief. In der 
Nähe von Polanów war der größte Eingriff der Bau des Elektro-Pumpwerkes 
in Sydow. Das Arbeitssystem dieses Pumpwerkes besteht auf dem Ablassen 
des Wassers aus dem See Kamienne in den See Kwiecko bei einer Kapazität 
von ca. 300 m ⋅ h–1. das Hinaufpumpen nur mit 100 m3 ⋅ h–1. Das führte zu 
einer erheblichen Veränderung in der Geomorphologie der Seebecken beider 
Seen, in den chemischen Eigenart des Wassers, ebenso wie in der Pflanzen-
welt an den Ufern, am Seegrund und in der Wassertiefe. 
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Z pradziejów gminy Polanów 
 

IGNACY SKRZYPEK (KOSZALIN) 

Wstęp 

W poznawaniu przeszłości wielu społeczeństw zamieszkują-
cych różne regiony Pomorza Zachodniego znaczące pole przypada ar-
cheologii – nauce historycznej rekonstruującej na podstawie znalezisk 
materialnych świat codziennej aktywności człowieka w najstarszych 
dziejach, kiedy nieznane było jeszcze pismo. 

Pozostałością po dawnych mieszkańcach tych ziem są źródła ar-
cheologiczne pozyskiwane drogą: wykopalisk, badań sondażowych, po-
wierzchniowych, ratowniczych, ale często mają także charakter znale-
zisk przypadkowych, darów czy przekazów (chociaż te ostatnie obecnie 
są rzadkim zjawiskiem). Mało kto na co dzień zdaje sobie sprawę z bo-
gactwa i różnorodności śladów pozostawionych przez egzystujące w pra-
dziejach gromady ludzkie. Odnajdywane i „odczytywane” przez archeo-
logów zabytki prahistoryczne pozwalają prześledzić całe tysiąclecia 
zmagań człowieka z przyrodą w celu stworzenia dla siebie dogodnych 
warunków do życia i przekształcania otoczenia. 

W całej historii archeologii jako nauki dominujące znaczenie mają 
studia regionalne, dotyczące jakiegoś terenu wykreślonego przez grani-
ce administracyjne bądź krainę geograficzną o wyróżniających się ce-
chach. Na takich niewielkich obszarach obejmujących lokalny kontekst 
przeszłych zjawisk społeczno-kulturowych łatwiej jest zaobserwować 
zmiany, jakie zachodziły w społecznościach egzystujących w podobnych 
warunkach fizyczno-geograficznych. Badania regionalne stanowią nie-
zwykle istotną domieszkę nowoczesnej nauki, wartą propagowania 
wśród społeczności lokalnych, których przeszłości bezpośrednio dotyczy. 
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Opierając się na źródłach archeologicznych, czyli materialnych 
świadectwach obecności człowieka na terenie dzisiejszej gminy Pola-
nów, pragnę przedstawić rekonstrukcję osadnictwa z perspektywy lo-
kalnych uwarunkowań procesów kulturowych. 

1. Podstawowe cechy krajobrazu 

Obszar gminy Polanów, którym się w tym opracowaniu zajmu-
ję, nie stanowi wyodrębniającej się jednostki krajobrazowej. Jest to 
wycinek Pobrzeża Koszalińskiego, które jest częścią Pobrzeży Połu-
dniowobałtyckich (Kondracki 1980: 269–272). Geograficznie obszar gmi-
ny leży na styku Pojezierza Drawskiego i Wysoczyzny Bytowskiej. 
Administracyjnie natomiast gmina Polanów stanowi wschodnie rubie-
że województwa zachodniopomorskiego i graniczy z gminami: Boboli-
ce, Miastko, Kępice, Malechowo, Sianów i Manowo. Szczególnym ry-
sem tego obszaru jest rzeka Grabowa, największy dopływ Wieprzy, 
która bierze początek w okolicach Starego Żelibórza, przepływa przez 
Polanów i uchodzi do Wieprzy pomiędzy Darłówkiem a Darłowem, 
sztucznym przekopem wykonanym w okresie międzywojennym. W gór-
nym odcinku, od wypływu z jeziora Rączy Dół do ujścia rzeki Pustyn-
ka, Grabowa płynie przez obszar krajobrazu chronionego. Od Polano-
wa do Buszyna rzeka płynie głęboką, zalesioną doliną i ma charakter 
rzeki górskiej. Od elektrowni w Nowym Żytniku nurt powolnieje,  
a rzeka leniwie płynie odkrytym terenem wśród pól uprawnych i łąk. 

Poza tą ważną rzeką teren gminy ma bardzo urozmaiconą sieć 
wodną. Wschodnią granicę gminy na odcinku około 10 km stanowi 
Jezioro Bobięcińskie Wielkie, a z innych kilkudziesięciu zbiorników 
wodnych największe to jeziora: Kwiecko, Kamienne (Górne), Nicemino 
(Rekowskie), Długie, Zamkowe itp. Stosunki wodne uzupełniane są na 
zachodzie przez rzekę Polnicę i Mszankę, a na południu przez Dręż-
niankę, która z większymi i mniejszymi strugami tworzy pas rozle-
wisk oraz bagien mających swoją zlewnię w rzece Radew, która wy-
pływa z jeziora Kwiecko koło Żydowa. Nieprzerwany pas wysokich 
lasów okala tereny gminy od wschodu, południa i zachodu, tworząc kil-
ka atrakcyjnych i chronionych rezerwatów przyrodniczych. 

Na terenie gminy znajduje się między innymi najwyższe wzniesienie 
województwa zachodniopomorskiego – Góra Złocień (231,5 m n.p.m.). 
Ponadto kilkanaście wzniesień: Długa Góra, Niedźwiedzia Góra, Rysia 
Góra, Ogniowa Góra, Święta Góra i inne, tworzy w krajobrazie gminy 
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rejony odznaczające się niezwykle wysoką atrakcyjnością turystyczną. 
Południową i południowowschodnią ostoję lasów okalających gminę 
stanowi leśny kompleks lasów warcińsko-polanowskich. 

Występujące na terenie gminy pola orne zajmują środek i północny 
skrawek gminy. Gleby tu zalegające tworzą głównie płaty glin zwało-
wych i piasków naglinowych, piasków całkowitych, a w rejonie dolin 
rzecznych gleb torfowych i mułowo-torfowych. Zamieszkiwanie w po-
bliżu doliny rzeki zapewniało kontakt międzyplemienny, stałą komu-
nikację i dostęp do zróżnicowanych zasobów środowiska przyrodniczego. 
Nie dziwi więc fakt lokalizacji stanowisk archeologicznych na terenie 
gminy Polanów, których zdecydowana większość zarejestrowana jest 
w pobliżu większych jezior oraz wzdłuż terenów Grabowy (m.in. miej-
scowości: Żydowo, Kępiny, Rekowo, Buszyno, Nacław, Polanów). 

Decydujący wpływ na ukształtowanie terenu miało ostatnie zlodo-
wacenie, zwane bałtyckim. W wyniku tzw. czwartego postoju cofające-
go się ku północy lodowca powstał pas moren czołowych, przebiegają-
cych w kierunku południowego zachodu i północnego wschodu. 

2. Dotychczasowy stan wiedzy archeologicznej 

Rekonstrukcja najdawniejszych dziejów gminy Polanów jest 
zadaniem niełatwym z uwagi na rodzaj dotychczasowej bazy źródło-
wej, która dotyczy głównie rezultatów prac amatorskich oraz przypad-
kowych odkryć lub badań o charakterze ratowniczym, i to z końca XIX 
i początków XX wieku, prowadzonych zazwyczaj przez nauczycieli lub 
właścicieli majątków. 

Zainteresowanie najdawniejszymi dziejami zasiedlenia rejonu Po-
lanowa i okolic potwierdzone jest odkryciami archeologicznymi bardzo 
wcześnie. Już w początkach XVII wieku wspomniane zostało nieco-
dzienne znalezisko, mianowicie skarb naszyjników brązowych z osadzo-
nymi na obręczy kółkami i bransoletkę nerkowatą z Żydowa, i umiesz-
czone w 1617 roku w „Visirungsbuch” księcia pomorskiego Filipa II 
(1571–1618), wielkiego kolekcjonera zabytków i prekursora zbierac-
twa (Bollnow 1937/1938: 10–11; Skrzypek 2001: 120–122). Nieco da-
nych o wczesnośredniowiecznych grodziskach Pomorza Środkowego,  
w tym obiektach z naszego terenu, zawierają prace Ludwiga Giese-
brechta umieszczone w wydawnictwie „Baltische Studien” z 1945 i 1946 
roku (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 205). 
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Następne informacje archiwalne poświadczają odkrycia archeolo-
giczne z końca XIX wieku, miedzy innymi w: Polanowie (skarb sztyle-
tów krzemiennych KCSZ), w Żydowie (grodzisko WŚ, stan. 10 – infor-
macja z 1888 roku), Kępinach–Żydowie (cmentarzysko WŚ, stan. 6  
– informacja z 1898 roku), Bożenicach (brązowy grot oszczepu z 1892 
roku). Kolejne z początków XX wieku, miedzy innymi: skarb brązowy  
z 1900 roku znaleziony w Nacławiu, dwa cmentarzyska KPM w Polano-
wie z 1904 i 1908 roku oraz cmentarzysko późnolateńskie z tej miejsco-
wości odkryte, w 1912 oku, drugi skarb brązowy z Nacławia znaleziony 
w 1913 roku, a także skarb siekierek brązowych z Żydowa i kurhany 
neolityczne odkryte w 1917 roku. Prawdopodobnie z początków XX 
wieku pochodzi jeszcze jeden brązowy skarb z Żydowa, odkryty na wy-
spie jeziora Kwiecko. 

Zabytki pozyskiwane w XIX i początkach XX wieku trafiały najczę-
ściej do Królewskiego Muzeum Etnologicznego i Prehistorycznego w Ber-
linie (Königlische Museum für Volkerkunde in Berlin) lub Muzeum 
Antykwarycznego w Szczecinie (Antiquarisches Museum in Stettin) bę-
dącego zbiorami Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szcze-
cinie (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde 
in Stettin), z którego zbiorów powstało Muzeum Miejskie w Szczecinie 
(1913 rok). Do tego Muzeum przekazywano najbardziej atrakcyjne 
okazy archeologiczne z Prowincji Pomorskiej. W następnych latach, 
zwłaszcza 20. i 30. XX wieku, kiedy powstawały muzea regionalne, 
znajdowane zabytki archeologiczne przede wszystkim je zasilały (Skrzy-
pek 2001: 139). W naszym wypadku zabytki z gminy Polanów wzboga-
cały Muzeum Regionalne w Darłowie (Heimatmuseum Rügenwalde). 

Nieliczne zabytki, zwłaszcza narzędzia krzemienne i kamienne czy 
popielnice z grobów ciałopalnych, przechowywano w szkolnych izbach 
pamięci, między innymi w szkole w: Bukowie Polanowskim, Krągu, 
Starym Żelibórzu, Gołogórze, Kościernicy i zapewne jeszcze innych,  
o których nie mamy wiadomości. 

Na kilku zarejestrowanych w terenie obiektach archeologicznych 
(zwłaszcza kurhanach) autopsję oraz badania wykopaliskowe na po-
czątku XX wieku przeprowadził Adolf Stubenrauch – kustosz zbiorów 
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 
1890–1922. Swoje spostrzeżenia terenowe spisywał w dzienniku, a póź-
niej publikował informacje w czasopiśmie „Monatsblätter” lub „Balti-
sche Studien”. W tym wypadku dotyczy to głównie cmentarzyska kur-
hanowego z wczesnego średniowiecza w Żydowie (stan. 8, dawniej 
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stan. 1) i cmentarzyska kurhanowego z późnego neolitu w Żydowie 
(stan. 18, dawniej stan. 5), a także cmentarzyska kurhanowego praw-
dopodobnie kultury łużyckiej w Chociminie, które spenetrował w 1921 
roku. Cmentarzysko kurhanowe z grobami szkieletowymi (stan. 8)  
w Żydowie sondażowo badał również pastor G. Magdalinski ze Świe-
szyna koło Koszalina w 1920 roku, który w początkach XX wieku roz-
kopał kilka ważnych cmentarzysk ciałopalnych z wczesnego okresu 
halsztackiego w powiecie koszalińskim (Magdalinski 1930: 1–2). Trze-
ba jeszcze wspomnieć o odkryciach nauczyciela Kahlhoffa w 1917 roku 
w Żydowie na tzw. Fellbergu czy nauczycieli Ernesta Falka i Buscha 
na cmentarzyskach KPM w okolicach Polanowa. 

Niejednokrotnie zabytki z jednego stanowiska trafiały do różnych 
muzeów. Tak było z narzędziami krzemiennymi z cmentarzyska kur-
hanowego w Żydowie (stan. 5), które częściowo przekazano do muzeów 
w Szczecinie i Darłowie. Być może pozyskiwane były w różnych latach 
i te wcześniejsze dostały się do Muzeum w Szczecinie (penetracja  
A. Stubenraucha w latach 1917–1922), natomiast te, które trafiły do 
Muzeum w Darłowie, były wynikiem badań interwencyjnych D. von 
Kleista w latach 30. XX wieku. Z badanego w początkach lat 30. cmen-
tarzyska KPM w Polanowie (stan. 1) część naczyń jest do dzisiaj  
w Muzeum w Szczecinie, a inne były w Muzeum w Darłowie, a obecnie 
w Muzeum w Koszalinie. Kilkanaście bardzo cennych okazów archeo-
logicznych znajdowało się w kolekcjach prywatnych, między innymi 
von Sendena, właściciela majątku w Nacławiu i Dadzewie, a także 
niejakiego von Platena z Bożenic czy też Smiterlöwa z Franzburga  
w Niemczech, który prawdopodobnie przyjeżdżał w te okolice w odwie-
dziny(?). Von Senden, właściciel majątku w Nacławiu, przechowywał 
w swoich zbiorach głównie skarby brązowe, miedzy innymi te z III 
okresu epoki brązu, które znalezione w 1900 i około 1914 roku przy-
padkowo przez robotników. Generalnie zabytki z terenów gminy Pola-
nów za sprawą von Kleista trafiały do Muzeum Regionalnego w Dar-
łowie, a tylko sporadycznie, chociażby skarb brązowy z Kościernicy, do 
Muzeum Regionalnego w Koszalinie (Skrzypek 2003: 108). 

Wzrost zainteresowań najdawniejszymi dziejami regionu Polano-
wa i Żydowa oraz okolicznych miejscowości, potwierdzony odkryciami  
i badaniami ratowniczymi, dotyczy lat 20. i 30. XX wieku w związku  
z rozpoczęciem działalności archeologicznej amatora-archeologa Diet-
hera von Kleista z Tychowa Sławieńskiego (Rączkowski 2002: 45–47). 
Był on „honorowym opiekunem” zabytków archeologicznych na powiat 
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sławieński, dzięki czemu był zobowiązany do poszukiwania i rejestro-
wania znalezisk archeologicznych, a w razie zagrożenia upoważniony 
do prowadzenia ratowniczych badań terenowych. 

W okresie swojej działalności w okolicach Polanowa von Kleist badał 
powierzchniowo i sondażowo, między innymi: domniemane grodzisko  
w Polanowie (stan. 4), grodzisko w Żydowie (stan. 10), osadę wczesno-
średniowieczną w Polanowie (stan. 7), usytuowaną w pobliżu żwirowni 
i cmentarza komunalnego, którą powierzchniowo spenetrował w 1942 
roku, a także cmentarzysko grobów skrzynkowych KPM w Świerczy-
nie, badane w 1934 roku i Bożencach, skąd uratował w 1933 roku bo-
gato zdobione popielnice z pokrywami. 

Przeglądając różnorodne odkrycia amatorskie z okresu międzywo-
jennego, należy wspomnieć o dokonaniach miejscowych nauczycieli, 
głównie z Polanowa i Żydowa, m.in.: Hüpsela, Kohlhoffa (który miał 
swój udział w organizacji Muzeum w Darłowie na Zamku Książąt Po-
morskich), P. Mantzkego, J. Woedtkego, Buscha i innych. 

Po II wojnie światowej pionierskimi badaniami archeologicznymi 
na terenie gminy Polanów były ratownicze badania wykopaliskowe  
w rejonie powstającej elektrowni wodnej w Żydowie, które prowadziła 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Oddział w Warszawie w la-
tach 1966–1968 na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhano-
wym w Żydowie (stan. 8) i na osadzie (stan. 3) położonej na wyspie 
jeziora Kwiecko, a także na grodzisku w Starym Bornem nad jeziorem 
Kwiecko (Członkowski 1967; 1969a; 1969b). W trakcie tych badań od-
kryto jeszcze kilka stanowisk kurhanowych na zboczach wzgórz i wo-
kół kotliny jeziora Kwiecko (Członkowski 1969b: 423). 

Podczas dwusezonowych badań wykopaliskowych na grodzisku  
w Starym Bornem, prowadzono także archeologiczne badania weryfi-
kacyjno-powierzchniowe i sondażowe na terenie gminy Polanów zwią-
zane z rozpoznaniem grodzisk i osad wczesnośredniowiecznych (Łosiń-
ski, Olczak, Siuchniński 1971: 199–205; 234–244). Realizacją tego 
ważnego przedsięwzięcia zajęła się Katedra Archeologii Powszechnej  
i Wczesnośredniowiecznej UAM w Poznaniu w 1968 roku. Na zapleczu 
grodziska w Polanowie i Żydowie zarejestrowano sześć osad wczesno-
średniowiecznych i trzy cmentarzyska. 

Poza wymienionymi odkryciami na terenie gminy Polanów waż-
nymi informacjami dopełniającymi proces odtwarzania pradziejów 
rejonu Polanowa były rezultaty badań weryfikacyjno-powierzchnio-
wych prowadzonych w ramach programu AZP w latach 1986–1991 
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przez archeologów koszalińskich, których wyniki zarejestrowano na 
arkuszach badawczych AZP nr: 15–23, 15–26, 16–24, 16–25, 16–26, 
17–25, 18–26, 19–261. Ich rezultaty pomocne były przy skonstruowa-
niu przybliżonego obrazu zasiedlenia tych terenów przez następujące 

__________________ 

1 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczki nr: 166, 237, 
267, 280, 305, 306, 322, 356, 421, 422, 453. 

 
Ryc. 1. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki kamienia na terenie gminy
Polanów. Legenda: 1 – mezolit, 2 – mezolit/neolit, 3 – neolit (ogólnie), 4 – KPL, 5 – KAK,
6 – KCSZ, 7 – SCHN/WEB, 8 – megality, 9 – kurhany. Opr. I. Skrzypek, Rys. B. Kammer 
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po sobie społeczności. W trakcie tych badań lokalizowano 770 nowych 
punktów osadniczych od epoki kamienia po czasy późnego średniowiecza, 
sygnalizowane obecnością materiałów krzemiennych i ceramicznych. 

Rezultatem odkryć archeologicznych i badań ratowniczych odno-
towanych w tekście są mapy gminy Polanów (Ryc. 1–4) z naniesionymi 

 
Ryc. 2. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza na terenie gminy Polanów. Legenda: 1 – znaleziska z I–III EB, 2 – osady KŁŻ,  
3 – osady KPM, 4 – cmentarzyska płaskie KŁŻ, 5 – kurhany KŁŻ, 6 – cmentarzyska  
 KPM, 7 – skarby brązowe, 8 – znaleziska luźne KŁŻ. Opr. I. Skrzypek, Rys. B. Kammer 
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Ryc. 3. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza na terenie gminy Polanów. Legenda: 1 – stanowiska późnolateńskie, 2 – osady 
KWL, 3 – cmentarzyska KWL, 4 – stanowiska grupy dębczyńskiej, 5 –znaleziska luźne.  
 Opr. I. Skrzypek, Rys. B. Kammer 

stanowiskami podzielonymi na kategorie odpowiadające ich zróżnico-
waniu kulturowemu i chronologicznemu. Na mapach zaznaczono wszyst-
kie stanowiska archiwalne i te ważniejsze odkryte w trakcie badań 
AZP. Materiały zabytkowe z gminy Polanów zgromadzone są głównie 
w Muzeum w Koszalinie oraz Szczecinie, Berlinie i Stralsundzie. 
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Ryc. 4. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z wczesnego średniowiecza na 
terenie gminy Polanów. Legenda: 1 – grodziska, 2 – osady, 3 – cmentarzyska kurhano-
we, 4 – cmentarzyska szkieletowe, 5 – znaleziska luźne, 6 – Święta Góra Polanowska.  
 Opr. I. Skrzypek, Rys. B. Kammer 

3. Łowcy i zbieracze epoki kamienia 

Przyjmuje się powszechnie, że po ustąpieniu lodowca, pod 
wpływem kolejnych przemian Bałtyku, zmienił się tu także klimat –  
z suchego kontynentalnego na wilgotny morski. Istotne zmiany nastą-
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piły w świecie flory i fauny. Pojawiły się lasy brzozowo-sosnowe, a tak-
że olcha, jesiony, wierzby i inne oraz bogactwo ssaków, ptactwa, ryb  
i zwierząt, niezbędnych żywicieli człowieka, jak chociażby: tur, łoś, 
jeleń, niedźwiedź i inne drobniejsze. Wszystkie te zmiany związane są 
z początkami okresu atlantyckiego. Poczynając od około 6000 lat p.n.e. 
wkroczyły na tereny Pomorza, w tym także tereny Pojezierza Draw-
skiego i Wysoczyzny Bytowskiej, grupy ludzkie o gospodarce określo-
nej w archeologii jako mezolityczna, bezpośrednio związana z eksplo-
atacją środowisk leśnych i akwenów wodnych. Były to społeczności, 
dla których myślistwo, rybactwo i zbieractwo dawało najlepsze efekty 
umożliwiające egzystencję (Kobusiewicz 1999: 90). 

Ze środkową epoką kamienia, czyli mezolitem (8300–4200 p.n.e.) 
wiążą się początki osadnictwa, zarejestrowane jednak bardzo nielicz-
nie na terenie omawianej gminy. Były to krótkotrwałe obozowiska 
niewielkich grup związanych ze środowiskiem leśno-wodnym, czego 
przejawem może być szczególna popularność łuku jako narzędzia do 
polowania na mniejsze zwierzęta, a także używanie harpunów o ostrzach 
kościanych i z poroża. Obozowiska zajmowały suche i piaszczyste te-
reny w pobliżu zbiorników wodnych i moczarów na skraju lasów, bli-
sko zalegania surowca krzemiennego potrzebnego do wyrobu narzędzi. 
Z krzemienia potrafili uzyskiwać różnego rodzaju noże, skrobacze, 
drapacze, grociki, zbrojniki i obłęczniki. Zabudowę obozowisk stanowiły 
głównie założenia szałasowe oraz półziemianki, w sąsiedztwie których 
występowały często paleniska lub jamy o charakterze gospodarczym. 

Kompleksowe badania wykopaliskowe i powierzchniowe prowa-
dzone w latach 80. XX wieku przez archeologów wrocławskich (Zbig-
niew Bagniewski) na terenie Pojezierza i Równiny Drawskiej ujawniły 
krzemienne materiały zabytkowe i obiekty osadowe związane z ludno-
ścią należącą do wspólnoty Duvensee (miejscowość w okolicach Ham-
burga) oraz ludności kultury Svaerdborg (Dania) przybyłych z północnego 
zachodu Europy oraz społeczności kultury chojnicko-pieńkowskiej pe-
netrujących nasze tereny nieodległych rejonów południowo-wschodniej 
części województwa pomorskiego (Bagniewski 1996: 132–140). 

Na ślady obozowiska mezolitycznego natrafiono w Żydowie, na wy-
spie jeziora Kwiecko, podczas badań powierzchniowych i sondażowych 
osady wczesnośredniowiecznej (stan. 3) w 1966 roku, datowanej na X–
XII wiek (Członkowski 1967: 44). W północnej części wyspy zebrano 
mikrolityczny inwentarz krzemienny, w tym: 1 skrobacz odłupkowy 
podkrążkowy, 1 skrobacz jednoboczny o łukowatym drapisku na odłup-
ku korowym, 1 obłęcznik na nieregularnym wiórze, trzy fragmenty 
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Ryc. 5. Zabytki krzemienne i kamienne z gminy Polanów. Legenda: a – Wielin (KPL), 
b, e, f, g, h – Żydowo (M/N, N), c – Wietrzno (KCSZ), d – Żydowo (KPL). Wybór autora  
 według archiwum Muzeum w Koszalinie. Rys. B. Kammer 
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wiórów oraz pewną liczbę odpadów krzemiennych. Materiały znajdują 
się w Dziale Archeologicznym Muzeum w Koszalinie. Te zespoły skła-
dem zbliżone są do inwentarzy społeczności chojnicko-pieńkowskiej. 
Inną grupę znalezisk zaliczanych do mezolitu, oprócz narzędzi neoli-
tycznych, wydobyto także na cmentarzysku kurhanowym (stan. 5) 
położonym na wschód od Żydowa (Ryc. 5e, f). Penetrację stanowiska 
przeprowadził Adolf Stubenrauch w 1917 roku (Stubenrauch 1918: 40). 

W trakcie badań AZP ślady osadnictwa mezolitycznego rozpoznano 
w: Nacławiu (stan. 9, AZP 16–24/5), Gołogórze (stan. 5, AZP 19–
26/21), Rzeczycy Wielkiej (stan. 22, AZP 16–26/84), Polanowie (stan. 
44, AZP 16–25/60), Jacinkach (stan. 12, AZP 16–25/13) i wielu jeszcze 
innych miejscowościach, gdzie zebrano różnorodny materiał krze-
mienny. 

Być może na omawiany okres można datować motykę z poroża je-
lenia znalezioną w okresie międzywojennym w Gołogórze, przechowy-
waną niegdyś w Muzeum Regionalnym w Darłowie (Kleist 1955: 103, 
nr 233a). Zabytki z poroża i kościane mogą należeć do okresu, kiedy 
nastąpiło przejście do gospodarki przyswajającej, charakteryzujących 
paleolitycznych i mezolitycznych łowców-rybaków i zbieraczy, do go-
spodarki wytwarzającej o rolniczo-hodowlanym charakterze, jakie do-
konało się w okresie pomiędzy 4300 a 3400 lat p.n.e. Należy przypisać 
je ludności maglemoskiej (Galiński 1992: 207–209). Penetracje ludno-
ści postmaglemoskiej ograniczały się do strefy przymorskiej, jednak 
szlakami komunikacyjnymi, jakimi były rzeki Pomorza Środkowego 
(Wieprza, Grabowa, Słupia, Łupawa), pewne gromady ludzkie oraz 
wszelkie idee związane z zachodnioeuropejskim kręgiem kulturowym 
docierały do strefy pojeziernej. 

Wyznaczenie schyłku całego okresu mezolitu napotyka na szereg 
trudności, bowiem ugrupowania zbieracko-myśliwsko-łowieckie o cha-
rakterze mezolitycznym egzystowały na terenie Niżu aż do początków 
epoki brązu, czyli aż po II tysiąclecie p.n.e. 

4. Plemiona rolniczo-hodowlane 

Zdecydowane ocieplenie klimatu około V tysiąclecia p.n.e. 
spowodowało przechodzenie miejscowych społeczności łowiecko-zbie-
rackich do gospodarki opartej na uprawie roli, chowie zwierząt i pro-
dukcji żywności. Nowe prądy kulturowe docierały początkowo z zacho-
du i północnego zachodu, a później z południa ku północy Europy. 
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Upowszechniały one szereg innowacji technicznych, np.: lepienie i for-
mowanie naczyń glinianych, szlifowania i gładzenia kamienia oraz 
wiercenia otworów w narzędziach kamiennych, a także doskonalenie 
obróbki krzemienia (Jankowska 1990: 246). Innowacje w gospodarce 
nie bez przyczyny określa się jako tzw. rewolucję neolityczną. Poja-
wienie się na terenie ziem polskich pierwszych plemion rolniczych 
stało się podstawą do wydzielenia młodszej epoki kamienia, czyli neo-
litu (4500–1800 p.n.e.). Do powstania nowej jakości społeczno-kulturo-
wej, oprócz zmian w gospodarce i zakresie środków produkcji, zapewne 
przyczyniły się też struktury pozamaterialne. 

Uważa się, że inspiracją zachodzących zmian w świadomości czło-
wieka w epoce neolitu była większa potrzeba życia ceremonialnego  
i wiedzy magicznej (Czerniak 1994: 24–25). Przemiany społeczno-gos-
podarcze zachodzące w neolicie miały fundamentalne znaczenie dla 
dalszego rozwoju społecznego nie tylko w tej epoce, ale i wszystkich 
następnych. W Europie tego czasu uformowało się kilka następujących 
po sobie kompleksów kulturowych, obejmujących wielkie obszary. 
Różniły się one nie tylko wyrobami, ale także sposobami gospodaro-
wania, budowy domów i systemami wierzeń. Kompleksy te, nazywane 
przez archeologów kulturami, mają nazwy urobione od charaktery-
stycznych cech naczyń glinianych (Kulczycka-Leciejewiczowa 1979). 

Za najstarsze należy uznać ślady obecności typowo rolniczej ludno-
ści kultury ceramiki wstęgowej (KCW), wywodzącej się z terenów 
naddunajskich, następnie kultury pucharów lejkowatych (KPL) i jej 
kontynuatorki w zakresie gospodarczym, czyli kultury amfor kulistych 
(KAK). Najbardziej wyrazistą społecznością w neolicie była ludność 
kultury ceramiki sznurowej (KCSZ), związana z gospodarką koczowni-
czą, pasterską, która przetrwała do wczesnej epoki brązu. 

Ślady pobytu grup ludności cyklu wstęgowego na terenie gminy nie 
są w materiałach archiwalnych zarejestrowane. Niewykluczone jed-
nak, że niektóre z narzędzi kamiennych przechowywanych niegdyś  
w wiejskich szkołach, odnotowane w archiwaliach jako zabytki ogólnie 
neolityczne, na przykład toporki kamienne z Bukowa Polanowskiego, 
Starego Żelibórza czy Żydowa (Ryc. 5b), mogły pozostawić plemiona 
„wstęgowców”(?). 

Wprowadzenie nowych zdobyczy cywilizacyjnych i zmian wynika-
jących z tzw. rewolucji neolitycznej było efektem pojawienia się na 
naszym terenie plemion KPL. Zajęcia rolnicze tych społeczności wy-
musiły w miarę osiadły tryb życia. Wśród materiałów zabytkowych 
spotykanych na stanowiskach wyróżniają się: ułamki naczyń pucha-
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rów o lejkowatym wylewie, flasze z kryzą, misy, talerze, amfory, a z 
narzędzi przeważają kamienne i krzemienne siekiery czworościenne  
o grubym lub ścienionym obuchu, kamienne topory bojowe z otworem 
w połowie wysokości z rozszerzonym ostrzem czy kamienne topory  
z charakterystycznym obuchem, czyli tzw. czekany wykorzystywane 
jako narzędzia i broń. 

Niewielkie osady zabudowane były zbliżonymi do prostokąta do-
mami słupowymi, obok których występują konstrukcje ziemiankowe  
i liczne jamy gospodarcze. Rozwijająca się na Pomorzu lokalna odmia-
na KPL, zwana grupą łupawską, obejmowała Pomorze Środkowe ogra-
niczone rzekami Parsętą (na zachodzie) i Łebą (na wschodzie), a od 
południa wododziałem biegnącym grzbietem moreny czołowej (Wierz-
bicki 1999). 

Na terenie gminy Polanów osadnictwo KPL zasygnalizowane jest 
kilkunastoma pojedynczymi znaleziskami narzędzi krzemiennych i ka-
miennych oraz fragmentami naczyń. 

Najbardziej znanym w literaturze zabytkiem KPL z terenów gminy 
Polanów jest puchar lejkowaty z Rosochy o wyodrębnionej szyjce i ma-
łym dnie, zdobiony pasmami pionowych linii rytych i dookolnym rzędem 
głębokich nakłuć, o wymiarach: wysokość – 11 cm, średnica wylewu – 
16 cm (Ryc. 6f). Naczynie zostało znalezione w bagnie w okolicach wsi 
i może wskazywać, że jest to depozyt ofiarny (Siuchniński 1969: 31). 
Puchar znajduje się w zbiorach archeologicznych Muzeum w Koszalinie. 

Innym znaleziskiem ceramicznym KPL jest fragment brzuśca na-
czynia zdobionego pasmami pionowych, krótkich stempelków, jaki 
został znaleziony w pobliżu Sowinka przed 1932 rokiem (Ryc. 6e). 
Diether von Kleist w swojej monografii archeologicznej powiatu sła-
wieńskiego określa to znalezisko jako fragment naczynia „megalitycz-
nego” (Kleist 1955: 31). Prawdopodobnie w sąsiedztwie tego odkrycia 
zostały również znalezione ornamentowane ułamki naczyń KCSZ, 
które niegdyś znajdowały się w Muzeum Regionalnym w Darłowie. 
Uważam, że obydwa znaleziska mogą pochodzić ze zniszczonego daw-
no temu grobu megalitycznego ludności kultury pucharów lejkowa-
tych, wykorzystywanego również przez ludność KCSZ. 

Pewną grupę krzemiennych narzędzi odnotowujemy pod miejsco-
wością Żydowo. Nie są niestety znane bliższe okoliczności i miejsca ich 
znalezienia, chociaż wydaje się, że mogą pochodzić z rozkopywanych  
w latach 20. XX wieku przez Adolfa Stubenraucha kurhanów położo-
nych na wschód od Żydowa albo z osady z nieistniejącej obecnie miej-
scowości Bagnica (Głogowiec) w pobliżu Jeziora Kamienne (Kleist 1955: 
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Ryc. 6. Zabytki krzemienne, kamienne i gliniane z gminy Polanów. Legenda: a – Ja-
cinki (WEB), b – Dadzewo (N), c, d – Żydowo (M/N), e – Sowinko (KPL), f – Rosocha 
(KPL), g – Polanów (KCSZ). Wybór autora według archiwum Muzeum w Koszalinie.  
 Rys. B. Kammer 
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Ryc. 7. Zabytki krzemienne, kamienne i gliniane z gminy Polanów. Legenda: a – Ży-
dowo (N), b – Gołogóra (KPL), c – Żydowo (SCHN–WEB), d – Gołogóra (KCSZ), e – 
Kępiny (KCSZ), f – Nacław (KCSZ). Wybór autora według archiwum Muzeum w Kosza- 
 linie. Rys. B. Kammer 
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104). Do tych zabytków, które obecnie w części znajdują się w Muzeum 
w Koszalinie, należą: drapacz krzemienny na wiórowcu o załuskanych 
bokach długości 8,2 cm i szerokości 2,7 cm (Ryc. 6c), wiór krzemienny 
duży o krawędziach łuskanych zwrotnie na obie strony długości 8,9 cm 
i szerokości 3,3 cm (Ryc. 6d) a także odłupek krzemienny długości  
5,2 cm (Ryc. 5g). Kolejnymi narzędziami KPL określanymi jako „noże” 
krzemienne, pochodzące z bliżej nieokreślonego grobu w pobliżu daw-
nej wsi – kolonii Bagnica, jest regularny wiór krzemienny o długości 
10,6 cm z retuszem przykrawędnym i drugi podobny kształtem i wiel-
kością „nóż” krzemienny znaleziony przy zakładaniu kopca na ziem-
niaki w 1917 roku w pobliżu Żydowa (Ryc. 7a), które są w zbiorach 
archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie2. 

Z okolic Żydowa ze zniszczonego kurhanu na wzniesieniu Fellberg, 
położonym około 500 m na wschód od wsi, pochodzi fragment siekierki 
krzemiennej, czworościennej o zachowanej długości 6 cm, ze śladami 
wygładzania na ściankach (Ryc. 5d). Z dziennika Stubenraucha z 1917 
roku wynika, że na tym Fellbergu znajdowało się siedem kurhanów 
kamienno-ziemnych, z których jeden został rozkopany3. O tym fakcie 
poinformował Stubenraucha nauczyciel Kohlhoff z Żydowa, który 
przekazał, że w otwartym kurhanie znajdowała się pusta skrzynia 
kamienna o wymiarach 1 × 0,5 m (prawdopodobnie pozostałość po po-
chówku szkieletowym). W miejscu pochówka szkieletowego listonosz  
z Żydowa znalazł właśnie wspomniany fragment siekierki krzemien-
nej jasnego koloru, którą dał Kohlhoffowi, a ten przekazał ją A. Stu-
benrauchowi4. Zabytek do dzisiaj znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (nr inw. A/646). 

Dwie siekierki krzemienne KPL znamy z miejscowości Gołogóra. 
Jedna z nich o długości 8,2 cm została znaleziona przypadkowo w 1937 
roku i niegdyś znajdowała się w szkole w Gołogórze (Ryc. 7b), nato-
miast druga o długości około 20 cm była przechowywana w wiejskiej 
szkole w Drzewianach (Kleist 1969: 101)5. Półfabrykat siekierki krze-
miennej o długości 19,6 cm, czworościennej, o ścienionym obuchu  
i częściowo załuskanych powierzchniach znalazł w 1999 roku miesz-
__________________ 

2 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczki nr 
1337 i 1341. 

3 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie – Dzien-
nik Stubenraucha, t. 40, s. 8 z 17 września 1917 roku. 

4 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka  
nr 1337. 

5 Archiwum kartkowe Kazimierza Siuchnińskiego, teczka pow. Sławno. 
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kaniec Kępic, który kopał dół na śmieci w obrębie swojej posesji  
w miejscowości Pieczyska, gm. Polanów, nad Jeziorem Bobięcińskim. 
Zabytek znajduje się w Dziale Archeologicznym Muzeum w Kosza-
linie6. 

Być może narzędziem ludności KPL były dwie siekierki krzemien-
ne z Bukowa Polanowskiego, znalezione około 1927 i 1937 roku, które 
niegdyś były przechowywane w izbie szkolnej w Bukowie. Obydwa 
zabytki zaginęły po wojnie i trudno jest zweryfikować znaleziska, 
zwłaszcza że nie zachowały się nawet ich rysunki7. Także siekiery 
krzemienne z Warblewa i Dadzewa, datowane ogólnie na neolit, mogły 
należeć do społeczności KPL. Pierwsza z nich, o której mamy mało wia-
domości, znajdowała się kiedyś w zbiorach Heimatmuseum Rügenwalde 
(Muzeum Regionalne w Darłowie), natomiast druga o długości 20 cm  
i mocno załuskanej powierzchni była w zbiorach prywatnych właścicie-
la ziemskiego von Sendena z Dadzewa i Nacławia (Ryc. 6b). Obecnie 
brak wiadomości o tych zabytkach, a informacje o nich mamy z publi-
kacji Kunkla i Kleista (Kleist 1969: 104, nr 828). 

Narzędziem, a także bronią ludności KPL są topory kamienne  
o asymetrycznym ostrzu i guzikowatym obuchu z otworem, określane 
również jako czekany. W miejscowości Wielin na początku XX wieku 
znaleziono taki topór z guziczkowatym obuchem i symetrycznie roz-
szerzonym ostrzem o długości 10,8 cm (Ryc. 5a). Czekan znajdował się 
kiedyś w prywatnych zbiorach niejakiego Schmiterlöwa z Franzburga 
(Niemcy), natomiast kopia w Muzeum w Darłowie (obecnie w Muzeum 
w Koszalinie). Toporek kamienny, czworościenny, z otworem prze-
wierconym równolegle do ostrza o długości 13 cm, znaleziono w 1983 
roku na polu PGR w Bukowie Polanowskim (Ryc. 8a). Obecnie egzem-
plarz znajduje się w Muzeum w Koszalinie. 

Ludność KPL grzebała swoich zmarłych głównie w obrządku szkie-
letowym, często w potężnych grobowcach kamienno-ziemnych określa-
nych jako groby megalityczne, ale także w grobach płaskich i w kurha-
nach, wewnątrz których znajdowały się kamienne skrzynie grobowe. 
Groby megalityczne znamy z Pomorza Zachodniego i Kujaw. Najbliż-
sze skupisko tych obiektów zachowanych do naszych czasów znajduje 
się na terenie gminy Malechowo, w lesie bukowym w pobliżu wsi Bor-
kowo (Skrzypek 2002: 21–33; Wierzbicki 2005: 93–112). Największe 
skupisko tych budowli, rozpoznane wykopaliskowo, zlokalizowane jest
__________________ 

6 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1622/S. 
7 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1044/S. 
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Ryc. 8. Zabytki krzemienne i kamienne z gminy Polanów. Legenda: a – Bukowo Pola-
nowskie (KPL), b – Buszyno (KAK), c – Krąg, odłupek z krzemienia pasiastego (N).  
 Wybór autora według archiwum Muzeum w Koszalinie 

w rejonie wsi Łupawa i Poganice w powiecie słupskim (Jankowska 
1980: 72–105; Wierzbicki 1999). 

Na terenie dzisiejszej gminy Polanów, w pobliżu Żydowa, około 1 km 
na północny zachód od wsi w rejonie tzw. Krwawego Wąwozu, po oby-
dwu stronach biegnącej jarem leśnym drogi, stwierdzono dwa skupi-
ska olbrzymich głazów, które należy łączyć z występującymi w tym 
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rejonie grobami megalitycznymi (Walter 1918). Z miejscem z tym 
związanych jest szereg legend (Koglin 1939: 55). Badania poszuki-
wawcze w tym rejonie przeprowadzono w 1966 roku (Członkowski 
1967: 44). Być może trapezowate wyniesienie o długości około 20 m  
i szerokości 6–7 m odkryte przez archeologów koszalińskich w 1986 
roku w pobliżu Rzeczycy Wielkiej stanowić może jeden z zachowanych 
grobów megalitycznych typu łupawskiego8. 

O cmentarzysku kurhanowym w Żydowie oznaczonym jako stano-
wisko 1, z ceramiką neolityczną, wspomina von Kleist i lokuje je w lesie 
bukowym, na zachód od szosy Żydowo–Kępiny, obok grodziska wczes-
nośredniowiecznego, stanowisko 10 (Kleist 1955: 35)9. 

Na zakończenie przeglądu stanowisk archeologicznych przypisy-
wanych ludności KPL trzeba wspomnieć o neolitycznych małych żar-
nach nieckowatych, które zostały znalezione w 1997 roku w młodym 
lesie sosnowym, niegdyś będącym polem ornym, niedaleko Karsiny, 
przy szosie Mostowo–Drzewiany10. 

Kontynuatorem w wielu aspektach systemu gospodarczego ukształ-
towanego przez społeczności kultury pucharów lejkowatych u schyłku 
neolitu (2600–2200 p.n.e.) była ludność kultury amfor kulistych (KAK), 
wywodząca się z południowo-zachodniej strefy Morza Bałtyckiego. Na 
terenie gminy Polanów osadnictwo tej kultury jest słabo poświadczone 
znaleziskami. 

Społeczeństwa te zajmować się musiały w dużym stopniu hodowlą 
zwierząt, czego wymownym świadectwem jest rozbudowany silnie kult 
zwierząt potwierdzony znaleziskami figurek zwierzęcych z bursztynu 
lub kości. Podstawowymi narzędziami były siekiery krzemienne, czwo-
rościenne o grubym obuchu i symetrycznym lub asymetrycznym kształ-
cie, niekiedy wykonane z krzemienia pasiastego, której egzemplarz 
został znaleziony przypadkowo w 1931 roku w Buszynie (Siuchniński 
1961: 13). Powierzchnia siekierki o wymiarach 8,5 cm długości i 5,1 cm 
szerokości ostrza, jest bardzo starannie wygładzana (Ryc. 8b). Zabytek 
obecnie jest w zbiorach archeologicznych Muzeum w Koszalinie11. 

Dwa odłupki z krzemienia pasiastego, znalezione prawdopodobnie 
w 1932 roku w Krągu, znajdowały się niegdyś w szkole wiejskiej  
w Krągu, a później w Muzeum Regionalnym w Darłowie12. Dzisiaj jeden 
egzemplarz przechowywany jest w Muzeum w Koszalinie (Ryc. 8c). 
__________________ 

8 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1318/S. 
9 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1417/S. 

10 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1579/S. 
11 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1579/S. 
12 Archiwum kartkowe Kazimierza Siuchnińskiego, teczka pow. Sławno. 
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Poważniejsze przekształcenia osadnicze na omawianym terenie 
nastąpiły u schyłku neolitu, w chwili przybycia tutaj z północnego za-
chodu ludności kultury ceramiki sznurowej (KCSZ), rozwijającej się na 
Pomorzu po wczesną epokę brązu (2300–1700 p.n.e.). Na ich czele sta-
ła zapewne grupa konnych wojowników uzbrojonych w łuki i strzały  
z krzemiennymi grocikami sercowatymi lub trójkątnymi, krzemienne 
sztylety oraz kamienne topory bojowe o pięciobocznym zarysie i czó-
łenkowate z asymetrycznie rozszerzonym ostrzem. Wśród zabytków 
ruchomych przypisywanych tej kulturze uderza duża liczba dłut i żłob-
ców kamiennych do obróbki drewna, sierpów i „noży” krzemiennych. 

Używanie konia do przemieszczania się wymuszone zostało gospo-
darką pasterską (Machnik 1979). W myśl niektórych interpretacji 
uważa się, że pasterska ludność KCSZ koegzystowała w dość ścisłej 
kooperacji z rolnikami KPL. Przyjmuje się też, że z kulturą ceramiki 
sznurowej związana jest etnogeneza ludów indoeuropejskich, w tym 
wspólnoty bałtosłowiańskiej czy nawet wyłonienia się Prasłowian. 
Niektórzy badacze w pojawieniu się i rozwoju tej kultury widzą odbicie 
procesów indoeuropeizacji dużych połaci Europy, w tym naszego Po-
morza Środkowego (Tymieniecki 1951: 176). 

Znajomość tej kultury na terenie gminy Polanów opiera się na roz-
proszonych znaleziskach broni i narzędzi krzemiennych oraz kamien-
nych, a także na pojedynczych grobach. W roku 1938 nauczyciel Falk  
z Żydowa natrafił na południowy wschód od Gołogóry prawdopodobnie 
na „trójkątną skrzynię kamienną” spoczywającą w bagnie na głęboko-
ści około 2,5 m. W skrzyni znaleziono kubek gliniany słabo profilowa-
ny z taśmowatym uchem o wysokości 5,0 cm (Ryc. 7d). Naczynie to jest 
odpowiednikiem tzw. kubków wkrzańskich fazy płońskiej KCSZ 
(Siuchniński 1972: 148). Naczynie niegdyś znajdowało się w zbiorach 
Muzeum w Darłowie, a obecnie brak danych o jego losie. Wszystko 
wskazuje na to, że mieliśmy w tym wypadku do czynienia z pojedyn-
czym grobem KCSZ, w którym ze względu na siedlisko nie zachował 
się pochówek szkieletowy(?). 

Fragment beczułkowatego naczynia o wysokości 13 cm, które wy-
datowano na schyłek neolitu (KCSZ) i wczesną epokę brązu, znalezio-
no w Żydowie w jednym z kurhanów usytuowanych nad jeziorem 
Kwiecko(?). Wiadomość o tym znalezisku odnotował Diether von Kleist 
w 1932 roku13. Naczynie niegdyś znajdowało się w zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Darłowie, a obecnie brak o nim wiadomości (Ryc. 7c). 
__________________ 

13 Archiwum kartkowe Kazimierza Siuchnińskiego, teczka pow. Sławno. 
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Ułamek wczesnobrązowego pucharu z czopowatym uchwytem znale-
ziono w grobie „skrzynkowym” w Rzeczycy Wielkiej, razem z czapko-
watymi pokrywami i przystawkami, które przekazane zostały do Mu-
zeum w Szczecinie (Eggers, Giesen 1938: 9). Prawdopodobnie grób 
KCSZ wykorzystywały później na pochówek społeczności kultury po-
morskiej. Podobne zjawisko miało miejsce w grobie megalitycznym  
w Borkowie, gm. Malechowo (Skrzypek 2002: 26). Zbliżony formą  
i rozmiarami pucharek czopowaty „sznurowców” znany jest z miejsco-
wości Kanin w gminie Postomino (Skrzypek 2004: 50, ryc. 5e). Jeszcze 
jedno znalezisko ze schyłku neolitu należy odnotować w obszarze gmi-
ny Polanów. Jest to fragment naczynia zdobionego odciskami sznura 
w układzie girlandowym znaleziony w bliżej nieznanych okoliczno-
ściach w Sowinku (Kleist 1969: 104, nr 575)14. 

Najbardziej znanymi przedmiotami ze schyłku neolitu (KCSZ) i po-
czątku epoki brązu (I EB) z gminy Polanów, jest tzw. skarb złożony  
z siedmiu płoszczy sztyletów krzemiennych typu Płonia (według  
K. Siuchnińskiego) o długościach 13,4 do 19,2 cm, znaleziony w 1916 
roku przy budowie torów kolejowych w Polanowie (Ryc. 9A)15. Te oka-
załe laurowate sztylety o starannie załuskanych powierzchniach, nie-
gdyś znajdowały się w zbiorach Muzeum w Berlinie (nr inw. Ic 3629–
3635), natomiast kopie w Muzeum Regionalnym w Darłowie (Siuch-
niński 1969: 31; Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008: 55). Z Polano-
wa pochodzi jeszcze jeden analogiczny krzemienny sztylet o długości 
18,3 cm, znaleziony też koło torów kolejowych w nieokreślonym jednak 
czasie i okolicznościach. Uznawany jest jako znalezisko luźne, chociaż 
można go chyba łączyć ze wspomnianym „skarbem” (Kleist 1969: tabl. 
87, nr 640). Dawniej znajdował się on w zbiorach Westpreussiche 
Provinzial – Museum zu Danzig (nr inwen. VS 14879), natomiast ko-
pia w Muzeum Regionalnym w Darłowie (obecnie w Muzeum w Kosza-
linie – Ryc. 9A). 

Znaleziska płoszczy sztyletów krzemiennych, jakie znamy z Pola-
nowa i terenów powiatu sławieńskiego, między innymi z: Malechowa, 
Żegocina, Borkowa (Skrzypek 2005: 50), Smardzewa, Warszkowa 
(Skrzypek 2008: 133–134) i Sierakowa Sławieńskiego (Skrzypek 2009: 
40) odzwierciedlają proces nawiązywania dalekosiężnej wymiany mię-
__________________ 

14 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1311. 

15 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1288. 
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Ryc. 9. Zabytki krzemienne i brązowe z gminy Polanów. A – Polanów (SCHN–WEB),  
 B – Kościernica, skarb bransolet brązowych (II EB). Według Kleist 1969 (A) i 1955 (B) 

dzy społecznościami międzyrzecza Wieprzy i Grabowej, kontynuują-
cymi jeszcze tradycje schyłku neolitu, a społecznościami wczesnobrą-
zowymi z południa Europy. 
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Do składników inwentarza kulturowego ludności KCSZ należą też 
krzemienne groty strzał, dłuta i topory kamienne. Z okolic Żydowa,  
z prawdopodobnie rozkopanego kurhanu na wzniesieniu Fellberg(?) 
pochodzi krzemienny grot strzały o długości 4 cm, znaleziony w 1933 
roku (Ryc. 5h). Razem z grotem znaleziono wówczas dłuto krzemien-
ne16. Obydwa zabytki znajdowały się kiedyś w Muzeum w Darłowie. 

Krzemienny grot strzały o długości 5,3 cm, trójkątny z trzonkiem,  
o załuskanej powierzchni, znaleziono przypadkowo w 2001 roku w Po-
lanowie w ogródku przy ul. Podmiejskiej, w pobliżu rzeki Grabowa 
(Ryc. 6g). Zabytek jest w Muzeum w Koszalinie17. Dwa dłuta krze-
mienne znajdowały się dawniej w wiejskiej szkole w Kościernicy. 
Obecnie brak wiadomości o zabytkach. 

W pobliżu miejscowości Wietrzno znaleziono przed 1927 rokiem 
asymetryczny topór kamienny z otworem, pięciobocznym zarysie o lek-
ko wyodrębnionym obuchu i rozszerzonym ostrzu, o długości 12,0 cm, 
który niegdyś był w Muzeum w Darłowie (Ryc. 5c). Inny egzemplarz 
tego typu narzędzia znaleziono w okresie międzywojennym w bagni-
stym terenie w pobliżu osady Kępiny koło Żydowa. Był to duży topór 
kamienny z cienkim zaokrąglonym obuchem i niedokończonym otwo-
rem o długości 18,8 cm, który dawniej znajdował się w zbiorach prywat-
nych Radatza (Ryc. 7e)18. Granitowy topór „czółenkowaty” z otworem  
i cylindrycznym wydłużonym obuchu o długości 12,5 cm, znaleziony  
w Nacławiu w 1965 roku, jest w zbiorach koszalińskiego Muzeum19. 
Bardzo podobny egzemplarz takiej broni znaleziono również w Drzeń-
sku, gm. Malechowo (Skrzypek 2005: 43; ryc. 5e). 

Do narzędzi KCSZ występujących również w kulturach wczesnego 
okresu epoki brązu należy zaliczyć motykę kamienną o długości 17,4 cm 
typu „wschodniopruskiego” z obuchem w kształcie głowy żmii, znale-
zioną w miejscowości Jacinki (Ryc. 6a). Na znalezisko natrafiono 
przypadkowo w 1939 roku około 1 km na południowy wschód od Jaci-
nek, przy drodze prowadzącej do długiego bagna. Motyka była niegdyś 
w Muzeum Regionalnym w Darłowie, a obecnie jest w Muzeum w Ko-
szalinie20. Podobne okazy z terenów powiatu sławieńskiego znane są  
__________________ 

16 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 3129. 

17 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 409/S. 
18 Archiwum kartkowe Kazimierza Siuchnińskiego, teczka pow. Sławno. 
19 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1102/Ko. 
20 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1263/S. 
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z Nosalina, gm. Postomino (Skrzypek 2004: 52, ryc. 4b) i Janiewic, gm. 
Sławno (Skrzypek 2008: 130, ryc. 6b). 

Znaleziskiem neolitycznym są płytkie żarna nieckowate z Wietrz-
na znalezione w trakcie badań powierzchniowych AZP arkusza 17–25, 
prowadzonych wiosną 1991 roku. Zabytek jest obecnie w posiadaniu 
prywatnym. 

5. Początki epoki brązu 

Około 1800/1700 p.n.e. w środkowej Europie doszło do znacz-
nych przeobrażeń kulturowych związanych z pojawieniem się meta-
lurgii. Pomorze stanowiło wówczas mozaikę kulturową ludów o rolni-
czo-pasterskim rodowodzie, które różnił od siebie stopień adaptacji 
nowych idei nadal docierających z południa, z dorzecza środkowego  
i dolnego Dunaju. W różnych opracowaniach naukowych sugeruje się, 
że prawie całe Pomorze w początkach epoki brązu zajmowały ugrupo-
wania będące pod silnym oddziaływaniem kultury unietyckiej, spośród 
których najlepiej czytelna była faza płońska, będąca kontynuatorką 
grupy nadodrzańskiej KCSZ (Bukowski 1998: 19). Stanowiska tego 
ugrupowania zlokalizowane są głównie w pasie na północ od moren 
czołowych, koncentrując się przede wszystkim przy ujściu Odry, w mniej-
szym stopniu w dolnych dorzeczach Regi i Parsęty. W dorzeczach: 
Wieprzy, Grabowy, Słupi i Łupawy obecność ich jest niewielka i to 
wyłącznie w postaci znalezisk krzemiennych sztyletów typu „Płonia”  
i toporów kamiennych (Siuchniński 1972: 140). Wymienione formy 
sztyletów, wydzielone dla zachodniej Polski, mają analogie zarówno na 
obszarach Danii, jak i południowej Szwecji. Dużym zagęszczeniem 
występowania sztyletów jest także wyspa Rugia, gdzie znajdują się 
warsztaty ich miejscowej produkcji (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 
2008: 42). 

Świt epoki brązu nad doliną górnej i środkowej Grabowy rysuje się 
bardzo niejasno. Początkowo metalem, z którego wyrabiano narzędzia 
i ozdoby, była miedź, niezbyt jednak twarda, aby można wykorzysty-
wać ją do wyrobu broni czy narzędzi pracy. Dopiero pojawienie się 
stopu miedzi i cynku, czyli brązu, spowodowało kolejny przewrót  
w dziejach ludzkich. Przedmioty brązowe początkowo były wyrobami 
importowanymi z południa (Śląsk, Wielkopolska), głównie unietycki-
mi. Na terenie gminy Polanów na wczesny okres epoki brązu (WEB) 
należy datować także wymieniany już „skarb” sztyletów z Polanowa 
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oraz wymienione fragmenty naczynia z Gołogóry (Ryc. 7d) czy topór  
z Nacławia (Ryc. 7f) oraz motykę kamienną z Jacinek (Ryc. 6a), a tak-
że inne zabytki datowane na późny neolit i wczesny brąz. 

Do najliczniejszych wyrobów brązowych spotykanych we wczes-
nych fazach EB należą ozdoby obręczowe ramion i nóg. Rozpoznawal-
nym w literaturze archeologicznej znaleziskiem z gminy Polanów jest 
„skarb bagienny” z Kościernicy, znaleziony w okresie międzywojen-
nym. Złożony jest z małych obręczy niezdobionych, wśród których były: 
dwie owalne obręcze o przekroju okrągłym ze zwężonymi końcami  
o średnicy 10,4 × 12,5 cm, jedna prawie okrągła obręcz, facetowana  
o średnicy 7,1 cm i dwie owalne obręcze ze zwężonymi założonymi 
końcami o przekroju ośmiobocznym i średnicy 10 × 12,1 cm (Ryc. 9B). 
Skarb niegdyś znajdował się na wystawie Heimatmuseum Köslin,  
a kopie w Heimatmuseum Rügenwalde. Dzisiaj w Muzeum w Koszali-
nie zachowały się dwie owalne obręcze ze zwężającymi się końcami  
i jedna kopia miedziana, a pozostałe zaginęły (Blajer 1990: 48, 50, 114, 
tabl. XLVI). 

Innym znaleziskiem bagiennym z I–II okresów EB jest „skarb”  
z pobliskiego Nacławia, odkryty około 1900 roku, składający się z dwóch 
naszyjników brązowych, niezdobionych, otwartych, ze zwężającymi się 
końcami (Ryc. 10D). Zabytki stanowiły zbiór prywatny barona von 
Sendena, właściciela majątku w Nacławiu i Dadzewie, natomiast ko-
pie były w zbiorach Regionalnego Muzeum w Darłowie, dzisiaj w Mu-
zeum w Koszalinie (Kersten 1958: 91). 

Z zabytków należących do kręgu wyrobów kultury unietyckiej wy-
mienić należy także trzy obręcze owalne ze zwężonymi końcami, okreś-
lane jako nagolenniki oraz fragmenty bransolety spiralnej znalezione 
w Rekowie, dawny pow. Bobolice, obecnie gm. Polanów (Kersten 1958: 
89). Zabytki odkryto na polu Augusta Bratza przed 1901 rokiem, zło-
żone „w obwarowaniu kamiennym” na głębokości 3 i 1/3 stopy (Eggers, 
Bollnow 1935: 112). Uważa się, że mogła to być forma grobu(?) lub 
„skarb bagienny” złożony w intencji kultowej (Blajer 2001: 201, 322). 
Zabytki zostały przekazane do Muzeum w Szczecinie, gdzie do dzisiaj 
z zespołu zachowała się jedna brązowa obręcz owalna (naramiennik) 
ze stykającymi się końcami o średnicy 10,5 × 8,6 cm21. 

Początek II okresu EB na Pomorzu Zachodnim nie przyniósł nagłej 
zmiany kulturowej, gdyż nadal utrzymywały się tradycje wczesnobrą-
zowe będące w swej istocie kontynuacją jeszcze starszego substratu
__________________ 

21 Archiwum kartkowe Kazimierza Siuchnińskiego, teczka pow. Sławno. 
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Ryc. 10. Zabytki brązowe i gliniane z gminy Polanów. A – Nacław, grób kurhanowy 
(III EB), B – Żydowo, skarb brązowy (V EB), C – Rzeczyca Wielka (KŁŻ), D – Nacław  
 (I–II EB). Według Kliest 1955 (A, B, D) i Kostrzewski 1958 (C) 



 Z pradziejów gminy Polanów  67 

postsznurowego. Stopniowo jednak, głównie w ciągu drugiej połowy II 
okresu EB idące szlakiem odrzańskim oddziaływania kultury typu 
mogiłowego (metalurgia brązu) spotkały się z wpływami z Branden-
burgii, Meklemburgii i strefy nordyckiej, co jest zresztą specyfiką Pomo-
rza Zachodniego. Oddziaływania te, początkowo niezbyt silne, stopniowo 
narastały i do przełomu II/III okresów EB lub najpóźniej od początku 
III okresu EB stały się dominujące (Bukowski 1998: 121–123). 

Zachodziły wówczas bardzo istotne przemiany, których zewnętrz-
nymi cechami były z jednej strony zmiany gospodarcze prowadzące do 
zagęszczenia i stabilizacji osadnictwa oraz powodujące zapewne szereg 
zmian w kulturze społecznej, a z drugiej daleko idące przemiany zwy-
czajów pogrzebowych. Doszło wówczas do zetknięcia się dwóch różnych 
tradycji kulturowych: wczesnobrązowych społeczności o podłożu anato-
lijsko-bałkańskim z ugrupowaniami mogiłowymi o rodowodzie połu-
dniowo-zachodnioeuropejskim. Rezultatem tego był swoisty „przewrót 
ideologiczny”, który doprowadził do powstania wielkiego kompleksu 
kultur pól popielnicowych. Zakładano wówczas rozległe cmentarzyska 
ciałopalne, wyposażone przede wszystkim w bogate zestawy naczyń 
ceramicznych, oraz cmentarzyska kurhanowe zawierające naczynia- 
-popielnice z przepalonymi szczątkami zmarłego. 

Rozwój nekropoli ciałopalnych oraz ciągłość ich występowania su-
geruje istnienie stabilnej gospodarki opartej głównie na uprawie roli. 
Dominacja ciałopalenia w zwyczajach pogrzebowych oraz uprawy nad 
hodowlą w gospodarce wyznacza także nowy nurt rozwoju społeczności 
zasiedlających tereny położone w dorzeczu Odry i Wisły w młodszym 
okresie EB. Ich odzwierciedleniem w materiale archeologicznym jest 
powstanie kultury łużyckiej, stanowiącej część wielkiego kompleksu 
kultur pól popielnicowych (Gedl 1989: 475). 

Na Pomorzu Zachodnim uformowała się lokalna grupa kulturowa, 
praktykująca birytualny obrządek pogrzebowy, zwana grupą ostro-
wicką (miejscowość Trzebiatów–Ostrowice). Ludność tej grupy wznosi-
ła kurhany, a przeważającym typem obrządku pogrzebowego były gro-
by ciałopalne. W skład inwentarza kulturowego grupy ostrowickiej 
wchodziły typowe dla tego okresu wyroby z brązu, m.in.: szpile z głów-
ką wrzecionowatą, tarczowatą lub uszatą, bransolety otwarte o pro-
stych końcach, zdobione pasmami poprzecznych i ukośnych kresek, 
sztylety zdobione zakreskowanymi trójkątami i grupami prostopa-
dłych kresek typu Dratów, naramienniki pomorskie z tarczkami spi-
ralnymi typu Czernice (według Blajera 1982), nagolenniki z tarczkami 
spiralnymi jednakowej wielkości, wykonane z drutu o soczewkowatym 
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przekroju, spirale, zapinki oraz wiele innych ozdób obręczowych, man-
kietowych i spiralnych (Blajer 1999: 52–107; Bukowski 1998: 122–125). 

Z terenów obecnie zajmowanych przez gminę Polanów znamy 
„skarb” bagienny znaleziony przed 1914 rokiem w Nacławiu, złożony  
z pary nagolenników z tarczkami spiralnymi typu Wierzbięcin (Blajer 
1982: 61; 1984: 60), który był własnością barona von Sendena z Na-
cławia, natomiast kopie przechowywano w Muzeum w Darłowie, dzi-
siaj w Muzeum w Koszalinie (Ryc. 11a). Grupa nagolenników typu 
Wierzbięcin z tarczkami spiralnymi swoim występowaniem ograniczo-
na jest głównie do Pomorza Zachodniego i Środkowego, gdzie w zespo-
łach datowana jest na pierwszą połowę III okresu EB (Blajer 1999: 
128–129). Pojedyncze zespoły o podobnym składzie pojawiają się na 
Dolnym Śląsku, w północnej Wielkopolsce oraz w Ziemi Chełmińskiej. 
Nagolenniki z tarczkami spiralnymi spotykane są też w grobach na 
Pomorzu (np. Szczecin, Trzebiatów–Ostrowice, Podole Małe). Skarby 
te należy łączyć z młodszą (ostrowicką) fazą grupy zachodniopomor-
skiej (wkrzańsko-zachodniopomorskiej). Warunki znalezienia skarbu  
z Nacławia sugerują, że mamy do czynienia z depozytem akwatycz-
nym, co wskazywałoby na możliwość kultowego interpretowania tego 
znaleziska(?). Mamy jednak mało danych, aby wykazać, że miejsce 
odkrycia było „miejscem ofiarnym”. Nie możemy też powiedzieć, czy 
stanowiło ono część większego „skarbu”, czy było pojedynczym znalezi-
skiem. 

Drugim ciekawym odkryciem z III okresu EB w Nacławiu jest zlo-
kalizowanie i prawdopodobnie rozkopanie przez Adolfa Stubenraucha 
około 1913 roku grobu kurhanowego usytuowanego na wydmie około  
3 km na północny wschód od wsi22. W kurhanie, w grobie „wyłożonym 
kamieniami”, znajdowały się cztery naczynia gliniane, z których jedno 
było baniastą wazą z wysoką zwężającą się ku górze szyjką (Ryc. 10A: 
d), a inne naczynie było pionowo żłobkowane (Kostrzewski 1958: 291). 
Oprócz tego w zespole znajdowała się otwarta bransoleta brązowa, 
zdobiona naprzemiennie grupami kresek poprzecznych i ukośnych 
(Ryc. 10A: b), szpila brązowa z uszkiem na załomie kolankowatego 
trzonu (Ryc. 10A: c) i miecz brązowy z rękojeścią o stożkowatym, silnie 
nachylonym do głowni jelcu i zdobionej punktowaniem głowni (Ryc. 
10A: a). Miecz z Nacławia zaliczany jest do wyróżnionego przez J. Fog-
la typu XIX, którego analogii trudno szukać na terenie Polski (Fogel 
__________________ 

22 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1275. 
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Ryc. 11. Zabytki brązowe z gminy Polanów. Legenda: a – Nacław, skarb (III EB), b – Do-
machowo (V EB), c – Buszyno (V EB). Według: Kersten 1958 (a), archiwum Muzeum  
 w Koszalinie (b, c). Rys. B. Kammer 



70  Ignacy Skrzypek 

1979: 47). Jedyne dwa podobne okazy odnotowane są w Spandau pod 
Berlinem i w Wirtembergii na terenie Niemiec. Ponieważ jednak resz-
ta wyposażenia grobu z Nacławia (naczynia, bransoleta, szpila) ma 
charakter czysto łużycki, nie ulega wątpliwości, że mieści się on w ra-
mach tej kultury (Kostrzewski 1958: 43). 

6. Młodsza i późna epoka brązu 

Wyraźne przemiany osadnicze miały miejsce w rozwiniętym 
(IV–V okres EB) i schyłkowym okresie epoki brązu oraz wczesnym 
okresie epoki żelaza (1000–650 p.n.e.). Zakładano wówczas rozległe 
cmentarzyska ciałopalne wyposażone przede wszystkim w bogate ze-
stawy naczyń ceramicznych. Spalone szczątki zmarłego składano do 
naczynia-popielnicy, którą umieszczano w jamie grobowej, często za-
bezpieczonej obwarowaniem kamiennym. Na Pomorzu w tym czasie 
spotyka się również rozległe cmentarzyska kurhanowe. W gospodarce 
nastąpiła dominacja uprawy roli nad hodowlą, co oznacza nowy nurt 
rozwojowy społeczności zasiedlających rejon dorzecza środkowej i dol-
nej Grabowy, górnej Wieprzy, Mszanki, Drężnianki i dopływów tych 
rzek. Te społeczności utożsamiane są z ludnością kultury łużyckiej, 
trwającej nieprzerwanie przez około 900 lat. Tereny wschodniej części 
Pomorza Zachodniego, w tym obszar gminy Polanów, zajęła grupa 
wschodniopomorska ludności kultury łużyckiej, którą cechowała swo-
ista odrębność od grupy zachodniopomorskiej, wyrażająca się nie tylko 
w formach naczyń, ale także w zwyczajach chowania zmarłych, czę-
ściej w grobach kurhanowych wyposażonych w popielnice, przystawki, 
a niekiedy i przedmioty z brązu. 

Rozpoznanie kultury łużyckiej na terenie omawianej gminy za-
wdzięczamy przede wszystkim przypadkowym odkryciom amatorskim 
w końcu XIX i początkach XX wieku oraz późniejszym penetracjom  
i badaniom ratowniczym Diethera von Kleista w latach 20. i 30. XX 
wieku, a także penetracjom archeologów poznańskich w czasie badań 
weryfikacyjno-powierzchniowych w 1968 roku23. Badania powierzch-
niowe w ramach AZP w latach 1987–1992 pozwoliły także na zlokali-
zowanie kilkudziesięciu osad z łużyckim materiałem ceramicznym.  
W większości stanowiska te zarejestrowane są w rejonie stoków i kra-
wędzi dolin okołojeziornych i dolin rzecznych, w pobliżu: Żydowa, Kę-
__________________ 

23 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura 
w Koszalinie, teczka „Kultura łużycka”. 
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pin, Rzeczycy Wielkiej, Polanowa, Buszyna i Jacinek (por. Ryc. 2). 
Osady i cmentarzyska nie zawsze funkcjonowały równocześnie – jedne 
zanikały, a na ich miejsce pojawiały się nowe, co wiązało się z rotacją 
wymuszoną strukturą gospodarczo-osadniczą (Gedl 1990: 25–51; Bu-
kowski 1998: 188–189). 

Na skupisko osad KŁŻ natrafiono w czasie badań weryfikacyjno- 
-powierzchniowych i sondażowych grodzisk wczesnośredniowiecznych 
w 1968 roku, na południowy wschód od zabudowań wsi Żydowo, usy-
tuowanych na lekkich wyniesieniach terenowych i zboczach południo-
wych, na zachód od Jeziora Kamienne (stan. 19–23). Kilka stanowisk 
łużyckich zlokalizowano wokół osady Kępiny, niedaleko Żydowa i przy 
wybudowaniach dawnej wsi Piaskowo, a także koło Polanowa nad 
rzeką Grabowa, na zachód od wybudowań dawnych osad Przybrodzie, 
Strzeżewo, Knieja. 

Na stanowisku kurhanowym (stan. 8) w Żydowie, datowanym na 
okres wczesnośredniowieczny, znaleziono również ceramikę łużycką. 
Rozległą osadę KŁŻ, usytuowaną powyżej tego cmentarzyska kurha-
nowego, odkrył w latach 30. von Kleist (1955: 36). Podczas badań 
cmentarzyska w 1966 roku odnaleziono tu duże żarna korytkowe, któ-
re są w Muzeum w Koszalinie (Członkowski 1967: 44). 

Na osadę łużycką, niszczoną głęboką orką, natrafiono w 1985 roku 
w Buszynie (stan. 9) podczas badań weryfikacyjno-powierzchniowych 
AZP. Badania wykopaliskowe na stanowisku przeprowadzili archeolo-
dzy koszalińscy w 1986 roku, gdzie odkryto jamę gospodarczą i paleni-
sko kamienne oraz około 1200 fragmentów ceramiki datowanej na  
V okres EB i wczesny okres halsztacki24. 

Bardziej wyraziste dla rozpoznania kultury łużyckiej i częściej spo-
tykane są cmentarzyska ciałopalne, płaskie i kurhanowe. W pobliżu 
wsi Rosocha, w okresie międzywojennym, przypadkowo natrafiono na 
grób kurhanowy, częściowo zniszczony, datowany materiałem cera-
micznym na IV okres EB (Kleist 1955: 33). W obrębie wsi Domachowo, 
przy torze kolejowym usytuowanym na północ od wsi, w czasie kopa-
nia ziemniaków w 1926 roku oraz ponownie w trakcie orki tego pola 
jesienią 1927 roku natrafiono na cmentarzysko ciałopalne z IV okresu 
EB i odsłonięto cztery popielnice brunatnożółte, spoczywające w żół-
tym piasku na głębokości 0,33 m od powierzchni (Kostrzewski 1958: 
264). Brak jest wiadomości o dalszych losach znaleziska. 

Być może cmentarzysko w pobliżu Polanowa (stan. 1) odkryte w 1908 
roku, z którego uratowano popielnicę jajowatą i szpilę z łabędzią szyjką
__________________ 

24 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka 1301/S. 
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Ryc. 12. Polanów, stan. 1. Naczynia i szpila brązowa z cmentarzyska grobów skrzyn- 
 kowych. Według archiwum Muzeum w Koszalinie 
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oraz profilowaną główką, należy zaliczyć do ludności KŁŻ z wczesnego 
okresu epoki żelaza (Ryc. 12: 1, 8). Niestety, zabytki zaginęły i brak 
dokładniejszych wiadomości na ten temat. Prawdopodobnie na tym 
stanowisku wystąpiły także zabytki kultury pomorskiej datowane na 
tzw. fazę wielkowiejską25. 

Wielokulturowe cmentarzysko ciałopalne odkryto około 1897 roku 
w Rzeczycy Wielkiej, na niewielkim wyniesieniu morenowym usytu-
owanym na południe od skrzyżowania dróg, przy torze kolejowym  
z Polanowa do Miastka (Eggers, Giesen 1938: 28). 

Cmentarzysko penetrowane było jeszcze w 1900 roku przez anoni-
mowych amatorów lub Adolfa Stubenraucha ze Szczecina i później rów-
nież w latach 1910–191126. Oprócz materiałów łużyckich znaleziono 
popielnice kultury pomorskiej i ozdoby brązowe ludności kultury wiel-
barskiej z wczesnego okresu rzymskiego (Skrzypek 1971: 45). Z ciekaw-
szych zabytków łużyckich należy wymienić dzbanek uchaty ze spicza-
stym dnem (Ryc. 10C) stanowiący niewątpliwy import z obszaru grupy 
białowickiej kultury łużyckiej, rozwijającej się na obszarze obecnej Zie-
mi Lubuskiej (Gardawski 1979: 80–82; Kostrzewski 1958: 213–215). 

Kilka stanowisk kurhanowych rozpoznano w okresie międzywojen-
nym, potem w latach 60. XX wieku, a następnie na początku XXI wieku 
w pobliżu Żydowa i Chocimina. Wokół niecki jeziora Kwiecko na wznie-
sieniach, naprzeciwko źródeł rzeki Radew i grodziska w Starym Bor-
nem (stan. 1), usytuowane są trzy stanowiska kurhanowe, z których 
przynajmniej jedno częściowo rozkopał A. Stubenrauch w latach 1920–
1922. Brak informacji na temat chronologii badanego obiektu. Natomiast 
powojenny badacz cmentarzyska kurhanowego (stan. 8) w Żydowie  
i grodziska w Starym Bornem uważa, że są to obiekty wczesnośrednio-
wieczne (Członkowski 1969: 423, ryc. 1). Jednak znajdowane spora-
dycznie ułamki łużyckie na cmentarzysku kurhanowym (stan. 8) oraz 
bliskość osady KŁŻ (stan. 7), a także pozyskane już w XXI wieku ułam-
ki naczyń KŁŻ w obrębie nowo odkrytych kurhanów (Chocimino, stan. 
22) sugerują, że niektóre z cmentarzysk kurhanowych w rejonie Żydowa 
mogą mieć metrykę wcześniejszą od wczesnośredniowiecznej. 

Zarejestrowane w 2006 roku rozległe, liczące kilkadziesiąt kopców 
cmentarzysko kurhanowe, położone około 2 km na północny zachód od 
Żydowa, w lesie, zarejestrowane jako Chocimino stan. 22 (AZP 17–
__________________ 

25 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1288. 

26 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 936. 
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26/8) oraz przynajmniej cztery tego typu cmentarzyska zlokalizowane 
między Chociminem a Wietrznem, rozpoznane między innymi przez 
autora tego opracowania, mogą również należeć, chociaż w części, do 
zasiedlającej ten rejon ludności kultury łużyckiej. Mnogość dotychczas 
odkrytych osad KŁŻ w rejonie Żydowa, a także kilka znanych z archi-
waliów skarbów brązowych i znalezisk luźnych pozwala, przynajmniej 
do czasu badań wykopaliskowych, przyjmować taką hipotezę. Istnieje 
więc ogromna potrzeba badań weryfikacyjnych i sondażowych wielu 
stanowisk kurhanowych odkrytych w ostatnich latach w lasach wokół: 
Żydowa, Chocimina, Wietrzna, Kępin i Polanowa, aby można było do-
konać właściwej oceny tych stanowisk widocznych w krajobrazie kul-
turowym i wpisać je do rejestru zabytków archeologicznych oraz rozto-
czyć nad nimi opiekę konserwatorską. 

Z ludnością kultury łużyckiej wiąże się szereg odkryć luźnych zna-
lezisk z brązu bądź tzw. skarbów, czyli gromadnych depozytów brązo-
wych złożonych w ziemi w celach kultowych lub ekonomicznych. Są to 
przede wszystkim ozdoby ciała i odzieży oraz narzędzia i broń. Niepod-
jęte przez człowieka w tamtych czasach, odkrywane były przypadkowo 
i sporadycznie w czasach przeszłych i nam współczesnych. Obejmują 
one zarówno importy ze strefy nordyjskiej, jak i miejscowe naśladow-
nictwa obcych wzorów. Ogółem z Ziemi Polanowskiej znamy pięć gro-
madnych znalezisk z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza,  
z których częściowo zachowały się zabytki przechowywane obecnie  
w Muzeum w Koszalinie (por. Ryc. 2). 

Niezwykłym skarbem z tego okresu chronologicznego ludności KŁŻ 
i jednym z najstarszych znalezisk na Pomorzu Zachodnim, wymienia-
nym w archiwaliach i literaturze już w początkach XVII wieku, jest 
skarb ozdób brązowych z Żydowa, umieszczony w 1617 roku w księdze 
pamiątkowej księcia Filipa II, o którym wspominałem na początku 
przeglądu stanu dotychczasowych odkryć archeologicznych w gminie 
Polanów. Skarb składał się z: brązowego naszyjnika, pustego w środ-
ku, z osadzonymi na obręczy kółkami o średnicy 21,6 cm (Ryc. 10B: b), 
drugiego takiego egzemplarza, lanego, zdobionego motywem jodełki, 
poprzecznych żłobków i trójkątów zakreskowanych (Ryc. 10B: c) oraz 
bransolety nerkowatej, zamkniętej o siodłowatej obręczy (Ryc. 10B: a), 
ornamentowanej pionowymi nacięciami, żeberkiem i liniami zygzako-
watymi (Tyniec 1990: 131). 

Naszyjniki wszelkiego rodzaju występują przez całą epokę brązu  
i wczesną epokę żelaza. Stanowią liczne składniki skarbów brązowych. 
Rzadsze były naszyjniki zdobione, wykonane z masywnych prętów lub 
okazy puste w środku („dęte”), podobne do naszych egzemplarzy z Ży-
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dowa. Bransoleta nerkowata ze skarbu, należąca do wydzielonych 
egzemplarzy grupy I, typu B, wariantu C, który to rodzaj ozdób po-
wstał na bazie nordyjskich form z IV okresu EB, była pierwowzorem 
ozdób, z których powstały we wczesnym okresie epoki żelaza lokalne 
typy i warianty. Skarb z Żydowa należy datować na schyłek V okresu 
EB do młodszego okresu halsztackiego (Ha D). Informację o tym zna-
lezisku zawdzięczamy Filipowi Heinhoferowi, patrycjuszowi augsbur-
skiemu, zaufanemu księcia Filipa II. Odnotował on w aktach archi-
walnych dawnej Biblioteki Narodowej, że skarb został znaleziony  
w posiadłości Petera Woytkena w Żydowie dużo wcześniej niż został 
zilustrowany w księdze pamiątkowej księcia Filipa II. Z akt wynika, 
że chłopi z Żydowa mówili, że jakoby te pierścienie znalazła bardzo 
dawno temu (nawet w końcu XVI wieku?) kobieta, która nazywała się 
Klunkernde Köne, czyli „dźwięczna Kunegunda”. Była tak nazywana, 
ponieważ chodziła po wsi i pierścienie (naszyjniki) te wykorzystywała 
jako instrumenty muzyczne przypominające dzisiejsze tamburino 
(Bollnow 1937: 11, przypis 30). Obecnie brak wiadomości na temat 
losu tego historycznego znaleziska. 

Innym bogatym depozytem KŁŻ z Żydowa z V okresu EB był skarb 
odkryty przed 1931 rokiem na wyspie jeziora Kwiecko (Sprockhoff 
1956, t. I: 64). W skład zespołu wchodziły: dwa naszyjniki kołnierzo-
wate składające się z pięciu płyt sierpowatych złączonych nitami, zdo-
bionych ornamentem punktowym i pojedynczymi jodełkami oraz gru-
pami skośnie zakreskowanych trójkątów, jeden naramiennik – zwój 
spiralny wykonany z taśmy wypukłej, ze zwiniętym spiralnie jednym 
końcem, zdobiony na całej powierzchni ornamentem zygzakowatym 
oraz jeden brązowy grot oszczepu z ułamanym kolcem, zdobiony dwo-
ma żłobkami na tulejce (Tabl. I: A)27. Zabytki znalazł niejaki P. Man-
ske z Żydowa, być może nauczyciel, jednak brak bliższych okoliczności 
znalezienia. Jeden z napierśników znajdował się niegdyś w Muzeum  
w Szczecinie (nr inw. PS 1360), natomiast drugi egzemplarz oraz dwie 
kopie z pozostałymi zabytkami dawniej były przechowywane w Mu-
zeum Regionalnym w Darłowie, a obecnie znajdują się w Dziale Ar-
cheologicznym w Muzeum w Koszalinie (Kleist 1955: 35–36; Kostrzew-
ski 1966: 65; Fogel 1988: 197; Blajer 2001: 354). 

Naszyjniki wykonane metodą kucia z cienkiej blachy, kształtu 
sierpowatego, z końcami zwiniętymi w uszka, reprezentują typy ozdób 
obręczowych charakterystyczne dla V okresu EB i stanowią lokalną 
__________________ 

27 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1336. 
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adaptację oraz transformację wzoru niewątpliwie zapożyczonego z kul-
tury nordyjskiej (Fogel 1988: 52). Bransolety cylindryczne, określane 
też często jako zwój spiralny służący do ozdoby ramion lub nóg, poja-
wiają się na obszarze Pomorza już w kulturze przedłużyckiej, ale naj-
częstsze ich występowanie przypada na IV–V okres EB. Występują 
jako ozdoby KŁŻ na całym jej obszarze macierzystym, a także na tere-
nie Niemiec północno-zachodnich i południowej Skandynawii (Fogel 
1988: 29). Wreszcie do importów południowo-zachodnich należą groty 
oszczepów, zdobione na tulei grupami kresek poprzecznych. Nasz eg-
zemplarz z Żydowa trudno zaliczyć do tej grupy, ponieważ dwa słabe 
żłobki wypunktowane na tulejce są tak nieznaczne, że Józef Kostrzew-
ski zalicza ten okaz do grupy grotów niezdobionych wyprodukowanych 
na miejscu w pracowniach brązowniczych zlokalizowanych gdzieś w re-
jonie Wieprzy i Grabowy (Kostrzewski 1958: 162). 

Do najliczniejszych narzędzi ludności KŁŻ z V okresu EB należały 
siekierki brązowe z tulejką. Być może bagiennym depozytem był skarb 
siekierek brązowych znalezionych w pobliżu osady (nieistniejącej) 
Gostkowo, położonej około 5 km na południowy wschód od Żydowa, 
bezpośrednio na zachód od miejscowości Pieczyska nad Jeziorem Bo-
bięcińskim. W literaturze i archiwaliach znalezisko to zapisane jest 
pod miejscowością Żydowo (Kleist 1955: 36; Kostrzewski 1958: 345).  
W skład zespołu wchodziły trzy siekierki z tulejką i uszkiem, z których 
jedna ma na tulei wypukłą ozdobę w kształcie odwróconej litery „V”. 
Ozdobie towarzyszą łukowate żeberka boczne biegnące wzdłuż krawę-
dzi płaszczyzn ciosu. Druga siekierka miała żeberko pionowe biegnące 
przez środek tulejki, pomiędzy łukowato zaznaczonymi krawędziami 
bocznymi (Kuśnierz 1998: 64; ryc. 528). O wizerunku trzeciego egzem-
plarza brak danych. 

Z danych archiwalnych wynika, że najpierw były znalezione dwie 
siekierki, które nauczyciel Busch (być może znalazca?) podarował dru-
giemu nauczycielowi z Żydowa – Kohlhoffowi, a ten z kolei, będąc 
związany swoimi zainteresowaniami z Muzeum Regionalnym w Dar-
łowie, miał je przekazać do tegoż Muzeum. Tę trzecią siekierkę dołą-
czono do zbioru później. Według archiwum w Szczecinie jedna z siekie-
rek miała znajdować się w Muzeum Prowincjonalnym w Szczecinie  
(nr inw. 7857), a dwie pozostałe w Muzeum w Darłowie, jednak póź-
niej zaginęły28. Tego typu siekierki należą do wydzielonej na Pomorzu 
grupy siekierek z tulejką, ze ściankami bocznymi odgraniczonymi łu-
__________________ 

28 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1336. 
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kowato od pogłębionej górą płaszczyzny ciosu, zaliczanymi do typu 
Kopaniewo, wariant B (Kuśnierz 1998: 64; Taf. 25; ryc. 528). Siekierki 
te pojawiają się na Pomorzu w IV okresie EB i trwają do V okresu EB. 
Rozwinęły się z pierwowzorów pochodzących z obszaru rodzimego KŁŻ 
i stały się prawdopodobnie punktem wyjścia dla podobnych siekierek 
typu bałtyckiego. Uderza skupienie tych siekierek w powiatach sła-
wieńskim i słupskim, gdzie mogły znajdować się pracownie, w których 
je wytwarzano (Kostrzewski 1958: 143–148). 

Podobną siekierkę o długości 8,5 cm z tulejką i uszkiem, ozdobioną 
odwróconą i wydłużoną literą „V”, znaleziono około 1932 roku w Bu-
szynie, w nieznanych bliżej okolicznościach. Znalazca przekazał ją do 
Muzeum Regionalnego w Darłowie (Ryc. 11c). Obecnie jest w zbiorach 
archeologicznych Muzeum w Koszalinie (Sprockhoff 1937: 127, t. 5: 4; 
Kleist 1955: 25, Taf. 6: 3; Kostrzewski 1958: 254, ryc. 106: 4). 

Do dzisiaj też ozdobą zbiorów archeologicznych tegoż muzeum jest 
skarb brązowy z Kościernicy, znaleziony w torfowisku w okresie mię-
dzywojennym (Siuts 1931: 414–415; Kleist 1955: 28, Taf. 8). W skład 
skarbu wchodziły narzędzia, ozdoby i broń, w tym: cztery sierpy, nóż  
z rękojeścią tulejkowatą, miecz antenowy typ XVII B (według Fogla), 
typ X Rokitki (według Bugaja), grot oszczepu o wierzbowatym, długim 
liściu (typ XVI, podtyp E, według Fogla), fragment naszyjnika kołnierzo-
watego typu środkowopomorskiego odmiany A, bransoleta z podwójnego 
drutu odmiany nadodrzańskiej, cztery bransolety otwarte o C-kształt-
nym przekroju z rozszerzonym zakończeniem, brzytwa brązowa, tarcz-
ka z brzękadełka, fragment trzonka szpili z owiniętym drutem spiral-
nym, dziewięć różnych obręczy lub fragmentów obręczy brązowych  
i placek brązowy (Ryc. 13A). Najbardziej okazały przedmiot w skarbie – 
miecz antenowy, datuje cały skarb na późny okres epoki brązu (Sprock-
hoff 1956: 38, cz. I; Blajer 2001: 346; Bugaj 2005: 117–118, ryc. 29, 30). 

„Tajemniczym” skarbem KŁŻ z gminy Polanów jest zespół przed-
miotów brązowych z Karsiny (Ryc. 14), w tym 11 ozdób stroju i ciała 
oraz jeden egzemplarz z grupy narzędzi (siekierka), znaleziony prawdo-
podobnie w jamie pod kamieniami w pobliżu leśniczówki Osetno koło 
Karsiny (Skrzypek 1999: 96). W skład inwentarza wchodziły: jedna za-
pinka typu spindlersfeldzkiego (wg Sprockhoffa 1938) z tarczkami spi-
ralnymi, zdobiona puncowatymi guzkami, trzy zapinki z tarczkami mi-
seczkowatymi, dwie bransolety cylindryczne, określane również jako 
naramienniki, dwie bransolety spiralne z podwójnego drutu, jeden krąg 
napierśnika odlanego zdobionego poprzecznymi żłobkami, dwa naszyj-
niki brązowe jednostronnie skręcane z końcami rozklepanymi i zwinię-
tymi w uszka z nanizanymi kółkami i spiralami, siekierka brązowa
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Ryc. 13. Zabytki brązowe z gminy Polanów i Bobolice. A – Kościernica, skarb brązowy 
(V EB), B – Stare Borne, gm. Bobolice. Według Kleist 1955 (A) i Muzeum Narodowego  
 w Szczecinie (B) 
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Ryc. 14. Karsina, gm. Polanów. Inwentarz skarbu brązowego. Według Skrzypek 1999 
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z tulejką i uszkiem, zdobiona trzema długimi żeberkami w środkowej 
części tulei, należąca to wydzielonego typu Czarków, wariant I (według 
Kuśnierza 1998: 39–40). Zabytki w skarbie tworzą zespół dość jednolity 
pod względem chronologicznym, przynależny do grupy kaszubskiej lud-
ności KŁŻ i mieszczący się w granicach V okresu EB (Tabl. I: B). 

W skarbie z Karsiny na uwagę zasługuje intencjonalny dobór przed-
miotów w garnitury funkcjonalne, którego regułą była parzystość ozdób. 
Dopełnieniem całego zestawu przedmiotami luksusowymi i „odświęt-
nymi”, jak zapinka spindlersfeldzka i napierśnik środkowopomorski, 
przemawia za bardziej reprezentacyjnym charakterem znaleziska, 
którym nadrzędna rola przysługuje jako przedmiotom wartościowym 
niż stricte ozdobnym. Nie można także wykluczyć traktowania tego 
zespołu jako depozytu wotywnego, co już wielokrotnie było poświad-
czane w interpretacjach różnorodnych skarbów w Polsce (Blajer 1992: 
102). Wielka szkoda, że skarb z Karsiny jest w rękach prywatnych 
bliżej nieznanej osoby, co uniemożliwia jego specjalistyczną analizę 
(Skrzypek 2001: 172). 

Dziełem „brązowników” łużyckich z terenu gminy Polanów jest 
również brązowa siekierka tulejkowata z uszkiem, znaleziona podczas 
kopania ziemniaków w 1975 roku w Domachowie (Skrzypek 1998: 
278). Znajdujący się w zbiorach archeologicznych koszalińskiego Mu-
zeum okaz reprezentuje bardzo powszechny typ siekierek tulejkowa-
tych z uszkiem, wykształconych w V okresie EB na Pomorzu pod 
wpływem KŁŻ (Ryc. 11b). Według najnowszej klasyfikacji siekierek 
brązowych z tulejką z V okresu EB, nasz egzemplarz zaliczany jest do 
typu Kopaniewo, wariant B, które spotyka się w znaleziskach datowa-
nych na V okres EB i Ha C (Kuśnierz 1998: 63–65). 

Wśród zabytków brązowych odkrytych na terenie gminy Polanów 
należy jeszcze wymienić brązowy grot oszczepu z Bożenic o długości 
24,5 cm, zdobiony na tulei liniami poprzecznymi i punktami (Kleist 
1955: 24, Taf. 10: 2). Przedmiot został znaleziony przypadkowo w cza-
sie orki w 1892 roku i podarowany do Muzeum w Szczecinie przez 
właściciela majątku Bożenice – von Platena, gdzie się znajduje29. 

Rozpatrując znaleziska brązowe z Ziemi Polanowskiej, nie sposób 
jest nie wymienić bardzo ciekawego zabytku z bezpośredniego sąsiedz-
twa Żydowa, mianowicie brązowego miecza ze Starego Bornego, z ra-
mowo uformowaną głowicą (Ryc. 13B). W opracowaniach mieczy brą-
zowych z terenów Polski egzemplarz ten zalicza się do grupy IV typu 
__________________ 

29 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1231. 
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XXIII, która obejmuje miecze antenowe z głowicą w formie niedo-
mkniętych spirali lub pierścieni (Fogel 1979: 65). Znany badacz skar-
bów epoki brązu Ernest Sprockhoff (1951: 120) uznał ten egzemplarz 
za importowany z obszarów południowo-zachodnich. Biorąc jednak pod 
uwagę osobliwą formę tego miecza oraz brak dostatecznych analogii, 
można go chyba uznać za formę miejscową, naśladownictwo łączące 
różne wpływy i datować ogólnie na V okres EB (Bugaj 2005: 125). 

Na zakończenie przeglądu archeologicznych odkryć wyrobów lud-
ności kultury łużyckiej na terenie gminy Polanów należy jeszcze wy-
mienić dwa żarna nieckowate, głębokie, z Nacławia, które w latach 90. 
zostały znalezione na cmentarzu poniemieckim, wykorzystane wtórnie 
jako budulec grobowy (Ryc. 15). Zapewne pochodzą one z pobliskiej 
osady (Nacław, stan. 3, AZP 16–24/7) usytuowanej na krawędzi garbu 
morenowego rozłożonego pomiędzy bagnami i rzeczką, na zachód od 
majątku w Nacławiu30. Podobne głębokie żarna nieckowate KŁŻ zna-
leziono w 1966 roku na osadzie łużyckiej w Żydowie (stan.7), o którym 
wspominałem. 

 
Ryc. 15. Nacław, gm. Polanów. Jedno z dwóch żaren kamiennych, nieckowatych KŁŻ,  
 znalezionych na cmentarzu poniemieckim. Fot. I. Łukjaniuk 
__________________ 

30 Archiwum AZP w Dziale Archeologicznym Muzeum w Koszalinie, teczka nr 
306/MK. 
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7. Kultury okresu halsztackiego i przedrzymskiego 

Pojawienie się żelaza na Pomorzu Zachodnim, najpierw spro-
wadzanego z kręgów kultury zachodniohalsztackiej (Austria), nieco 
później otrzymywanego także z miejscowych rud żelaza, zapoczątko-
wało nową epokę. W starszej fazie okresu halsztackiego (700–550 p.n.e.) 
we wschodniej części Pomorza nadal rozwijała się kultura łużycka, 
współwystępując już z elementami nasuwającej się od strony Dolnego 
Powiśla nowej jednostki taksonomicznej, określanej jako kultura po-
morska (KPM). Jest to okres przełomu w znaczeniu schyłku kultury 
łużyckiej i pierwszego etapu kultury pomorskiej, określanego jako tzw. 
faza wielkowiejska. Jest ona silnie osadzona w tradycji „łużyckiej”, 
kiedy doszło do zmiany w sferze wierzeń oraz zróżnicowania konstruk-
cji grobów i form naczyń. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że naczy-
nia z osad obu kultur nie wykazują istotnych różnic. 

Cmentarzyska okresu Ha C zawierają zarówno cechy schyłkowołu-
życkie, jak i wczesne cechy „pomorskie”, z przewagą tych ostatnich. 
Ogólnie trzeba przyjąć, że faza wielkowiejska była przejściowym eta-
pem i stanowiska z tego okresu należy określać jako cmentarzyska 
„łużycko-pomorskie” (Malinowski 1990: 324). Na terenie gminy Polanów 
cmentarzyska z fazy wielkowiejskiej, o których wspominałem przy 
omawianiu KŁŻ, zlokalizowano między innymi w: Domachowie (stan. 1), 
Rzeczycy Wielkiej (stan. 1) oraz być może w Chociminie (stan.?) i Po-
lanowie (stan. 1). Wszystkie odkryte w okresie międzywojennym, o któ-
rych informuje von Kleist (1955: 27, 32) i Eggers, Giesen (1938: 9). 

Młodsza faza wczesnej epoki żelaza (Ha D) przyniosła szereg wy-
darzeń politycznych. Od połowy VI wieku p.n.e. nastąpiło niespodzie-
wane załamanie się osadnictwa KŁŻ. Oprócz przyczyn klimatycznych 
również napływ koczowniczych Scytów ze stepów nadczarnomorskich 
do Kotliny Karpackiej i ich łupieżcze wyprawy, doprowadziły do zała-
mania dotychczasowych struktur i przede wszystkim do przerwania 
szlaków handlowych ze światem środkowonaddunajskim (Chochorow-
ski 1999: 323). Równocześnie z północy płynęły nowe prądy kulturowe, 
których reprezentantem była kultura pomorska. Z Pomorza Gdańskie-
go rozprzestrzeniła się ona na: całe Pomorze Środkowe, Kujawy, Zie-
mię Nadnotecką, Wielkopolskę, Małopolskę, Śląsk. 

Gospodarka tej ludności w większości bazowała na hodowli zwie-
rząt niż na uprawie roli, a to z kolei umożliwiało częstsze zmiany 
miejsca pobytu. Stąd też duża liczba małych osad i cmentarzysk od-
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krywanych w trakcie badań powierzchniowych i ratowniczych. Domi-
nują mniejsze nekropole z charakterystycznymi grobami skrzynko-
wymi, wewnątrz których znajdują się popielnice z kośćmi, niekiedy 
bogato zdobione lub z wizerunkami twarzy na korpusie (nos, usta, 
oczy, uszy), czasami upiększonej ozdobami z brązu, szkła czy burszty-
nu. Charakterystyczne groby skrzynkowe zarejestrowano dotychczas 
w 18 miejscowościach gminy Polanów, a w obrębie paru z nich zlokali-
zowano po kilka cmentarzysk, np.: Bożenice – 2, Buszyno – 3, Polanów 
– 6, Wielim – 2, Rosocha – 2, Krąg – 2, Świerczyna – 2. Najczęściej to 
przypadek sprawiał, że natrafiano na płyty kamienne grobów niszczo-
nych podczas prac polowych, wybierania piasku lub budowy dróg. 
Cmentarzyska tej ludności najczęściej były zakładane na nasłonecz-
nionych, niewielkich pagórkach, w pobliżu wody. 

Na pierwsze groby na terenie gminy Polanów natrafiano w począt-
kach XX wieku (1904, 1908 – Polanów), a następnie w końcu lat 20. 
XX wieku (1921, 1926, 1927) i w latach 30. (1932, 1933, 1934), kiedy 
badania ratownicze prowadził Diether von Kleist. Najczęściej wiado-
mości o odkryciach docierały najpierw do właścicieli majątków lub 
nauczycieli wiejskich szkół, którzy z zasady ratowali znaleziska albo 
prowadzili „samowolne” wykopaliska, a następnie powiadamiali Mu-
zeum w Szczecinie lub Muzeum Regionalne w Darłowie. Zabytki  
z wcześniej odkrywanych stanowisk archeologicznych najczęściej kie-
rowano do Muzeum w Szczecinie, niekiedy do Muzeum w Berlinie (co 
ciekawsze), a później do Muzeum w Darłowie. Część luźnych znalezisk 
z epoki kamienia czy popielnic z grobów trafiała także do szkół wiej-
skich (np. Gołogóra, Żydowo) i do prywatnych kolekcji właścicieli ma-
jątków. Niestety, ostatnia wojna spowodowała zaprzepaszczenie ko-
lekcji prywatnych i tych przechowywanych w izbach szkolnych. 

Najwcześniej odnotowanym znaleziskiem grobów skrzynkowych na 
terenie omawianej gminy jest cmentarzysko w Polanowie (stan. 5), 
odkryte w listopadzie 1904 roku w pobliżu rzeki Grabowa. Podczas 
prac rolnych przypadkowo odsłonięto trzy groby skrzynkowe zawiera-
jące popielnice przykryte pokrywami. W trakcie niefachowego wydo-
bywania naczynia uległy zniszczeniu. O znalezisku zamieszczono jed-
nak informację w „Stettiner Neuactec Nachrichten” z 9 listopada 1904 
roku, z czego później skorzystał von Kleist (1955: 32). Kilka lat później 
(1908), również w pobliżu Polanowa, natrafiono na cmentarzysko KPM, 
z którego częściowo zachowała się popielnica jajowata (Ryc. 12: 1) oraz 
brązowa szpila z łabędzią szyjką i profilowaną główką (Ryc. 12: 8), 
które można datować na Ha C(?). Niestety zabytki zaginęły i tylko 
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lakoniczne wiadomości o cmentarzysku i rysunki zachowały się w ar-
chiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie31. 

Na kolejne groby skrzynkowe KPM w pobliżu Polanowa natrafiano 
w latach 20. i 30. XX wieku. W lipcu 1926 roku w pobliżu szosy Pola-
nów–Żydowo, na wzniesieniu niedaleko linii kolejowej, przez które 
przebiegała polna droga, gospodarz Ernest Falk z synem Emilem na-
trafili na swoim polu na cmentarzysko i odsłonili trzy groby skrzyn-
kowe z popielnicami. W grobie nr 1 z trzema popielnicami jedną ze 
ścian grobu tworzył kamień żarnowy. Popielnice ustawione były na 
kamiennych płytkach. Uratowano i przekazano do Muzeum w Darłowie, 
m.in.: talerz krążkowaty (Ryc. 12: 7), pokrywę czapkowatą z wpusz-
czaną zakładką (Ryc. 12: 5), fragmentarycznie zachowaną popielnicę 
ze zdobioną pokrywą półkulistą (Ryc. 12: 3), głęboką misę donicowatą 
(Ryc. 12: 6), w której stał kubek z mocno wyciągniętym uchem wałeczko-
watym (Ryc. 12: 4), dwuuszne naczynie baniaste i drugi częściowo zacho-
wany kubek z podkreśloną szyjką i wałeczkowatym uchem (Ryc. 12: 2). 
Zbiory częściowo przekazano do Muzeum w Szczecinie i Muzeum  
w Darłowie, które obecnie są w zbiorach koszalińskiego Muzeum. Na 
podstawie materiałów ceramicznych groby wydatowano na wczesny  
i środkowy okres lateński (Malinowski 1981a: 201). 

W tym samym  roku1926, na polu Schulza, położonym w północnej 
części Polanowa, w pobliżu szosy Polanów–Krąg, gospodarz natrafił na 
groby skrzynkowe z popielnicami datowane ogólnie na wczesny i środko-
wy okres lateński. Brak wiadomości o szczegółach odkrycia. Następnym 
odkryciem grobów w Polanowie było znalezisko z 1935 roku (stan. 2). 
Na polu rolnika Witta, położonym w pobliżu rzeki Grabowa, natrafiono  
i odsłonięto dwa groby skrzynkowe, gdzie w jednym były dwie popielni-
ce przykryte pokrywami, a w drugim, oprócz dwóch popielnic przykry-
tych pokrywami, znajdowało się jeszcze pięć przystawek. Całość wyda-
towano na wczesny okres epoki żelaza (Hoffmann 1982: 53–54). 

Jeszcze jedno cmentarzysko KPM zostało zlokalizowane w Pola-
nowie (stan. 83) i to w nie tak odległych czasach, bo jesienią 1990 roku 
(Skrzypek 1998: 171–178). Natrafiono na nie przypadkowo na działce 
budowlanej przy ul. Partyzanckiej, usytuowanej u podstawy stoku 
wyniesienia moreny czołowej, stanowiącej fragment tzw. Wzgórz Po-
lanowskich, po wschodniej stronie rzeki Grabowy. Odsłonięto trzy do-
__________________ 

31 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1288. 
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brze zachowane groby skrzynkowe i dwa zniszczone, po których pozo-
stały płyty kamienne (Ryc. 16). Groby były wyposażone w popielnice 
baniaste z pokrywami czapkowatymi, które należy datować na schyłek 
okresu halsztackiego i wczesny okres lateński (Ryc. 17). 

 
Ryc. 16. Polanów, stan. 83. Legenda: a, b, c – rzut poziomy i przekrój grobu nr 2, d, e, f  
 – rzut poziomy i przekrój grobu nr 1. Według Skrzypek 1998: 175 
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Ryc. 17. Polanów, stan. 83. Wybór ceramiki i zabytków metalowych z grobów. Według  
 Skrzypek 1998: 177 

Bardzo znaczące z uwagi na formę i zdobnictwo popielnic było od-
krycie cmentarzyska w Bożenicach. Badania ratownicze przeprowadził 
H. Klumbach w 1931 roku i von Kleist w roku1933. Stanowisko usy-
tuowane było na małym gliniastym pagórku leżącym około 1,8 km na 
południowy zachód od wsi. W trakcie badań ratowniczych von Kleista 
odsłonięto kilka zachowanych grobów skrzynkowych ułożonych pier-
ścieniowato wokół wierzchołka pagórka. Większość z odkrytych gro-
bów była jednak zniszczona. W sumie uratowano sześć popielnic,  
w tym trzy ornamentowane i jedną twarzową. Najbogatszy był grób  
nr 7, który zawierał dwie popielnice wazowate ornamentowane festo-
nami i figurami dwudzielnymi (Ryc. 18a, 19a) oraz popielnicę twarzo-
wą przykrytą misą (Ryc. 19b). W grobie nr 8 były dwie popielnice,  
z których jedna była zdobiona figurami dwudzielnymi, natomiast dru-
ga była zniszczona (Ryc. 19d). Wszystkie popielnice po odkryciu trafiły 
do Muzeum w Darłowie, obecnie są w zbiorach koszalińskiego Mu-
zeum (Kwapiński 1999: 25, tabl. XLI). Na podstawie form grobów  
i pozyskanych popielnic stanowisko wydatowano na młodszy okres 
halsztacki (Ha D). Na innym cmentarzysku w Bożenicach (stan.?) da-
towanym na okres La A/B, wystąpiły groby, z których uratowano jed-
ną popielnicę i szczypce brązowe z przesuwką (Hoffmann 1982: 10). 
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Ryc. 18. Naczynia gliniane KPM z gminy Polanów. Legenda: a – Bożenice, stan. 1, b, c 
– Rosocha, stan. 5, d – Rosocha, stan. 6. Wybór autora według archiwum Muzeum  
 w Koszalinie. Rys. G. Bezowska 

Trzy cmentarzyska odkryto także w pobliżu miejscowości Buszyno 
(Malinowski 1979: 73). Na stanowisku 1 odsłonięto grób skrzynkowy, 
w którym było pięć popielnic przykrytych pokrywami, o których losach
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Ryc. 19. Naczynia gliniane KPM z gminy Polanów. Legenda: a, b, d – Bożenice, stan. 1, 
c – Buszyno. Wybór autora według archiwum Muzeum w Koszalinie. Rys. G. Bezowska 
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brak wiadomości. Stanowisko nr 2 w Buszynie położone było na grani-
cy posiadłości Rudolfa Adona i Hugona Mielke, około 500 m na pół-
nocny wschód od zagrody H. Mielke. W maju 1931 roku gospodarz 
Mielke natrafił przypadkowo na grup skrzynkowy, w którym stały 
dwie popielnice z pokrywami32. O fakcie został powiadomiony von Kleist, 
który naczynia przekazał do Muzeum w Darłowie. 

Niebawem odsłonięto w Buszynie kolejne cmentarzysko (stan. 3), 
gdzie w grobie skrzynkowym były dwie popielnice z pokrywami wpusz-
czonymi i kubek z uchem. Jedna z popielnic zdobiona była na załomie 
szyjki i brzuśca dookolnym rzędem kółek ujętych w dwie poziome linie 
(Ryc. 19c). 

Na cmentarzysko o zbliżonej chronologii (Ha D–La A/B) jak po-
przednie stanowisko natrafiono w okresie międzywojennym w pobliżu 
miejscowości Bukowo Polanowskie. Z grobów skrzynkowych w obwa-
rowaniu kamiennym uratowano kilka naczyń, które częściowo przeka-
zano do Muzeum w Szczecinie i Muzeum w Darłowie (Kleist 1955: 36). 
Obecnie w zbiorach archeologicznych Muzeum w Koszalinie jest kubek 
uchaty z tego odkrycia33. 

Na uwagę zasługują także cmentarzyska KPM z grobami skrzyn-
kowymi w: Gołogórze, Garbnie, Krytnie, Kościernicy i Chociminie. 
Brak jednak bliższych danych o okolicznościach i czasie ich odkrycia. 
Wiadomo jedynie, że popielnica z pokrywą z Gołogóry przekazana zo-
stała miejscowej szkole, natomiast dwie urny z pokrywami z Garbna 
znalazły się w zbiorach prywatnych, a mała popielnica z czapkowatą 
pokrywą jest obecnie w Muzeum w Koszalinie (Hoffmann 1982: 10,  
26, 31). 

W zbiorach archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie 
przechowywane są urny, pokrywy i fragmenty naczyń KPM z wielo-
kulturowego cmentarzyska w Rzeczycy Wielkiej, rozkopywanego ama-
torsko w końcu XIX wieku oraz w latach 1910–1911, o którym pisałem 
już w części artykułu dotyczącej KŁŻ (Eggers, Giesen 1938: 28). Rów-
nież w zbiorach tego Muzeum są popielnice z grobu skrzynkowego  
w obwarowaniu kamiennym, odsłoniętego przypadkowo w Rekowie, na 
polu Augusta Bratza. Brak tylko danych co do okoliczności odkrycia. 

Położona nad jeziorem wieś Krąg ma również przeszłość pradzie-
jową. W latach 1933 i 1934 na polu gospodarza Hoffmanna dokonano 
__________________ 

32 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1235. 

33 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1044/S. 
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odkrycia czterech grobów skrzynkowych, wewnątrz których znajdowa-
ły się popielnice przykryte pokrywami czapkowatymi. Grób nr 1 był 
jednopopielnicowy, natomiast w grobie nr 2 były trzy popielnice, z któ-
rych dwie w dobrym stanie przekazano do Muzeum w Darłowie (dzi-
siaj w Muzeum w Koszalinie). W pozostałych grobach naczynia były 
mocno zniszczone. Z prawdopodobnych trzech popielnic twarzowych 
uratowano drobne paciorki szklane i fragmenty brązów34. 

W pobliżu wsi Rosocha w 1935 roku odkryto dwa cmentarzyska 
grobów skrzynkowych (stan. 5 i 6). Na pierwszym stanowisku, położo-
nym około 0,5 km od wsi na polu gospodarza Koglina, znaleziono grób 
skrzynkowy zbudowany z dwóch komór, w których wnętrzu były dwie 
popielnice. W jednej z nich, baniastej o zwężającej się szyjce, zdobionej 
ornamentem krokiewkowym (Ryc. 15b), znaleziono kółko z drutu z na-
nizanym paciorkiem szklanym. Druga popielnica to dzban z odtrąco-
nym uchem przykryty płaskim talerzem (Ryc. 15c). Zabytki obecnie są 
w Muzeum w Koszalinie35. 

Cmentarzysko oznaczone jako stanowisko 6 odkryto około 1,5 km 
od wsi, na polu gospodarza Olla. Wewnątrz grobu skrzynkowego zna-
leziono popielnice z pokrywami czapkowatymi oraz cztery przystawki 
– kubki uchate (Ryc. 15d). W jednej z popielnic wśród przepalonych 
kości odkryto szklany paciorek (Hoffmann 1982: 62–63). Obydwa cmen-
tarzyska wydatowane zostały na okres halsztacki D. Zabytki są w zbio-
rach koszalińskiego Muzeum. 

Zespół osadniczy (cmentarzysko i osada) odkryto w 1934 roku  
w Świerczynie, około 1 km na wchód od wsi, na zachodnim zboczu pas-
ma wzgórz. W trakcie badań von Kleista odsłonięto pięć grobów skrzyn-
kowych, w których były popielnice przykryte misami uszatymi i pięć 
małych kubków z uszkami. Stanowisko wydatowane zostało na wczes-
ny i środkowy okres lateński. Zabytki obecnie są w zbiorach koszaliń-
skiego Muzeum. Na osadzie KPM znaleziono tylko talerz krążkowaty  
i fragmenty ceramiki36. 

W niedalekiej od Polanowa wsi Wielin, ukrytej w przepięknych la-
sach nad Jeziorem Trzcińsko, w okresie międzywojennym natrafiono 
na dwa cmentarzyska z grobami skrzynkowymi. W jednym miejscu 
znaleziono grób skrzynkowy z popielnicą nakrytą pokrywą, a w dru-
__________________ 

34 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczki  
nr 1264, 1230, 3129. 

35 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1079/S. 
36 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1090/S. 
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gim zlokalizowano „groby skrzynkowe”, w których były popielnice  
z pokrywami czapkowatymi (Malinowski 1981b: 137). Po odkryciu 
naczynia znalazły się w posiadaniu prywatnym (Kleist 1955: 36–37). 
Cmentarzysko wydatowano na wczesny okres epoki żelaza, podobnie 
jak odkryte w tym samym czasie groby skrzynkowe z Żydowa, o któ-
rych wiadomości do Muzeum w Szczecinie przekazał nauczyciel Kohlhoff 
z Żydowa37. 

Schyłkowy okres rozwoju KPM obejmuje wczesny i środkowy okres 
lateński (La A/B), przypadający na lata 400–150 p.n.e. W wyniku eks-
pansji w głąb terytorium KŁŻ i oddalając się od swoich pierwotnych 
siedzib na Pomorzu Gdańskim, ludność KPM wchodziła w związki 
krwi z ludnością „łużycką” i stopniowo roztapiała się w tym konglome-
racie związków różnorodnych grup lokalnych i z czasem się z asymilo-
wała. Uwidacznia się to w zakresie zmiany dotychczasowej formy na-
czyń typu urn twarzowych lub tzw. twarzopodobnych, na naczynia 
baniaste, szerokootworowe, dołem schropowacone, zdobione ornamen-
tem dołków paznokciowych lub plastycznymi wałkami. Nastąpiło też 
stopniowe zastąpienie wielopopielnicowych grobów skrzynkowych gro-
bami jednostkowymi ze zwykłym obwarowaniem lub bez oraz wystę-
powanie grobów kloszowych (Malinowski 1969: 133–135). 

Jednym z ostatnich wymienionych tutaj stanowisk KPM z grobami 
skrzynkowymi na terenie gminy Polanów jest cmentarzysko z Warb-
lewa (stan. 1), datowane na okres La A/B (Kleist 1955: 36). W grobach 
skrzynkowych z obwarowaniem kamiennym były urny przykryte mi-
sami i talerzem38. 

8. Społeczności schyłku starożytności 

Ludność KPM zajmowała te tereny jeszcze w starszym okresie 
przedrzymskim aż do II wieku p.n.e. W młodszym okresie przedrzym-
skim (późnolateńskim) w miejscu wielkiego cyklu kulturowego łużyc-
ko-pomorskiego docierają na teren Pomorza wpływy wysoko rozwiniętej 
kultury celtyckiej z południowo-zachodniej Europy. U schyłku okresu 
późnolateńskiego na ziemiach polskich następuje czas głębokich prze-
__________________ 

37 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1337. 

38 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 
nr 1324. 
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mian, których wynikiem jest nowa sytuacja kulturowa, doprowadzają-
ca do powstania ugrupowań kultury oksywskiej, zajmującej Pobrzeże 
Koszalińskie (Słowińskie) i Pojezierze Drawskie, a także Powiśle i Zie-
mię Chełmińską. Dla tych ugrupowań cechą obrządku pogrzebowego 
było składanie spalonych szczątków w grobach jamowych bezpopielni-
cowych i popielnicowych oraz wkładanie do grobu elementów uzbroje-
nia, niekiedy narzędzi. Żelazo było najczęściej stosowanym metalem. 
Gęstość sieci osadniczej na Pomorzu, tym samym i w dorzeczu Grabo-
wy, w porównaniu z okresem halsztackim była jednak zdecydowanie 
słabsza. Analizując zestawienia kartograficzne znalezisk archeolo-
gicznych z Pobrzeża Koszalińskiego, dotyczące okresu od przełomu II/I 
wieku p.n.e. aż do okresu wędrówek ludów, zauważa się wyraźne ich 
skupienia nad niewielkimi rzekami skłonu dobałtyckiego (Machajew-
ski 2003: 140). 

Uważa się, że nosicielami kultury oksywskiej były plemiona Wene-
tów, którzy współistnieli na Pomorzu Zachodnim przez pewien czas ze 
społecznościami wczesnogermańskiej kultury jastorfskiej, która u schył-
ku okresu przedrzymskiego (II wiek p.n.e.) powoli wycofała się nad 
dolną Odrę i dalej w dorzecze Szprewy i Haweli (Wołągiewicz 1981: 
135–143). 

Na obszarze gminy Polanów nie stwierdzono większego osadnictwa 
z tego okresu. Odnotowanym cmentarzyskiem ciałopalnymi jest sta-
nowisko w Krytnie, gdzie w grobie znaleziono żelazny miecz i inne 
przedmioty żelazne, które jednak zaginęły (Wołągiewiczowie 1963: 106). 
Brak niestety bliższej lokalizacji tego stanowiska (Kleist 1955: 28). 
Podobnie skromne wiadomości mamy na temat cmentarzyska w Pola-
nowie. Prawdopodobnie przed 1912 rokiem odsłonięto przypadkowo 
grób popielnicowy, gdzie w naczyniu była żelazna zapinka o konstruk-
cji środkowolateńskiej datowana na fazę A2, czyli od 100 roku p.n.e. 
do początków naszej ery (Schindler 1940: 128). Tylko jedną skorupę 
naczynia późnolateńskiego znaleziono w okresie międzywojennym w So-
winku i przekazano do Muzeum w Darłowie (Kleist 1955: 31). Brak 
wiadomości o dalszych losach tego odkrycia. 

Z młodszego okresu przedrzymskiego zlokalizowano, w ramach ba-
dań AZP, kilka punktów osadniczych w obrębie miejscowości: Wielin, 
Świerczyna, Buszyno, Nacław, Rekowo, Rosocha, Kościernica i innych. 
Mogą one dopiero po badaniach wykopaliskowych być brane pod uwa-
gę w rozważaniach nad strukturą społeczną populacji przedrzymskich 
na obszarze górnego i środkowego dorzecza rzeki Grabowy. 
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Następny etap przemian kulturowych i osadniczych na terenie 
gminy Polanów, przypadający na czasy od drugiej połowy I wieku n.e. 
do początków III wieku n.e., łączy się z rozwojem kultury wielbarskiej. 
Była ona efektem przekształcenia się kultury oksywskiej pod wpły-
wem inspiracji płynących ze strefy oddziaływań rzymskich, docierających 
wzdłuż dorzecza Warty i Wisły, a także ze Skandynawii i Nadłabia.  
W aspekcie etnicznym kultura ta, zapewne niejednorodna, skupiała 
miejscową społeczność Wenetów, jakieś plemiona wczesnogermańskie 
i na pewno przybyłych ze Skandynawii Gotów i Gepidów, udających się 
na początku III wieku n.e. nad Morze Czarne (Wołągiewicz 1981: 154). 

We wczesnym okresie rzymskim w gospodarce nie nastąpiły rady-
kalne zmiany. Rozwój dalekosiężnej penetracji politycznej prowadzo-
nej przez Cesarstwo Rzymskie zaktywizował w znakomity sposób wy-
mianę handlową. Pojawiły się wyroby pochodzenia obcego (importy), 
jednocześnie na miejscu wykonywano niektóre ich naśladownictwa.  
W kulturze duchowej, zwłaszcza w obrządku pogrzebowym, nastąpiły 
zmiany. Upowszechniły się cmentarzyska birytualne (pochówki szkie-
letowe i ciałopalne na jednym cmentarzysku), płaskie i kurhanowe.  
W sposobach wyposażenia zmarłych uwagę zwraca bogactwo stroju 
zmarłego, który ozdabiano metalowymi detalami wykonanymi z brązu, 
srebra, rzadziej ze złota. Zmarłego wyposażano w: zapinki, bransolety, 
szpile, okucia pasa, w paciorki szklane i bursztynowe, w naczynia 
szklane lub brązowe importowane z terenów imperium lub kolonii 
rzymskich. 

Pochówki ciałopalne KWL z wczesnego okresu rzymskiego odkryto 
w 1897 i 1900 roku w Rzeczycy Wielkiej, na wielokulturowym cmenta-
rzysku usytuowanym przy torze kolejowym, na południe od skrzyżo-
wania dróg. Znaleziono tam: bransoletę brązową, sprzączkę żelazną, 
dwie zapinki brązowe, okucie brązowe z uszkami pasa, fragment innej 
sprzączki brązowej, fragment noża itp. (Eggers, Giesen 1938: 28). Zbio-
ry były dawniej w Muzeum w Szczecinie. 

Przemiany kulturowe i osadnicze na przełomie wczesnego i późne-
go okresu rzymskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w uformowaniu 
się na Pomorzu Zachodnim nowego ugrupowania kulturowego, jakim 
była grupa dębczyńska (nazwa od Dębczyna koło Białogardu). Związa-
ne to było z przemieszczaniem się małych plemion germańskich 
wzdłuż dorzecza Odry, a nieco później wywędrowaniem plemion Gotów 
i Gepidów oraz innych plemion sprzymierzonych na tereny położone 
na północ od Morza Czarnego (Machajewski 1995). 
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Z terenów gminy Polanów, ze schyłku okresu rzymskiego, znamy 
cmentarzysko ciałopalne lub grób jednostkowy z Żydowa (stan. 19, 
AZP nr 18–26/32). Jest to stanowisko niepublikowane i brak szczegóło-
wych wiadomości na temat okoliczności odkrycia39. Według archiwum 
w grobie znajdowały się: dwie brązowe zapinki typu A VII, brązowy 
pierścionek, brązowy naszyjnik drucikowaty, 10 paciorków szklanych, 
przęślik, cztery brązowe kółka i pięć brązowych wisiorków wiaderkowa-
tych. Grób datowany jest na podstawie materiałów na III/IV wiek n.e. 
(Machajewski 1992: 139). 

Do późnego okres rzymskiego zaliczyć należy osadę kultury wiel-
barskiej, odkrytą w Żydowie (stan. 27), usytuowaną na grzbiecie more-
nowym około 630 m na wschód od skraju wsi i około 200 m na południe 
od drogi Żydowo–Bobięcino. Badania powierzchniowe i sondażowe prze-
prowadziła ekipa archeologów (H. Machajewski) z Instytutu Prahisto-
rii UAM w Poznaniu w 1990 roku40. Podobną osadę z późnego okresu 
rzymskiego odkryto także w Jacinkach w 1939 roku w czasie kopania 
ogródka. W ogrodzie gospodarza Wrucka, przy zachodnim krańcu wsi, 
znaleziono zdobione ułamki naczyń glinianych, które przekazano do 
Muzeum w Darłowie (Kleist 1955: 27). 

Z okresem wpływów rzymskich związane są być może znaleziska 
ceramiki w miejscowości Rosocha i Krąg, które miały kiedyś znajdo-
wać się w Muzeum w Darłowie. Obecnie w Muzeum w Koszalinie, pod 
miejscowością Rosocha, znajdują się miedzy innymi 374 fragmenty 
ceramiki z okresu lateńskiego i rzymskiego. W zbiorach archeologicz-
nych Muzeum w Koszalinie brak jest natomiast ceramiki z miejscowo-
ści Krąg41. 

O obrazie osadnictwa w okresie wpływów rzymskich na terenie 
gminy Polanów świadczą pozostałości naczyń glinianych odkryte w trak-
cie badań powierzchniowych AZP – 53 stanowiska, z których pew- 
ną część pozostawiła ludność kultury wielbarskiej i tzw. grupy dęb-
czyńskiej. 

Koniec działalności kultur o tradycjach „rzymskich” na ziemiach 
polskich i na terenie gminy Polanów zbiega się z głębokimi przemia-
nami kulturowymi oraz gospodarczymi, związanymi z wydarzeniami 
__________________ 

39 Katalog H.J. Eggersa, archeologa ze Szczecina, teczka nr 1210 w Dziale Arche-
ologicznym Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

40 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1417/S. 
41 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczki nr 394/S  

i 1079/S. 
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określanymi jako „wędrówki ludów” (lata 375–576 n.e.). Rozbicie pań-
stwa Gotów nad Morzem Czarnym przez koczowniczych Hunów po-
chodzenia azjatyckiego wywołało niepokoje na granicy Cesarstwa Rzym-
skiego. Wypadki na południu Europy nie pozostały bez wpływu na 
oblicze kulturowe społeczności zamieszkujących basen Morza Bałtyc-
kiego. Nieliczne importy rzymskie docierały do terenów zajmowanych 
obecnie przez Polskę drogą okrężną z Italii poprzez Galię i Germanię 
do ujścia Odry i stamtąd ku ujściu Wisły. W tych warunkach na zmia-
nie dróg handlowych najmniej ucierpiało Pomorze. 

Grupy ludności germańskiej należące do tzw. grupy dębczyńskiej  
w ciągu drugiej połowy V wieku n.e. i pierwszych dziesięcioleci VI 
wieku n.e. częściowo wywędrowały z tych terenów, szukając nowych, 
bezpiecznych i bogatych siedzib. Na ich miejsce zaczęli napływać Sło-
wianie. Świadectwem tych „niespokojnych” czasów na Pomorzu są 
znaleziska monet zachodniorzymskich i bizantyjskich, które występu-
ją na terenie sąsiednich gmin powiatu sławieńskiego, m.in.: Darłowo, 
Malechowo, Postomino, Sianów (Ciołek 2001; Skrzypek 2005: 80; 
2009: 72). 

9. Osadnictwo słowiańskie 

Koniec starożytności i początki wczesnego średniowiecza w ca-
łej Europie zaznaczyły się wzmożoną ruchliwością rozmaitych ludów 
wędrujących w różnych kierunkach w poszukiwaniu lepszych warun-
ków bytowania. Wiele okolic opustoszało, o czym możemy wnosić  
z braku znalezisk, w innych spotyka się nieliczne rozproszone osiedla. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Pomorzu Zachodnim ma 
charakter napływowy, przy czym bardziej masowy charakter przypada 
na VII wiek. W tym czasie osadnictwo o cechach kultury typowej dla 
Słowian pomorskich wczesnego średniowiecza ogarnia pas nadbrzeżny 
oraz rejon wzgórz i moreny czołowej. Rozszerzaniu się na Pomorzu na 
przełomie VII/VIII wieku (faza II) osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego towarzyszyło kształtowanie się nowych struktur przestrzennych 
zasiedlania, a zarazem pojawienie się tak charakterystycznej dla 
wczesnego średniowiecza obronnej formy osiedla, czyli grodów współ-
występujących z „otwartą” osadą pozbawioną umocnień. W tym czasie 
został także zapoczątkowany proces stabilizacji osadnictwa. 

Na terenie Ziemi Polanowskiej nie zarejestrowano stanowisk da-
towanych ceramiką typu Feldberg/Kędrzyno, pojawiającej się u Sło-
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wian nadbałtyckich w końcu VII i na początku VIII wieku (Łosiński 
2008: 66). Nie jest jednak wykluczone, że pewna liczba ze 138 stano-
wisk archeologicznych (ślady osadnictwa, punkty osadnicze, osady), 
jakie zarejestrowano w trakcie badań powierzchniowych AZP na 10 
arkuszach badawczych, może być w trakcie systematycznych badań 
wykopaliskowych przyporządkowana do osad wspólnot rodowo-ple-
miennych. 

Wyraźne przyspieszenie osadnictwa słowiańskiego na terenie Po-
morza nastąpiło na przełomie VIII i IX wieku – aż po drugą połowę X 
wieku (faza III). Był to moment przełomowy w rozwoju osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego, korespondujący z narastaniem w tym czasie 
stosunków wczesnofeudalnych (Leciejewicz 1970: 10). W miejsce wspól-
not rodowo-plemiennych zaczęły się wykształcać organizacje wspólnot 
terytorialnych, które wyparły z tego podłoża silne organizacje ple-
mienne poświadczone w źródłach pisanych i archeologicznych (Łosiń-
ski 1982: 33–35). 

Ówczesna ludność słowiańska na Pomorzu żyła głównie z rolnictwa 
i hodowli zwierząt domowych, ale oprócz tego na znacznym poziomie 
znajdował się rozwój różnorodnych rzemiosł, mianowicie: kowalstwa, 
garncarstwa, wytopu żelaza z rudy darniowej, obróbki rogu i kości, 
tkactwa, kołodziejstwa, bednarstwa oraz obrąbki skóry. Osiągnięcia  
w zakresie rolnictwa i produkcji rzemieślniczej spowodowały dalsze 
pogłębianie się rozpiętości majątkowych i zróżnicowania społecznego 
ludności. Narastanie tych procesów doprowadziło do powstania nowej 
formy organizacji społecznej i tworzenia się wielkiej własności. Dawne 
rody rozpadały się na samodzielnie gospodarujące tzw. wielkie rodziny 
obejmujące dwa lub trzy pokolenia, w rezultacie powstały wspólnoty 
nazywane opolami. Spośród członków opola wyodrębniała się starszyz-
na opola – grupa możnych, która poczęła uzależniać od siebie wolną 
ludność zajmującą się rolnictwem w ramach własnych gospodarstw, co 
dało początek powstawaniu klasy feudałów (Łowmiański 1963). 

Odpowiednikiem tych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych było 
powstanie na Pomorzu osadnictwa grodowego o formach typowych dla 
wspólnot terytorialnych. Gród stał się jednym z najbardziej charakte-
rystycznych elementów systemu osadniczego w okresie wczesnego 
średniowiecza, natomiast jedną z najstarszych form grodów były osady 
obwiedzione palisadą. Kolejnym etapem (VIII/IX wiek) były wały 
obronne w konstrukcji drewniano-ziemnej, wydzielające przestrzeń 
wspólnot rodowo-patriarchalnych o znaczeniu administracyjnym i kul-
towym (Rączkowski 2003: 174). Grody budowane były głównie na 
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wzniesieniach (np. Żydowo, stan. 10, Polanów, stan. 10), ale także na 
nizinach przy przeprawach rzecznych (np. Stare Borne koło Żydowa) 
lub przesmykach jeziornych, na wyspach (np. Żydowo, stan. 9 – obec-
nie Bobięcino, stan. 1), w zakolach rzek, czyli w takich miejscach, któ-
re były z natury obronne. 

Następny etap rozwoju osadnictwa na Pomorzu przypada na schy-
łek X i początek XI wieku. Łączy się to z przeobrażeniami zewnętrz-
nymi i pozostawało w ścisłym związku z aktywnością kolonizacyjną  
i gospodarczą kształtującej się monarchii zachodniopomorskiej, co na-
stąpiło na Pomorzu Zachodnim w XII wieku (Labuda 1969: 307; Ło-
siński 1982: 265). 

W świetle źródeł archeologicznych osadnictwo wczesnośrednio-
wieczne gminy Polanów sięga początków IX wieku i uaktywnia się 
zwłaszcza w X, XI i XII wieku. Na tym terenie można wyróżnić dwa 
zasadnicze skupiska osadnicze, w skład których wchodziły grodziska 
wraz z kilkoma osadami otwartymi (Polanów, Żydowo) oraz przy-
najmniej jeszcze z pięć miejscowości, gdzie występowały zgrupowania 
materiałów ceramicznych, wczesnośredniowiecznych (np. Nacław–Re-
kowo–Garbno; Cetuń–Rosocha; Krytno–Bukowo Polanowskie–Świer-
czyna; Wielin–Rzeczyca Wielka – por. Ryc. 4). 

Koncentracje osadnictwa wczesnośredniowiecznego obserwuje się 
w rejonie Polanowa na zachodnich terasach rzeki Grabowy oraz na 
południowy wschód od skraju miasta. Wydaje się, że najważniejszymi 
obiektami osadniczymi na tym obszarze są przede wszystkim grodzi-
ska w Polanowie, a więc wyżynne (stan. 10) oraz domniemane grodzi-
sko w centralnym punkcie miasta (stan. 4), usytuowane na terenie 
częściowo zabudowanym, w miejscu gdzie niegdyś znajdował się za-
mek otoczony fosą. W XIX wieku z tego miejsca odnotowano znalezi-
ska ułamków naczyń datowanych ogólnie na okres wczesnego śred-
niowiecza, o których losach brak jednak danych (Behla 1888: 138).  
W czasie powojennych badań weryfikacyjno-sondażowych w 1968 roku 
nie stwierdzono na tym miejscu jakichkolwiek sztucznych elementów 
obronnych, które można by identyfikować z grodziskiem. Zabudowa 
współczesna i pozostałości fundamentów dawnego zamku uniemożliwi-
ły założenie sondaży. Tak bardzo ważny byłby teraz stały nadzór ar-
cheologiczny nad wszelkimi pracami budowlanymi w tym rejonie. 

W sąsiedztwie Polanowa, około 0,25 km na północ od skraju miasta 
i około 0,75 km od domniemanego grodziska (stan. 4), na wyższej par-
tii zbocza doliny rzeki Grobowy, w okresie międzywojennym odkryto 
osadę wczesnośredniowieczną (stan. 3), która dostarczyła pewnej licz-
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by ułamków naczyń glinianych. Badania powierzchniowe prowadził 
Diether von Kleist (1955: 32). W niedalekim sąsiedztwie osady, około 
0,5 km na północny zachód, znajdowało się cmentarzysko popielnicowe 
i szkieletowe, położone na kulminacji wyniesienia (stan. 9). Odkrył je 
przypadkowo w 1944 roku nauczyciel Hüpsel z Polanowa. Z domnie-
manego grobu popielnicowego pochodzi nieokreślona liczba ułamków 
naczyń glinianych datowanych ogólnie na okres wczesnego średnio-
wiecza. Prawdopodobnie z grobu szkieletowego na tym stanowisku 
pochodzi fragment romańskiej misy brązowej o średnicy wylewu około 
32 cm i zachowanej wysokości 6,5 cm, datowanej na XII wiek (Poklew-
ski 1961: 96). Misa miała być znaleziona w tym miejscu w drugiej po-
łowie XIX wieku i przekazana do Muzeum w Berlinie (nr inwen.  
Ic 4136)42. Najprawdopodobniej cmentarzysko to może łączyć się bez-
pośrednio z domniemanym grodziskiem (stan. 4) w Polanowie. W są-
siedztwie tego cmentarzyska w trakcie badań AZP w 1987 roku odkry-
to rozległą osadę wczesnośredniowieczną (Polanów, stan. 44, AZP 16–
25/69). 

Na zapleczu domniemanego grodziska w Polanowie (stan. 4), około 
0,5 km na południe od skraju zabudowań Polanowa, na zachodnim 
stoku rzeki Grabowy, w sąsiedztwie dawnego cmentarza ewangelic-
kiego, zlokalizowano w 1908 roku bogatą w materiały ceramiczne osa-
dę (Polanów, stan. 7; por. Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 201). 
Penetracja archeologów koszalińskich w tym miejscu w roku 2004 
potwierdziła występowanie licznych ułamków ceramiki wczesnośred-
niowiecznej. 

Innym obiektem obronnym w rejonie Polanowa, o którym wspomi-
nałem, jest grodzisko wyżynne oznaczone jako Polanów stan. 10, zlo-
kalizowane około 3,4 km na południowy wschód od skraju zabudowań 
Polanowa, w obrębie leśnej osady Racibórz Polanowski. Położone na 
grzbiecie wzniesienia o zarysie podkowiastym, niskich wałach we-
wnętrznych i stromych zewnętrznych pobudowanych w konstrukcji 
kamienno-ziemnej, grodzisko miało zewnętrzne stoki obłożone drob-
nymi otoczakami (Tabl. II: A). 

Najstarszą wzmiankę o grodzisku wydaje się być informacja Lu-
dwiga Giesebrechta ze Szczecina umieszczona w „Baltische Studien”  
w 1846 roku, a następnie wzmianki w opracowaniach grodzisk Rober-
ta Behli z końca XIX wieku i Władysława Łęgi z lat 30. XX wieku.  
W trakcie badań weryfikacyjno-sondażowych grodzisk wczesnośred-
__________________ 

42 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1288. 
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niowiecznych prowadzonych przez KAP UAM w Poznaniu w 1968 ro- 
ku uzyskano kilkadziesiąt ułamków ceramiki, które pozwoliła wyda-
tować stanowisko na X–XII wiek (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 
202–205). 

Jednym z ważniejszych rejonów politycznego osadnictwa lokalnego 
na terenie gminy Polanów był rejon wsi Żydowo i Kępiny, rozłożonych 
wokół rynny jeziora Kwiecko. W skład zespołu osadniczego wchodzą: 
grodzisko w Starym Bornem, gm. Bobolice (stan. 1), cmentarzyska 
kurhanowe w Żydowie (stan.: 8, 13, 14, 15) grupujące się na kilku 
wzgórzach wokół kotliny jeziora, cmentarzysko szkieletowe w Żydo-
wie–Kępinach (stan. 6) oraz osady wczesnośredniowieczne w Żydowie 
(stan.: 3, 7, 17, 18, 24) odkryte podczas badań AZP. 

Bardzo ważnym stanowiskiem w tym zespole osadniczym jest gro-
dzisko Stare Borne (stan. 1), badane wykopaliskowo w latach 1967–
1968 (Członkowski 1969a: 130–141). Pomimo że administracyjnie 
znajduje się w sąsiedniej gminie Bobolice, to jednak usytuowane jest 
bezpośrednio przy północno-zachodnim brzegu jeziora Kwiecko i ryn-
nie rzeki Radew, stanowiącej naturalne jej ujście z jeziora. Jest to ty-
powo nizinny obiekt naturalnie broniony przez rzekę, jezioro i bagna. 
Jedynie od strony południowej, gdzie jest połączenie z lądem, znajdują 
się sztucznie wzniesione podwójne wały i dwie fosy, wydzielające ob-
szerną przestrzeń międzywałową (Członkowski 1969b: 433). 

Pierwsza wzmianka o tym obiekcie, wymienianym w starszej lite-
raturze jako Kępsko i Żydowo, pow. Sławno, ukazała się w „Baltische 
Studien” w 1846 roku, następnie w „Monatsblätter” w: 1893, 1917, 
1918 i 1924 roku oraz później u W. Łęgi w 1930 roku jako Żydowo  
i wreszcie u Kleista też jako Żydowo, stan. 11 (Kleist 1955: 36; Łosiń-
ski, Olczak, Siuchniński 1971: 113). Nowe granice administracyjne 
powiatów, przebiegające nad jeziorem Kwiecko, spowodowały zmianę 
przynależności terytorialnej, a tym samym zmianę nazwy grodziska 
na stanowisko „Stare Borne”, pow. Koszalin. 

W trakcie pierwszych badań powojennych, weryfikacyjno-powierzch-
niowych i sondażowych, prowadzonych przez KAP UAM w Poznaniu  
w 1962 i 1966 roku, określono chronologię obiektu na IX–X wiek (Ol-
czak, Siuchniński 1968: 113). Stacjonarne badania wykopaliskowe  
w 1967 i 1968 roku prowadzone przez PP PKZ Oddział Warszawa  
(D. Członkowski) pozwoliły ustalić obecność kamiennego oblicowania 
zewnętrznej części wałów, co zapobiegało obsuwaniu się warstw ziemi, 
a także odsłoniły konstrukcję drewnianą w wałach. Stwierdzono też 
resztki spalonych słupów dębowych stanowiących pozostałości palisa-
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dy stojącej na szczycie wzdłuż wałów. W czasie prac penetracyjnych  
i pogłębiania zamulonej Radwi w korycie rzeki odkryto, naprzeciw 
grodziska, pas żwiru i piasku, świadczący o usypaniu sztucznego bro-
du przez rzekę, niemal w rejonie bramy i wyjazdu z grodziska (Człon-
kowski 1967: 44). 

Obecność przeprawy mostowej z konstrukcjami drewnianymi przez 
rzekę Radew, na wysokości bramy grodu, stwierdzili archeolodzy  
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
podczas badań podwodnych w 2005 roku (Tabl. II: B). Z otrzymanych 
analiz dendrochronologicznych wynika, że przeprawa mostowa mogła 
istnieć już w 938 roku, a prace remontowe i całkowitą odbudowę mo-
stu przeprowadzono po 956 roku (Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 
2009: 385). Na podstawie materiałów ceramicznych wydobytych w trak-
cie badań wykopaliskowych określono chronologię grodziska na IX  
i początek X wieku (Członkowski 1969b: 434). Wobec skromnych re-
zultatów badań wykopaliskowych problematyczną sprawą jest funkcja 
tego grodziska. Czy byłoby to grodzisko o znaczeniu refugialnym 
(schronieniowym), czy może był to obiekt pełniący również funkcję 
kultową? Zważywszy na sporą liczbę cmentarzysk kurhanowych wokół 
jezior Kwiecko i Żydowa oraz osad otwartych należy stwierdzić, że sieć 
osadnicza była tutaj znaczna. W obrębie takiej wspólnoty musiało być 
miejsce lokalnego kultu? 

Źródła niemieckie z XIX wieku i starsza literatura polska przed-
miotu mówią o znalezieniu na grodzisku w Żydowie lub koło Żydowa 
tzw. baby kamiennej. Była to płyta z szarego piaskowca przedstawia-
jąca popiersie kobiety o formach proporcjonalnych i harmonijnych. 
Wyobrażenie to miało twarz owalną, wyraziście zaznaczone okrągłe 
oczy, nos, usta, uszy i wąską, długą szyję. Schematycznie zaznaczone 
były ramiona i górna część korpusu bez śladów szczegółowej obrąbki 
(Behla 1888: 138; Łęga 1930: 422). Być może rzeźba pełniła funkcję 
bóstwa(?). Nie ma jednak pewności, czy ten obiekt należy łączyć z gro-
dziskiem Stare Borne, ponieważ niektórzy autorzy uważają, że rzeźba 
mogła być znaleziona na grodzisku w Żydowie (stan. 10) lub przy gro-
dzisku w obrębie kurhanów(?). 

W skład zespołu osadniczego w tym rejonie wchodziły jeszcze inne 
obiekty odkryte na zboczach wzgórz wokół jeziora Kwiecko i na wyspie 
tegoż jeziora, a także na wzgórzu w pobliżu Jeziora Kamiennego. Na-
przeciwko grodziska wczesnośredniowiecznego Stare Borne zlokalizo-
wano trzy cmentarzyska kurhanowe (stan. 13, 14, 15), badane praw-
dopodobnie sondażowo przez Adolfa Stubenraucha ze Szczecina w 1918 
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i 1920 roku43. Na wschodniej stronie jeziora Kwiecko  również cmenta-
rzysko kurhanowe (stan. 8, dawniej stan. 1). Powyżej niego stwierdzo-
no rozległą osadę łużycką ze znalezionymi tam w 1966 roku dużymi 
żarnami korytkowymi (Członkowski 1967: 44). Na wyspie jeziora Kwiec-
ko (Tabl. III: A) odkryto osadę z pozostałościami być może jakiegoś 
słowiańskiego ośrodka kultowego, poświadczonego odkrytym kręgiem 
kamiennym (Ryc. 20) i nieckowatymi zagłębieniami wypełnionymi 
spalenizną (Żydowo, stan. 3). Na podstawie ceramiki osadę na wyspie 
wydatowano na X–XII wiek (Ryc. 21A). Inną osadę (nr 7 według Klei-
sta) spenetrował powierzchniowo von Kleist w 1939 roku nad jeziorem 
Kwiecko, usytuowaną około 0,4 km na północny zachód od grodziska 
(stan. 10). Na płaskim, nizinnym, terenie nad jeziorem zebrano ponad 
60 ułamków naczyń glinianych datowanych na IX–X wiek (Ryc. 22b) 
oraz kilkanaście ułamków ceramiki KPM (Łosiński, Olczak, Siuchniń-
ski 1971: 241). 

Wymieniane grodzisko w Żydowie (stan. 10) to obiekt wyżynny, 
cyplowaty, z wklęsłym majdanem, położony 1,55 km na południe od 
wsi Żydowo i około 0,6 km od szosy Żydowo–Kępiny, usytuowany na 
grzbiecie wysokiego wzniesienia otoczonego z trzech stron głębokimi 
jarami. Zbocza wałów obłożone są kamieniami polnymi. W trakcie 
badań powierzchniowych w latach 30. XX wieku von Kleist określił 
ceramikę z grodziska jako „środkowosłowiańską”, natomiast w czasie 
badań archeologów z KAP UAM w 1968 roku, chronologię grodziska 
określono ogólnie na okres wczesnego średniowiecza (Łosiński, Olczak, 
Siuchniński 1971: 259) W pobliżu grodziska usytuowanych jest też 
kilka kurhanów prostokątnych obwarowanych kamieniami o bliżej 
nieokreślonej chronologii, chociaż niewątpliwie wydaje się, że mogą 
one pochodzić z wczesnego średniowiecza. 

Najlepiej rozpoznanym obiektem archeologicznym w obrębie Ży-
dowa jest cmentarzysko kurhanowe (stan. 8) położone 1,5 km na połu-
dniowy zachód od wsi i około 0,25 km na wschód od jeziora Kwiecko. 
W latach 1920–1921 zarejestrowano tam 17 kurhanów czworobocz-
nych i okrągłych o konstrukcji kamienno-ziemnej. Ponowna i szczegó-
łowa inwentaryzacja tego stanowiska w 1966 roku wykazała obecność 
22 kurhanów o różnym stopniu zachowania. Pierwsze badania sonda-
żowe na jednym kurhanie prowadził tutaj pastor ze Świeszyna G. Mag-
dalinski w 1920 roku i wydobył półwytwory krzemienne, fragment 
naczynia wczesnośredniowiecznego oraz stwierdził bruki kamienne 
__________________ 

43 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1417/S. 
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Ryc. 20. Żydowo, gm. Polanów, stan. 3. Rzut poziomy kręgu kamiennego i profile son- 
 daży z osady wczesnośredniowiecznej. Według Olczak, Siuchniński 1971: 239 
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Ryc. 21. Żydowo, gm. Polanów, stan. 3. Legenda: A – wybór ceramiki z osady wczesno-
średniowiecznej, B – ostroga wikińska z brązu. Według Olczak, Siuchniński 1971:  
 238 (A) i archiwum Muzeum w Koszalinie (B) 
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Ryc. 22. Obiekty zabytkowe z wczesnego średniowiecza. Legenda: a – Żydowo, stan. 1, 
kurhan nr 11, b – Żydowo, stan. 7, ceramika, c – Żydowo (Kępiny), stan. 6, miecz  
 żelazny. Według Olczak, Siuchniński 1971: 241, 243 (b, c) 
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wewnątrz kopca (Magdalinski 1924). Ponowne badania na cmentarzy-
sku przeprowadził Adolf Stubenrauch w 1921 roku, który w kurhanie 
nr 15 odkrył dwa szkielety wyposażone w kabłączki skroniowe (Kleist 
1955: 35, Taf. 29: 4). W czasie badań wykopaliskowych kilku kurha-
nów przeprowadzonych przez D. Członkowskiego w latach 1966 i 1968 
odkryto pochówki szkieletowe na brukach, wyposażone również w: 
srebrne kabłączki skroniowe, noże, osełki, przęśliki, naczynia i luźną 
ceramikę datujące całe cmentarzysko na XI–XII wiek (Ryc. 22a). We-
dług danych archiwalnych oraz badań wykopaliskowych D. Członkow-
skiego, z nasypów kurhanów wydobyto także ułamki naczyń KŁŻ (Ło-
siński, Olczak, Siuchniński 1971: 244). Po badaniach archeologicznych 
obiekty kurhanowe na cmentarzysku zrekonstruowano i przygotowano 
do zwiedzania (Tabl. III: B). 

Przy tej okazji należy jeszcze wymienić kilka stanowisk z cmenta-
rzyskami kurhanowymi o czworobocznych i kopulastych obrysach, 
które w ostatnich latach zlokalizowano w lasach wokół Żydowa, Cho-
cimina i Wietrzna (Tabl. IV: A). Niektórzy badacze uważają, że kon-
strukcja czworoboczna kurhanów, których dużą liczbę stwierdzono na 
tych stanowiskach, a także na cmentarzyskach odkrytych w począt-
kach XXI wieku w rejonie Porostu, gm. Bobolice (Skrzypek 2004: 236–
240; Borkowski 2006: 71), wywodzi się ze środowiska skandynawskie-
go. Inni skłonni są poszukiwać takich zwyczajów sepulkralnych u po-
łudniowego odłamu Słowian Zachodnich (Zoll-Adamikowa 1988: 198). 
Uważa się, że forma czworoboczna mogiły swój początek bierze z formy 
domów drewnianych u Słowian (Łosiński 1998: 478–479). 

Rozpatrując w dalszym ciągu zagadnienie cmentarzysk na terenie 
gminy Polanów, uważa się, że z grodziskiem w Żydowie (stan. 10) łą-
czy się cmentarzysko szkieletowe odnotowane w literaturze jako Ży-
dowo, stanowisko 6. Cmentarzysko położone jest około 1,5 km na po-
łudnie od grodziska i około 0,6 km od osady Kępiny. Tutaj, na 
łagodnym południowym zboczu rozległego wzniesienia, przypadkowo 
natrafiono w 1898 roku na dwa szkielety i miecz żelazny typu „Z”, 
według Żaka o długości 78 cm, określany jako miecz wikiński (Ryc. 
22c). Rękojeść miecza okręcona jest srebrnym drutem, natomiast gło-
wica pokryta złotą blachą (Nadolski 1954: 154; Żak 1960: 336–337). 
Ten niezwykły zabytek po odkryciu przekazał do Muzeum w Szczeci-
nie niejaki Langbein. Dzisiaj miecz znajduje się w zbiorach Kulturhi-
storisches Museum Stralsund (Muzeum Historyczne w Stralsundzie, 
Niemcy)44. 
__________________ 

44 Katalog zbiorów Muzeum Historycznego w Stralsundzie, archiwum autora. 
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Innym zabytkiem wikińskim na omawianym terenie jest zdobiona 
brązowa ostroga z guzami na kolcu i zreperowanym miejscu pęknięcia. 
Została ona znaleziona w Wietrznie przed 1937 rokiem w nieznanych 
okolicznościach (Kleist 1955: 36). Kopia niegdyś znajdowała się w Mu-
zeum w Darłowie, obecnie w Koszalinie, natomiast oryginał prawdo-
podobnie zaginął45. 

Obecność zabytków skandynawskich na Pomorzu Środkowym na-
suwa pytania: Czy Skandynawowie tworzyli tutaj jakieś skupiska 
rzemieślniczo-handlowe? Czy też istniały grupy wojownicze współdzia-
łające z miejscowymi elitami? Być może względnie dużą liczbę ozdób 
pochodzenia skandynawskiego w skarbach srebrnych w okolicach 
Sławna, Słupska, Koszalina i Kołobrzegu (Kiersnowscy 1959: 48, 65, 
76, 94, 96, 97, 117) należy uznać za ważkie dowody na bezpośrednie 
kontakty pomorsko-skandynawskie (Duczko 2000: 33–34; Stanisław-
ski 2008: 16–17). Bezdyskusyjnych dowodów osiedlania się Skandy-
nawów na Pomorzu dostarczyły wieloletnie badania wykopaliskowe na 
cmentarzysku w Świelubiu i grodzisku w Bardach w powiecie koło-
brzeskim (Skrzypek 2007: 114, 118). 

Nieliczne pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego na te-
renie gminy Polanów von Kleist zarejestrował jeszcze w okresie mię-
dzywojennym w rejonie wsi Rosocha i Sowinko, a w okresie powojen-
nym archeolodzy koszalińscy zlokalizowali rozległą osadę w pobliżu 
wsi Wielin (stan. 1). W miejscowości Rosocha (stan. 7) przed 1936 ro-
kiem znaleziono ułamki ceramiki datowane na IX–X wiek, które prze-
kazano do Muzeum w Darłowie, obecnie znajdują się w Muzeum  
w Koszalinie (Kleist 1955: 33). Natomiast w Sowinku miano rozkopać 
grób kurhanowy, w którym znaleziono fragmenty przedmiotów z brązu46. 

W latach 80. XX wieku na osadę wielokulturową obejmującą około 
2 ha natrafiono we wsi Wielin, pomiędzy szosą z Polanowa a Jeziorem 
Trzcińskim, około 150 m od południowego skraju wsi Wielin. W trakcie 
badań ratowniczych prowadzonych w 1985 roku pozyskano wiele ułam-
ków naczyń datowanych na IX–XII wiek, a także ułamki naczyń KPM47. 

Zabytkiem z przełomu okresu wczesnośredniowiecznego i średnio-
wiecznego jest kamień górny żaren rotacyjnych zlokalizowany w 2001 
roku w Polanowie przy ul. Sławieńskiej, wykorzystywany jako „akcent 
wiejskiej kultury” w ogródku przydomowym (Ryc. 23)48. 
__________________ 

45 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1094/S. 
46 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1104/Ko. 
47 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1094/S. 
48 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 409/S. 
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Ryc. 23. Polanów, ul. Sławieńska. Widok na ogród przydomowy z wyeksponowanym  
 wczesnośredniowiecznym żarnem rotacyjnym. Fot. I. Skrzypek 

Metrykę późnośredniowieczną, nie wcześniejszą niż XIII wiek, 
ustalono też dla gródka strażniczego w Krągu. Usytuowany bezpo-
średnio przy południowo-wschodnim brzegu Jeziora Zamkowe, przy 
pałacu w parku rysuje się jako pierścieniowate stożkowate wywyższe-
nie o wklęsłym majdanie (Tabl. IV: B). Obiekt ten, bez śladów osadnic-
twa wczesnośredniowiecznego, figurował w literaturze przedmiotu  
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i archiwach jako grodzisko wczesnośredniowieczne (Rosenow 1924: 
316). W czasie badań weryfikacyjno-sondażowych grodzisk prowadzo-
nych w 1968 roku stanowisko to skreślono z rejestru grodzisk wczes-
nośredniowiecznych i zweryfikowano jako grodzisko późnośrednio-
wieczne (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 262–263). 

Zakończenie 

Na zakończenie przedstawionego stanu odkryć i badań archeo-
logicznych na terenie gminy Polanów należy jeszcze wymienić znalezi-
sko łodzi-dłubanki wydobytej w 1974 roku przez klub płetwonurków 
„Atlantyda” z Koszalina w jeziorze Morskie Oko w okolicach Rekowa, 
niedaleko rzeki Radew. Wydobyta łódź o długości 3,32 m i szerokości 
0,57 m oraz wysokości 0,44 m (Ryc. 24) jest egzemplarzem płaskoden-
nym, wykonanym z pnia sosnowego, z jedną grodzią umieszczoną bli-
żej rufy. Łódź została wydatowana ogólnie na XVIII–XIX wiek (Os-
sowski 1999: 209). Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi 
Wałeckiej w Wałczu jako depozyt Muzeum Regionalnego w Darłowie49. 
Łodzie wykonane z jednego pnia drzewa stanowią jedno z pierwszych 
narzędzi służących człowiekowi do użytkowania przestrzeni wodnych. 

Oceniając w skrócie mikroregion osadniczy dorzecza górnej i środ-
kowej rzeki Grabowy w obszarze gminy Polanów, na podstawie do-
tychczasowych znalezisk archeologicznych i skromnych badań wyko-
paliskowych, należy zauważyć dość wyraźne skupienia osadnictwa  
z różnych okresów pradziejów i wczesnego średniowiecza w obrębie 
jezior Kwiecko i Kamienne w pobliżu Żydowa, w rejonie Polanowa, 
Kępin, Gołogóry, Nacławia i Rosochy. Taki stan rzeczy jest wypadko-
wą atrakcyjności środowiska naturalnego i odzwierciedleniem aktyw-
ności wielu populacji ludzkich od co najmniej VIII tysiąclecia p.n.e. do 
przełomu XII/XIII wieku. Jest jeszcze bardzo wiele luk w próbie re-
konstrukcji osadnictwa archeologicznego na terenie gminy Polanów 
spowodowanych brakiem stacjonarnych badań wykopaliskowych na 
wielu obiektach widocznych w krajobrazie kulturowym Ziemi Pola-
nowskiej (grodziska, cmentarzyska kurhanowe i zapewne obiekty me-
galityczne). Mogą one być bardzo wartościowe w problematyce nauko-
wo-badawczej dla archeologii Pomorza Środkowego. 
__________________ 

49 Archiwum Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1664/S. 
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Ryc. 24. Rekowo, gm. Polanów. Łódź-dłubanka z XVIII–XIX wieku. Fot. Archiwum  
 Muzeum w Koszalinie 
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Aus der Urgeschichte der Gemeinde 
Polanów/Pollnow 

 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die natürlichen physiografischen Verhältnisse des Urtales der Gra-
bow nutzten verschiedene Menschengruppen schon sehr früh. Die Umgebung 
des zauberhaften Städtchens Polanów, so wie der Regionen Sydow, Neumüh-
lenkamp, Breitenberg, Jatzingen, Kösternitz, Natzlaff sind reich an archäolo-
gischen Funden, hauptsächlich entdeckt durch zufällige Funde im 19. und 20. 
Jh. Großen Verdienst an diesen Entdeckungen hatte in den 20-er und 30-er 
Jahren des 20. Jh. der Amateurarchäologe Diether von Kleist aus Tychow. 
1967 und 1968 führte man Ausgrabungen an den frühmittelalterlichen Burg-
ruinen in Hohenborn und in den Hügelgräbern aus der selben Zeit in Sydow 
durch, Standort l, 1966 u. 1968. Die Funde deuten auf die Besiedelung der 
Pollnowewr Erde in der Mittleren Steinzeit, Mesolith, hin. 

Eine starke Besiedelung im Grabowtal und der Seenmulde bei Sydow, hat 
in der 3. Periode der Bronzezeit stattgefunden, bekanntgeworden durch die 
Funde in den Hügelgräbern bei Natzlaff (verschiedene Gefäße, Bronze-
schwert, Armband und Ohrring). Jedoch erst in der Jüngeren und Jüngsten 
Periode (IV EB) und (V EB) der Bronzezeit (1000–650 v.u .Z.) fand eine sehr 
intensive Besiedelung der Gebiete durch Stämme der Lausitzer Kultur statt, 
worauf die Funde aus der Steinzeit hindeuten. Aus Kösternitz stammen die 
Funde von Waffen und Bronzeschmuck aus der V EB-Periode, ausgestellt in 
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den 30-er Jahren des 20. Jh. im Kösliner Museum. Aus Sydow stammen 
Bronzebeile mit Büchse und Ohr, so wie Schmuck (Museum Köslin). 

Im Frühen Mittelalter ist die Ansiedlung slawischer Stämme sehr inten-
siv in Alt Born, Pollnow und Sydow und in der Nähe der Hügelgräberstätten 
(Sydow, Standorte 6 und 8), so wie in Krangen. Während der letzten archäo-
logischen Untersuchungen in Thorn, entdeckte man im See Kwiecko eine 
Holzbrücke aus dem Jahre 956, die zur Siedlung Alt Born führte. 
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Archeologia w lesie.  
O identyfikacji stanowisk  
archeologicznych w gminie Polanów 
(i nie tylko) 
 

ŁUKASZ BANASZEK*, WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI** (POZNAŃ) 

Wstęp 

Stanowiska archeologiczne są materialnymi śladami po dzia-
łalności człowieka w przeszłości. Problem ich identyfikacji jest istotnym 
elementem postępowania badawczego w archeologii. Rozpoznanie sta-
nowisk archeologicznych w danym terenie jest także ważnym aspektem 
polityki konserwatorskiej, mającej na celu zarządzanie dziedzictwem 
archeologicznym. Zidentyfikowane stanowiska archeologiczne mają 
wartość nie tylko naukową czy konserwatorską, lecz mogą ponadto zo-
stać wykorzystane w celu budowania tożsamości regionalnej. Na ich 
podstawie możliwe jest kształtowanie emocjonalnych relacji między 
mieszkańcami a użytkowanym przez nich obszarem oraz poczucia iden-
tyfikacji z nim (np. Minta-Tworzowska, Olędzki 2006). Jest to wciąż 
istotny problem na Ziemiach Odzyskanych, gdzie w swoim czasie usil-
nie starano się zerwać z niemiecką, czyli obcą narodowo przeszłością. 

Wyniki postępowania badawczego w archeologii są ściśle zależne 
od przyjętych metod oraz właściwości terenu, na jakim zostały one 
zastosowane. Ponad 150 lat istnienia archeologii jako nauki pozwoliło 
na wypracowanie rozmaitych metod badawczych, w tym prospekcyj-
__________________ 

 * Instytut Prahistorii UAM. 
** Instytut Prahistorii UAM, Fundacja „Dziedzictwo”. 
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nych. Najbardziej znaną jest metoda wykopaliskowa, lecz można ją 
zastosować dopiero wówczas, gdy stanowisko archeologiczne zostało 
wcześniej zidentyfikowane w terenie. Z historii archeologii w różnych 
krajach wynika, że tradycja badawcza ma istotny wpływ na obecną 
praktykę (Trigger 1990). W Polsce od początków XX wieku najbardziej 
rozpowszechnioną metodą prospekcyjną są badania powierzchniowe. 
Początkowo określane jako „wycieczki terenowe” z czasem przekształ-
ciły się w metodę badawczą, o szczegółowo wypracowanej procedurze 
postępowania. Polega ona na poszukiwaniu materialnych pozostałości 
działalności kulturowej człowieka (np. fragmentów ceramiki lub na-
rzędzi krzemiennych) na powierzchni pól, ich opisie oraz ścisłej lokali-
zacji na dostępnych mapach (Mazurowski 1980). Materiał obecny i wi-
doczny na powierzchni jest wynikiem procesów destrukcji zalegających 
pod ziemią śladów przeszłej działalności człowieka. 

Względnie wysoka efektywność badań powierzchniowych, rozu-
miana jako odnajdowanie licznych materialnych śladów z przeszłości, 
spowodowała, że stały się one standardem w polskiej archeologii.  
W konsekwencji polscy archeolodzy nie odczuwali potrzeby rozwijania 
i aplikowania innych metod prospekcyjnych. 

„Archeologia w lesie” jest swego rodzaju metaforą pokazującą nie-
jako dwa aspekty praktyki badawczej archeologów. Z jednej strony 
wprost odnosi się do prac w lasach, a z drugiej oznacza, że uzyskane 
wyniki kształtują sposób interpretowania przeszłości. Mała wydajność 
rozpoznania powierzchniowego w lasach (o powodach poniżej) generuje 
obraz osadnictwa archeologicznego składającego się ze skupisk oraz 
pustek osadniczych (Ryc. 1). Łatwo się domyślić, że skupiska osadni-
cze pojawiają się na obszarach, gdzie metoda badań powierzchniowych 
jest efektywna (czyli głównie tam, gdzie znajdują się pola uprawne),  
a pustki osadnicze występują na terenach dziś zalesionych (Tabl. I: A). 
Obrazy przeszłości budowane na tak nierównomierne rozpoznanym 
terenie są nieadekwatne i obciążone słabościami metody. Można za-
tem postawić pytanie: Jak zmieniłby się obraz przeszłości, gdyby roz-
poznanie terenowe było równomierne? 

Naszym celem jest pokazanie, w jaki sposób zmiana metody może 
wpłynąć na zakres rozpoznania stanowisk archeologicznych i w kon-
sekwencji na obraz przeszłości. Zastosowanie skuteczniejszej metody 
pozwala uzyskać wyniki, które mogą w sposób istotny przekształcić 
dotychczasowe wyobrażenia o zasiedleniu i użytkowaniu danego tere-
nu. Nie będziemy jednakże wchodzić w interpretowanie przeszłości, 
gdyż wymaga to bardziej wnikliwych studiów. 
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Ryc. 1. Nierównomierne rozmieszczenie stanowisk archeologicznych w gminie Pola-
nów – skupiska stanowisk wskazują na obecność pól uprawnych, a obszary pozbawione  
 stanowisk na występowanie lasów. 

Na podstawie naszego doświadczenia w prospekcji terenowej na 
obszarze Nadleśnictwa Polanów chcemy pokazać zalety i ograniczenia 
innych metod stosowanych w archeologii. Ich efektywność może być 
istotna w kształtowaniu polityki konserwatorskiej, wiedzy o przeszło-
ści oraz współczesnego wykorzystywania dziedzictwa archeologiczne-
go, w tym budowania świadomości o zasobach (por. Tota w tym tomie). 

1. Słowo o archeologii w gminie Polanów 

Szczegółowy tekst o archeologii gminy Polanów przedstawił 
Ignacy Skrzypek (w tym tomie). Mapy przez Niego zaprezentowane 
pokazują „wyspowy” charakter osadnictwa – widoczne są skupiska 
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stanowisk z różnych okresów rozdzielone przestrzeniami niezasiedlo-
nymi. Jest to widoczne nawet w sytuacji, gdy nie uwzględnia się wszyst-
kich znanych na terenie gminy stanowisk archeologicznych. Uwagę 
zwraca, że w różnych okresach skupiska osadnicze zasadniczo lokują się 
na tych samych obszarach. Łatwo z tego wysnuć wniosek na przykład 
o związku osadnictwa z określonymi formami geomorfologicznymi. 

Pokazanie tego samego obrazu rozmieszczenia osadnictwa, wzglę-
dem obszarów zalesionych, jednoznacznie wskazuje, że jest to efekt 
nierównomiernego rozpoznania terenowego. Pojawia się więc pytanie: 
Czy bardziej równomierne rozpoznanie terenowe jest możliwe? Tereny 
leśne w gminie Polanów zajmują ponad 50% powierzchni. Rozwiązanie 
problemu metodycznego może mieć więc fundamentalne znaczenie dla 
oceny wartości gminnych zasobów dziedzictwa archeologicznego. 

2. Współczesna praktyka prospekcji terenowej 

2.1. Badania powierzchniowe typu AZP 

Jak wspomnieliśmy, badania powierzchniowe są najbardziej 
rozpowszechnioną metodą prospekcji w polskiej archeologii. W latach 
70. XX wieku metoda ta została przyjęta jako standard postępowania 
badawczego i stała się podstawą ogólnopolskiego, niebywale szeroko 
zakrojonego, programu badawczo-konserwatorskiego, znanego jako Ar-
cheologiczne Zdjęcie Polski (Konopka 1981: 6). 

Lata 1975–79 poświęcono na poszukiwania właściwych form koordynacji 
działania i wypracowanie zasad, które wykorzystywałyby dotychczasowe 
doświadczenia badań mikroregionalnych w realizacji programu krajowe-
go. W 1978 r. ogólnopolska konferencja archeologów pod kierunkiem prof. 
dra Witolda Hensla przyjęła zasady opracowania karty ewidencji stano-
wiska archeologicznego. 

Badania powierzchniowe polegają na przejściu przez dany obszar 
grupy archeologów poruszających się tyralierą. Poszukują oni źródeł 
archeologicznych: 

1) ruchomych, zalegających na powierzchni ziemi, 
2) nieruchomych, odznaczających się charakterystyczną, własną for-

mę krajobrazową. 
Każde miejsce występowania substancji zabytkowej (nawet poje-

dynczy fragment ceramiki) jest zaznaczane na mapie w skali 1 : 25 000 
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(obecnie na mapie 1 : 10 000) oraz wypełnia się dla niego Kartę Ewi-
dencji Stanowiska Archeologicznego, zawierającą podstawowe infor-
macje o znalezisku, a także jego kontekście kulturowym i przyrodniczym. 

Początkowe założenia programu starały się pogodzić interes archeo-
logów zainteresowanych studiami osadniczymi oraz służb konserwa-
torskich. Z praktyki wiemy, że program oprócz wielu zalet ma również 
sporo ograniczeń. Do niewątpliwych zalet należy identyfikacja ogrom-
nej liczby stanowisk archeologicznych (dziś na 87% powierzchni kraju 
zidentyfikowanych zostało ponad 435 000 stanowisk). 

Mankamentem praktyki AZP jest brak równomiernego rozpozna-
nia terenu. Istnieją obszary praktycznie niedostępne (np.: lasy, nie-
użytki, łąki, pastwiska, tereny podmokłe, zurbanizowane, przemysło-
we itp.), na których trudno jest odkryć materiał zabytkowy. Również 
na polach uprawnych nie zawsze możliwe jest zidentyfikowanie mate-
riału na powierzchni, co wynika ze stanu wegetacji różnych gatunków 
roślin lub zabiegów agrotechnicznych. Sytuacji nie poprawia fakt, że 
badania AZP z reguły ograniczają się do jednorazowego wejścia na 
dany teren. W konsekwencji uzyskane wyniki dalekie są od oczekiwań. 

W pewnym stopniu obraz ten może być pełniejszy po przeprowa-
dzeniu ponownych badań (takie powtórne rozpoznanie prowadzi się 
ostatnio w Wielkopolsce), lecz i tak nie rozwiązuje to problemu obsza-
rów niedostępnych. Co więcej może to jeszcze bardziej zniekształcać 
obraz przeszłego osadnictwa (zagęszczenie stanowisk na zbadanych po 
raz kolejny terenach w kontraście do obszarów niedostępnych). Po-
nowne przeprowadzenie badań powierzchniowych nie rozwiąże zatem 
sytuacji w takich gminach, jak Polanów, której znacząca część po-
wierzchni pokryta jest lasami. 

2.2. Archeologiczny rekonesans lotniczy 

Od początków XX wieku w archeologii znana jest metoda wy-
korzystywania zdjęć lotniczych. Co prawda w Polsce jej pierwsze apli-
kacje sięgają lat 20. i 30. XX wieku, to nigdy nie znalazła szerokiego 
zastosowania (Kobyliński 2005). Możliwość użycia zdjęć lotniczych  
w identyfikacji stanowisk archeologicznych wynika z wpływu zalega-
jących pod ziemią struktur archeologicznych na wegetację roślin lub 
zabarwienie ziemi. Natomiast obiekty o zachowanej jeszcze formie 
terenowej (np. nasyp, wał, rów) można zidentyfikować poprzez analizę 
rzucanego cienia czy sposobu topnienia śniegu (Rączkowski 2002; 2009). 
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Niewątpliwą zaletą wykorzystania zdjęć lotniczych jest to, że po-
zwalają na: względnie dokładne określenie charakteru funkcjonalnego 
substancji zabytkowej znajdującej się pod powierzchnią ziemi (np. 
ziemianki, fundamenty chat, jamy odpadkowe, groby itp.), rozpozna-
nie relacji przestrzennych oraz szczegółową lokalizację i określenie 
zasięgu. Takich informacji nie dostarcza materiał zebrany w trakcie 
badań powierzchniowych. Dodatkowo interpretacja zdjęć lotniczych 
umożliwia stwierdzenie stanu zachowania stanowiska archeologiczne-
go. Są to zatem bardzo przydatne informacje zarówno dla archeologów 
akademickich, jak i służb konserwatorskich. Niewątpliwie mają też 
walor promocyjny i edukacyjny. 

Wielokrotnie udowodniona przydatność zdjęć lotniczych nie ozna-
cza, że sprawdzają się one zawsze i w każdych okolicznościach. Na ich 
efektywność wpływa wiele czynników, w tym: warunki wegetacji roś-
lin, różnorodność upraw (nie wszystkie rośliny są równie „wrażliwe” 
na zalegające pod ziemią struktury), warunki wilgotnościowe, typ gleb, 
sposób zagospodarowania terenu itp. Zmienność uwarunkowań klima-
tycznych czy związanych z uprawami roślin powoduje, że rekonesans 
lotniczy powinien być powtarzany konsekwentnie przez kilka lat. W kon-
tekście naszego tekstu istotnym ograniczeniem możliwości wykorzy-
stania zdjęć lotniczych w gminie Polanów jest ich nieefektywność na 
terenach leśnych. Mogą one dostarczyć istotnych informacji o stanowi-
skach położonych na obszarach uprawnych (podobnie jak AZP), lecz 
struktura lasu (drzewa i poszycie) praktycznie całkowicie maskuje 
powierzchnię ziemi. 

2.3. Identyfikacja stanowisk archeologicznych w lasach 

Z powyższych rozważań wynika, że lasy stanowią istotny pro-
blem dla efektywnej prospekcji archeologicznej. Wspomniane metody 
przydatne na terenach uprawnych nie zdają egzaminu na obszarach 
leśnych. 

Badania powierzchniowe bazują na poszukiwaniu materiału luź-
nego zalegającego na powierzchni ziemi. W lesie, z powodów oczywi-
stych, nie ma warunków dla takich poszukiwań (poszycie, ściółka). 
Sytuacja pozwalająca na efektywne rozpoznanie powierzchni zdarza 
się sporadycznie, gdy następuje wyrąb lasu i przygotowanie terenu 
pod nowe nasadzenia (w praktyce raz na kilkadziesiąt lat i to dla sto-
sunkowo niewielkich połaci). 
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To, co z perspektywy standardowych badań powierzchniowych wy-
daje się być ograniczeniem (pług nie wyrzuca na powierzchnię mate-
riału zabytkowego), w praktyce jest zbawienne dla wielu stanowisk, 
gdyż od dziesiątek lat nie podlegają one destrukcyjnej działalności 
rolniczej. Dzięki temu w lasach ciągle możliwe jest odkrycie stanowisk 
mających własną formę krajobrazową (np.: cmentarzyska kurhanowe, 
grobowce megalityczne, wały, rowy itp.). Ich identyfikacja nie jest jed-
nak łatwa, szczególnie w dużych kompleksach leśnych. Problemy wy-
nikają z utrudnionych warunków ich rozpoznania (np. gęstość poszy-
cia, wiek lasu, ukształtowanie terenu) (Tabl. I: B) oraz precyzyjnej 
lokalizacji (trudności w orientacji w terenie, skala i aktualność map). 

Z powyższych rozważań wynika, że choć obszary leśne mogą być 
bardzo bogate w dobrze zachowane stanowiska archeologiczne, to  
w dalszym ciągu istnieje wiele ograniczeń dla skutecznej prospekcji 
archeologicznej. Zarówno badania powierzchniowe typu AZP, jak i zdję-
cia lotnicze są tu przydatne jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. 
Czy oznacza to, iż rozpoznanie archeologiczne terenów leśnych jest 
niemożliwe? Czy gmina Polanów nigdy nie będzie dysponować pełną 
informacją o zasobach dziedzictwa archeologicznego? 

3. Panaceum dla gminy Polanów (i nie tylko)? 

Będąc w sytuacji bez wyjścia trzeba się zastanowić nad moż-
liwymi rozwiązaniami. Nasza propozycja podąża w dwóch rozbieżnych 
kierunkach. Pierwszy wiąże się z odpowiedzią na pytanie: Kto może 
dobrze znać las i jego zasoby? Drugi natomiast proponuje zastosowa-
nie zaawansowanej technologicznie metody, dla której wspomniane 
ograniczenia są nieistotne. 

3.1. Współpraca z leśnikami 

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytanie wydaje się być 
wyjątkowo prosta. Takimi osobami są ludzie pracujący w lesie i zarzą-
dzający jego zasobami (nadleśniczy, leśniczy, gajowy, podleśniczy, 
strażnik leśny, drwal itp.). Leśnicy niewątpliwie doskonale znają sy-
tuację w lesie (metaforycznie – każde drzewo). Są zatem w stanie roz-
poznać „podejrzane” formy terenowe. To jeszcze nie oznacza, że po-
prawnie identyfikują je jako obiekty archeologiczne. W tym miejscu 
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rysuje się bardzo poważny problem dla potencjalnej współpracy archeo-
logów z leśnikami. Dotyczy on przynajmniej dwóch aspektów: 

1) umiejętności interpretacji obserwowanej formy jako obiektu ar-
cheologicznego (wiedza), 

2) poczucia potrzeby kontaktu z archeologami. 
Obie te kwestie są ściśle powiązane. Leśnicy zwykle nie mają me-

rytorycznego przygotowania umożliwiającego poprawną interpretację 
obserwowanych stanowisk archeologicznych o własnej formie krajobra-
zowej. Nie chodzi tu oczywiście o ustalenie chronologii obiektu czy jego 
przynależności kulturowej, lecz o umiejętność zidentyfikowania go 
jako tworu rąk ludzkich. Za przekazanie i upowszechnienie tego typu 
wiedzy odpowiedzialni powinni być archeolodzy. W konsekwencji ozna-
cza to przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, mających na celu prze-
kazanie umiejętności interpretowania zasobów archeologicznych na 
terenach leśnych. Z perspektywy dzisiejszej praktyki wynika, że raczej 
nie jest to możliwe i bardziej powodowane jest sposobem prowadzenia 
polityki konserwatorskiej (utajnianie informacji, ograniczanie dostępu 
społeczeństwa do wiedzy o zasobach, skoncentrowanie się na działa-
niach administracyjnych i pomijanie zadań edukacyjno-popularyzator-
skich) niż nastawieniem leśników. W konsekwencji trudno oczekiwać, 
że leśnicy będą inicjować kontakty z archeologami, gdyż często nie 
przynosi to oczekiwanego wyniku, pozytywnej reakcji. Szersze włącze-
nie leśników w system wymiany informacji o zasobach dziedzictwa 
archeologicznego przyniosłoby znaczące, korzystne rezultaty. Wiązałoby 
się to z włączeniem ważnej grupy społecznej zainteresowanej tym dzie-
dzictwem do zadań związanych z jego ochroną. Dotyczyć to może za-
bezpieczenia stanowisk przez przypadkowe, nieświadome zniszczenie 
wynikające z prowadzenia gospodarki leśnej, a także ograniczenie za-
grożeń ze strony „poszukiwaczy skarbów”. 

Współpraca leśników z archeologami istnieje, lecz nie jest to rezul-
tat przemyślanych działań środowiska archeologicznego. Inicjatywy 
takie opierają się na indywidualnych kontaktach. Przykładem może 
być nasza współpraca z Nadleśnictwem Polanów. 

3.2. Nadleśnictwo Polanów – archeologiczne Eldorado 

Wkroczenie archeologów do trudno dostępnego lasu było moż-
liwe dzięki współpracy z Panem Tadeuszem Lewandowskim z Nadleś-
nictwa Polanów. Ze względu na swoje obowiązki regularnie wizytuje 
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On poszczególne fragmenty lasu. Od dawna był też zainteresowany 
archeologią, co zaowocowało szczególnie „wyczulonym okiem” na „niety-
powe” formy terenowe znajdujące się w lesie. W ten sposób zidentyfiko-
wał wiele rozmaitych stanowisk archeologicznych, głównie cmentarzysk 
kurhanowych z różnych okresów. Tym zasobem wiedzy postanowił po-
dzielić się z archeologami i w konsekwencji dosłownie „znaleźliśmy się 
w lesie”. 

Wizytacja stanowisk archeologicznych odbyła się w listopadzie 
2008 roku oraz w lipcu 2009 roku. Jej celem była merytoryczna ocena 
charakteru stanowisk oraz ich precyzyjna lokalizacja (Tabl. II: A). 
Zastosowana procedura dokumentacyjna obejmowała: opis obiektów, 
wykonanie ich zdjęć oraz lokalizację z wykorzystaniem odbiornika GPS. 

Zastosowanie odbiornika GPS umożliwiło przeprowadzenie rozpo-
znania terenowego pomimo utrudnionego korzystania ze szczegóło-
wych i aktualnych map. Pozwoliło na określenie pozycji w geograficz-
nym układzie współrzędnych WGS-84 oraz wysokości nad poziom 
morza. Precyzja lokalizacji uzależniona jest od klasy odbiornika oraz 
rodzaju zastosowanej techniki pomiaru (Januszewski 2006). W na-
szym przypadku dokładność pomiaru wynosiła od 5 do 10 m. Taka 
precyzja jest niemożliwa podczas pracy wyłącznie z mapami w skali 
1 : 10 000. Ponadto, użytkownik GPS-u może korzystać z usług: nawi-
gacji (navigation), kierowania (guidance), śledzenia (tracking), karto-
wania (mapping) oraz synchronizacji czasu (timing) (Narkiewicz 
2003). W praktyce umożliwia to nie tylko określenie pozycji danych 
stanowisk archeologicznych, ale i zwiększa dokładność nanoszenia ich 
na mapę (Ryc. 2). Ponadto, trasa, jaką się poruszaliśmy, została rów-
nież zarejestrowana. Dzięki rejestracji przemarszów odbytych wcześ-
niej można podążyć nimi po raz kolejny, na przykład w celu ponownej 
weryfikacji stanowisk. Można także zaplanować kolejne przejścia w taki 
sposób, aby ominąć miejsca już przebadane (Tabl. II: B). Poprzez syn-
chronizację czasu w odbiorniku GPS oraz aparacie fotograficznym iden-
tyfikacja rozmieszczenia, udokumentowanego na zdjęciu obiektu w prze-
strzeni nie nastręcza trudności (Tabl. III: A, B; Tabl. IV: A, B). 

Sukces naszego wspólnego działania nie oznacza, że rozwiązany 
zostaje problem prospekcji archeologicznej w lesie. Pozwala ona na 
identyfikację i dokumentację stanowisk rozpoznanych przez nie-archeo-
loga. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, ile stanowisk nie zostało 
zaobserwowanych? Oczywiście nie kwestionujemy takiego podejścia 
(wręcz przeciwnie, postulujemy jego kontynuację), lecz zdajemy sobie 
sprawę z jego ograniczeń. 
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Ryc. 2. Lokalizacja kurhanów i cmentarzysk kurhanowych na mapie 1 : 10 000 przy 
 użyciu GPS-a 

3.3. Lotniczy skaning laserowy 

Współczesna archeologia od kilku lat dysponuje nowoczesną 
metodą teledetekcyjną, która pozwala w pełni i systematycznie pene-
trować obszary leśne (Holden, Horne, Bewley 2002). Taką metodą jest 
lotniczy skaning laserowy ALS (Airborne Laser Scaning) wykorzystu-
jący urządzenia LiDAR (Light Detection and Ranging). Jest to nowo-
czesna technologia umożliwiająca na uzyskanie informacji o rzeźbie 
terenu z dokładnością do kilku centymetrów. Produktami lotniczego 
skaningu laserowego są Numeryczne Modele Terenu (NMT) oraz Nu-
meryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT) (Borkowski, Gołuch, Wehr 
2006). 

Jest to metoda aktywnej teledetekcji i polega na wykorzystaniu 
urządzenia wysyłającego i odbierającego sygnały laserowe (Ryc. 3). 
Urządzenie rejestrujące wyposażone w odbiornik GPS jest podwieszo-
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ne pod poruszającym się samolotem. Podczas lotu LiDAR wysyła  
w różnych kierunkach gęstą chmurę impulsów. Każdy impuls odbija 
się echem od obiektów znajdujących się na jego drodze (np. zabudo-
wań, roślin, powierzchni ziemi, linii energetycznych itp.), a część z nich 
wraca do odbiornika. Miejsce odbicia jest zapamiętywane na podsta-
wie równań zawierających kąt wysłania promieni, odległość od odbior-
nika (wyliczana na podstawie czasu od wysłania impulsu do powrotu 
echa), pozycji odbiornika w momencie rejestracji oraz inercyjnej jed-
nostki pomiaru (Doneus i in. 2007). 

 
Ryc. 3. Model prezentujący zasadę działania LIDAR-u 

Liczba impulsów wysyłanych w kierunku ziemi pod zróżnicowa-
nymi kątami jest bardzo liczna. Z tego powodu nie wszystkie echa są 
rezultatem odbicia od punktów położonych najwyżej, czyli najbliżej 
odbiornika znajdującego się ponad badanym terenem. Łatwo to zilu-
strować, za przykład biorąc zastosowanie tej technologii w lasach. 
Część impulsów dotrze do koron najwyższych drzew, inne z kolei odbi-
jają się od gałęzi i krzewów. Jednakże niektóre z nich dotrą do po-
wierzchni ziemi, a po odbiciu zostaną zarejestrowane. Późniejsze, ga-
binetowe przetwarzanie danych pozwala na rozpoznanie zarówno 
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rzeźby terenu, dla jakiego przeprowadzone zostały pomiary (utworze-
nie NMT), jak i analizę wszelkich obiektów znajdujących się na po-
wierzchni (opierając się na NMPT). Innymi słowy, możliwe jest za-
równo rozpoznanie struktury i wysokości drzew w lesie, jaki i ich 
wirtualne „wycięcie” pozwalające uzyskać obraz rzeźby terenu. 

W Europie Zachodniej od kilku lat lotniczy skaning laserowy znaj-
duje zastosowanie w archeologii. Aplikacja tej technologii przyniosła 
bardzo dobre poznawczo wyniki, na przykład w Austrii (Doneus, Brie-
se 2006), Niemczech (Bofinger 2007) czy Irlandii (Corns, Shaw 2008). 
W Polsce po raz pierwszy wykorzystanie LiDAR-u na potrzeby archeo-
logów miało miejsce pod koniec 2008 roku, w okolicach Piły1. Dzięki tej 
metodzie teledetekcyjnej możliwa jest identyfikacja znajdujących się  
w lasach stanowisk archeologicznych mających własną formę kraj-
obrazową. Za pomocą tej metody można uzyskać informacje dotyczące 
wymiarów obiektu (nawet jeżeli jest on stosunkowo niewielki i słabo 
widoczny w terenie) oraz jego lokalizacji (Devereux i in. 2005). 

Uzyskany Numeryczny Model Terenu, wygenerowany na podsta-
wie ostatniego echa, nie jest łatwym przedmiotem analizy archeolo-
gicznej. Bardzo trudno jest opierając się tym sposobie reprezentacji 
terenu odróżnić na przykład cmentarzysko kurhanowe od nagroma-
dzonego chrustu. Chcąc to stwierdzić, konieczna jest często weryfika-
cja naziemna. Precyzyjna lokalizacja obiektów wymagających weryfi-
kacji przyspiesza ją i ogranicza koszty. 

Jak już wspomnieliśmy, metoda ta w polskiej archeologii jest jesz-
cze praktycznie nieobecna. I tu także na pomoc archeologom mogą 
przyjść leśnicy. Wykorzystują oni LiDAR w inwentaryzacji stanu 
drzewostanów. Na podstawie wygenerowanych NMT oraz NMPT moż-
liwe jest bowiem konstruowanie opisów taksacyjnych lasów, które 
mogą dotyczyć struktury wysokościowej drzewostanów, struktury ga-
tunkowej, zapasu drewna i innych (Będkowski, Brach, Stereńczak 
2008). Badania tego typu przeprowadzane są obecnie w wielu nadleś-
nictwach na terenie całego kraju, na przykład w nadleśnictwie Żednia 
(Gajko, Myszkowski, Ksepko 2009). Ten sam zasób danych uzyska-
nych na potrzeby gospodarki leśnej jest do wykorzystania przez arche-
ologów – leśnicy zainteresowani są w szczególności pierwszym i kolej-
nymi echami, a archeolodzy echem ostatnim. 
__________________ 

1 Jacek Nowakowski – referat wygłoszony na konferencji w Muzeum Archeologicz-
nym w Poznaniu w kwietniu 2010 roku. 
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Zakończenie 

Podsumowując, archeologia wciąż wydaje się być „zagubiona  
w ciemnym lesie”. Jej dotychczasowe metody nie rokują dobrze na po-
konanie istniejących ograniczeń. Z naszych doświadczeń w obrębie gmi-
ny Polanów wynika jednak, iż ten stan rzeczy można zmienić. Bezpo-
średnia współpraca w terenie wydaje się być rozwiązaniem łatwym  
i efektywnym. Przy zaaplikowaniu w niej nowoczesnej technologii do-
kumentacyjnej można uniknąć wielu ograniczeń charakterystycznych 
dla dotychczasowej praktyki AZP. A jest to znaczący problem w skali 
kraju, gdyż obszary zalesione zajmują około 30% powierzchni Polski. 

W dalszej perspektywie możliwe jest również podjęcie współpracy 
związanej z wykorzystaniem LiDAR-u. Zalety tej nowoczesnej techno-
logii dotyczą nie tylko identyfikowania stanowisk archeologicznych  
w lesie, lecz równocześnie pozyskiwania szczegółowej informacji o ich 
kontekście topograficznym, stanie zachowania, potencjalnych zagroże-
niach. Uzyskany NMT pozwala na utworzenie wizualizacji krajobrazu 
kulturowego, które można wykorzystać w ochronie oraz promocji dzie-
dzictwa archeologicznego. 
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Archäologie im Wald.  
Über die Identifikation der archäologischen Standorte  
in der Gemeinde Polanów (und nicht nur) 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

28,9% der gesamten Landesoberfläche sind Wälder, in der Gemeinde 
Polanów sogar 52%. Die charakteristischen Eigenschaften der Wälder bedeu-
ten große Schwierigkeiten in der Identifizierung der archäologischen Stan-
dorte. Archäologen suchen darum nach methodischen Lösungen. 
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1978 begann die Realisierung des Programms der AZP mit dem Ziel, alle 
archäologischen Standorte des Landes zu registrieren. Leider hat man bis 
heute, nach 31 Jahren, 10% nicht erfassen können. Frühere Untersuchungs-
methoden wie z.B. notierte mündliche Überlieferungen oder Flächenuntersu-
chungen sind nicht ausreichend, sehr begrenzt und veraltet. Heute gibt es 
andere Methoden, z.B. Luftaufnahmen. 

Die Möglichkeit, materielle Spuren der Vergangenheit zu beobachten, 
hängt von der Pflanzendecke des Terrains ab. Der vegetierende Zyklus der 
Pflanzenwelt Polens, erlaubt die Untersuchungen nur im Frühjahr und 
Herbst, wenn das Wachstum der Pflanzen gering ist. Falls die Objekte keine 
eigene Landschaftsform besitzen, werden sie im üppigen Pflanzenwuchs des 
Sommers oder im Schnee unentdeckt bleiben. Leider können die Vorausset-
zungen des Programms nicht erfüllt werden, denn 29% der Oberfläche sind 
Wiesen, Weiden, Wälder und Brachland, dadurch mit Hilfe der bisherigen 
Methoden nicht zu Untersuchen. Die Struktur und das Alter der Wälder ma-
chen Schwierigkeiten bei der Erforschung, z.B. junger Waldbestand. Die 
Landkarten 1 : 10 000 weisen große Fehler auf. Die bisherigen Ergebnisse 
archäologischer Erkundungen sind daher nicht vollständig und wenig glaub-
würdig, nach wissenschaftlicher Ansicht. 

Die heutige Archäologie arbeitet oft mit Luftaufnahmen. Sie nehmen prä-
zise Lokalisierungen der Standorte auf, auch genaues Erkennen der unterir-
dischen Strukturen, so wie räumliche Anordnungen. Das Ergebnis der Luft-
aufnahmen hängt von der Korrelation mit der Pflanzenwelt des Terrains ab. 
In Waldgebieten können sie praktisch nicht angewendet werden, mit Aus-
nahme von Laubwäldern im Winter, aber auch nur dann, wenn die archäolo-
gischen Standorte eine ausgeprägte Landschaftsform haben. 

Was könnte hier weiterhelfen? Vorschlag: Kontakte zu hiesigen Men-
schen die die Gegend und Wälder gut kennen; Zusammenarbeit mit Förste-
reien, und Waldarbeitern. Persönliche Kontakte zu Vertretern der Försterei-
en haben uns in der Gemeinde Polanów sehr geholfen, z.B. beim Auffinden 
von Hügelgräbern. Ein anderer Vorschlag: Arbeit mit moderner Technologie 
präzise Apparatur, die viele Fehler ausschließt, und vor allem Anwendung 
von Lasergeräten, die die Erdoberfläche mit Genauigkeit von Zentimetern 
registrieren. Wichtig, kann auch in Wäldern angewendet werden.  

In vielen Ländern wird schon lange mit Lasergeräten gearbeitet, in Polen 
erst seit 2008. Die Zukunft der Archäologie in Wäldern liegt in der Zusam-
menarbeit zwischen Archäologen, Förstern und Waldarbeitern. 
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Kurhany we wsi Żydowo  
– ocalony zabytek 
 

ARTUR TOTA* (KĘPINY) 

Wprowadzenie 

Żydowo to duża wieś położona w południowej części gminy Po-
lanów. Tutejszy bardzo urozmaicony krajobraz ukształtowany został 
podczas ostatniego zlodowacenia (por. Florek w tym tomie). Pasma 
wzgórz sąsiadują tu z dużymi jeziorami Kwiecko, Kamiennym oraz 
oddalonym nieco bardziej na wschód Bobięcińskim Wielkim. Tereny 
wokół Żydowa znane ze swojej malowniczości, odznaczają się duży 
walorami przyrodniczymi. Na tle licznych zachwytów nad tą okolicą 
niemalże niedostrzegalny wydaje się fakt istnienia tu stosunkowo du-
żej liczby zabytków archeologicznych (por. Skrzypek w tym tomie). 

Zdecydowana większość obiektów znajduje się na terenach poroś-
niętych lasem, co w dużej mierze wpłynęło na dość dobry ich stan. 
Niestety, kilka znaczących zabytków z okolic Żydowa nie dotrwało do 
dziś, wśród nich wymienić należy rzeźbę kamienną znalezioną na jed-
nym z dwóch tutejszych grodzisk (Stare Borne stan. 1 lub Żydowo 
stan. 10) opisywaną w drugiej połowie XIX wieku (Behla 1888: 138; 
Łęga 1930: 422). Kolejną niepowetowaną stratą była tajemnicza za-
głada dolmenów neolitycznych, które znajdowały się nad tzw. Wilczym 
Jarem na południowy zachód od wsi wspominanych kilkakrotnie w XIX 
i XX wieku (Walter 1918). 

Budowa elektrowni wodnej w Żydowie w latach 60. XX wieku dopro-
wadziła do potężnych przeobrażeń tutejszego krajobrazu i niewątpliwie 
negatywnie dotknęła zasoby dziedzictwa archeologicznego. Parado-
__________________ 

* Stowarzyszenie „U Źródła Radwi”, Żydowo. 
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ksalnie ta właśnie inwestycja, poprzez konieczność przeprowadzenia 
badań ratunkowych, doprowadziła też do zinwentaryzowania zabyt-
ków archeologicznych znajdujących się w otoczeniu jeziora Kwiecko. 

1. Cmentarzysko kurhanowe w Żydowie (stan. 8) 

Jednym z przebadanych wówczas obiektów było wczesnośred-
niowieczne cmentarzysko kurhanowe (Żydowo, stan. 8). Nekropolia 
składająca się z 22 mogił wydatowana została na X–XI wiek. Miejsce 
to badane było w 1920 roku przez pastora Magdalinskiego (1924) oraz 
rok później przez niemieckiego archeologa Stubenraucha. Najbardziej 
zaawansowane, jak dotąd, badania stanowiska przeprowadził w 1966 
roku D. Członkowski (1967; 1969). Rezultaty eksploracji trzech kur-
hanów pozwoliły ustalić, że stosowano tam szkieletowy obrządek po-
grzebowy. Wewnątrz przebadanych grobowców natrafiono na bruki 
kamienne. Niektóre z kopców pokryte są tzw. płaszczem kamiennym. 
Wyraźne widoczne do dnia dzisiejszego są kamienne obrzeżenia kur-
hanów w kształcie zbliżonym do prostokątów.  

Dwa sezony badawcze spędzone na cmentarzysku zaowocowały 
rozpoznaniem stanowiska, publikacją artykułów i co się z tym wiąże 
dalszym samoistnym życiem w literaturze archeologicznej. Jednak  
w rzeczywistości obiekt ulegał powolnej degradacji. Położenie cmenta-
rzyska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, urządzeń związanych 
z ujęciem wody oraz przebiegająca przez teren nekropoli droga będąca 
skrótem łączącym dolną i górną część Żydowa, fatalnie wróżyły przy-
szłości tego miejsca. 

2. „Ocalić od zapomnienia” 

W 2006 roku pojawił się pomysł odwrócenia losu tego zabyt-
kowego miejsca. Szczęśliwie dla tej idei dwa lata wcześniej w Żydowie 
powstało Stowarzyszenie „U źródła Radwi”, którego głównymi zada-
niami miały być ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego,  
a jednym z celów statutowych ochrona miejscowego dziedzictwa ar-
cheologicznego. 

Pierwszym krokiem była ocena stanu zachowania oraz zaplanowa-
nie prac na cmentarzysku. Początkowe wizyty na stanowisku nie na-
pawały optymizmem. Teren nekropoli był bardzo zaniedbany, gęsto 
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zarośnięty krzewami i młodymi drzewami. Większość kurhanów nosiła 
ślady wkopów rabunkowych, powtórnie wypełnionych (o zgrozo!) śmie-
ciami. Oględziny wykazały również nieścisłości pomiędzy stanem fak-
tycznym a planem cmentarzyska wykonanym podczas badań wykopa-
liskowych w 1966 roku (Członkowski 1969). W południowo-zachodniej 
części stanowiska znajdowało się kilka mniejszych kopców, brakowało 
natomiast kurhanu oznaczonego przez Członkowskiego numerem 11. 
Dokładniejsza analiza uświadomiła nam, że owe mniejsze kopce są po 
prostu pozostałością po kurhanie 11, którego po zakończeniu prac wy-
kopaliskowych nigdy nie zrekonstruowano. 

Rekonesans w terenie był wstępem do starań o formalne możliwo-
ści działań na cmentarzysku. Właścicielem terenu, na którym stano-
wisko się znajduje jest Nadleśnictwo Polanów. Inicjatywa dotycząca 
kurhanowiska wywołała bardzo przychylną reakcję leśników. Poza 
zgodą na działania uzyskaliśmy propozycję współrealizacji naszego 
pomysłu pod względem formalnym, jak i materiałowym. Warunkiem 
dalszych prac było uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń od służb 
konserwatorskich odpowiedzialnych za los zabytków na naszym tere-
nie. Ciekawostką był fakt, że dotąd właściciel, czyli Lasy Państwowe 
(a konkretnie Nadleśnictwo Polanów), nie dysponował informacją o obec-
ności w tym miejscu zabytkowego cmentarzyska. Nasz projekt odniósł 
więc już mały sukces, polegający na wstrzymaniu ewentualnych prac 
leśnych, których skutkiem mogłoby być bezpowrotne zniszczenie sta-
nowiska archeologicznego. 

Kolejny krok na drodze do realizacji projektu musieliśmy skiero-
wać do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z sie-
dzibą w Koszalinie. Służby konserwatorskie słynące z ostrożności oraz 
niebywałej wnikliwości odniosły się początkowo ze sporym dystansem 
do przedstawionego pomysłu na „zagospodarowania” cmentarzyska 
kurhanowego w Żydowie. Ponawianie jednak próśb oraz argumento-
wanie potrzeby otoczenia opieką tego miejsca odniosło skutek. Otrzy-
maliśmy oficjalne pozwolenie na realizację projektu. 

Mając wymienione sojusze, mogliśmy śmielej myśleć o realizacji 
projektu. Brak możliwości pomocy finansowej ze strony władz samo-
rządowych zmusił nas do poszukiwań programów wspierających ochro-
nę dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie „U Źródła Radwi” jako 
debiutant w dziedzinie pozyskiwania środków nie miało łatwego zada-
nia. Wybór padł na Fundację Wspomagania Wsi, prowadzącą program 
„Kultura Bliska”. Obejmował on szereg możliwości działań mających 
na celu wspieranie troski o zasoby kultury lokalnej. Dodatkowym atu-
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tem był przychylny stosunek do organizacji pozarządowych nieposia-
dających dotychczas dużego doświadczenia w realizacji projektów. Po 
krótkich perypetiach z pisaniem wniosku otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe. Nasz pomysł został zauważony i doceniony jako jeden z dwóch 
projektów w województwie zachodniopomorskim. Od tej chwili nie było 
już odwrotu. Nasze zobowiązanie musiało być wypełnione. Jesienią 
2006 roku wykonaliśmy prace porządkowe. Usunęliśmy panoszące się 
na terenie cmentarzyska zakrzaczenia oraz zalegające wszędzie śmie-
ci. Prace nie trwały długo i przebiegały w „piknikowej atmosferze”. 
Mimo różnorakich reakcji na nasze wysiłki, ku naszemu miłemu za-
skoczeniu w prace zaangażowało się również kilka osób niebędących 
członkami stowarzyszenia. Teren kurhanowiska został uporządkowany. 

Nastała zima, którą spożytkowaliśmy na przygotowanie aranżacji 
cmentarzyska. Zaprojektowaliśmy tablice informacyjne (Tabl. I: A, I: B), 
stworzyliśmy plan przebiegu ogrodzenia oraz ścieżek do zwiedzania. 
Był to również czas pracy nad folderem informacyjnym, którego wyda-
nie przewidywał projekt. 

Z nastaniem wiosny 2007 roku dokończyliśmy porządkowanie 
cmentarzyka (Tabl. II: A). Najwięcej trudu kosztowało nas zrekon-
struowanie wspomnianego już kurhanu nr 11. Wyposażeni we współ-
czesne narzędzia nabraliśmy szacunku do wysiłku, jaki wykonać mu-
sieli twórcy oryginalnego kopca. Środkami Nadleśnictwa Polanów 
ogrodzono nekropolę (Tabl. II: B) oraz zainstalowano elementy małej 
architektury (tablice, ławki, drogowskazy i kosze na śmieci). 

Prace zakończyły się uroczystym udostępnieniem obiektu dla 
zwiedzających 23 czerwca 2007 roku. Wieczorem tego dnia zorganizo-
waliśmy spotkanie przy ognisku, na które zaproszeni byli przedstawi-
ciele: Nadleśnictwa Polanów, Miasta i Gminy Polanów, Urzędu 
Ochrony Zabytków, osoby zaangażowane w realizację projektu oraz 
wszyscy mieszkańcy Żydowa. 

Podsumowanie 

Projekt „Kurhany we wsi Żydowo” był dla stowarzyszenia  
„U Źródła Radwi” wyzwaniem pionierskim. Realizacja naszych zamie-
rzeń wymagała wkroczenia w sferę nam dotąd nieznaną. Dotyczyło to 
głównie spraw organizacyjnych oraz tych bezpośrednio związanych  
z przebiegiem prac. 
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Od trzech lat cmentarzysko kurhanowe w Żydowie jest miejscem 
bardzo zmienionym. Bezinwazyjna aranżacja kurhanowiska pozwoliła 
zachować charakter tego niezwykle urokliwego miejsca. Obawy przed 
groźbą dewastacji czy możliwości uszkodzenia stanowiska archeolo-
gicznego (por. Józefowska 2002) nie znajdują, jak dotąd, potwierdze-
nia. Urzeczywistnił się plan zakładający udostępnienie nekropoli dla 
zwiedzających. Frekwencja odwiedzania żydowskich kurhanów, choć 
trudna do dokładnego oszacowania, wydaje się z roku na rok rosnąć. 
Jednak w zamyśle naszym obiekt ma pozostać miejscem dedykowa-
nym turystyce tematycznej o charakterze kameralnym. Nekropola ma 
także duże walory edukacyjne. Bardzo wyraźne kopce kurhanów po-
budzają wyobraźnię. Nie każdy zabytek archeologiczny jest równie 
czytelny dla obserwatorów niezwiązanych z archeologią.  

Ważna jest obecność zabytku w świadomości mieszkańców Żydowa 
i jego okolic. Nie można mówić tutaj o szczególnej dumie z lokalizacji 
we wsi takiego obiektu, jednak zainteresowanie przyjezdnych jest 
zjawiskiem miłym, intrygującym. Tym samym trudno sobie wyobrazić 
obecnie brak reakcji miejscowych na ewentualne próby niszczenia czy 
zaśmiecania cmentarzyska (por. Rączkowski 2002). 

Projekt „Kurhany we wsi Żydowo” był swego rodzaju sondą, która 
miała wykazać potrzeby w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
w naszej okolicy oraz test możliwości działań w tym zakresie dla lo-
kalnej społeczności. Był to również, a może przede wszystkim pretekst 
do przedstawienia możliwości wykorzystania miejscowego potencjału, 
jakim jest niewątpliwie bogactwo tutejszych zasobów kulturowych. 
Obecność ważnych i spektakularnych stanowisk archeologicznych, jak 
grodziska, relikty wczesnośredniowiecznej przeprawy mostowej czy 
kurhany, tworzy szansę do realizowania następnych projektów mają-
cych na celu popularyzację i jednocześnie ochronę dziedzictwa. Połą-
czenie powyższych czynników z atrakcyjnością tutejszego środowiska 
przyrodniczego oraz walorami krajobrazowymi okolicy może stanowić 
doskonały bodziec do rozwoju turystyki w tej pięknej i ciągle nieodkry-
tej krainie. 
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Hügelgräber in Sydow  
– erhaltenes Denkmal der Vergangenheit 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die frühmittelalterliche Hügelgräberanlage in Sydow ist in der ar-
chäologischen Literatur Pommerns ein oft angeführter Beitrag. Das 1000-
jährige Bestehen dieser Nekropole muss Anerkennung finden. Die Reste der 
Begräbnisstätte sind im 20. Jh. durch viele Gefährdungen der Neuzeit be-
droht worden. Untersuchungen, Grabungen. Devastierungen und Nichtwis-
sen führten die Gräber zum Verfall. Ab 2007 änderte sich die Situation. Die 
Gesellschaft „U Źródeł Radwi“ (An der Quelle der Radew) Zusammenarbeit 
mit der Oberförsterei Polanów führte einige Aufräumungsarbeiten durch. 

Die ganze Hügelgräberanlage wurde umzäunt und auf den Besuch von 
Touristen vorbereitet. Ich denke, dass unser Ziel, das Denkmal der Vergan-
genheit vor dem Vergessen zu retten, erreicht worden ist. Das Hervorheben 
der touristischen und bildenden Vorzüge findet bei den Besuchern großes 
Interesse. Für die Einwohner Sydows war dieser Platz eine bequeme Müll-
halde, jetzt sind sie stolz auf ihr architektonisches Denkmal und umgeben 
diesen Ort voller Hochachtung. Die Realisierung des Projektes „Hügelgräber 
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im Dorf Sydow“ ist ein gutes Beispiel für die Tätigkeiten in Sachen des loka-
len Kulturerbgutes. Die Dorfbewohner engagieren sich beispielhaft an diesem 
Projekt und erreichen trotz geringer Kasse großen Erfolg mit ihrer Initiative. 
Das Projekt ist auch ein Thema, das zur Diskussion steht, nämlich Revitali-
sierung solcher Denkmaler. Die Erfahrungen einiger Jahre zeigen deutlich, 
dass verständige Arbeit an archäologischen Standorten gleichzeitig auch 
ihrem Schütze dient. 
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Polanów i okolice  
w zasobie archiwum  
Państwowego w Koszalinie  
Oddział w Słupsku 
 

KRZYSZTOF CHOCHUŁ* (SŁUPSK) 

Słupska placówka archiwalna powstała 28 lipca 1952 roku, 
ale dopiero w 1957 roku swym działaniem objęła obszar powiatu sła-
wieńskiego. Od tego momentu rozpoczęto gromadzenie, opracowywa-
nie i udostępnianie dokumentów archiwalnych z tego obszaru. Wśród 
nich część dotyczyła Polanowa i okolic. Pozwoliło to uchronić przed 
zniszczeniem te nieliczne akta, które ocalały z pożogi wojennej i poża-
ru w 1954 roku. Wśród zbiorów polskojęzycznych przechowywanych  
w słupskiej placówce (z lat 1945–1975) do najbardziej interesujących 
materiałów o znacznej wartości historycznej niewątpliwie należą akta 
urzędów administracji ogólnej i samorządu terytorialnego: 

1. Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego w Polanowie 
(1945–1950). Zachowały się protokoły z posiedzeń plenarnych i prezy-
dium Rady (Ryc. 1), w których przedstawiono: całokształt działalności 
władz w mieście, akcję osiedleńczą, wysiedlenia Niemców, zagospoda-
rowywanie i odbudowę zniszczonego miasta, organizację szkolnictwa 
handlu i rzemiosła. Ich uzupełnieniem są budżety miasta obrazujące 
całokształt gospodarki finansowej w latach 1945–1955 (z pożaru  
w 1954 roku zachowało się jedynie 27 jednostek archiwalnych). 

2. Starostwa Powiatowego w Sławnie (1945–1950), Powiatowej 
Rady Narodowej w Sławnie (1945–1950) i Prezydium Powiatowej Ra-
__________________ 

* Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku. 
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Ryc. 1. Protokół zebrania inauguracyjnego Tymczasowej Rady Miejskiej w Polanowie,  
 MRN i ZM Polanów sygn. 1, s. 1 
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dy Narodowej w Sławnie (1950–1973). W zespołach tych znajdują się 
protokoły z sesji i uchwały, budżety oraz plany gospodarcze. Przed-
stawiają kwestie dotyczące: inwestycji, remontów, handlu, szkolnic-
twa, służby zdrowia i opieki społecznej, turystyki, produkcji rolnej  
i skupu. Ukazują: stosunek ludności do władz, stosunki polityczne, 
sprawy wyznaniowe, politykę osiedleńczą i wysiedlenia Niemców. Od-
najdziemy tu: sprawozdanie sytuacyjne Starosty dotyczące miasta 
Polanowa oraz decyzje dotyczące przemianowania nazw ulic w mieś-
cie1, wykazy imienne członków miejskiej i gminnej rady narodowej  
(z lat 1947–1949)2, wykazy nauczycieli i sprawozdania statystyczne 
dotyczące szkół, przedszkoli i bibliotek3, decyzje Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków kościoła p.w. Pod-
wyższenia św. Krzyża w Polanowie, grodziska i osady otwartej w Po-
lanowie4. 

3. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie (1950–1973). 
Najważniejszą częścią zespołu są protokoły sesji MRN z załącznikami 
w postaci: uchwał, planów pracy, regulaminów, sprawozdań jednostek 
podporządkowanych radzie, sprawozdań finansowych, planów gospodar-
czych. Kolejne grupy akt stanowi dokumentacja z działalności komisji 
Rady, jej Prezydium (protokoły z posiedzeń są bogatym materiałem 
źródłowym dotyczącym życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego 
miasta), plany gospodarcze oraz preliminarze budżetowe i sprawozda-
nia z ich wykonania. 

4. Gminnej Rady Narodowej w Polanowie (1945–1954) – akta za-
wierają protokoły z posiedzeń plenarnych, prezydium i komisji ze spra-
wozdaniami, budżety i ich realizację oraz księgi kontroli ruchu ludności. 

5. Prezydiów gromadzkich rad narodowych Bukowo (1956–1957), 
Polanów (1955–1972) i Żydowo (1955–1971). Największą wartość źró-
dłową przedstawiają protokoły sesji GRN oraz dołączone do nich 
sprawozdania (dotyczą one m.in.: działalności spółdzielni produkcyj-
nych, kółek rolniczych, bibliotek, posterunków MO). Zachowały się 
także materiały dotyczące zebrań mieszkańców wsi i narad sołtysów 
(na zebraniach tych poruszano głównie sprawy skupu, dostaw obo-
wiązkowych, przydziału pasz, nawozów sztucznych i materiałów bu-
__________________ 

1 Patrz: Starostwo Powiatowe w Sławnie, sygn. 22 i 221. 
2 Patrz: Powiatowa Rada Narodowa w Sławnie, sygn. 93–95. 
3 Patrz: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie, sygn. 551, 582–614, 

620–621. 
4 Patrz: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie, sygn. 639. 



144  Krzysztof Chochuł 

dowlanych). Obraz gospodarki gromadzkiej uzupełnia dokumentacja 
budżetowa (zawierają one wstępną charakterystykę gromad pod wzglę-
dem: obszaru, ludności, gospodarstw, spółdzielni produkcyjnych, szkół, 
bibliotek, placówek socjalno-kulturalnych oraz główny formularz bu-
dżetowy). 

Zupełnie inną grupę stanowią akta urzędów administracji specjal-
nej. Materiały te są już zdecydowanie mniej liczne. Składają się na nie 
zarówno materiały aktowe, jak i kartograficzne. Do tej grupy zalicza-
my akta zespołów: 

1. Inspektoratu Szkolnego w Sławnie (1945–1950). Zachowała się 
dokumentacja dotycząca remontów i odbudowy obiektów biblioteczno- 
-oświatowych, wykazy nauczycieli i placówek oświatowych, plany roz-
woju, sprawozdania statystyczne szkół i przedszkoli oraz z działalności 
szkolnych organizacji i kół. 

2. Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Sławnie (1950–1975). 
Odnajdziemy tu między innymi zestawienia z Narodowego Spisu Po-
wszechnego w 1970 roku oraz spisów rolniczych (zestawienia powia-
towe i gromadzkie). 

3. Urzędów Skarbowych w Sławnie (1945–1950). Dokumentacja 
zawiera rejestr przedsiębiorstw, podatku od wzbogacenia wojennego, 
wymiarów doraźnych i posiadaczy nieruchomości gmin miejskich  
i wiejskich. 

Kolejną grupę akt stanowią akta przedsiębiorstw i urzędów admi-
nistracji gospodarczej oraz akta spółdzielni i ich związków. W aktach 
Zjednoczenia PGR w Sławnie (1954–1957) znajdziemy między innymi 
dokumenty dotyczące Zespołu PGR Nacław. Są to: plany gospodarczo- 
-finansowe, materiały obrazujące produkcję i obrót ziemiopłodami, 
zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz użytkowanie gruntów, protokoły 
przyjmowania i przekazywania obiektów. Na ich podstawie można 
odtworzyć nie tylko dzieje, ale także zakres i wielkość produkcji, plany 
rozwoju. W dokumentacji Związku Kółek Rolniczych w Sławnie znaj-
dują się: akta rejestracyjne poszczególnych Kółek Rolniczych5, plany 
finansowo-gospodarcze, sprawozdania, informacje z działalności me-
chanizacyjnej, wykazy gruntów oraz wykazy i sprawozdania z działal-
ności Kół Gospodyń Wiejskich. W aktach Okręgowej Spółdzielni Obro-
tu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku (1948–1952), obejmującej także 
Polanów i okolice, znajduje się dokumentacja z uczestnictwa w wyko-
__________________ 

5 Zachowały się akta z rejestracji Kółek Rolniczych: Gołogóra, Jacinki, Krąg, Kryt-
no, Polanów, Warblewo, Wielin i Żydowo. 
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naniu Akcji Kontraktowej Nr 2. Pozostałą część zasobu stanowią 
sprawozdania, bilanse roczne oraz rejestr członków. 

Cenne dla badań nad przeszłością tego obszaru są także materiały 
niemieckojęzyczne. W słupskiej placówce archiwalnej dokumentację tę 
reprezentują akta zespołów: Urząd Katastralny w Sławnie (1861–1944) 
i Dyrekcja Okręgowa Ziemstwa w Słupsku (1702–1945), które obej-
mowały także Polanów i jego okolice. 

Akta Urzędu Katastralnego w Sławnie (Katasteramt Schlawe) są 
także kapitalną bazą źródłową do badań nad dziejami gospodarczymi 
Ziemi Polanowskiej w XIX i XX wieku6 (Ryc. 2, 3). Znajdują się tu 
wiadomości o: zmianach właścicieli gruntów i zabudowań, granicach 
nieruchomości, klasach ziemi, strukturze upraw itp. Zawartość treś-
ciowa poszczególnych serii ksiąg jest następująca: 

– księgi parcel zawierają zestawienie parcel według klasy gruntów 
w poszczególnych kategoriach; 

– księga podatku budynkowego stanowią spisy i opisy budynków 
oraz parcel funkcjonalnie z nimi związanych; 

– spisy artykułów matrykuły zawierają spisy numerów wszystkich 
artykułów matrykuły występujących w danym obrębie katastral-
nym oraz osób, które są właścicielami działek ukrytych pod da-
nymi numerami matrykuły; 

– akta pomiarów uzupełniających zawierają informacje o wszyst-
kich zmianach zachodzących na gruntach oraz w budynkach.  
W księgach zamieszczono liczne rysunki i szkice zaistniałych 
zmian; 

– księgi polowe są zestawieniami rysunków oraz konkretnych obli-
czeń dotyczących zmian zachodzących we własności ziemskiej na 
terenie obrębu katastralnego. Zawierają one pomiary i obliczenia 
będące podstawą do aktualizacji danych o własności ziemskiej. 

Integralną częścią akt katastralnych jest dokumentacja kartogra-
ficzna. 

Dokumentacja należąca do zespołu Dyrekcji Okręgowej Ziemstwa 
w Słupsku (Landschafts Bezirks Direktion Stolp) zawiera informacje 
dotyczące: właścicieli poszczególnych majątków ziemskich, także z oko-
__________________ 

6 W słupskiej placówce znajduje się dokumentacja katastralna dla miejscowości: 
Bukowo (Wendisch Buckow), Chocimino (Gutzmin), Garbno (Gerbin), Gołogóra (Brei-
tenberg), Kościernica (Kösternitz), Kościerniczka (Neu Kösternitz), Nacław (Natzlaff), 
Polanów (Pollnow), Rosocha (Rotzog), Rzyszczewko (Klein Ristow), Warblewo (Varbe-
low), Wielin (Vellin), Wietrzno (Vettrin), Żydowo (Sydow). 
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Ryc. 2. Regulierungsakten von Pollnow, Urząd Katastralny w Sławnie, sygn. 270 
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Ryc. 3. Gebäudebuch des Gemeindebezirks Pollnow, Urząd Katastralny w Sławnie,  
 sygn. 53 
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lic Polanowa7, ich granic i wielkości, problemów finansowych (zadłu-
żenia), klasy gruntów i naliczanych podatków. Część dokumentacji ma 
związek z majątkami pod przymusowym zarządem Landschaftu, sza-
cowaniem ich wartości, udzielaniem kredytów i pożyczek. Z tymi spra-
wami łączą się też akta syndyka dotyczące kontraktów sprzedaży, wy-
ciągi hipoteczne oraz listy zastawne. 

Na zakończenie chciałbym wspomnieć o szczęśliwie ocalałej z pożo-
gi wojennej księgi Sądu Obwodowego w Polanowie. Sądy obwodowe 
jako pierwsza instancja orzekały w sprawach cywilnych i karnych. 
Sprawy karne dotyczyły: przekroczeń, wykroczeń pospolitych, kradzie-
ży, przywłaszczeń, oszustw. Paserstwo przedmiotów do wartości 25 RM 
było zagrożone karą do trzech miesięcy pozbawienia wolności i 600 RM 
grzywny, a wyrokowane było przez sąd ławniczy (Schäffengericht), który 
działał przy każdym sądzie obwodowym. Sąd taki składał się z jednego 
sędziego zawodowego i dwóch ławników, wybieranych podobnie jak 
przysięgłych. W sprawach cywilnych sąd obwodowy orzekał do warto-
ści przedmiotu sporu 300 RM (suma ta z czasem wzrastała), sprawy 
zaś o: najem lokali, pracy, podróży, spedycji, kwaterunku, kradzieży 
zwierząt, prostytucji były wyrokowane bez względu na wartość sporu. 
Sądy prowadziły postępowania upadłościowe, zarządy przymusowe, 
licytacje. Ponadto wykonywały niesporne sprawy, tj. opiekuńcze, spuściz-
ny (przechowywanie, otwieranie i wykonywanie testamentów), hipo-
teczno-gruntowe (księgi hipoteczne, księgi gruntowe), nadzór nad fun-
dacjami. Sądy obwodowe prowadziły rejestry: wzorców, handlowe, 
towarzystw, spółek i jednostek pływających oraz przechowywały du-
plikaty ksiąg metrykalnych. 

Sąd Obwodowy w Polanowie powołano 1 października 1879 roku. 
Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu 
Krajowego w Słupsku, który był też właściwy dla spraw niebędących  
w kompetencji sądu w Polanowie i sprawował nad nim bezpośredni 
nadzór administracyjny. Okręg działania Sądu Obwodowego w Pola-
nowie obejmował południową część powiatu sławieńskiego8. Podobnie 
jak w innych tego typu urzędach, w sądzie tym istniały wyodrębnione 
komórki – urząd ksiąg wieczystych (Grundbuchamt) i od 1934 roku 
__________________ 

7 W naszym zasobie mamy akta dla majątków ziemskich w miejscowościach: Bu-
kowo (Wendisch Buckow), Chocimino (Gutzmin), Jacinki (Jatzingen), Kościernica (Kö-
sternitz), Krytno (Kritten), Sowno (Zowen), Świerczyna (Schwarzin), Warblewo (Varbe-
low), Wielin (Vellin). 

8 Gemeindelexikon für den Freistaat Preussen, Bd. III, Provinz Pommern, Berlin 
1932, s. 76; Handbuch über den Preussischen Staat, Jg. 138 (1934), s. 385. 
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sąd własności dziedzicznej (Anerbengericht). Urząd działał do począt-
ków 1945 roku. Podczas wojny akta zostały rozproszone9. Los nieprze-
jętego przez niemieckich archiwistów zasobu Sądu Obwodowego w Po-
lanowie jest nieznany. 5 czerwca 2008 roku pan Jürgen Lux z Niemiec 
przekazał w darze do naszego zasobu księgę gruntową dla miasta Po-
lanowa z lat 1870–1945 (Grundbuch von Pollnow Kreis Schlawe, Band 
XVI, Blatt Nr 353–399). Przekazana księga jest prawdopodobnie jedy-
ną ocalałą z przechowywanych do 1945 roku w registraturze polanow-
skiej. Wpisy w niej zawarte dotyczą nieruchomości położonych w ów-
czesnych granicach miasta Polanowa. Oprawiona w zbiorowy tom 
(Band) składa się z wykazów (Blatt) zawierających trzy działy. Wykaz 
obejmuje: nazwę sądu, liczbę porządkową wykazu i spis posiadłości.  
W dziale pierwszym znajdują się dane dotyczące właściciela nieru-
chomości, w drugim – ograniczone prawa rzeczowe i inne prawa doty-
czące nieruchomości. Dział trzeci to hipoteka. 

Równie ważną częścią zasobu są nasze zbiory biblioteczne. Wśród 
nich największe zainteresowanie budzi prasa polsko- i niemieckoję-
zyczna. W tym miejscu wymienię kilka najchętniej przeglądanych ty-
tułów. Oprócz już udostępnionych w Internecie w ramach współpracy  
z Bałtycką Biblioteką Cyfrową i bijących tu rekordy popularności 
Amtsblattach koszalińskich10 i Kreisbalttach sławieńskich11 są to ga-
zety: „Głos Koszaliński” za lata 1956–1974, „Wiadomości Sławieńskie” 
z 1953 roku, „Grenzzeitung” z lat 1937 i 1943, „Zeitung für Ost- 
pommern” 1. Halbjahr za lata 1942 i 1943, „Intelligenzblatt für Stolp, 
Schlawe, Lauenburg und Bütow” z lat 1868 i 1869 oraz „Grenz-Bote”  
z 1929 roku. 

Jestem świadom, że przedstawione informacje nie zaspokajają 
wszystkich oczekiwań. Powodem tego jest wielkość materiału oraz 
ograniczenia konstrukcyjne i tematyczne. Mam nadzieję, że mimo to 
grono zainteresowanych słupskim zasobem archiwalnym powiększy 
się. Kierując się tym przesłaniem zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych do odwiedzin naszej siedziby przy ulicy Lutosławskiego 17  
w Słupsku. 
__________________ 

9 W rezultacie tych działań w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie obec-
nie znajduje się 35 j.a. Sądu Obwodowego w Polanowie. Część akt po II wojnie świa-
towej znalazła się w Niemczech i jest przechowywana w Landesarchiv Greifswald  
(107 j.a.). 

10 Amtsbaltt der Königlichen Regierung zu Köslin 1860–1865, 1900–1903, 1905, 
1907, 1909–1911, 1913, 1915, 1923. 

11 Kreisblatt des Schlawer Kreisses 1843–1914. 
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Polanów und Umgebung im Bestand des Staatlichen 
Archivs in Koszalin, Zweigstelle Słupsk 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die archivalische Dienststelle in Słupsk entstand am 28. Juli 1952, 
aber erst 1957 übernahm sie die Akten des Kreises Sławno/Schlawe. Ab die-
ser Zeit begann man, die Archivahlen Dokumente dieses Gebieteszug sam-
meln, zu bearbeiten und zuggängig zu machen. Die Kriegswirren i und der 
große Brand 1954 haben viele Akten vernichtet. Jetzt galt es, das wenig Üb-
riggebliebene zu retten. 

Unter den Sammlungen in polnischer Sprache sind einige historisch sehr 
wertvolle, z.B. die der Allgemeinen Verwaltung und der territorialen Selbst-
verwaltung des Nationalrates der Stadtverwaltung 1945–1950, des Präsidi-
ums des Stadtrates in Polanów 1950–1973, der Kreisverwaltung in Sławno 
1945–1950, des Nationalen Kreisrates in Sławno 1959–1973, des Nationalen 
Gemeinderates in Polanów 1945–1954 und der Ortsvorstände der Nationalrä-
te in Bukowo 1956–1957, Polanów 1955–1972, Żydowo 1955–1971. Es existie-
ren Akten von Verwaltungsämtern in fachlicher Richtung, z.B. des Schu-
linspektorates in Sławno 1945–1950, des Statistischen Amtes in Sławno 
1950–1975, des Finanzamtes in Sławno 1945–1950, Akten von Ämtern und 
Unternehmen der Wirtschaftsverwaltung in Sławno, den vereinten staatli-
chen Gütern in Sławno 1954–1957. 

Für die Untersuchungen der Vergangenheit sind die Akten in deutscher 
Sprache sehr wertvoll. In der Zweigstelle Słupsk befinden sich Archivahle 
Dokumente wie: des Katasteramtes in Sławno 1861–1944, der Direktion des 
Kreises Stolp 1702–1945, des Amtsgerichtes in Pollnow 1870–1945. Diese 
Akten sind eine ausgezeichnete Quelle für Untersuchungen der wirtschaftli-
chen Vergangenheit der Pollnower Erde im 19. und 20. Jh., Wertvoll sind 
auch Informationen über z.B. Besitzer der Grundstücke und der Gebäude, der 
Grundstücksgrenzen, der Bodenklassen und -bearbeitung, die Höhe der Steu-
erabgaben usw. 



 

Nazwy miejscowe miasta i gminy 
Polanów (wybór) 
 

ANDRZEJ CHLUDZIŃSKI (PRUSZCZ GDAŃSKI) 

Wprowadzenie 

Ukazała się jedna pozycja naukowa dotycząca nazewnictwa 
powiatu koszalińskiego, opracowana przez Aleksandrę Belchnerow-
ską, pt. Toponimia byłych powiatów kołobrzeskiego i koszalińskiego 
(1995). Jednak nie ujęto w niej wszystkich miejscowości z dzisiejszego 
miasta i gminy Polanów, a jedynie z jej zachodniej części w granicach 
administracyjnych z 1972 roku. Ze względu na zmiany administracyj-
ne należy wziąć pod uwagę dawny (polski i niemiecki) powiat sławień-
ski. Jednakże do tej pory nie ma wydawnictw naukowo zajmujących 
się szczegółową toponimią tego powiatu. 

Wycinkowe informacje na ten temat znajdują się także w opraco-
waniach obejmujących zazwyczaj większy teren – Pomorza Środkowe-
go lub Pomorza Zachodniego. Ważne są tu opracowania badaczy nie-
mieckich: Reinholda Trautmanna Die Elb- und Ostseeslawischen 
Ortsnamen (1948–1949) oraz Friedricha Lorentza Slawische Namen 
Hinterpommerns (1964). Ze strony polskiej należy wymienić prace 
autorstwa Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Jerzego Dumy: Dawne słowiań-
skie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetycz-
ne (1973), Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego 
(1985), Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw 
miejscowych (1996). Ponadto trzeba wziąć pod uwagę publikację będą-
cą w trakcie wydawania: Nazwy miejscowe Polski – historia, pocho-
dzenie, zmiany pod redakcją Kazimierza Rymuta (1996–2007). Nieste-
ty, większość z nich zajmuje się jedynie nazewnictwem słowiańskim, 
prawie całkowicie pomijając niemieckie i polskie po 1945 roku. 
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Gmina Polanów liczy aż 81 miejscowości! Omówienie nazewnictwa 
wszystkich przekroczyłoby ramy tego artykułu. Praca niniejsza jest 
zatem przedstawieniem toponimii wybranych dwudziestu miejscowości 
– moim zdaniem najbardziej reprezentatywnych nazewniczo – gminy 
Polanów w granicach po reformie administracyjnej w 1999 roku. Mate-
riał nazewniczy, począwszy od XIII wieku do dziś, został zaczerpnięty  
z niemieckich i polskich źródeł historycznych, map i opracowań (por. 
Bibliografia). Opracowanie ma formę słownika zawierającego nazwy 
słowiańskie, niemieckie i polskie (tzw. chrzty utworzone po 1945 roku 
przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych). Te ostatnie, jako niema-
jące genetycznego i formalnego uzasadnienia na omawianym terenie, 
poprzedziłem przedrostkiem pseudo- (-topograficzne, -dzierżawcze itp.). 

Artykuł hasłowy ma następującą budowę: hasło (wytłuszczona współ-
czesna postać nazwy), rodzaj obiektu, lokalizacja (w linii prostej wzglę-
dem Polanowa), zapisy źródłowe (kursywą) w porządku chronologicz-
nym. Potem – od nowego akapitu – następują etymologie kolejnych 
nazw obiektu z uwzględnieniem zmian językowych oraz właściwości 
topograficznych terenu i czynników kulturowych. Dla ukazania po-
wiązań między obiektami stosowane są odsyłacze (→), jeżeli w nich 
obok nazwy niemieckiej jest polska, to ta druga stanowi wyraz hasło-
wy. Lokalizacja przywoływanych obiektów została podana według obec-
nych podziałów administracyjnych. 

Klasyfikację przeprowadziłem na podstawie kryteriów semantycz-
nych i strukturalnych zaproponowanych przez Witolda Taszyckiego 
(1946; 1958: 228–268) i Stanisława Rosponda (1957), a praktycznie 
połączonych i uzupełnionych przez Henryka Borka (1988) i Danielę 
Podlawską (1990). W uproszczeniu poszczególne kategorie są nastę-
pujące: 

Podział semantyczny: 
a) nazwy topograficzne – utworzone od pojęć określających cechy 

krajobrazu, warunki naturalne, nazw występujących zwierząt  
i roślin; 

b) nazwy kulturowe – tworzone od wyrazów wskazujących na 
dzieła rąk ludzkich, urządzenia, instytucje, wytwory kultury 
materialnej i duchowej, także upamiętniające osoby lub wyda-
rzenia; 

c) nazwy dzierżawcze – oznaczały miejscowości stanowiące pier-
wotnie własność osoby, od której nazwy został utworzony topo-
nim lub wskazywały na założyciela osady; 
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d) nazwy zdrobniałe zwane z łacińska deminutywnymi (i inne re-
lacyjne) – oznaczały osady nazwane od innych miejscowości; 

e) nazwy etniczne – oznaczały pierwotnie grupę ludzką, z której 
osadnicy pochodzili lub obce plemię, do którego należeli; tworzo-
ne były od cech zamieszkiwanego terenu, nazwy pożywienia cha-
rakterystycznego dla grupy, nazwy osad i rzek oraz innych 
obiektów, skąd pochodzili i z nimi się wiązały; 

f) nazwy patronimiczne – określały potomków lub poddanych 
osoby, której nazwa stanowiła podstawę nazwy miejscowej; 

g) nazwy rodowe – oznaczały miejsca nazywane od nazwy osobo-
wej, jakiej używali wszyscy członkowie tego samego rodu; 

h) nazwy służebne – określały niegdyś ludzi, którzy wykonywali 
powinności dla dworu książęcego lub charakterystyczne zawody 
czy rzemiosła. 

Podział strukturalny: 
a) prymarne (pierwotne) – tworzone od wyrazu pospolitego lub 

innej nazwy bez żadnej zmiany formalnej, tylko przez zmianę 
znaczenia ogólnego; 

b) sekundarne (wtórne) – powstałe za pomocą formantu nazewni-
czego od wyrazu pospolitego lub innej nazwy własnej – geogra-
ficznej bądź osobowej; 

c) komponowane (złożone) – utworzone za pomocą kompozycji 
wyrazów – z dwu lub więcej tematów. 

Słownik nazw 

Bartlewo, osada, 7,5 km na południowy wschód od Polanowa: 
Bartelow (VO 1896: 12; M25n 1935; Rospond 1951: 5; Lorentz 1964: 5; 

Białecki 2002: 22); 
Bartlewo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 5; Informator 1967: 176; 

WUNM 1980–1982: I 51; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 43; Bia-
łecki 2002: 22; WUS 2002; UMiGPol 2009); 

Grabowiec (M25 1962). 
Według Lorentza, to słow. nazwa dzierżawcza z suf. -ow-, utworzo-

na od n.o. Bartola, wg Rzetelskiej-Feleszko i Dumy, od n.o. Bartel (Ta-
szycki 1965–1983: I 96; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: II 19, 
od n.o. Bartołd, Bartłomiej), por. n.m. od podstawy Bartel, Bartol, Bar-
toła (: Bartłomiej lub Bartołd): Bartholin 1267, Bartholyn 1275, Berte-
lin 1523, ob. Bartolino, gm. Malechowo, pow. sławieński, woj. zpom. 
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(Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 109; Rymut 1996–2007: I 92; Chlu-
dziński 2005: 115); Bartolino 1315, Barthlino 1534, Bartlin 1407, ob. 
nieistniejąca, k. Pruszcza Gdańskiego, pow. gdański, woj. pom. (Bu-
galska 1985: 15; Rymut 1996–2007: I 89); z Bartla 1664, Bartlewo 
1682, ob. Bartel Wielki i Mały, gm. Kaliska, pow. starogardzki, woj. 
pom. (Kęsikowa 1976: 15; Górnowicz 1985: 20; Rymut 1996–2007:  
I 87). Bartlewo, gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warm.-maz., oraz 
Bartlewo, gm. Lisewo, pow. chełmińskim, woj. kuj.-pom., mają inne 
etymologie. 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nazwa omawianej osady pojawia 
się dopiero pod koniec XIX wieku (a nie ma jej w szczegółowych wyka-
zach z początku i połowy tego stulecia), można wątpić w słow., śred-
niowieczne pochodzenie tego toponimu. Należy raczej przyjąć, że n.m. 
została utworzona od nazwiska Bartelow, będącego zniemczoną nazwą 
innej miejscowości, genetycznie słowiańskiej, por. n.o. Bartlau (Zoder 
1968: I 198), przy czym autor sugeruje pochodzenie jedynie od oma-
wianej n.m., Bartloff (Bahlow 1985: 49), por. n.m. Großbartloff, pow. 
Worbis, Turyngia, n.o. Bartloff, Bartylow (Gottschald 2006: 102, 103). 

Strona internetowa http://www.onegreatfamily.com/Surname/Barte- 
low.htm (dostęp 3 września 2009 roku) podaje jedną osobę o nazwisku 
Bartelow urodzoną w XIX wieku i dwie osoby o nieznanej dacie urodze-
nia, natomiast strona http://burklowfamily.com/bartlow/CenVB00.html 
(dostęp jp.) wymienia trzy osoby o tym nazwisku, mieszkańców Stanów 
Zjednoczonych, urodzonych ok. 1755, ok. 1780 i w 1760 roku, zapewne 
potomków Europejczyków. Z kolei strona http://www.ancestry.de/learn/ 
learningcenters/facts.aspx (na której zgromadzono informacje statystycz-
ne o nazwiskach około 35 mln mieszkańców Niemiec w roku 2002 na 
podstawie książek telefonicznych) informuje o osobach noszących na-
zwisko Bartlau – 130, Bartlof – 5, Bartloff – 106, brak Bartelow, Barte-
lau, Bartelof, Barteloff, Bartlow. We współczesnym pol. zasobie nie ma 
takich antroponimów. 

Efemerycznie (może pomyłkowo?) spotykana nazwa pseudotopo-
graficzna Grabowiec – otworzona od ap. grab ‘gatunek drzewa’. 

Bożenice, wieś, 9 km na północny zachód od Polanowa: 
Bosenske (Lubinus 1618); 
Bosenz (Schulenburg 1779–17851; Gilly 1789; AP 1809; Umtb 1836: 450); 
__________________ 

1 Zapisy z publikacji: Dreger 1748; Schulenburg 1779–1785; AP 1809; Kratz 1862; 
Clericus 1878–1880; Stojentin 1895; 1900; podaję za: Rzetelska-Feleszko, Duma 1985. 
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Bosentz (Schmettau 1780); 
Bosens (OVC 1819: 27; Umtb 1836: 527; TSU 1846: 137; VO 1896: 19; 

M25n 1936; Rospond 1951: 21; Lorentz 1964: 12; Białecki 2002: 
31); 

Bożenice (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 21; M25 1962; Informator 
1967: 156; WUNM 1980–1982: I 139; Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 231; M100t 1993; Rymut 1996–2007: I 322; Białecki 2002: 
31; WUS 2002; UMiGPol 2009); 

Bożeniec 1945–19502 (Mazurkiewicz 1972: 83; Białecki 2002: 31); 
Bożeno 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 83). 

Według Lorentza, nazwa jest słow., patronimiczna z suf. -ice, 
utworzona od n.o. Bożęta (: ap. *bogъ, pol. bóg), Kozierowski natomiast 
od n.o. Boženъ, co także możliwe, podobnie Rzetelska-Feleszko, Duma 
(1985: 231) od n.o. Bożen (Taszycki 1965–1983: I 239; Cieślikowa, Ma-
lec, Rymut 1995–2002: I 14, od n.o. na Bogu-) oraz Rymut (1996–2007: 
I 322), por. n.m. od ts. podstawy: Bozene 1330/52, ob. Bösen, pow. Te-
terow, M-PP; Bosneviz, Bozneuiz 1276, ob. Bożniewice, gm. Bobolice, 
pow. koszaliński, woj. zpom. (Trautmann 1948–1949: I 125; Rzetelska- 
-Feleszko, Duma 1985: 158; Rymut 1996–2007: I 322 podaje ją jako 
zaginioną); Bosnowice 1510, Boznyowycze 1529, ob. Bożniewice, gm. 
Kock, pow. lubartowski, woj. lubelskie (Rymut 1996–2007: I 322).  
W okresie przejściowym po 1945 roku były używane różne warianty 
fonetyczne tej nazwy. 

Bukowo, wieś, 8 km na północny zachód od Polanowa: 
Buckow 1468 (Lorentz 1964: 14), (Schulenburg 1779–1785; Schmettau 

1780; Gilly 1789; Reilly 1789–1806; AP 1809; OVC 1819: 27; Umtb 
1836: 527; M25n 1935); 

Bucow 1503 (Lorentz 1964: 14); 
Wendisch Bukow (Lubinus 1618; Rymut 1996–2007: I 455 podaje  

Bukow); 
Wendisch Buckow (TSU 1846: 137); 
Wendisch-Buckow (VO 1896: 192); 
Buckow Pom. (Rospond 1951: 29; Białecki 2002: 35); 
Wend. Buckow (Rospond 1951: 29; Białecki 2002: 35); 
Bukowo Słow. (Kozierowski 1934); 
Bukowsko 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 84; Białecki 2002: 35); 
__________________ 

2 Niekiedy nazwy przejściowe stosowano jeszcze sporadycznie w latach 50. XX 
wieku, niemniej przyjmuję, że opublikowanie Słownika S. Rosponda (1951) było mo-
mentem granicznym, stabilizującym nazewnictwo urzędowe. 
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Bukowo (Rospond 1951: 29; M25 1962; Informator 1967: 164; WUNM 
1980–1982: I 196; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 48; M100t 
1993; Rymut 1996–2007: I 455; Białecki 2002: 35; WUS 2002; 
UMiGPol 2009). 
Pierwotnie nazwa słow.: do ap. buk ‘gatunek drzewa’ dodano for-

mant -owo, rozpowszechniony w Słowiańszczyźnie do tworzenia nazw 
topograficznych. Toponimy od tej podstawy mają bardzo długą trady-
cję w nazewnictwie pol. i słow. Wystarczy przywołać przykłady kilku-
nastu miejscowości o takiej nazwie z terenu Polski, z których najbliż-
sza ma zapisy: Antiquo Bucow 1327, Bukow 1565 KK 211, Buckow 
1572, ob. Bukowo, gm. Tychowo, pow. białogardzki, woj. zpom. (Rze-
telska-Feleszko, Duma 1985: 48; Rymut 1996–2007: I 455; Chludziński 
2008b: 20). Poza tym istnieje w Polsce wiele miejscowości o pokrew-
nych nazwach typu: Buk, Bukowa, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bu-
kowno, Buków (Rymut 1996–2007: I 447–457). 

Dla odróżnienia od innych miejscowości były dodawane przymiot-
niki dyferencyjne: niem. wendisch ‘słowiański’ (nie mylić z Wendisch 
Buckow, pol. Bukowa, gm. Smołdzino, pow. słupski, woj. pom.), pol. 
słowiański. 

Buszyno, wieś, 9 km na północ od Polanowa: 
Burresin 1608 (Trautmann 1948–1949: I 121; Trautmann 1950: 30); 
Boißin (Lubinus 1618); 
Bursin (Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; AP 

1809; OVC 1819: 27; Umtb 1837: 451; TSU 1846: 136); 
Bussin (VO 1896: 24; M25n 1935; Rospond 1951: 30; Lorentz 1964: 16; 

Białecki 2002: 36); 
Busino (Kozierowski 1934), 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 84; 

Białecki 2002: 36); 
Busyno 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 84; Białecki 2002: 36), n.uż. 

(Mazurkiewicz 1972: 84; Informator 1967: 162); 
Buszyno (Rospond 1951: 30; M25 1962; Informator 1967: 162; WUNM 

1980–1982: I 200; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 111; M100t 
1993; Rymut 1996–2007: I 467; Białecki 2002: 36; WUS 2002; 
UMiGPol 2009). 
Jak podają Rzetelskia-Feleszko, Duma (1985: 111), to słow. nazwa 

dzierżawcza z suf. -in- od n.o. Borzesz lub Borzysz, Borysz (Taszycki 
1965–1983: I 226, 233), będących skróceniami n.o. takich jak Borzy-
sław, Borzywoj, zapisy potwierdzają przejście ŕ > ř (Rzetelska-Feleszko 
1973: 226), co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w formie powojen-



 Nazwy miejscowe miasta i gminy Polanów (wybór) 157 

nej. Jak zauważa Rymut (1996–2007: I 467), nazwa pierwotna brzmia-
ła *Borzeszyno, a w wyniku kolejnych etapów germanizacji powstała 
forma Bussin. Opierając się na niej, odtworzono (błędnie) nazwę; por. 
n.m. od ts. podstawy: Bursin 1312, Borsin 1344, ob. Bussin, pow. 
Stralsund, M-PP (Trautmann 1948–1949: I 121; Niemeyer 2007: 25); 
Borisowe, Bonsowe 1248, Borsowe 1252, Borissowe 1271, Büssow 1779 
–1785, ob. Boryszewo, gm. Darłowo, pow. sławieński, woj. zpom. (Rze-
telska-Feleszko, Duma 1985: 45; M100t 1993; Rymut 1996–2005:  
I 310; Chludziński 2007: 64). Usuwanie samogłoski e między spółgło-
skami i podwajanie spółgłoski -ss- typowe w zapisach zniemczonych na 
Pomorzu (Chludziński 2001: 57). 

Cetuń, wieś, 6 km na południowy zachód od Polanowa: 
Sathun n.o. 1346 (Koszalin) (Trautmann 1948–1949: II 16); 
Czattun 1456 (Lorentz 1964: 145); 
Sattun 1506 (Trautmann 1948–1949: II 16; Lorentz 1964: 145), 

(Lubinus 1618; u Belchnerowskiej 1995: 21 błędnie Sathen); 
Zattun 1524 (Stojentin 1900: 119); 
Zethun (Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; AP 

1809; OVC 1819: 12; TSU 1846: 65); 
Zetthun (Umtb 1836: 610; M25n 1932; Rospond 1951: 32; Białecki 

2002: 38); 
Zettun (VO 1896: 202); 
Zetthuhn (Lorentz 1964: 145); 
Cetuń (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 32; M25 1962; Informator 

1967: 110; WUNM 1980–1982: I 214; Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 177; M100t 1993; Belchnerowska 1995: 21; Rymut 1996–
2007: II 16; Białecki 2002: 38; WUS 2002; UMiGPol 2009); 

Cotoń 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 76; Białecki 2002: 38). 
Słow. nazwa dwuznaczna: 1. Trautmann (1948–1949: II 16) suge-

ruje, biorąc pod uwagę położenie miejscowości nad Jeziorem Wielkim, 
że jej nazwa jest topograficzna i pochodzi od ap. słow. *zatonь ‘toń, 
topiel, głębia’, por. n.m. Szatun 1208, ob. zaginiona, pow. Osterburg, 
Saksonia-Anhalt; 2. Rzetelska-Feleszko, Duma (1985: 177) podają 
genezę odosobową: nagłosową spółgłoskę można odczytać jako č, ć lub 
c, toteż podstawę nazwy można rekonstruować od n.o. *Tetunъ, por. 
Teta, Tetk, Tetebąd (Schlimpert 1978: 145), Ciotuch (Taszycki 1965–
1983: I 380; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: I 36, od n.o. na 
Ciecie-) lub od n.o. *Čatunъ, por. Czat (Taszycki 1965–1983: I 409; 
Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: I 42, od n.o. na -czat), do której 
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dodano formant -jь (-je), zatem dzisiejsza forma byłaby jedną z tych 
możliwości. Obydwie możliwości etymologiczne wskazuje Rymut (1996 
–2007: II 16). 

Chróstowo, osada, 10 km na południowy wschód od Polanowa: 
Twell (Gilly 1789); 
Twelberg (OVC 1819: 30; TSU 1846: 135; M25n 1935; Rospond 1951: 

37; Białecki 2002: 41); 
Twellberg (VO 1896: 182); 
Chróstowo (Rospond 1951: 37; Informator 1967: 174; WUNM 1980–

1982: I 238; Białecki 2002: 41; WUS 2002; UMiGPol 2009); 
Głogowiec (M25 1962, tu jeszcze kilka takich pojedynczych wybudo-

wań, przypisanych do nieistniejącej dziś wsi Głogowiec). 
Pierwotnie była niem. nazwa terenowa, topograficzna, złożona  

z ap. dniem. twe(i)len ‘podwójny’, por. dniem. twälen ‘rozdwajać się, 
rozwidlać’, Twilling, gniem. Zwillinig ‘bliźniak’, i ap. Berg ‘góra’ – 
znajduje się tu wzniesienie o podwójnych wierzchołkach. Potem tę 
nazwę przeniesiono na powstała tu osadę. 

Nazwa pol. Chróstowo z suf. -owo, dwuznaczna: 1. pseudodzier-
żawcza od n.o. Chrost (Taszycki 1965–1983: I 340; Cieślikowa, Malec, 
Rymut 1995–2002: I 33); 2. pseudotopograficzna od ap. chróst, dawniej 
chrost (obecnie pisownia chrust) ‘gąszcz, zarośla, suche gałęzie’; por. 
n.m. od takich podstaw: Crostowo 1418, Chrostowo 1489, 1527, ob. 
Chróstowo, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, woj. kuj.-pom. 
(Rymut 1996–2007: II 87); Chróstowo, gm. Stężyca, pow. kartuski, 
woj. pom. (Kęsikowa 1976: 31); Chrostowo (Nieckula 1971: 46); Chros-
no, Chrosna, Chrostowo, Chrosty, Chrościn, Chrościno, Chrośna, Chroś-
no, Chróstnik, Chrósty, Chróścice, Chróścin, Chróścina (Rymut 1996–
2007: II 83–89). 

Sporadycznie była używana n.m. Głogowiec, przeniesiona z pobli-
skiej, nieistniejącej już wsi. 

Czyżewo, osada, 10,5 km na południowy wschód od Polanowa: 
Pfingst B. (Umtb 1838: 611); 
Pfingstberg (TSU 1846: 135; VO 1896: 140; M25n 1935; Rospond 1951: 

48; Białecki 2002: 48); 
Czyżewo (Rospond 1951: 48; M25 1962; Informator 1967: 174; WUNM 

1980–1982: I 290; M100t 1993; Białecki 2002: 48; WUS 2002; 
UMiGPol 2009). 
Pierwotnie była niem. nazwa terenowa Pfingstberg, złoż. z ap. 

Pfingst(en) ‘Zielone Świątki’ i ap. Berg ‘góra’. Znajduje się tu wzniesie-
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nie, zapewne na nim obchodzono to święto, por. (Holsten 1963: 207). 
Potem nazwa została przeniesiona na miejscowość. 

Nazwa pol. Czyżewo z suf. -ewo, dwuznaczna: 1. pseudodzierżaw-
cza od n.o. Czyż (Taszycki 1965–1983: I 444; Cieślikowa, Malec, Ry-
mut 1995–2002: I 47); 2. pseudotopograficzna od ap. czyż(yk) ‘gatunek 
ptaka’; por. n.m. od takich podstaw: Czizow 1455, ale potem Czerzevo 
1535–1541, ob. Czyżewo, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kuj.-pom. (Ry-
mut 1996–2007: II 245); Czyżewo, Czyżowa, Czyżów (Nieckula 1971: 
56); Czyże, Czyżew, Czyżowa, Czyżowice, Czyżów, Czyżówka (Rymut 
1996–2007: II 244–247). 

Doły, osada, 9 km na północ od Polanowa: 
Dahlen Bruch n.t. (Umtb 1837: 451); 
Dahle (M25n 1935; Rospond 1951: 60; Białecki 2002: 57); 
Doły (Rospond 1951: 60; Informator 1967: 162; WUNM 1980–1982:  

I 351; Białecki 2002: 57; WUS 2002; UMiGPol 2009); 
Krąg (M25 1962). 

Pierwotnie była niem. nazwa terenowa o dwuznacznej etymologii: 
1. pamiątkowa lub dzierżawcza, złożona z przymiotnika od n.o. Dah-
l(e) (Zoder 1968: I 336; Gottschald 2006: 145) – nazwisko właściciela 
albo osoby, która miała tu jakieś zdarzenie; 2. topograficzna, w której  
I czł. to przymiotnik od ap. dniem. Da(h)l, gniem. Tal ‘dolina’ – jest tu 
obniżenie terenu; II czł. to ap. Bruch ‘moczar, trzęsawisko’. Potem 
elipsa drugiego członu. 

Trautmann (1948–1949: I 68) wywodzi n.m. typu Dalow 1339, po-
tem Dahlow, ob. Dalewo, gm. Marianowo, pow. stargardzki, woj. 
zpom.; Dalow 1297, ob. Dalewo, gm. Drawsko Pom., pow. drawski, woj. 
zpom. od słow. n.o. Dal (Taszycki 1965–1983: I 451; Cieślikowa, Malec, 
Rymut 1995–2002: I 49, od n.o. na Dale- typu Dalebor, Dalemir), po-
dobnie Rymut (1996–2007: II 254). 

Nazwa pol. Doły to substytucja fonetyczna nazwy niem., równa ap. 
dół w pl., por. n.m. Doły 1789, ob. ts., gm. Ostrowite, pow. słupecki, woj. 
wlkp.; Doly 1511/1512, 1576, ob. Doły, dawniej wieś, ob. cz. Łodzi; Doly 
(1361), 1470–1480, ob. Doły, gm. Dębno, pow. brzeski, woj. małopolskie; 
Doly 1470–1480, ob. Doły, gm. Sadowie, pow. opatowski, woj. święto-
krzyskie; Doly (1407), 1470–1480, 1529, ob. Doły Biskupie, gm. Kunów, 
pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie (Rymut 1996–2007: II 396–397),  
a ponadto jeszcze kilkadziesiąt dalszych o ts. nazwie, także na Pomorzu 
niem., np. Dolle 1288, Meklemburgia (Jeżowa 1961–1962: II 46). 

Okazjonalnie użyta n.m. Krąg, przeniesiona z pobliskiej wsi. 
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Głusza, osada, 8,5 km na południowy wschód od Polanowa: 
Bärenlager (TSU 1846: 135; M25n 1935; Rospond 1951: 78; Białecki 

2002: 69); 
Głogowiec 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 86; Białecki 2002: 69), 

n.uż. (Informator 1967: 174; Mazurkiewicz 1972: 86); 
Głusza (Rospond 1951: 78; M25 1962; Informator 1967: 174; WUNM 

1980–1982: I 470; M100t 1993; Rymut 1996–2007: III 183; Białecki 
2002: 69; WUS 2002; UMiGPol 2009); 

Bierenlager (M25 1962, jako druga nazwa). 
Pierwotna nazwa niem. zapewne ponowiona z wcześniejszej nazwy 

terenowej Bärenlager ‘legowisko niedźwiedzia’ (ap. Bär ‘niedźwiedź’ + 
ap. Lager ‘legowisko’), por. n.m. Bäreneiche, ob. Niedźwiady, gm. Ko-
czała, pow. człuchowski, woj. pom.; Bärenwinkel, pol. Mioduszewo  
k. Drawska, ob. nie istnieje. 

Nazwa pol. Głusza topograficzna od ap. głusza ‘miejsce odludne’ ze 
względu na położenie miejscowości wśród lasów, na uboczu, por. n.m. 
Gluschau 1784, Głuszewo 1881, ob. ts., gm. Puck, pow. pucki, woj. 
pom. (Treder 1977: 31); Głuszyno 1393, Gluszino 1433, ob. Głuszyn, 
gm. Bytoń, pow. radziejowski, woj. kuj.-pom.; Glussina ok. 1300, Glu-
scha (1365), Gluschin (1366), ob. Głuszyna, gm. Namysłów, pow. na-
mysłowski, woj. opolskie; Gross Glussen 1523, Gluschen 1574, ob. Głu-
szyno, gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pom. (Iwicki 1993: 42; Rymut 
1996–2007: III 183–185). 

Na mapie z 1963 roku zastosowana n.m. Bierenlager, będącą sub-
stytucją fonetyczną nazwy niem., z adideacją I czł. do ap. Bier ‘piwo’. 
Karsina, osada, 12,5 km na południowy zachód od Polanowa: 
Karzin 1383 (Lorentz 1964: 45), 1485 (Clericus 1878–1880: 100; 

Trautmann 1948–1949: II 91), (TSU 1846: 65; M25n 1932; Ro-
spond 1951: 120; Białecki 2002: 94); 

Cartzin (Lubinus 1618; Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780); 
Carzin (Gilly 1789; AP 1809; OVC 1819: 12; Umtb 1836: 610; VO 

1896: 29); 
Kartzin (Lorentz 1964: 45); 
Karczyno (Kozierowski 1934), 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 76; 

Białecki 2002: 94); 
Karczyn 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 76; Białecki 2002: 94), n.uż. 

(Informator 1967: 110; Mazurkiewicz 1972: 76); 
Karsin 1945–1950 (Białecki 2002: 94), (Rzetelska-Feleszko, Duma 

1985: 125); 
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Karszina 1945–1950 (Białecki 2002: 94); 
Karsina (Rospond 1951: 120; Informator 1967: 110; WUNM 1980–

1982: II 43; M100t 1993; Belchnerowska 1995: 35; Rymut 1996–
2007: IV 355; Białecki 2002: 94; WUS 2002; UMiGPol 2009). 
Słow. nazwa z suf. -in-, dwuznaczna: 1. dzierżawcza od n.o. Karcz 

(Taszycki 1965–1983: II 535; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002:  
I 102); 2. kulturowa od ap. *kr 9 čь, pol. karcz ‘wykarczowany pień’,  
z przejściem *r 9 > ar (por. Rzetelska-Feleszko 1973: 102; Rzetelska- 
-Feleszko, Duma 1985: 125; Rymut 1996–2003: IV 355), dzisiejsza 
forma nieco zniekształcona, będąca resubstytucją (odtworzeniem) na 
podstawie formy zniemczonej; por. n.m. od ts. podstawy: Cartzin 1362, 
Kartzyn 1404, Cartzyn 1527, Cassin 1585, ob. Kessin, pow. Greifswald, 
M-PP (Trautmann 1948–1949: II 91; Niemeyer 2001: 64); Cartzin 
1275, Carsyn 1417, Karzin 1485, ob. Karsino, gm. Postomino, pow. 
sławieński, woj. zpom. (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 125, Rymut 
1996–2007: IV 355, Chludziński 2004: 97); Kartzin, Karzin 1538, ob. 
Karsin, gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński, woj. zpom. (Rzetelska- 
-Feleszko, Duma 1985: 125, Rymut 1996–2007: IV 355); Carsyn 1335–
1341, zaginiona, k. Lęborka (Łuszczyńska 1983: 38); Karssyn, Carsin 
(1360) 1400, 1430, Carssin 1399, Karssino 1565, ob. Karsin, gm. Kar-
sin, pow. kościerski, woj. pom. (Łuszczyńska 1983: 38); por. też n.m. 
Karczyno 1489, Czarczina 1527, ob. Karczyn, gm. Kruszwica, pow. 
inowrocławski, woj. kuj.-pom.; Cartyn, Karcin 1239, Kartin 1243, Kar-
zin 1301, ob. Karczyn, gm. Kondratowice, pow. strzeliński, woj. dśl. 
(Rymut 1996–2007: IV 335). 

Karsinka, wieś, 10 km na południowy zachód od Polanowa: 
Carziner Vw (Umtb 1836: 610); 
Karziner Vorwerk (TSU 1846: 65); 
Carzin (VO 1896: 29, tu jako Vorwerk); 
Karzin (M25n 1932); 
Karzin Vw. (Rospond 1951: 120; Białecki 2002: 94); 
Karsino 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 76; Białecki 2002: 94); 
Karsinka (Rospond 1951: 120; Informator 1967: 110; WUNM 1980–

1982: II 43; M100t 1993; Belchnerowska 1995: 35; Rymut 1996–
2007: IV 355; Białecki 2002: 94; WUS 2002; UMiGPol 2009). 
Pierwotnie niem. nazwa relacyjna (lokalizująca), złożona z przy-

miotnika od n.m. → Karzin, pol. Karsina, i ap. Vorwerk ‘folwark’. 
Nazwa pol. także relacyjna: albo ponowiona, równa n.m. → Karsi-

na, albo deminutywna, utworzona za pomocą suf. -ka. 
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Kościernica, wieś, 16 km na zachód od Polanowa: 
Kösternitz 1507 (Heyden 1961–1964: III 35), (Gilly 1789; Reilly 1789–

1806; AP 1809; OVC 1819: 28; TSU 1846: 134; M25n 1935; Ro-
spond 1951: 140; Lorentz 1964: 51; Białecki 2002: 106); 

to kosternitze 1523 (Klempin, Kratz 18633: 170); 
Costernitz 1539 (Heyden 1961–1964: I 135), (Lubinus 1618); 
Costernitze 1577 (Trautmann 1948–1949: II 50); 
Kosternitz 1628 (Klempin, Kratz 1863: 252); 
Coesternitz (Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780); 
Koesternitz (Umtb 1837: 526); 
Cösternitz (VO 1896: 32); 
Kościernica (Kozierowski 1934; Informator 1967: 110; WUNM 1980–

1982: II 178; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 213; M100t 1993; 
Rymut 1996–2007: V 195); 

Kosternica (Kozierowski 1934, jako drugi wariant); 
Kościernice 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 77; Białecki 2002: 106); 
Kościernica (Sławieńska) (Rospond 1951: 140; Białecki 2002: 106; 

WUS 2002; UMiGPol 2009). 
Podawany przez Lorentza (1964: 51) zapis Custerniz 1299 – zapewne 

za Klempinem (1868–1936: III 378) – dotyczy Kościernicy w pow. 
białogardzkim. 
Słow. nazwa topograficzna z suf. -nica od ap. kasz. kosceř ‘drzewo 

bardzo rozgałęzione; zarośla, krzewy’ (Sychta 1967–1976: II 212), 
por. n.m. Custernitz, Custerniz (1299), Kosternisse 1524, Küsternitz, 
Cösternitze 1540, ob. Kościernica, gm. Białogard, pow. białogardzki, 
woj. zpom. (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 213; Chludziński 2008b: 
40); Cosczerzyn 1402, Costczerzino 1419, ob. Kościerzyn, gm. Wrób-
lew, pow. sieradzki, woj. łódzkie (Rymut 1996–2005: V 196); Costeri-
na 1284, Custrin 1291, Costerin 1320, ob. Kościerzyna, pow. kościer-
ski, woj. pom. (Breza 1974: 67; Breza, Treder 1999: 129; Rymut 
1996–2005: V 196); nazwa osady Kościerza, gm. Sianów, pow. kosza-
liński, woj. zpom. nie ma genezy słow., została nadana sztucznie po 
1945 roku. 
__________________ 

3 Korzystając z tej pozycji, zauważyłem, że zapisy dotyczące roku 1756 i 1804 nie 
mają charakteru źródłowego, ale są jedynie wskazówkami odautorskimi mającymi 
ułatwić orientację, np.: Bursin, Bosens, Buckow (s. 434), Karzin (s. 361), Kösternitz  
(s. 431), Varbelow (s. 433). Autorzy niektórych opracowań – Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985; Belchnerowska 1995; Rymut 1996–2007 – popełnili błąd, traktując je jako zapisy 
źródłowe. 
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Kościerniczka, osada, 13,5 km na zachód od Polanowa: 
Neu Kösternitz (TSU 1846: 134, części A i B; Rospond 1951: 140; Bia-

łecki 2002: 107); 
Kol. Neu Kösternitz (M25n 1935); 
Kościerniczka (Rospond 1951: 140; Informator 1967: 110; WUNM 

1980–1982: II 178; Białecki 2002: 107; WUS 2002; UMiGPol 2009); 
Nowa Kościernica (M25 1962). 

Pierwotnie niem. nazwa relacyjna, dyferencyjna, złożona z przym. 
neu ‘nowy’ i n.m. → Kösternitz, pol. Kościernica. Sporadycznie doda-
wany czł. Kol[onie] ‘kolonia’. Osada powstała w połowie XIX wieku, 
kiedy na Pomorzu miała miejsce regulacja gruntów i większe majątki 
dzielono, tworząc nowe miejscowości. 

Pol. nazwa także relacyjna, ale deminutywna, utworzona od n.m. 
→ Kościernica za pomocą suf. -ka. Okazjonalnie utworzona nazwa 
relacyjna (dyferencyjna) poprzez dodanie do podstawowej nazwy 
przym. nowy. 

Polanów, miasto, siedziba gminy, 33 km na zachód od Koszalina: 
Polani a castro Polan XIII w. (Kozierowski 1934); 
Polnow 1307 (Klempin 1868–1936: IV 270; Perlbach 1882: 578; Lo-

rentz 1964: 87), 1318 (Dreger 1748: VI 352), 1327 (Clericus 1878–
1880: 73), 1357 (Dreger 1748: X 99), 1382 (Dreger 1748: XI 103), 
1383 (Kratz 1862: 43), 1411 (Lemcke 1919: 19), 1486 (Stojentin 
1895: 48), 1521 (Stojentin 1900: 114–115), 1523 (Klempin, Kratz 
1863: 170), (Lubinus 1618), 1628 (Klempin, Kratz 1863: 240), (Reil-
ly 1789–1806); 

Conradus de Polnowe n.o. 1313 (Bukowo Morskie) (Klempin 1868–
1936: V 93); 

Polnowe 1317 (Lorentz 1964: 87), 1486 (Stojentin 1895: 49); 
Pollenowe 1321 (Klempin 1868–1936: VI 25; Trautmann 1948–1949:  

II 80; Lorentz 1964: 87); 
Jochim Polnouw n.o. 1454 (Kratz 1862: 60); 
Pollnow 1670 (Stojentin 1900: 401), 1719 (Stojentin 1895: 282), (Schu-

lenburg 1779–1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; AP 1809; OVC 
1819: 29; Umtb 1838–1839: 528; TSU 1846: 126; VO 1896: 142; 
M25n 1935; Rospond 1951: 248; Lorentz 1964: 87; Białecki 2002: 
166); 

Polanów (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 248; M25 1962; Informa-
tor 1967: 148; Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Wię-
cek 1976: 76; WUNM 1980–1982: III 9; Rzetelska-Feleszko, Duma 
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1985: 71; M100t 1993; Białecki 2002: 166; WUS 2002; UMiGPol 
2009). 
Słow. nazwa z suf. -ow-, dwuznaczna: 1. Trautmann (1948–1949:  

II 80) oraz Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek (1976: 
78) podają, że to nazwa topograficzna od ap. polana; 2. Rzetelska- 
-Feleszko, Duma (1985: 71) twierdzą, że to nazwa dzierżawcza od n.o. 
Polan (Taszycki 1965–1983: IV 308; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–
2002: IV 308, nazwa etniczna Polak); por. n.m. Polnitz 1344/52, potem 
Pollnitz, ob. Polnica, gm. Człuchów, pow. człuchowski, woj. pom.; Pol-
nitz 1319, Polnicz 1438, ob. Pollitz, pow. Osterburg, Saksonia-Anhalt; 
Polane 1279, pol. Polanki, niem. Pelonken, ob. osada nie istnieje, tu ul. 
Polanki w Gdańsku-Oliwie (Perlbach 1882: 265, 266); rzeka Polinz 
1275, rivulus Polnitz 1308, potem Pollnitzbach, ob. Polnica, dopływ 
Unieści (Rzetelska-Feleszko, Duma 1977: 91); fluvius Dobrepolnize 
1269, pol. Dobropolnica, może ts., co Okra (Trautmann 1948–1949:  
II 80; Rzetelska-Feleszko, Duma 1977: 34); Polene 1292, pow. Güs-
trow, M-PP (Jeżowa 1961–1962: II 47, 93). 

Puławy, osada, 6 km na północny zachód od Polanowa: 
Neu Amerika (M25n 1935; Rospond 1951: 262; Białecki 2002: 175); 
Puławy (Rospond 1951: 262; Informator 1967: 164; WUNM 1980–

1982: III 89; M100t 1993; Białecki 2002: 175; WUS 2002; UMiGPol 
2009); 

Ameryka (M25 1962). 
Neu Amerika to niem. nazwa relacyjna (dyferencyjna), w której  

I czł. to przym. neu ‘nowy’, II – n.m. Amerika, pol. Ameryka, jako sy-
nonim bogatego, dostatniego kraju. Takie nazwy pojawiały się często 
w XIX wieku, kiedy wielu Pomorzan wyjeżdżało „za chlebem” za ocean. 

Nazwa pol. Puławy relacyjna (przeniesiona) z miejscowości w cen-
tralnej Polsce, symbolizującej pol. tradycje kulturowe. Efemerycznie 
spotykamy pol. kalkę nazwy niem. Ameryka. 

Pyszki, osada, 8 km na południowy wschód od Polanowa: 
Elsenthal (TSU 1846: 134; VO 1896: 46; M25n 1935; Rospond 1951: 

263; Białecki 2002: 176); 
Pyszki (Rospond 1951: 263; M25 1962; Informator 1967: 176; WUNM 

1980–1982: III 96; Białecki 2002: 176; WUS 2002; UMiGPol 2009). 
Nazwa niem. została utworzona jako dzierżawcza lub pamiątkowa 

od żeńskiego imienia Else (zdrobnienie od Elizabeth, pol. Elżbieta), do 
którego dodano ap. T(h)al ‘dolina’. W wieku XVIII i XIX bardzo częste 
było nadawanie osadom, zwłaszcza nowym, na przykład tworzonym 
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majątkom, nazw zawierających imiona żeńskie. Chciano w ten sposób 
podkreślić przynależność posiadłości do konkretnej kobiety (nazwa 
dzierżawcza) lub uczcić ją w ten sposób (nazwa pamiątkowa). Brak 
jednak możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia charakteru nazwy. 
Takie postępowanie nazewnicze było też częste i w Polsce, wystarczy 
przywołać znany z literatury (choć autentyczny) przykład Zofiówki  
k. Puław lub wielu miejscowości typu Anin czy Marysin, por. (Karpluk 
1955; Afeltowicz 2008). 

Pol. nazwa pseudorodowa od n.o. Pyszka (Taszycki 1965–1983:  
IV 281; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: I 246) w pl. Toponim 
ten jest zbieżny fonetycznie z n.m. Pyszka, gm. Dygowo, pow. koło-
brzeski, woj. zpom., o zapisach Peuske 1896, Pyszka od 1945, której 
etymologia wskazuje jednak na wyraz piasek, może w pl. (Chludziński 
2009: 125). 

Rosocha, wieś, 4 km na południowy zachód od Polanowa: 
Rossoch 1428 (Trautmann 1948–1949: II 96; Lorentz 1964: 101); 
Ratzoch (Lubinus 1618); 
Rotzock 1628 (Klempin, Kratz 1863: 240); 
Rozog (Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780; AP 1809; Gilly 1789; 

OVC 1819: 28; Umtb 1836: 527; TSU 1846: 134); 
Rotzog (Reilly 1789–1806; VO 1896: 155; M25n 1935; Rospond 1951: 

273; Lorentz 1964: 101; Białecki 2002: 182); 
Rosocha (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 273; M25 1962; Informator 

1967: 164; WUNM 1980–1982: III 139; Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 29; M100t 1993; Białecki 2002: 182; WUS 2002; UMiGPol 
2009). 
Według Lorentza oraz Rzetelskiej-Feleszko i Dumy, słow. nazwa 

topograficzna od ap. *rozъsoχъ, kasz., pol. rosocha ‘rozwidlona gałąź, 
bujnie rozgałęzione drzewo’, por. rosochaty ‘widlasty, rozgałęziony’, 
zapewne w związku z rozwidleniem dróg lub układem wsi, n.m. Rotzo-
cher Mühle, młyn, 2 km na pd. od Podwilcza, gm. B-d (†): Rozogsche 
M. 1789, Rotzocher Mühle 1821, niegdyś k. Podwilcza, gm. Białogard, 
pow. białogardzki, woj. zpom. (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 29; 
Chludziński 2008b: 62); Rossok 1659, Rossoch 1796, ob. Rosocha, gm. 
Szemud, pow. wejherowski, woj. pom. (Trautmann 1948–1949: II 96; 
Treder 1997: 83). 

Rzyszczewko, osada, 6,5 km na północny zachód od Polanowa: 
Ristow 1523 (Klempin, Kratz 1863: 170); 
Neu Ristow (Gilly 1789); 
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Klein Ristow (OVC 1819: 27; TSU 1846: 137; Rospond 1951: 283; 
Białecki 2002: 187); 

Kl. Ristow (Umtb 1836: 527; M25n 1935); 
Klein-Ristow (VO 1896: 95); 
Rzyszczewko (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 283; Informator 1967: 

164; WUNM 1980–1982: III 186; M100t 1993; Białecki 2002: 187; 
WUS 2002); 

Ryszczewko 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 84; Białecki 2002: 187), 
(M25 1962); n.uż. (Informator 1967: 164), (UMiGPol 2009). 
Niem. nazwa relacyjna, pierwotnie ponowiona, równa n.m. Ristow, 

pol. Rzyszczewo, gm. Sławno, pow. sławieński, woj. zpom. (Rzetelska- 
-Feleszko, Duma 1985: 75; Chludziński 2008a: 213), następnie dyfe-
rencyjna po dodaniu czł. neu ‘nowy’ lub klein ‘mały’. 

Nazwa pol. Rzyszczewko (nie: Ryszczewko) także relacyjna, utwo-
rzona od n.m. Rzyszczewo za pomocą suf. -ko. Tu należy zaznaczyć, że 
jest też druga miejscowość Rzyszczewko, także relacyjna względem 
Rzyszczewa (Chludziński 2008: 212). 

Warblewo, wieś, 2,5 km na północny wschód od Polanowa: 
Warbelow 1288 (Dreger 1748: IV 107, ts.?), 1519 (Trautmann 1948–

1949: II 64), 1670 (Stojentin 1900: 400), (Schulenburg 1779–1785; 
Schmettau 1780; Gilly 1789; AP 1809; OVC 1819: 30; Umtb 1838–
1839: 528; TSU 1846: 136); 

Varbelow (VO 1896: 185; M25n 1935; Rospond 1951: 346; Lorentz 
1964: 129; Białecki 2002: 230); 

Wróblewo (Kozierowski 1934), 1945–1950 (Mazurkiewicz 1972: 84; 
Białecki 2002: 230); 

Warblewo (Kozierowski 1934, jako drugi wariant; Rospond 1951: 346; 
M25 1962; Informator 1967: 164; WUNM 1980–1982: III 516; Rze-
telska-Feleszko, Duma 1985: 87; M100t 1993; Białecki 2002: 230; 
WUS 2002; UMiGPol 2009). 
Słow. nazwa z suf. -ew-, dwuznaczna: 1. dzierżawcza od n.o. 

*Varblь, por. pol. Wrobel, Wrobl (Taszycki 1965–1983: VI 203–204; 
Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: I 350); 2. topograficzna od ap. 
pom. *varblь, pol. wróbel z rozwojem grupy *tărt w tart (por. Rzetel-
ska-Feleszko 1973: 34–35); por. n.m. Varbleuize 1282, Varbelvitz 1294, 
Warbelevitze 1314, ob. Varbelvitz, pow. Rugia, M-PP (Niemeyer 2002: 
82); Warbelow 1288, ob. ts., pow. Güstrow, M-PP (Trautmann 1948–
1949: II 64; Jeżowa 1961–1962: I 77, II 19; Mühlner 2003: 32); Warbe-
low 1518–1519, Warbelou 1628, ob. Warblewo, gm. Słupsk, pow. słup-
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ski, woj. pom. (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 87; Iwicki 1993: 111); 
Werbelino 1306, Varbelyn 1461, potem Warbelin, ob. Warblino, gm. 
Główczyce, pow. słupski, woj. pom. (Trautmann 1948–1949: II 64; 
Iwicki 1993: 111); Warbelin 1433, Worbelyn 1443, Warblino 1565, ob. 
Werblinia, gm. Puck, pow. pucki, woj. pom. (Trautmann 1948–1949:  
II 64; Treder 1977: 86; Łuszczyńska 1983: 96); Wroblino 1223, potem 
Fröbel, ob. Wróblin Głogowski, gm. Głogów, pow. głogowski, woj. dśl. 
(Trautmann 1948–1949: II 64). U Kozierowskiego i używana powojen-
na forma spolszczona nazwy, obecnie – pomorska. 

Żydowo, wieś, 8 km na południe od Polanowa: 
Sydow 1510 (Trautmann 1948–1949: I 64), 1631 (Stojentin 1900: 354), 

1699 (Stojentin 1900: 437), 1733–1758 (Stojentin 1895: 290), 
(Schulenburg 1779–1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 
1789–1806; AP 1809; OVC 1819: 29; TSU 1846: 134; VO 1896: 178; 
M25n 1935; Rospond 1951: 392; Lorentz 1964: 122; Białecki 2002: 
259); 

Sidow 1528 (Lorentz 1964: 122), (Lubinus 1618), 1628 (Klempin, 
Kratz 1863: 252), 1686 (Stojentin 1895: 263), (Umtb 1838: 611); 

Czidow 1569 (Kratz 1862: 298–299); 
Żydowo (Kozierowski 1934; M25 1962; Informator 1967: 176; WUNM 

1980–1982: III 803; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 94; M100t 
1993); 

Żydowo (Pomorskie) (Rospond 1951: 392; Białecki 2002: 259; WUS 
2002; UMiGPol 2009). 
Nazwa słow., zapewne przeniesiona z nazwy jeziora, por. lacum 

Sydowe 1321 (Klempin 1868–1936: VI 25), w której jest rdzeń *židь 
‘wilgoć’, por. ros. židkij ‘wodnisty’, (por. Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 94; Kreja 2005: 236). Mało prawdopodobne, aby nazwa ta pocho-
dziła od etnonimu lub n.o. Żyd. Jednakże Trautmann (1948–1949:  
I 64) wywodzi tego typu nazwy od słow. n.o. *Žid (: Židisław, Židim-
irič, *Židobyt, w których zapewne także wspomniany człon ‘wodny’); 
por. n.m. Sydow ok. 1370, ob. ts., pow. Havelberg, Saksonia-Anhalt; 
Sydowe 1318, ob. Seyda (k. Schweinitz, pow. Jessen, Saksonia-
Anhalt); jezioro stagnum Sidouu 1299 (Uckermark); Sydowe 1295, ob. 
Żydowo, gm. Barlinek, pow. myśliborski, woj. zpom.; Sydow 1378, za-
giniona k. Lęborka (Kęsikowa 1976: 159); Sydow 1317, Sidow przed 
1342, ob. prawdopodobnie Grabiny (Duchowne), gm. Suchy Dąb, pow. 
gdański, woj. pom. (Kęsikowa 1976: 159–160): Istniała już za książąt  
i nosiła nazwę czysto polską Sydow al. Sitow dla niskiego i mokrego 
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położenia, gdzie sitowie rośnie (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 
1880–1902: II 768); Sydow 1280, Meklemburgia (Jeżowa 1961–1962: 
II 17); por. kilka n.m. Żydowo (Nieckula 1971: 242), które mają etymo-
logię wywodzoną od nazwy etnicznej lub n.o. Żyd (Taszycki 1965–
1983: VI 374; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995–2002: I 377, IV 20). 

Podsumowanie 

Omówiłem 20 wybranych (na 81 wszystkich) nazw miejscowo-
ści miasta i gminy Polanów w granicach po reformie administracyjnej 
z 1999 roku. Materiał nazewniczy, począwszy od XIII wieku do dziś, 
zaczerpnąłem z niemieckich i polskich źródeł historycznych, map  
i opracowań. Opracowanie ma formę słownika zawierającego nazwy 
słowiańskie, niemieckie i polskie (tzw. chrzty utworzone po 1945 roku 
przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych). Etymologie kolejnych 
nazw obiektów uwzględniają zmiany językowe oraz właściwości topo-
graficzne terenu i czynniki kulturowe. Wśród omówionych toponimów 
znalazły się nazwy słowiańskie (przede wszystkim dzierżawcze i topo-
graficzne), niemieckie z tzw. drugiej kolonizacji w wieku XVIII–XIX 
(głównie dzierżawcze i pamiątkowe, ale i kulturowe) oraz polskie  
z okresu po 1945 roku, będące odtworzeniem pierwotnych słowiań-
skich, lub polonizacje, często sztuczne, nazw genetycznie niemieckich. 
Ze względu na omówienie nazw tylko 25% miejscowości z gminy nie 
można jeszcze sformułować szerszych wniosków. 
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Skróty wyrazowe 
 

ap. apelatyw (wyraz pospolity) 
cz.  część 
czł. człon 
dniem. dolnoniemiecki 
dśl. dolnośląski 
gniem. górnoniemiecki 
kuj.-pom. kujawsko-pomorski 
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M-PP Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) 
niem. niemiecki 
n.m. nazwa miejscowa 
n.o. nazwa osobowa 
n.t. nazwa terenowa 
n.uż. nazwa używana, potoczna, obok oficjalnej 
ob. obecnie 
pl. pluralis (liczba mnoga) 
pol.  polski 
pom. pomorski 
por. porównaj 
słow. słowiański 
suf. sufiks 
ts. to samo, tak samo 
warm.-maz. warmińsko-mazurski 
wlkp. wielkopolski 
zpom. zachodniopomorski 

Znaki 
 

→ odsyłacz do wyrazu hasłowego 
* rekonstrukcja wyrazu (brak zapisu źródłowego) 
> kierunek zjawiska 
: pochodność wyrazu 

Ortsnamen in der Gemeinde und Stadt Pollnow 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im Artikel bespreche ich 20 von 81 Ortsnamen in Stadt und Ge-
meinde Polanów nach der Verwaltungsreform aus dem Jahre 1999. Das Be-
nennungsmaterial stammt aus deutschen und polnischen Geschichtsquellen, 
Landkarten und anderen Bearbeitungen, angefangen im 13. Jh. bis heute (sog. 
Namensgebung nach 1945 durch die Ortsnamen-Bennenungs-Kommission). Die 
Etymologie weiterer Ortsnamen umfasst Veränderungen der Sprache, topo-
grafische Eigenarten des Geländes und Einflüsse des neuen Kulturkreises. 
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Unter den besprochenen Toponymen sind slawische Namen und deutsche aus 
der Zeit der zweiten Kolonosierungsphase (18. und 19. Jh.), so wie polnische 
(nach 1945). Die letzteren sind eine Wiedereinsetzung der ersten alten slawi-
schen Namen. Deutsche Namen wurden willkürlich geändert und polonisiert. 
Weil nur 25% der Ortsnamen untersucht worden sind, kann man noch keine 
Schlussfolgerungen ziehen. 



 

Die Entstehung der Stadt Pollnow 
vor 700 Jahren mit einer  
Darstellung der Besitzverhältnisse 
des Schlosses und der Stadt  
vom Mittelalter bis zur Neuzeit 
 

JÜRGEN LUX (Schönaich, Niemcy) 

Eine Reihe von Autoren haben sich in der 1. Hälfte des 20. Jh. 
Mit der Geschichte der Stadt Pollnow beschäftigt und stützten sich 
dabei auf ganz wenige zugängliche Quellen: auf das sogenannte Blaue 
Buch von Pollnow (Rosenow 1934), eine handschriftliche Quelle aus 
dem Jahre 1672 und die Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen 
Zustandes des königlich-preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-
Pommern von Brüggemann (1779) aus dem Jahre 1779. In meinem 
heutigen Kurzreferat über die Geschichte der Stadt Pollnow muss ich 
mich aus Zeitgründen beschränken auf den Zeitraum vor und nach 
der ersten urkundlichen Erwähnung bis zum Mittelalter. 

Pollnow wurde urkundlich erstmals am 17. Juli 1307 erwähnt 
(Kratz, Klempin 1865). Die Markgrafen Otto, Hermann und Walde-
mar von Brandenburg versprachen dem Peter von Neuenburg aus 
dem Geschlecht der Swenzonen, ihn im Besitz seiner Schlösser Rü-
genwalde, Schlawe, Pollnow, Tuchel und Neuenburg zu lassen. Das 
Land Pollnow war ursprünglich ein Teil des Landes Schlawe und ge-
hörte zum ostpommerschen Herzogtum Pommerellen, welches 1107 
von Bogislav, gegründet wurde und bis 1295 existierte. Bogislaw und 
seine Nachkommen residierten in Danzig. Sie hießen daher „Herzöge 
von Pommern, Danziger Linie“ oder „die pommerellischen Herzöge“. 
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Mestwin II., der letzte männliche Nachfahre dieser Linie hatte mit 
dem deutschen Orden und seinem eigenen Bruder Wartislaw, der 
Danzig erbte und Kreuzritter wurde, viel Ärger. In dieser Not rief er 
1269 die Markgrafen von Brandenburg zu Hilfe, übertrug denselben 
alle seine Besitzungen, überließ ihnen das Schloss und die Stadt Dan-
zig nebst dem dazugehörigen Gebiet und nahm Pommerellen von ih-
nen zu Lehen. Nach dem Tod des Bruders 1275 vertrieb er mit Hilfe 
von Bogislav V., Herzog von Polen, die Markgrafen wieder aus Danzig. 
Bei seinem Tod 1295, übertrug er seine Lande, also auch das Land 
Schlawe und Pollnow, dem Herzog und späteren König von Polen, 
Przemysł II., seinem Cousin. Mestwin II. starb am 8. Januar 1295 in 
Danzig und der polnische König Przemysł II. übernahm das Land. 
Daraus entstanden zwischen dem König von Polen, den Markgrafen 
von Brandenburg und den vorpommerschen Herzögen Streitigkeiten. 
Alle drei erhoben nach 1295 Ansprüche auf Hinterpommern. 

Przemysł II., König von Polen, wurde schon kurz darauf, im Feb-
ruar 1296 von oppositionellen Adeligen ermordet. Sein damaliger pol-
nischer Statthalter in Pommern und Wojwode der Schlösser Neuen-
burg und Tuchel, Peter Schwenz, erhielt die Landesherrschaft über 
das Gebiet von der Weichsel bis an den Gollenberg und übertrug die 
Herrschaft der befestigten Schlösser und Distrikte Rügenwalde, 
Schlawe, Pollnow und Neuenburg an seine 3 Söhne Jesco, Laurentius 
und Peter. Peter Schwenz (Swenzo) geriet aber unter Druck und ver-
spürte bald darauf die Macht der Pommerschen Herzöge und des Kö-
nigs von Polen. Daher rief er die Markgrafen von Brandenburg zu 
Hilfe. Inzwischen hatten nämlich die Brandenburger die Herrschaft 
über Hinterpommern erlangt. Von ihnen musste er 1307 seine großen 
Ländereien, wozu die Schlösser Dirlow bei Rügenwalde, Slave, Polnow, 
Tauchen und Neuenburg gehörten, zu Lehen nehmen. Seine Söhne 
und Enkel, die sich in die pollnowsche, rügenwaldesche und slavesche 
Linie teilten, besaßen diese Güter bis in die Mitte des 14. Jahrhun-
derts, dann verschwanden sie aus der Geschichte. 

Pollnow ist eine wendische Gründung, wie schon der Name be-
weist. Der Heimatforscher Karl Rosenow (1934) vermutet die Her-
kunft von pole = Feld. Er deutet den Namen als Feldort im Gegensatz 
zu den wendischen Siedlungen auf den umliegenden Höhen. 

Als in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts das Gebiet an der Gra-
bow bzw. am strategisch wichtigen Grabowübergang von deutschen 
Einwanderern besiedelt wurde, fand man am Ufer der vermoorten 
Grabow die Wendensiedlung Pollnow vor. Die Wenden blieben in ih-
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ren Häusern wohnen und gingen wie bisher ihrer gewohnten Tätig-
keit als Fischer, Imker, Viehzüchter, Hopfenanbauer und Tagelöhner 
nach. Der Wohnplatz an der Grabow wurde von den Deutschen 
Schidlitz genannt, so wie in anderen pommerschen Stadtneugründun-
gen auch. Vor dem l. Weltkrieg nannten die Pollnower noch die Gegend 
um die Velliner und Mühlenstraße, diesseits der Grabow, Schidlitz. 
Erst danach erfolgte eine amtliche Umbenennung. Im Laufe der Zeit 
haben sich die alten wendischen Einwohner mit den neuen Bewoh-
nern durchmischt. 

Aber zurück zu den Svenzonen, die das Land und das Schloss 
Pollnow vor und nach 1307 beherrschten. Obwohl nirgends schriftlich 
nachgewiesen, ist aufgrund der geographischen Lage davon auszuge-
hen, dass die wendische Burg „Pollnow“ bereits zur Zeit der Svenzonen 
im 12. Jahrhundert als Verteidigungsanlage errichtet wurde, wenn 
nicht bereits früher. 

Die verworrenen Zeiten in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts 
müssen als die Entstehungsjahre des städtischen Pollnow angesehen 
werden. Die Besiedlung dürfte auf brandenburgischen Einfluss zu-
rückzuführen und in verschiedenen Etappen vor sich gegangen sein: 

1) Sicherung der Grabowübergänge durch deutsche Gefolgsleute 
der Brandenburger: 

2) Erbauung eines festen Hauses als Verwaltungszentrum. Wahr-
scheinlich geschah dies um die Mitte des 14. Jahrhunderts, 
denn bis dahin könnte die alte wendische Burganlage unter den 
Nachkommen des Svenzonen Peter von Pollnow noch ihren 
Zweck erfüllt haben; 

3) Einrichtung eines Vorwerks zur Bereitstellung der Versorgung 
mit Unterbringung von Waffenträgern und Gerät; 

4) Anlage einer Stadt zur Ansiedlung deutscher Siedler; 
5) Unterhaltung eines bewachten Verbindungsweges zwischen der 

brandenburgischen Neumark und dem Raum Pollnow. 
Die Brandenburger Markgrafen, die 1277 dem Fürsten Wizlaw 

von Rügen für 3200 Mark Silber dessen Ansprüche auf die Lande 
Rügenwalde und Schlawe abgekauft hatten, trennten vom Land 
Schlawe die westlich der Grabow gelegenen Gebiete ab und nannten 
sie „Land Pollnow“. 

Ein „Vestes Haus“ wurde als Schutz des Grabowüberganges auf 
Befehl des Markgrafen von Brandenburg durch ihren Lehns- und Ge-
folgsmann Ludekin von Wedel auf dem Kemkenberg errichtet. Seit 
1805 befindet sich hier der Pollnower Friedhof- und hier muss auch 
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die alte wendische Burganlage gestanden haben. Vielleicht wurde das 
„Veste Haus“ ja auch in die alte Burganlage integriert. Hier wohnte 
der Burgherr, seine Familie und die Bediensteten, ferner muss es 
Räume für den Kaplan und den Burgrichter gegeben haben. 

Unbekannt ist, wie lange das „Veste Haus“ bzw. die Burg Wohn-
haus des Burgherrn gewesen ist. Er könnte um 1500 in das Verwal-
tungsgebäude des Vorwerkes umgezogen sein. Die Burg wurde jedoch 
bis in das 18. Jahrhundert instandgehalten. In der Schmettauschen 
Karte von 1780 ist sie noch als „Alte Burg“ eingezeichnet, schon  
25 Jahre später wurde Pollnows neuer Friedhof eingeweiht, vermut-
lich wurde sie also Ende des 18. Jahrhunderts abgebrochen. Ein Rest 
des Burggrabens ist heute noch zu sehen in den „mittleren Anlagen“, 
dem früheren Wrangelsplatz, er war bis 1945 mit Bänken versehen 
und zum Kinderspielplatz geworden. 

Der ostwärts gelegene Teil des Höhenrückens zwischen den ver-
moorten Ufern des Langen Bachs und des Moorbachs war als Bau-
platz für das Städtchen vorgesehen. Das Städtchen Pollnow entstand 
auf dem nördlich vom Kemkenberg gelegenen und vom Moorbach und 
Langen Bach begrenzten Höhenrücken. Dieser wurde vermessen und 
geteilt. Die Grenze lag an der Ostseite der Volksschule. Der Westteil 
des Höhenrückens wurde für das damalige „Vorwerk Pollnow“, be-
nutzt und mit dem Verwaltungs- und Wohngebäude als strohgedeck-
ter Fachwerkbau errichtet, wurde vermutlich nach dem 30-jährigen 
Krieg durch Umbau zum „Schloss Pollnow“, einem ziegelgedeckten 
Massivbau mit meterdicken Mauern. Dieser diente nunmehr als 
Wohnung des Burgkommandanten (Lux 1990). 

Mitte des 14. Jahrhunderts kamen Stadt und Schloss (bzw. die 
Burg) Pollnow an das Bistum Cammin, dann durch Bischof Siegfried 
an den Herzog Bogusław. Um diese Zeit endete die Herrschaft der 
Swenzonen, also der Nachkommen des Graf Schwenz zu Neuenburg 
(Wutstrack 1793). 

Noch einmal zur Erinnerung: Graf Peter von Neuenburg, Sohn des 
Swenzo, Palatin zu Danzig, war der polnische Statthalter für das Ge-
biet, welches nach dem Tod des letzten ostpommerschen Herzogs 
Mestwin II. an Polen fiel, indem dieser es seinem Vetter Przemysł II. 
vererbte. Von Peters Bruder Lorenz, welcher Castellan zu Stolp war, 
wird das adelige Geschlecht derer „von Puttkamer“ hergeleitet. Dieser 
Name ist aus dem polnischen Wort „Putkomorz“, das bedeutet „Un-
terkämmerer“ entstanden, welches Amt Peter, der mittlere Sohn von 
Lorenz bei König Wenzel von Böhmen bekleidete. Das alte slawische 
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Geschlecht der Swenzonen verschwand Mitte des 14. Jahrhunderts, 
lebte aber in der Familie von Puttkamer fort. 

Aber zurück zum Schloss Pollnow. Im 15. Jahrhundert wechselten 
die Besitzer wohl noch zusammen mit der Stadt und dem Land 
Pollnow an Peter Glasenapp gegen 6 Dörfer im Rügenwalder Amt. Die 
Herren von Glasenapp waren zu mächtigen Herrschern über das Land 
Pollnow geworden und blieben es über 300 Jahre. 

Im Pollnower Sagenbuch „Was eine ostpommersche Kleinstadt er-
zählt“ wird über einen Raubritter berichtet, der früher das Schloss 
bewohnte (Rosenow 1937). Dieser ritt oft nachts aus, überfiel reisende 
Kaufleute und brachte manchmal Gefangene mit, die er prügeln und 
misshandeln ließ. 

Es darf vermutet werden, dass bald nach 1472 das alte Verwal-
tungsgebäude des Vorwerks Pollnow abgerissen und der genannte 
Massivbau für die Familie von Glasenapp errichtet wurde. Hohe 
Steuerlasten der Untergebenen, Arbeitsverpflichtung der Leibeigenen 
Pollnower Einwohner, aber vielleicht tatsächlich auch Raubzüge und 
Überfälle auf reisende Kauf leute finanzierten den Bau und ermög-
lichten ihn. Es ist davon auszugehen, dass der Schatzfund aus dem 
Jahre 1900, der beim Abbruch einer Scheune neben dem Wohnhaus des 
Schlossgutes entdeckt wurde, den Besitzern, also den von Glasenapps, 
zuzuordnen war, die ihn schlicht vergaßen. Es handelte sich hier um 
eine Urne mit 96 großen altenglischen Goldmünzen aus dem 15. 
Jahrhundert. 

Im Jahre 1773 musste die in Konkurs geratene Familie von 
Glasenapp das Lehen Schloss und Stadt Pollnow an die Familie von 
Wrangel verkaufen (Brüggemann 1779). Friedrich Ernst von Wrangel, 
der zusammen mit seiner Frau in der Pollnower Kirche begraben ist, 
setzte der harten Feudalherrschaft ein Ende und milderte die Lasten 
der Bürger erheblich. Sein Sohn verkaufte das Schlossgut 1805 an 
Karl Friedrich von Natzmer, dieser dann 1819 an die Bürgerschaft 
von Pollnow, die nun ihr eigener Schlossherr geworden war. Es folg-
ten noch mehrere Besitzer, wobei der Schlossbesitz nach 1840 seine 
frühere Bedeutung vollständig verlor und damit zum reinen Grundbe-
sitz herabgesunken war (Heiseler 1989). Der Gutsbezirk wurde in den 
Stadtbezirk eingemeindet, die Schlossgüter 1850 geteilt. Übrig blieb 
nur das Schlossgebäude, das dann als Wohnhaus genutzt wurde. Letz-
te Besitzer nach der Aufteilung auch des Gebäudes in 3 Teile im Jahre 
1935 waren die Familien Howe, Lux und Lawrenz (Lux 1990). Das 
Restgut war bereits 1910 parzelliert worden, damals wurden Werk-
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stätten und Scheunen abgerissen und das Areal mit Wohnhäusern 
bebaut. 1911 wurde auch der Schlosspark parzelliert und verkauft. 

Nur noch 2 Erinnerungsstücke dürften an die alte Einrichtung aus 
dem Pollnower Schloss erinnern: ein Kronleuchter und Reste der ge-
drechselten Wendeltreppe. Beim Umbau 1935 musste diese aus Platz-
gründen einer Wendeltreppe weichen. Während das Schloss mit der 
ganzen Einrichtung am 5. März 1945 durch Brandstiftung einer sow-
jetischen Polit-Kommissarin in Schutt und Asche gelegt wurde, über-
lebten nur die beiden genannten Stücke, weil sie Verwandte von Otto 
Lux bald nach 1935 mit nach Mecklenburg nahmen. Von einer Enke-
lin des ehemaligen Schlossbesitzers Geiss erfuhr ich, dass ihre Fami-
lie heute noch ein Exemplar der großen englischen Goldmünzen aus 
dem Schatzfund des Jahres 1900 besitzt. 

Pollnow war eine Mediatstadt, d.h. sie war dem Besitzer der Burg 
bzw. des Schlosses unterstellt und wurde von einem Vogt verwaltet. 
Die Bewohner waren Bauern und Handwerker. Die Stadt hatte weder 
Mauern noch Tore. Die Eingänge, das Obertor und das Niedertor wa-
ren nur durch bewachte Schlagbäume geschützt. 

Vor dem großen Stadtbrand vom 31.03.1736 waren die Strassen 
eng und die Häuser aus Holz, mit Stroh gedeckt und standen mit den 
Giebeln zur Strasse. Straßennamen und Hausnummern gab es nicht, 
da jeder jeden kannte. Noch um 1910 gab es in Pollnow keine Haus-
nummern, die wurden erst nach dem l. Weltkrieg eingeführt. 

Die Geschichte Pollnows kann nicht umfassend in einem Kurzrefe-
rat dargestellt werden, heute sollte der Schwerpunkt auf die Grün-
dungsjahre und die Zeit nach der ersten urkundlichen Erwähnung, 
ferner auf das Schloss Pollnow und dessen Schicksal gesetzt werden. 
Die vorliegende Zusammenstellung soll einen kleinen Beitrag dazu 
liefern, die Geschichte der Stadt besser zu verstehen. 
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Początki miasta Polanowa przed 700 laty  
oraz stosunki własnościowe zamku i miasta  
od średniowiecza do nowożytności 
 

S t r e s z c z e n i e  

Wielu autorów w pierwszej połowie XX wieku zajmowało się historią 
miasta Polanowa, korzystając z nielicznych źródeł, na przykład z: Blaue Buch 
von Pollnow (Rosenow 1934), rękopisu z 1672 roku i Ausführliche Beschrei-
bung des gegenwärtigen Zustandes des königlich-preußischen Herzogthums 
Vor- und Hinterpommern Brüggemanna z 1779 roku.  

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Polanowie pochodzi z 17 lipca 
1307 roku. Margrabiowie Otto, Herman i Waldemar z Brandenburgii obiecali 
Peterowi von Neunburgowi z rodu Święców przekazanie zamków w: Darłowie, 
Polanowie, Tucholi i Neunburgu. Ziemia Polanowska pierwotnie była częścią 
Ziemi Sławieńskiej, należała do Księstwa Wschodniopomorskiego i istniała do 
1295 roku. Bogusław i jego potomkowie rezydowali w Gdańsku, stąd ich na-
zwa „Książe Pomorza, linia Gdańska”. Mestwin II, ostatni męski potomek tej 
linii, miał duże kłopoty z Zakonem Krzyżackim i własnym bratem Warcisła-
wem, który przeszedł na stronę Krzyżaków. W 1269 roku poprosił margra-
biów brandenburskich o pomoc, przekazując im w lenno swoje dobra. 

Po śmierci brata w 1275 roku przegonił margrabiów z Gdańska przy po-
mocy Bogusława V, księcia polskiego. Po śmierci w 1295 roku Mestwin II 
przekazał także Ziemię Sławieńską i Polanowską księciu i późniejszemu kró-
lowi Polski Przemysłowi II, swemu kuzynowi. Mestwin II zmarł 8 stycznia 
1295 roku w Gdańsku. Po jego śmierci król Polski Przemysł II przejął te zie-
mie. Stąd wynikły spory między królem Polski, margrabiami brandenburski-
mi i książętami pomorskimi. Po 1295 roku wszyscy rościli sobie prawo do tej 
części Pomorza.  

Król Polski Przemysł II w lutym 1296 roku został zamordowany. Jego ów-
czesny namiestnik na Pomorzu Piotr Święca utrzymał wielkorządztwo na 
ziemiach od Wisły do Góry Chełmskiej, a zamki i Ziemie Darłowską, Sławień-
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ską i Polanowską przekazał swoim synom – Piotrowi, Wawrzyńcowi i Jaśko-
wi. Piotr Święca w obawie przed książętami pomorskimi i królem Polski po-
prosił Brandenburczyków o pomoc. To właśnie im shołdował w 1307 roku 
Ziemię Sławieńską, Darłowską i Polanowską. Jego potomkowie mieli te dobra 
do XIV wieku. Potem zaginął po nich ślad w historii.  

Nazwa Polanów jest pochodzenia słowiańskiego. Badacz tych stron Karl 
Rosenow (1934) wskazuje na pochodzenie nazwy od „pola”. Była to więc osada 
na polu, a nie, jak inne słowiańskie, „na pagórkach”. Gdy w drugiej połowie 
XII wieku niemieccy osadnicy zajęli strategicznie ważne tereny nad Grabową, 
zastali tu już słowiańską osadę Polanów. Słowianie pozostali w swojej wsi  
i zajmowali się swoją pracą jako: rybacy, pszczelarze, hodowcy bydła i wyrob-
nicy. Nwoją – nową osadę nad Grabową Niemcy nazwali Schidlitz. Tak nazy-
wano także inne pomorskie osady. Jeszcze przed II wojną światową miesz-
kańcy Polanowa nadal określali jako Schidlitz część miasta nad Grabową oraz 
ulice Velliner i Mühlen. Dopiero później urzędowo zmieniono nazwę. Z bie-
giem lat słowiańscy mieszkańcy przemieszali się z nowymi osadnikami.  

Mimo że nie ma żadnych zapisów, to przyjmuję na podstawie położenia 
geograficznego, że słowiański gród „Polanów” już za czasów Święców w XII 
wieku musiał mieć charakter obronny.  

Powikłane czasy drugiej połowy XIII wieku należy przyjąć jako czas zało-
żenia Polanowa. Wyróżnia się następujące etapy zakładania miasta:  

1) zabezpieczenie przejść nad Grabową przez Brandenburczyków, 
2) zbudowanie centrum administracyjnego (być może około połowy XIV 

wieku); do tego czasu stary słowiański gród mógł być jeszcze użytko-
wany, 

3) założenie magazynów celem składowania żywności, broni i innego 
sprzętu, 

4) założenie miasta dla osadników niemieckich, 
5) zabezpieczenie drogi łączącej brandenburskie Neumark z Ziemią Pola-

nowską. 
Polanów był miastem podlegającym właścicielowi zamku i był admini-

strowany przez zarządcę. Mieszkańcy byli chłopami i rzemieślnikami. Miasto 
nie miało murów i bram, a wejście do miasta umożliwiały tylko szlabany. 
Przed wielkim pożarem 31 marca 1736 roku ulice były ciasne, domy drewnia-
ne kryte słomą; stały szczytami do ulicy, nie miały numerów, gdyż każdy znał 
każdego. Dopiero po I wojnie światowej wprowadzono numerację domów. 

Margrabiowie brandenburscy, którzy w 1277 roku odkupili od księcia Wi-
sława z Rugii jego prawo do Ziemi Darłowskiej i Sławieńskiej za 3200 srebr-
nych marek, oddzielili od Ziemi Sławieńskiej zachodnie tereny nad Grabową  
i nazwali je Ziemią Polanowską. Margrabia brandenburski rozkazał swojemu 
lennikowi von Wedelowi zbudowanie „Mocnego Domu” jako zabezpieczenia 
przejścia nad Grabową w kierunku na górę Kenkenberg. Od 1805 roku na 
tym miejscu znajduje się cmentarz polanowski. W tym też miejscu wcześniej 
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musiał stać stary słowiański gród. A może nawet „Mocny Dom” został zinte-
growany z tą twierdzą. Nie wiadomo, jak długo „Mocny Dom” był dworem 
mieszkalnym właściciela miasta. Może około 1500 roku przeprowadził się do 
folwarku. Jednak do XVIII wieku twierdza była utrzymywana. Jeszcze na 
mapie z 1780 roku istnieje jako „Stara twierdza”, ale już 25 lat później po-
święcono tu cmentarz. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku zburzono 
„Starą twierdzę”. Reszta fosy w parku spełniała rolę placu zabaw dla dzieci.  

Na położonej na wschodzie wysoczyźnie przewidywano budowę miastecz-
ka. Granica znajdowała się po wschodniej stronie późniejszej szkoły. Zachod-
nia część wysoczyzny została przeznaczona pod folwark. Folwark Polanów to 
była słomą kryta budowla z pruskiego muru użytkowana dla celów admini-
stracyjnych i mieszkalnych. Prawdopodobnie po wojnie trzydziestoletniej 
właśnie tu powstał zamek polanowski. Ta budowla miała mury grubości jed-
nego metra i kryta była dachówką. Mieszkał tu komendant twierdzy.  

W 1773 roku rodzina von Glasenapp zmuszona była sprzedać zamek  
i miasto Polanów rodzinie von Wrangel. Fryderyk Ernst von Wrangel, który  
z żoną został pochowany w polanowskim kościele zakończył twarde rządy 
feudałów. Jego syn w 1805 roku sprzedał majątek zamkowy K.F. Natzmerowi, 
a ten w 1819 roku mieszkańcom Polanowa, którzy odtąd panowali nad zam-
kiem. Jeszcze było kilku właścicieli, ale po 1840 roku posiadłość zamkowa 
straciła na znaczeniu i była już tylko posiadłością ziemską. Majątek zintegro-
wano z miastem. W zamku urządzono mieszkania. W 1935 roku budynek 
podzielono na trzy części. W 1910 roku rozparcelowano resztę ziemi; warszta-
ty i stodoły zburzono i na odzyskanych parcelach zbudowano domy mieszkal-
ne. W 1911 roku rozparcelowano także park zamkowy. Jedynie dwie pamiątki 
pozostałe po zamkowym wyposażeniu to kandelabr i resztki toczonych, krę-
tych schodów.  

Zamek został spalony 5 marca 1945 roku. Wnuczka byłego właściciela 
zamku Geiss powiedziała mi, że rodzina ma jedną dużą angielską złotą mone-
tę ze znalezionego w 1910 roku skarbu. 
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Święta Góra w Polanowie1 
 

TOMASZ SIEMIŃSKI* (Bytów) 

Wprowadzenie 

Święta Góra w Polanowie była niegdyś jedną z trzech najważ-
niejszych gór Pomorza, obok Góry Chełmskiej koło Koszalina i Rowo-
kołu koło Smołdzina. Znana była, co prawda, jeszcze Święta Góra ko- 
ło Darłowa, ale o niej niestety niewiele wiadomo; została wspomnia- 
na w literaturze – jak podaje Karl Rosenow (1924: 315) – tylko raz,  
w poemacie Von dem groten Strome in Pommern z 1497 roku. 

Góra Chełmska, Rowokół i Święta Góra koło Polanowa pełniły klu-
czową rolę w regionie jako miejsca cudowne, niezwykłe, odwiedzane 
przez pielgrzymów zarówno w czasach pogańskich, jak i chrześcijań-
skich. To właśnie tam, jak głosi tradycja, grzesznicy uzyskiwali prze-
baczenie win, a chorzy wracali do zdrowia. Ruch pątniczy, jaki rozwinął 
się w całej Europie od XIV do XVI wieku, nie ominął tych okazałych 
wzniesień. Ich sława rozciągała się daleko poza granice kraju (Rose-
now 1937: 1). Lud powszechnie zwał je „trzema świętymi górami Po-
morza”, a istniejące tam kaplice „trzema świętymi Matkami Boskimi 
Pomorza” (Haas 1926: 3)2. Takie odwołania jednoznacznie odnosiły się 
do skojarzeń z Trójcą Świętą. 
__________________ 

* Muzeum Zachodnio-Kaszubskie. 
1 Jest to rozszerzona wersja referatu wygłoszonego w 2002 roku na I konferencji 

naukowej Sławno i Ziemia Sławieńska – zob.: Siemiński 2002. 
2 Trzy największe centra pielgrzymkowe na Pomorzu, w Koszalinie, Smołdzinie  

i Polanowie, wymienia także, Halm 1928: 3; zob. też: Łysiak 2000: 85. 
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1. Święta Góra: od pogańskiego kultu  
do sanktuarium chrześcijańskiego 

Święta Góra koło Polanowa wznosi się na wysokość 156 m n.p.m., 
co czyni ją najwyższą w porównaniu z dwoma pozostałymi (Krüger 
1960: 66; Łysiak 2000: 88–89). Ma ona stosunkowo strome zbocza  
w kierunku doliny rzeki Grabowa i od strony, leżącego u jej podnóża, 
miasta. Dobre warunki do obrony sprawiły, że na górze znajdują się 
pozostałości, jak to określa Rosenow (1926: 150), „wendyjskiego” gro-
dziska. 

Nie wiemy, od jak dawna miejsce to ma znaczenie sakralne. Wie-
my natomiast, że w czasach przedchrześcijańskich wszystkie trzy 
święte góry Pomorza były najprawdopodobniej pogańskimi miejscami 
kultu, które zostały w późniejszym okresie zaadaptowane na potrzeby 
nowej wiary chrześcijańskiej. Przeważnie polegało to na wznoszeniu  
w świętych miejscach pogan kościołów lub kaplic. W czasie, kiedy Ro-
senow (lata 20. XX wieku) opisywał Świętą Górę koło Polanowa, odno-
tował tu jedynie ślady po niewielkiej kaplicy oraz porozrzucane kości 
świadczące, według niego, o znajdującym się tutaj cmentarzu (Rose-
now 1924: 315). Do nieistniejącej już wówczas kaplicy w średniowieczu 
przybywały liczne pielgrzymki. Śladem po tych wydarzeniach było 
znane powszechnie w Polanowie powiedzenie: „Rozdziawić gębę jak 
wrota polanowskiego kościoła”, co należy tłumaczyć tym, że kaplica, ze 
względu na dużą liczbę pielgrzymów i zawieranych tu ślubów była 
zawsze otwarta (Rosenow 1924: 315)3. Istnieje też inne folklorystyczne 
wyjaśnienie tego faktu. Otóż, Cramer (1628: 81) w pierwszej połowie 
XVII wieku pisze, że kościół polanowski nie mógł być ani w dzień, ani 
w nocy zamknięty, bowiem wówczas diabeł mógłby odprawiać swoje 
igraszki. 

Chrześcijańska kaplica zbudowana w domniemanym miejscu kultu 
jakiegoś pogańskiego, słowiańskiego boga poświęcona została Matce 
Boskiej. Nie znamy dokładnej daty jej powstania, ale sądzić należy, że 
już w 1385 roku była znanym miejscem pielgrzymkowym (Buske 1970: 
35). Wewnątrz znajdował się obraz Marii mający moc czynienia cudów 
(Rosenow 1926: 151). Po wprowadzeniu reformacji obraz został podob-
__________________ 

3 Powiedzenie to tłumaczono też w odwrotny sposób, że drzwi do kaplicy są cały 
czas otwarte nie z powodu dużej liczby pielgrzymów, ale aby pielgrzymów w pewien 
sposób przyciągnąć (Buske 1970: 49-40). 
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no ukryty przez opiekujących się kaplicą zakonników w bliżej niezna-
nym miejscu w Słupsku (Rosenow 1937: 1). 

W tzw. Niebieskiej Księdze Polanowa, założonej w 1672 roku przez 
ówczesnego właściciela miasta Petera von Glasenappa, znajduje się 
wzmianka nie tylko o istniejącej na górze świątyni, w której miały 
znajdować się grobowce znamienitych miejscowych rodów Glasenapp  
i Netzmer, ale także o istnieniu sądu (Rosenow 1926: 151). 

Trudno dziś ocenić, jakim zasięgiem swej cudownej mocy promienio-
wała Święta Góra koło Polanowa. Rosenow (1926: 151) pisze jedynie, 
że miejscowa kaplica stała się miejscem pielgrzymek i punktem uwiel-
bienia dla „dalekiej okolicy”. W sferze folkloru znajduje się z pewno-
ścią informacja, że do Polanowa pielgrzymowali ludzie na przykład  
z Rzymu, którym tylko tutaj mógł być darowany nawet tak haniebny 
czyn, jak bratobójstwo (Koglin 1939a: 4). 

Interesującym faktem jest jednak, że pielgrzymkę do Polanowa za-
lecano często jako pokutę przestępcom (Rosenow 1926: 151). Znane są 
zapisy pokutnych pielgrzymek, które odbyli mordercy, między innymi 
do Polanowa, z lat 1435 i 1485 (Koglin, Beyersdorff 1918: 15; Buske 
1970: 35). Znane jest też pewne zdarzenie z 1470 roku. Oto w Sławnie 
stracono rycerza, Borcharda von Winterfelda, krewnego opata w Bia-
łobokach (koło Trzebiatowa) i wasala księcia pomorskiego. Dowie-
dziawszy się o tym zarówno opat, jak i książę zażądali zadośćuczynie-
nia. Miasto zostało tym samym zmuszone do zapłaty ogromnej sumy 
pieniędzy pokutnych. Książę otrzymał 250 guldenów. W Sławnie odbył 
się uroczysty pochówek. Czterech radnych miejskich niosło trumnę ze 
zwłokami z miejsca stracenia do kościoła, a dwustu mieszkańców mu-
siało iść w orszaku żałobnym. Na trumnie leżało pięćdziesiąt par bu-
tów, a przed trumną podążał wspaniale uzbrojony rumak bojowy. Buty 
i rumaka otrzymał później na własność opat, którego po zakończeniu 
uroczystości, z trzydziestoma ludźmi własnego orszaku, miasto musia-
ło wspaniale ugościć. Sprawa została zakończona w ten sposób, że 
mieszczanie sławieńscy zobowiązali się do odbycia pielgrzymki, mię-
dzy innymi na Górę Chełmską, na Rowokół i na Świętą Górę koło Po-
lanowa, a przed bramą miejską został wystawiony krzyż pokutny 
(Lietz 1927: 22)4. 
__________________ 

4 Krzyż pokutny obecnie nie istnieje. Informacje na jego temat podaje Wojciech Ły-
siak (2000: 102): „Nieistniejący krzyż mordercy, prawdopodobnie z 1484 roku, wznie-
siony przez mieszkańców Sławna przy Bramie Słupskiej (dar Borchard werth utghelet 
to deme doce) w pokucie za zabójstwo rycerza Borcharda von Winterfelda, krewnego 
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2. W czasach reformacji 

Rozkwit miejsca pielgrzymkowego zahamowany został po 
wprowadzeniu reformacji. Jednak pielgrzymki odbywały się nadal, 
regulowane prawem zwyczajowym i prawami lokalnych społeczności 
(Rosenow 1924: 316). Ponieważ reformacja na Ziemi Polanowskiej 
weszła w życie skutecznie dopiero po śmierci katolickiego biskupa 
Erazma (zmarłego w 1544 roku), przeto położony z dala od większych 
pomorskich miast Polanów nie podlegał reformatorskim niepokojom  
w takim stopniu, jak wiodące ośrodki życia: społecznego, religijnego, 
politycznego i gospodarczego w regionie. Tu wszelkie zmiany następo-
wały powoli. Dlatego sądzić należy, że w latach 30. i 40. XVI wieku 
polanowska kaplica na Świętej Górze była ostatnim czynnym miej-
scem pielgrzymkowym na Pomorzu Zachodnim dla tej części ludności, 
która pozostała przy katolicyzmie. Jeszcze w XVIII i XIX wieku w Po-
lanowie odbywały się jarmarki wskazujące na średniowieczne znacze-
nie tej miejscowości jako miejsca pielgrzymkowego (Buske 1970: 35; 
Esch 1926: 18)5. Stopniowo jednak świątynia na Świętej Górze pod-
upadała, mury rozbierano i tak pozyskany materiał budowlany uży-
wano do wznoszenia nowych budowli (Rosenow 1926: 151). 

3. Święta Góra w tradycji ludowej 

Wokół Świętej Góry koło Polanowa przez wieki narosły treści 
folkloru. Są one wielowątkowe i splecione z sobą. Najważniejsze doty-
czą mocy samej góry, związane są też z uzdrowicielskimi właściwo-
ściami tryskającego tam źródła i z istnieniem na szczycie góry kaplicy 
z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej. Treści te są niezwykle istot-
ne dla poznania odległej w czasie, nieistniejącej już kultury. W tego 
rodzaju przekazach „zapisana” jest bowiem lokalna ludowa historia,  
a więc własne dzieje widziane oczami członków miejscowej społeczności. 

Karl Rosenow pisał (1926: 151): 

[...] lęk przed tajemniczością, przed dawnym miejscem pielgrzymek z jego 
ruinami i skarbami, lęk przed miejscem straceń z jego zagrzebanymi 

__________________ 

opata Conrada z Białoboków. Wiadomo, iż krzyż miał 18 stóp wysokości”; zob. też: 
Rosenow 1921: 89. 

5 Jarmarki były wielkimi targami odbywanymi w średniowieczu co rok lub 2–3 razy  
w roku w stałym miejscu, w związku z jakimś świętem kościelnym (Kopaliński 1985: 425). 
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szkieletami, przed cudowną, jeszcze dzisiaj tryskającą siłą źródełka oraz 
siłą tajemniczego przejścia, po dziś dzień owiewa Świętą Górę. 

Opowiadano sobie powszechnie o wielkich skarbach, które góra 
skrywa, o wielkim srebrnym świeczniku, który jest gdzieś zakopany,  
o bogactwach znajdujących się w zapadniętych grobach rodzinnych 
(Glasenapp i Netzmer?). Ale mówiło się jednocześnie, że już dawno 
temu poszukiwacze skarbów przeszukali ziemię na Świętej Górze. 
Wymieniano dla przykładu pewnego mężczyznę w zagranicznym stro-
ju, który przeprowadził poszukiwania wykopaliskowe, jednak tajemni-
cą pozostaje, czy w ich trakcie coś odkrył. Opowiadało się też o tajem-
nych, podziemnych przejściach między kościołem-kaplicą na Świętej 
Górze a innymi miejscami w mieście (Rosenow 1924: 316; 1926: 151; 
Knoop 1885: 97). 

Wokół źródła także notujemy interesujące treści ludowej historii. 
Znajdowało się ono na północno-wschodnich zboczach góry (Rosenow 
1926: 151). Wodą można było wyleczyć wysypkę. Stosowano ją również 
przeciw dolegliwościom sercowym i innym ciężkim chorobom (Rosenow 
1926: 151). Chcąc zostać uzdrowionym należało ją pić. Działała ona  
w taki sam uzdrowicielski sposób, kiedy zabierano ją dla innych ludzi 
lub zwierząt (Koglin 1939a: 4). 

Ciekawa jest historia odkrycia źródełka. Otóż, jak mówi podanie, 
pewna kobieta z Polanowa leżała chora na gorączkę nerwową. Miała 
cudowny sen. Rano zażądała od swojego męża, aby poszedł na górę  
i kopał ziemię na głębokość trzech łopat, aż tryśnie woda. Potem ma 
napełnić wodą butelkę i przynieść do domu. Mężczyzna zrobił to, co 
kazała mu żona i kiedy chora kobieta wypiła wodę, natychmiast wy-
zdrowiała (Rosenow 1926: 151). 

Według innej opowieści, przed wielu laty, gdy miasto Polanów było 
znacznie mniejsze niż dzisiaj, mieszkało tu młode małżeństwo ze swo-
imi dziećmi. Rodzina była uboga, ale żyła szczęśliwie. Niestety, pew-
nego razu ciężko zachorowała młoda żona. Nikt nie wiedział, co jej 
dolegało. Nie było też żadnego skutecznego lekarstwa. Którejś nocy 
młodej kobiecie we śnie pojawiła się piękna niewiasta i poleciła pić 
wodę ze źródła, „do którego wpada pierwszy promień słońca, do którego 
jeszcze nigdy nie wpadło światło księżyca, w którym nie leżał jeszcze 
żaden liść, z którego nie piło jeszcze żadne zwierzę, nad którym jeszcze 
nigdy nie przeleciał żaden ptak”. Kiedy nastał dzień, chora poleciła 
mężowi, aby udał się na poszukiwanie źródła, choć nikt, kogo on zapy-
tał, nie wiedział, gdzie się owe źródło znajduje. Długo wędrował bez 
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powodzenia, aż zrezygnowany wracając do domu, wstąpił pomodlić się 
do kaplicy na Świętej Górze. Kiedy wyszedł, usiadł na chwilę na zbo-
czu góry i spostrzegł, że na nieurodzajnym piasku rosła piękna, zielo-
na trawa, podczas gdy wkoło była ona wyschnięta i skąpa. Wydawało 
się też jednocześnie mężczyźnie, że jakaś wrona w gałęziach drzew 
krzyknęła, aby rozkopał w tym miejscu ziemię. Zaczął więc ryć w ziemi 
rękoma, aż nagle trysnęła czysta źródlana woda. Właśnie wschodziło 
słońce, jego pierwsze promienie padły na wodę, która nigdy nie była 
oświetlona światłem księżyca, nigdy nie leżał w niej żaden liść, nigdy 
nie piło jej żadne zwierzę, ani nie przeleciał nad nią żaden ptak; było 
więc to źródło z przepowiedni. Napełnił dzban i pospieszył do domu. 
Żona po wypiciu leczniczej wody szybko wyzdrowiała (Koglin 1939b: 4). 

Mówiono także o tym, że cudowne źródełko straciło swoją leczniczą 
moc, kiedy jedna z kobiet kazała pić z niego wodę chorej kozie (Rose-
now 1926: 151). Źródło wyschło i nigdy już nie trysnęło (Knoop 1885: 
97). W jednej z wersji podania o źródle i chorej kozie mowa jest o tym, 
że niegdyś w Polanowie nie był potrzebny żaden lekarz, ponieważ wy-
starczyło na wszelkie dolegliwości po prostu napić się wody ze źródeł-
ka na Świętej Górze. Jednakże pewnego razu jeden z mieszkańców 
miasta postanowił napoić taką wodą swojego chorego kozła, wychodząc 
z założenia, że to, co dobre dla ludzi, musi być dobre dla zwierząt. Za-
prowadził chore zwierzę do źródła i wykąpał je w nim, co natychmiast 
pomogło, ale woda straciła moc. Od tej pory mieszkańcy Polanowa 
muszą, tak jak inni, chodzić do lekarza (Koglin 1939b: 4). 

Równie mocno w folklorze zakorzeniły się przekazy o kaplicy na 
Świętej Górze. Kawałkom muru kaplicy przypisywano właściwości 
lecznicze. Skrupulatnie je zbierano i pocierano nimi chore miejsce na 
ciele, na przykład krwawiące i zaropiałe rany. Muzeum regionalne  
w Darłowie – jak pisze Rosenow – zachowało w zbiorach taki kawałek 
(Rosenow 1924: 316; 1926: 151). 

Pielgrzymi często przynosili do kaplicy cenne dary i stała się ona 
tak bogata, że podobno postawiono w niej figury dwunastu apostołów 
ze szczerego złota. W czasach wojen i niepokojów miejscowi kapłani 
przenosili wszelkie drogocenne rzeczy podziemnym przejściem do mia-
sta i ukrywali w tajemnych zakamarkach. Po wprowadzeniu prote-
stantyzmu mnisi opuścili kaplicę i miejsce to podupadło, ale nadal 
wierzono, że góra jest święta i zamieszkuje ją dobry duch (Koglin 
1939a: 4). 

O samych duchach mówiono natomiast, że niekiedy w nocy wycho-
dzą z kaplicy i wtedy na wzgórzu można ujrzeć światło. Jeśli nie prze-
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szkadza się duchom, nie czynią ludziom krzywdy, ale mogą być bardzo 
groźne, kiedy się je niepokoi. Dlatego nocą lepiej nie przebywać bez 
potrzeby w tych okolicach (Koglin 1939b: 4). 

Święta Góra nie była zatem miejscem całkowicie bezpiecznym,  
w myśl zasady o ambiwalencji każdego sacrum. Jednak mimo to przy-
nosiła człowiekowi zdecydowanie więcej korzyści niż obaw i zagrożeń. 
Odwołajmy się więc do jeszcze jednego przykładu zaczerpniętego  
z dawnego folkloru. Otóż, podobnie jak kawałki cegieł z muru kaplicy 
na szczycie góry, także zwykłe polne kamienie mogły mieć niezwykłą 
moc. Musiały tylko pochodzić z odpowiedniego miejsca. Jedno z podań 
opowiada o pewnym gospodarzu, któremu się nie bardzo w życiu 
szczęściło. Dotykały go nieurodzaje, choroby i wypadki przy pracy. Po- 
padał w coraz większe długi. Nadto padł mu jedyny koń. Próbował 
kupić w okolicy następnego, ale trudno było mu znaleźć odpowiednio 
tanie zwierzę. Kiedy wracał z kolejnej nieudanej wyprawy po konia, 
skrócił sobie drogę przez Świętą Górę. W pewnej chwili, w miejscu 
gdzie niegdyś stała kaplica, zobaczył tajemniczy blask. Ludzi jednak 
tam nie było, ale mijając to miejsce odezwał się do niego głos: „Weź to 
jako zapłatę”. W tej samej chwili spadł na ziemię przed gospodarzem 
niewielki kamień, a zagadkowy blask zniknął. Po powrocie do domu 
gospodarz zakopał przyniesiony kamień pod progiem swojej stajni. Od 
tej chwili wszystko w jego gospodarstwie jakby się odmieniło. Pola 
przynosiły obfity plon, a bydło dobrze się chowało. Gospodarstwo po-
woli stawało się zamożne, a jego właściciel wierzył w powodzenie, któ-
re zawdzięczał kamieniowi darowanemu przez duchy ze Świętej Góry 
(Koglin 1939b: 4). 

4. Religioznawczy kontekst Świętej Góry 

Chcąc zrozumieć swoisty fenomen Świętej Góry koło Polanowa 
nie wystarczy odwołać się do „wielkiej” historii i ludowego folkloru. 
Konieczne jest także szersze, antropologiczne spojrzenie na to zjawi-
sko. Trwałość wyobrażeń o świętych górach bez względu na zmieniającą 
się sytuację geopolityczną, upływ czasu oraz przemiany ludnościowe 
wynika z bardzo wielu czynników, wśród których bodajże najważniej-
szym jest symbolizm samego miejsca. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie 
każda góra mogła być święta. Ten przywilej zależny był od czynników, 
których nie da się do końca racjonalnie zdefiniować. 
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Symbolika góry jest w zasadzie uniwersalna na całym świecie. Gó-
ra zawsze konotuje pojęcia bliskie idei boskości, takie jak na przykład 
świętość, środek świata, itp. Mircea Eliade, największy przedstawiciel 
i twórca fenomenologii religii, mówi o trzech grupach elementów, ze-
spolonych i się uzupełniających, w których przejawia się symbolizm 
góry jako centrum (Eliade 1966: 369): 

[…] 1. w środku świata znajduje się „góra święta” i tam spotykają się ze 
sobą ziemia i niebo;  
2. każda świątynia, każdy pałac, a w szerszym znaczeniu każde miasto 
święte i każda rezydencja królewska upodabniają się do „góry świętej”  
i uważane są za „centrum”;  
3. świątynia lub święte miasto, będąc miejscem, przez które przechodzi 
Axis mundi, są uważane z kolei za miejsce, w którym stykają się niebo, 
ziemia i piekło.  

Góra jest „bliższa nieba”, jest miejscem, gdzie gromadzą się chmu-
ry i skąd rozlega się grzmot (Eliade 1966: 83). Dlatego, jak powiada 
Eliade (1966: 101), 

[…] fakt ten nadaje jej podwójną sakralność: z jednej strony góra partycy-
puje w przestrzennej symbolice transcendencji („wysokie”, „pionowe”, 
„najwyższe” itp.,) a z drugiej jest ona w najwyższym stopniu obszarem  
zastrzeżonym dla hierofanii atmosferycznych i wobec tego jest siedzibą 
bogów. 

Obszary wyżej położone są przepojone świętymi mocami. Wszystko 
ma transcendentalny wymiar. Każde, jak to określa Eliade (1966: 
103), „wstępowanie staje się przejściem na tamtą stronę, przekrocze-
niem świeckiej przestrzeni i sposobu bycia”. 

Ogromne znaczenie dla całokształtu wizerunku Świętej Góry koło 
Polanowa ma także symbolika wody i świętych źródełek. 

Woda jest symbolem kosmogonicznym, zbiornikiem wszystkich zarodków, 
staje się więc również substancją magiczną i leczniczą par excellence: wo-
da leczy, odmładza, zapewnia życie wieczne. Prototypem wody jest „woda 
żywota”, którą późniejsza spekulacja umiejscowiła w przestrzeni niebiań-
skiej [...]. Woda żywa, zdroje młodości, woda żywota itd. – są to wszystko 
formuły mityczne jednej i tej samej religijnej i metafizycznej rzeczywisto-
ści: woda zawiera życie, krzepkość i nieśmiertelność (Eliade 1966: 193). 

Kult wody, a zwłaszcza źródeł uważanych za lecznicze jest zjawi-
skiem o ogromnej ciągłości historycznej. Pisze Eliade (1966: 199–200): 
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Żadna rewolucja religijna nie potrafiła go znieść. Kult wód, zasilany przez 
ludową pobożność, zaczęło nawet w końcu tolerować chrześcijaństwo po 
bezskutecznych próbach jego prześladowania w średniowieczu. [...] Ciąg-
łość kultowa trwa niekiedy od neolitu aż po nasze czasy. 

Stosunkowo najmniej jest informacji o cudownym obrazie Matki 
Boskiej na górze koło Polanowa. W dostępnej literaturze i w przywo-
łanym tu folklorze ten wątek nie jest znacząco rozbudowany. Mimo to 
należy pamiętać o jego niewątpliwie ważnej roli w całokształcie sym-
bolicznego wymiaru Świętej Góry. Chciałbym tu szczególnie podkreślić 
konsekwencje, jakie niesie kult wizerunków w kręgu kultury europej-
skiej. Ludowy „obraz” Matki Boskiej jest Jej, w dosłownym znaczeniu, 
prawdziwym obliczem, jest Nią samą, więc ma wielką moc sprawczą  
i możliwość bezpośredniego działania, czynienia cudów. 

Święta Góra koło Polanowa była na średniowiecznej mapie Pomo-
rza ważnym miejscem kultowym, mającym, jak wspomniałem, swoją 
„oficjalną”, ale i mityczną historię utrwaloną w pamięci mieszkańców. 
Mit w jednym z ujęć definiowany jest jako pewna forma świadomości, 
świadomości uniwersalnej, właściwej w zasadzie wszystkim zbiorowo-
ściom i kulturom. Tak rozumiany mit jest wyobrażeniem dotyczącym 
przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Oznacza, że wiele sądów, 
na przykład o górach jako takich, w wielu kulturach powstaje według 
tych samych mechanizmów (Tomicki 1987). 

5. Współczesny kontekst kulturowy i religijny  
Świętej Góry 

Trwanie i funkcjonowanie wyobrażeń o Świętej Górze w Polanowie 
nie skończyło się z chwilą upadku dawnego układu kulturowego; rów-
nie interesujące jest tu pytanie o współczesność góry. W symbolicznej 
warstwie kultury nie istnieje bowiem pojęcie pustki na temat tego 
rodzaju intrygujących obiektów, co najwyżej zmieniają się związane  
z nimi treści. 

Koniec II wojny światowej wyznaczył na Pomorzu nie tylko nowe 
granice państwowe, ale przyniósł także na tych ziemiach zmiany  
w składzie ludnościowym. Rodziły się nowe treści folkloru, adaptowa-
no do nowych warunków stare wątki – słowem tworzyła się powojenna, 
współczesna kultura symboliczna. Nie zapomniano również o dziejach 
i randze Świętej Góry w Polanowie w historii Pomorza, szczególnie 
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dziś, kiedy skomplikowana historia tych ziem została już w dużej mie-
rze „oswojona” przez kolejne pokolenia mieszkańców. W przeróżnych 
wydawnictwach publikuje się treści dawnych wierzeń związanych  
z tym miejscem. Mnóstwo informacji o Świętej Górze zamieszczonych 
jest na stronach internetowych, odnoszących się do odległej przeszłości 
i teraźniejszości. 

Istnieją koncepcje i pomysły na rewitalizację obszarów, które winny 
znaleźć się pod państwową ochroną. Od wielu już lat trwa dyskusja na 
ten temat. Powstał miedzy innymi projekt pt. „Święte Góry Pomorza”. 
Jego autorka, Krystyna Bastowska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Szczecinie (delegatura w Koszalinie), wnikliwie analizuje  
i przedstawia szereg różnorodnych, szczegółowych działań, które mogą 
być podjęte w celu ochrony cennych i niezwykłych walorów krajobrazo-
wo-kulturowych. Między innymi zakłada się (Bastowska 2007: 9): 

Przeprowadzenie kompleksowych badań archeologiczno-architektonicz-
nych na Świętej Górze k. Polanowa oraz w zależności od wyników badań 
zagospodarowanie szczytu; budowę zaplecza dla ruchu pielgrzymkowo-tu-
rystycznego u podnóża Góry, rewitalizację kulturowego dziedzictwa miasta 
Polanów i jego bezpośredniej okolicy oraz połączenie z istniejącymi i pro-
jektowanymi szlakami turystycznymi i rowerowymi. 

Dziś Święta Góra w Polanowie znana jest przede wszystkim z ist-
nienia na jej szczycie pustelni franciszkańskiej, zamieszkałej przez 
czterech zakonników. Pomysłodawcą i gospodarzem pustelni jest  
o. Janusz Jędryszek OFM Conv z klasztoru w Darłowie6.  

Idea przywracania dawnych miejsc pielgrzymkowych na Pomorzu 
narodziła się w 1972 roku, kiedy ksiądz biskup Ignacy Jeż objął diece-
zję koszalińsko-kołobrzeską. W początkach lat 90. udało się „wskrze-
sić” Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełm-
skiej koło Koszalina, do której w roku 1991 pielgrzymował papież Jan 
Paweł II. Natomiast od 1993 roku podejmowane były starania o. Ja-
nusza Jędryszka, zachęcanego przez biskupa, do działań ukierunko-
wanych na Świętą Górę w Polanowie, gdzie zachowały się jedynie 
resztki dawnej kaplicy oraz, co ważne, źródełko z wodą, którą okolicz-
na ludność uznawała za leczniczą (Nowak 2007). 

W 1999 roku (a dokładnie 6 czerwca), w czasie pielgrzymki do Pel-
plina, Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pochodzący z pelpliń-
skiej katedry, a obecnie wmurowany w zewnętrzną ścianę kaplicy pu-
__________________ 

6 Wikipedia.pl (dostęp: marzec 2010). 
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stelni na Świętej Górze w Polanowie (Nowak 2007). W styczniu 2000 
roku poświęcono krzyż u stóp Świętej Góry7. W październiku 2003 
roku wmurowano akt erekcyjny pustelni oraz poświęcono kapliczki 
różańcowe8. W 2004 roku w pustelni zamieszkali czterej zakonnicy9. 

Budynek pustelni zaprojektował architekt i poeta z Chojnic Jan Sa-
biniarz. Autorem dwudziestu kapliczek różańcowych ustawionych przy 
trakcie prowadzącym na szczyt góry jest ludowy rzeźbiarz, Józef Wal-
czak z Więcborka. W kaplicy umieszczono ikonę Matki Boskiej Bramy 
Niebios – przedstawienie, którego autorstwo przypisuje się św. Łuka-
szowi (oryginał na greckiej górze Athos). Kopię obrazu wykonał bułgar-
ski malarz mieszkający w Sławnie – Teodor Dimczewski. Poświęcił ją 
prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz. Inny obraz 
– przedstawiający scenę zwiastowania – namalowała i przekazała do 
pustelni szczecińska karmelitanka, siostra Miriam (Nowak 2007). 

Zakończenie 

Polanów zyskał obecnie, jak się zdaje, dużą szansę na rozwój 
miejsca pielgrzymkowego, a co za tym idzie także bazy turystyczno- 
-noclegowej. Tego typu obiekty, nacechowane treściami duchowymi, 
były zawsze lokomotywami rozwoju społeczności lokalnych. Święta 
Góra w Polanowie łączy wiele aspektów współczesności, ma w równym 
stopniu wymiar religijny, jak i turystyczno-krajoznawczy. Jest nadal 
ważnym punktem kulturowym na mapie Pomorza, a co równie ważne 
– jednoczy lokalną społeczność wokół „wspólnej sprawy”. 
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Der Heilige Berg in Pollnow/Polanów 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Der Heilige Berg in Pollnow ist neben dem Gollberg in der Nöhe von 
Koszalin und dem Rewekol bei Schmolzin einer der drei wichtigsten Berge 
Pommerns. Diese Orte waren in der Heiden so wie in der Christenzeit eine 
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Art Schlüsselpunkte für Pilger. Sie waren weit über die Landesgrenzen be-
kannt. Im Volksmund hießen sie „Die drei Heiligen Berge Pommerns“, die 
drei sich dort befindenden Kapellen „Die drei Heiligen Mutter-Gottes Darstel-
lungen Pommerns“. 

Der Autor analysiert historische Materialien aus der Pilgerzeit, angefan-
gen bei den ersten Erwähnungen im Mittelalter bis hin zur Pilgerbewegung 
in der Zeit nach der Reformation. Außer den von deutschen Forschern in frü-
heren Zeiten gesammelten Materialien, erwähnt T. Siemiński Arbeiten über 
den Hl. Berg der Heimatforscher Erich Koglin, Karl Rosenow und Otto 
Knoop. 

Der Autor beruft sich auf die universale Symbolik und die Bedeutung der 
Berge, des Wassers und der Kraft wundersamer „Erscheinungen“, die die 
Heiligkeit dieser Orte bestimmen. 

Der Heilige Berg in Pollnow versank in Vergessenheit, heute erlebt er 
seine Renaissance. Sein Glanz, der in historischen Notizen und im Volks-
mund über lebte, wird zu seinen alten religiösen Funktionen zurückgeführt. 
Vor einigen Jahren entstand hier eine Einsiedelei, die vier Franziskanermön-
che bewohnen. Der frühere vergessene Pilgerrot, so wie auch die gesundma-
chende Quelle, strahlten wieder in diesem Teil Pommerns. 
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Na dachu Pomorza  
– dawna kartografia i ikonografia 
gminy Polanów1 
 

EWA GWIAZDOWSKA* (Szczecin) 

Wprowadzenie 

Gmina Polanów obejmuje najwyżej położone tereny Pomorza. 
W dużym stopniu pokryta jest lesistymi wzgórzami przeważającymi  
w jej wschodniej części, w której znajduje się Barania Góra (Baren 
Berg)2 o wysokości 217 m n.p.m. W zachodniej, łagodniej pofałdowanej, 
części gminy, duże partie lasów wykarczowano przed kilku wiekami  
i przeznaczono na tereny uprawne. Przez gminę przepływa rzeka Gra-
bowa (Grabow), nad którą położone jest główne miasto – Polanów 
(Pollnow), oraz jej dopływ – Pustynka (Mühl Bach). W części zachod-
niej gminy płynie rzeka Mszanka (Hege Bach), dopływ Radwi (Radüe), 
zaopatrywana w wody z licznych strumieni. Na terenie gminy, wzdłuż 
granic zachodnich, południowych i na wschodzie leżą liczne jeziora 
polodowcowe, z których kilka większych to: Nicemino (Nitzmin), Wiel-
kie (Gross Zethuner See), Kwiecko (Nidere See), Kamienne (Kamin See)  
i Długie (Neid See). W południowo-wschodnim narożu gminy jej grani-
ca przecina rozległe Jezioro Bobięcińskie Wielkie (Gross Papenzin See). 
W gminie są liczne miejscowości, choć nieregularnie rozmieszczone. 
__________________ 

* Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
1 Liczne materiały ikonograficzne dotyczące gminy Polanów zebrał i udostępnił mi 

Pan Jan Sroka, za co bardzo serdecznie Mu dziękuję. 
2 Niemieckie nazwy geograficzne i fizjograficzne na podstawie: Białecki 2001  

i 2002. 
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Na obszarach rolniczych i większych polanach (o czym świadczy na 
przykład nazwa stolicy gminy) powstawały wsie; w lasach zakładano 
leśniczówki, a także osady dla robotników leśnych. 

1. Obrazy kartograficzne 

Najwcześniejsza obrazowa wzmianka o terenach gminy Pola-
nów pojawiła się już na uproszczonej mapie Pomorza Beschreibung des 
Landes Pommern, samt Allen Herzogtümern, Grafschaften und vorne-
hmen Städten darin gelegen, opublikowanej przez Sebastiana Mün- 
stera w dziele Cosmographiae universalis, Basileae, w wydaniu z 1550 
roku (Vollack 1986: 49–50). Zaznaczono na niej teren pokryty zalesio-
nymi wzgórzami, z którego wypływa rzeka Grabowa (bez podania jej 
nazwy), a nad jej środkowym biegiem zlokalizowano miejscowość Pol-
now (Polanów).  

Dużo bardziej szczegółowy obraz gminy, choć jeszcze z licznymi 
błędami w postaci niedokładnie oznaczonego położenia wielu miejsco-
wości, daje znana Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilhardta 
Lübbena (Lubinusa), opracowana w skali 1 : 234 000 na podstawie 
pomiarów z 1612 roku, a wydana w 1618 roku w Amsterdamie przez 
sztycharza Nicolausa Geelkerckena (Stelmach 2000: 22–23)3. Na tej 
mapie topografia gminy odpowiada rzeczywistej tylko w ogólnych za-
rysach, natomiast w szczegółach jest uproszczona. Grupę wzniesień 
zaznaczono tylko na wschód od Polanowa, podczas gdy rozciągają się 
one wzdłuż całej wschodniej części gminy. W jej części zachodniej ciąg 
wzniesień półkolem obiega obszar od rejonu Komorowa (Cummerow) 
ku południu i zachodowi, otaczając równinę, mniej więcej zgodnie ze 
stanem faktycznym. Pokrycie gminy lasami zostało ograniczone do 
dwu dużych kompleksów lasów liściastych na wschodzie, na północ od 
Krągu (Crangen) i na południe od Polanowa. Na terenach zachodnich 
oznaczono kilka niewielkich lasów iglastych. Można stąd wysnuć dwie 
hipotezy. Albo na początku XVII wieku omawiana gmina była inten-
sywniej uprawiana rolniczo i dopiero po wojnach wskutek zaniedbania 
stopniowo zdziczała, albo opracowanie tego obszaru wykonano niezbyt 
precyzyjnie. Za tym drugim przypuszczeniem przemawiają niezgodno-
ści widoczne także w innej warstwie treści mapy, mianowicie w przed-
__________________ 

3 Oryginał mapy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, nr inw. MNS/ 
Graf/3930. 
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stawieniu sieci osadniczej. Lubinus uwzględnił na swojej mapie 22 
miejscowości gminy: Baven Retz (Rzeczyca Wielka), Boissin (Buszyno), 
Bosenske (Bożenice?), Bredenberg (Gołogóra), Cartzin (Karsina), Cös-
ternitz (Kościernica), Crang (Krąg), Cummerow (Komorowo), Gerbin 
(Garbno), Gutzmin (Chocimino), Nedden Retz (Rzeczyca Mała), 
Nutzlaff (Nacław), Pollnow (Polanów), Ratzoch (Rosocha), Rocow (Re-
kowo), Sattun (Cetuń), Sidor (Żydowo), Swartzin (Świerczyna), Vittrin 
(Wietrzno), Voort (Przybrodzie), Warvelow (Warblewo) i Wendisch Bu-
kow (Bukowo). Położenie lub wzajemne relacje przestrzenne większo-
ści z nich nie odpowiadają jednak rzeczywistym, przy czym trudno 
wykryć prawidłowość w grupie tych błędów. Przykładowo, niewłaści-
wie zlokalizowane jest Wietrzno, zbyt wysunięte na północ. Bożeni-
ce(?) znajdują się na zachód od Polanowa zamiast od Komorowa. Miej-
scowości Świerczyna i Komorowo zostały przestawione. Kościernica 
przesunięta jest zbytnio na zachód. Wieś Gołogórę wysunięto na pół-
nocny zamiast na południowy wschód w stosunku do Żydowa, Wielin 
za bardzo przesunięto na zachód. Na obszarze gminy błędnie znalazły 
się pojedyncze miejscowości położone w innych gminach, takie jak Cir-
chow (Sieraków) i Rateiken (Ratajki). 

Ogólnie poprawnie podane zostały kierunki biegu rzek: Raddui fl. 
(Radew) z jej licznymi strumieniami początkowymi i Grabo flu. (Gra-
bowa), choć w szczegółach przebiegi koryt są zmienione. Stosunkowo 
wiernie zlokalizowano źródła rzeki Grabowa, czyli w kompleksie leś-
nym na południe od Polanowa, opisane jako Fons Graba. Jezioro,  
z którego nurt wypływa, nosi nazwę Rede Lanck (brak nazwy polskiej). 
Na wysokości tego jeziora, na terenie rolniczym, uwzględniono dwa 
obiekty gospodarcze: Scheferei, czyli owczarnię oraz Mole – młyn ozna-
czony symbolem młyna wietrznego. Mimo błędów mapa Lubinusa jest 
pierwszym szczegółowym kulturowym obrazem gminy Polanów. O jej 
wadze świadczy fakt, że dokumentuje dane dotyczące siatki osadniczej 
w czasach przed wojną trzydziestoletnią. 

Dokładniejszym świadectwem przyrodniczego i gospodarczo-kul-
turowego wyglądu gminy jest wykonana dopiero około 1780 roku  
w skali 1 : 50 000 mapa pruska – rękopis Friedricha Wilhelma Carla 
Schmettaua4. Mapa dostarcza dokładnej informacji o: formie terenu, 
przebiegu i wielkości wzniesień, wąwozach i uskokach, pokryciu ro-
ślinnością i zasięgu lasów, terenów podmokłych, łąk i pól uprawnych. 
__________________ 

4 Faksymile mapy w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Karto-
graficzny, sygn. 1246, arkusze 7–8, 15–16.  
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Nieregularne granice zasięgu lasów biegnące po liniach łamanych in-
formują o stanie wyrębów. Na południe od Karsiny (Cartzin) las po-
dzielony jest regularnymi przecinkami, co może świadczyć o wtórnym 
zalesieniu tego terenu lasem gospodarczym. Istotny wkład mapa wno-
si do wiedzy na temat sieci hydrologicznej gminy w ostatnich dziesię-
cioleciach XVIII wieku, dokładnie przedstawiając: formę meandrują-
cych rzek, przebieg koryt rzecznych, położenie i granice zbiorników 
wodnych, formę i granice dolin rzecznych oraz terenów podmokłych 
towarzyszących jeziorom. O charakterze i przemianach krajobrazu 
kulturowego świadczy rozmieszczenie miejscowości, rozbudowa sieci 
osadniczej o nowe osady, zagrody i zabudowania gospodarcze, przede 
wszystkim folwarki i młyny, ale i cegielnie oraz sieć łączących je trak-
tów i dróg dojazdowych do pól i lasów. Schmettau w miejsce umow-
nych znaków informujących o wielkości miejscowości wprowadził 
układy ruralistyczne, dzięki czemu pogłębił w zasadniczy sposób wie-
dzę o miejscowościach, i to nie tylko ich formie przestrzennej, obecności 
kościoła, położeniu założenia dworskiego, ale i o dziejach wynikających 
z formy wsi. W planie Polanowa uwzględnił siatkę ulic i wyodrębnił 
kolorem podział na Stare Miasto i nowsze przedmieścia, zlokalizował 
Alte Burg, czyli zamek. Inny zamek – w Krągu (Crangen) – również 
został wyróżniony. Prawidłowo, czyli na zachód od Komorowa (Cume-
row) pojawiła się wieś Bosenti (Bożenice) o zabudowie rozproszonej. 
Mapa zawiera sporą, miejscami nawet gęstą, liczbę nazw, szczególnie 
terenów leśnych i polan śródleśnych (Pollnowsche Eichwald, Vettrin-
scher Wald, Raderangsches Holz), które z nazwami wsi, niejednokrot-
nie różniącymi się od znanych z mapy Lubinusa, uzupełniają wiedzę  
o językowym „oswajaniu” przestrzeni i jej przemianach. O intensyfika-
cji rozwoju gospodarczego w XVIII wieku mówią oznaczenia różnych 
urządzeń. Folwarki udokumentowane przez Schmettaua, to Nadebahr 
Vw. (Nadbór) i Dazow Vw. (Dadzewo), założone na wschód od Nacła-
wia, Vw. Neu Ristow (Rzyszczewko) między Świerczynem (Schwarzin) 
i Komorowem, Vw. Fichthof (Ustronne) koło Świerczyna. Z młynów 
uwzględnił między innnymi stojący na zachód od Nacławia (Natzlaff) – 
(bez nazwy), na wschód od Kościernicy – Lange M[ühle], Strauk(?) 
M[ühle], na południe i północ od Polanowa – (pierwszy bez nazwy, 
drugi to Wa[l]ck M[ühle]). Owczarnie zaznaczone są na południe od 
Polanowa, na północny wschód od Chocimina. Na południe od Choci-
mina (Gutzmin) oznaczona jest piaskownia – Sand Gr[ube], na zachód 
od Wielina (Vellin) – tartak i młyn słodowy (Schneider-Maltz M[ühle]). 
Wielostronną działalność gospodarczą prowadzono w lesie sąsiadują-
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cym z Kościernicą (Costernitz). Był tam zlokalizowany młyn (Coster-
nitzer M[ühle]); tartak (Costernitzer Schneidemühle), folwark (Vw. 
Kuhhoff) i cegielnia (Costernitzer Ziegelei). W okolicach Jeziora Ka-
miennego (Cammin See) teren był także intensywnie użytkowany, na 
co wskazuje nagromadzenie nazw osiedli i założeń gospodarczych: Co-
lonie Joachimsthal (brak nazwy polskiej), Vw. Carnitz (brak nazwy 
polskiej), Colonie Trune Berg (brak nazwy polskiej), Breitenberg (Go-
łogóra) – znana już z mapy Lubinusa, Vw. Linde (brak nazwy pol-
skiej), Vw. Arensberg (Gosław) oraz dwie huty szkła – Glaβhütte  
i Arensbergsche Glaβ H[ü]tte. Na omawianej mapie zaznaczonych jest 
ponadto wiele niedużych wolnostojących zagród określonych jako Ka-
ten, administracyjnie powiązanych z wsiami, w pobliżu których zostały 
założone. 

W krótkim czasie po mapie Schmettaua, w 1789 roku, w Berlinie 
wydana została mapa opracowana przez Davida Gilly’ego Karte  
des Königl. Preuβ. Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern w skali 
1 : 175 000, rytowana przez Davida Friedricha Sotzmanna (Vollack 
1986: 57; Stelmach, 1998: 54–55)5. Zawierała ona: informacje o zasię-
gu lasów i terenów uprawnych, siatkę hydrologiczną ograniczoną do 
głównych cieków wodnych i największych jezior, gęstą sieć dróg, przy 
czym główna droga, trakt pocztowy biegnący z Miastka przez Rzeczycę 
Wielką, Polanów, Krąg w kierunku Sławna, była wyróżniona. Mapa 
Gilly’ego, mimo zastosowanej skali miała istotne znaczenie w zakresie 
informacji o osadnictwie – uwzględniała aż 49 miejscowości, osad, za-
gród, majątków i założeń gospodarczych na terenie gminy, między 
innymi liczne młyny: Natzlowsche M., Kösternitsche M., Reckowsche M., 
Neusorge M. oraz Mühlenkamp (Kępsko). Zasięg lasów na tej mapie,  
o ile jest wiarygodny, wskazuje na charakter ówczesnej gospodarki 
zasobami drzewnymi. Mapa potwierdza intensywne osadnictwo na 
południu gminy, na zachód od Jeziora Bobięcińskiego.  

Znaczącego wzbogacenia kartograficznego obrazu gminy Polanów  
z jednoczesną aktualizacją wiedzy o niej dostarcza mapa Königliche 
Preussische Landesaufnahme w skali 1 : 100 000, wydana w Berlinie 
od 1889 roku przez Reichsamt für Landesaufnahme, aktualizowana  
i wznawiana aż po rok 1940. Mapa ta zawiera dokładny fizjograficzny 
opis terenu uwzględniający układ i kulminacje wzniesień z podaniem 
wysokości nad poziom morza i nazwami ważniejszych wzgórz, przebieg 
__________________ 

5 Mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny,  
sygn. 320. 
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grzbietów wzgórz, bieg i szerokość rozgałęzionych wąwozów dokumen-
tujących dawną bardziej rozbudowaną sieć hydrologiczną, częściowo 
zredukowaną przez melioracje, istniejącą jeszcze sieć strumieni i rzek 
oraz jezior i stawów, a także układy kanałów melioracyjnych, na przy-
kład tych rozbudowanych w rejonie leżącym na północny zachód od 
Nacławia, gdzie znajdował się stary tartak (Alte Schneidemühle). Stan 
pokrycia naturalną szatą roślinną i uprawami obejmuje dane o lokali-
zacji i rozległości przeważających w gminie lasów iglastych, lasów li-
ściastych, obszarów zakrzewionych, podmokłych łęgów, bagien, pól. Do 
dużych użytkowych kompleksów leśnych należały wówczas: Krangen 
Forst, Pollnower Stadt Wald, Natzlaffer Forst. Bardzo dokładnie przed-
stawiona została sieć osadnicza złożona z: miasta Polanowa, wsi różnej 
wielkości, folwarków, majątków, osobnych zagród, leśniczówek, obo-
zów. Z jej analizy wynika, że w gminie przybyło wiele majątków (Gut), 
tak zwanych „dworów” (Hof) oraz folwarków (Vw.) świadczących o jej 
gospodarczym rozwoju i wzroście bogactwa materialnego. Widoczna 
intensyfikacja osadnictwa nastąpiła we wschodniej, lesistej części 
gminy między Chociminem i Krągiem. Wskazują na to, między innymi 
nazwy: Thalhof (Smugi), Ludwigshof (Jaromierz Polanowski), Birkhof 
(Pieńki), Elsenhof (Pyszki), Grünhof (Zacisze), Seehof (Głębocko), choć 
trzeba dodać, że niektóre miejscowości mogły istnieć dawniej, ale nie 
zostały uwzględnione na wcześniejszych mapach. W obrębie poszczegól-
nych miejscowości zaznaczono: układy zabudowy złożone z zagród rol-
ników i założeń dworskich, obecność leśniczówek w obrębie wsi (F.), 
dworców kolejowych różnej wielkości (Bf., Klbf.), cmentarzy wiejskich i 
innych obiektów. Mapa informuje o istnieniu w gminie wielu młynów, 
których liczba w okresie ponad stulecia znacznie wzrosła. 

W ramach sieci drożnej, służącej komunikacji i transportowi, wy-
różniona została wielkością nie tylko dawna droga pocztowa przebie-
gająca południkowo, ale i nowe szosy biegnące równoleżnikowo, 
uwzględniona linia kolejowa, a sieć dróg lokalnych wzbogacona o drogi 
polne dojazdowe. 

Pewne niewielkie zmiany w stosunku do mapy królewskiej obser-
wować można na mapie Kreis Schlawe wydawnictwa Pharus opraco-
wanej w skali 1 : 125 000, wydanej w Berlinie w latach międzywojen-
nych6. Sporządzając ją nacisk położono na informację o sieci drogowej 
__________________ 

6 PHARUS-KARTE des Kreises Schlawe, Buchdruckerei Schlawer Zeitung, Schla-
we, b.r., mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny, 
sygn. 2. 
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różnicując trakty na: kolejowe, szosy 1 klasy, szosy 2 klasy, drogi 
ulepszone i drogi łącznikowe (lokalne). Mapa podaje pewne zmiany 
związane z zarządzaniem terenami, na przykład z obszaru Pollnower 
Stadtwald wyodrębniony jest Warbelower Wald. Sieć osadnicza zosta-
ła natomiast zredukowana do większych skupisk ludności i obiektów 
gospodarczych: dużych gospodarstw, młynów, cegielni. Dane o gęstej 
siatce osadniczej pozostawiono w odniesieniu do południowego rejonu 
gminy, który obecnie jest silnie wyludniony. 

Wiedzę kartograficzną wzbogacały mapy katastralne. Dwie z nich, 
pochodzące z XX wieku, publikuje Vollack (1986). Na mapie majątku 
szlacheckiego Nacław (Natzlaff) z 1921 roku (Senden 1989: 1017) 
uwzględniono: plan tego majątku, jego lokalizację w obrębie gruntów, 
pokrycie terenu polami uprawnymi (z podziałem według rodzaju 
upraw) i obszarami o naturalnej szacie roślinnej (z wyróżnieniem la-
sów, mokradeł), sieć drożną, określenie granic z innymi terenami. Mapa 
majątku w Świerczynie (Schwarzin) z 1942 i 1943 roku przedstawia 
podział gruntów według sposobu ich użytkowania, gatunków zasia-
nych roślin (Brockhusen 1989: 1173). Ponadto dokumentuje plan ma-
jątku, lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych oraz prze-
bieg dróg i kanałów. 

Mapy XIX- i XX-wieczne dokumentują szczegółowo gospodarczy 
postęp, jaki nastąpił z rozwojem: techniki, technologii rolniczych, 
środków transportu i komunikacji. Stanowią punkt odniesienia do 
przekształceń i zmian na tym terenie, które zaszły po 1945 roku. 

2. Obrazy Polanowa 

Ogólną informację kartograficzną o gminie poszerza plan 
głównej miejscowości – miasta Polanowa. Plan w skali 1 : 7500, opra-
cowany przez Manfreda Vollacka na podstawie mapy topograficznej  
w skali 1 : 25 000 z lat 1932–1938 (Vollack 1986: 675; Vollack Plan), 
dokumentuje układ urbanistyczny, położenie i rozwój historyczno-gos-
podarczy oraz kulturowy. Plan ten zawiera siatkę ulic z oznaczonymi 
nazwami, tereny zabudowane w obrębie starych kwartałów miejskich, 
na przedmieściach i przy drogach wylotowych z miasta. Szczegółowo 
wskazuje lokalizację ważniejszych budowli i założeń: sakralnych (ko-
ściołów ewangelickiego i katolickiego oraz cmentarzy), dawnego zamku, 
urzędów (ratusza, poczty, sądu), szkół (przedszkola, szkoły ludowej, 
szkoły średniej), dworców kolejowych (stary, główny, kolei wąskotoro-
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wej, towarowy), gospodarczych (młyny, cegielnia, ogrodnik, wieża ci-
śnień), socjalnych (przytułek, więzienie, dom starców), sportowych 
(stadion, strzelnica, kąpielisko, lodowisko) i kulturalnych (pomnik, 
punkt widokowy). Obiekty zaznaczone na planie dowodzą wysokiego 
stopnia rozwoju gospodarczo-kulturowego miasta w pierwszej połowie 
XX wieku. 

Schematyczny przekaz o Polanowie jakiego dostarcza plan miasta, 
uzupełniają o wymiar przestrzenny i kulturowy jego widoki. Polanów, 
będąc centrum gminy, ma ikonografię najobszerniejszą, którą zapo-
czątkowuje przedstawienie pochodzące z XVII wieku. Jest to para 
akwarel namalowanych przez Pristaffa około 1670 roku – karta z al-
bumu zawierającego panoramy miast pomorskich z czasu przed i po 
wojnie trzydziestoletniej7 (Tabl. I). Obie panoramy ukazują zwarty 
zespół jednolitej zabudowy miejskiej, nad którym dominuje gotycki 
kościół z wieżą usytuowaną od zachodu. Górna panorama różni się od 
dolnej formą kościoła. O ile akwarele uznać za wiarygodne, to świąty-
nię po wojnie odbudowano, podnosząc wysokość nawy, dodając sygna-
turkę i zmieniając hełm na wieży. 

Dokładniejszy wygląd Polanowa znany jest dopiero z okresu, kiedy 
miasto zaczęto powszechnie upamiętniać w fotografiach i rozpo-
wszechniać jako pocztówki, a więc z końca XIX i pierwszej połowy XX 
wieku. Duża liczba zdjęć miasta, okolicy, a także dokumentujących 
wydarzenia i mieszkańców Polanowa zebrana została w monografii 
miasta (Mohr 1989) i albumie widokówek (Mohr 1988). Widoki ogólne, 
czyli dość dokładnie ukazujące miasto zdjęcia lotnicze oraz, mniej do-
kładne, ale bliższe potocznemu doświadczeniu panoramy uzupełniają 
ujęcia fragmentów miasta, poszczególnych ulic, placów, a także widoki 
okolicy, informując o szczegółach zabudowy i mieszkańcach, ich stro-
jach, obyczajach, zajęciach oraz otoczeniu przyrodniczym. 

Wczesne widoki ogólne miasta „z lotu ptaka” ujmowano z wieży 
widokowej wzniesionej na stoku Wzgórz Warblewskich i rozpowszech-
niano na pocztówkach fotograficznych (Gruss aus Pollnow. Totalan-
sicht – Tabl. II: A; Pollnow i. Pomm. Total)8. Przedstawiały one miasto 
od wschodu, w kształcie, jaki miało przed dużą rozbudową przeprowa-
dzoną w okresie międzywojennym. Zabudowę położoną bliżej stoku 
zasłaniały drzewa. Fotografie lotnicze wykonywane w ramach ogólne-
__________________ 

7 Abbildung aller Pomrisch = und Rügianischen Städte wie sie vor alters und itzo 
beschaffen, album w Landesarchiv Greifswald, Zbiory ikonograficzne, Rep. III, nr 231c. 

8 Zbiory: Jan Sroka. 
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go zdjęcia całego kraju, realizowanego systematycznie na przełomie lat 
20. i 30. XX wieku, ukazywały miasto już w nowej formie. Zdjęcie wy-
konane w 1929 roku z samolotu typu Junkers (Granzow 1993: 188) od 
południowego zachodu, znad stacji kolejowej pozostającej już poza ka-
drem, obejmuje teren od torów kolejowych po lesiste Wzgórza Warb-
lewskie. Na pierwszym planie widać zbieg Bahn-, Bublitzer- i Langer-
bachstrasse (obecnych ulic: Dworcowej, Bobolickiej i Stawnej) oraz 
zabudowania fabryki maszyn Kampego. W centrum kadru rozpościera 
się gęsta zabudowa starego miasta z górującym nad nim ewangelickim 
kościołem farnym. Po lewej stronie widać zwarty ciąg kamienic przy 
dawnym przedmieściu Schlossstrasse (obecnie ul. Wolności), po pra-
wej, w głębi – wolno stojące domy osiedli w rejonie Schlawer Strasse 
(obecnie ul. Sławieńskiej) i w okolicy młyna miejskiego. Wyróżnia się 
nowoczesny dom starców. Wokół miasta, w dalszej odległości od rynku, 
zabudowa jest rozproszona. Po prawej stronie, pośrodku kadru, na 
terenie dawnego zamku stoi kilka rozłożystych chałup otoczonych 
drzewami. Wokół miasta rozciągają się pola, od strony północno-za-
chodniej ograniczone pasem zalesionych wzgórz. Na zdjęciu lotniczym 
z 1931 roku (Granzow 1993: 188; Heiseler 1989: 674), zrobionym od 
zachodu, dokładniej widać zabudowę terenu poza starym miastem, na 
przedłużeniu Rummelsburgerstrasse (obecnie ul. Wolności), w którego 
centrum znajduje się wspomniany już dom starców. Można obserwo-
wać zróżnicowanie konstrukcji i form budynków – od ryglowych cha-
łup i stodół zgodnych z tradycjami budownictwa wiejskiego, szalowa-
nych szop poprzez małe parterowe domy podmiejskie, po duże 
murowane domy odpowiadające nowym trendom architektonicznym. 
Oba zdjęcia uzupełniają się, gdyż na drugim z nich obszar starego 
miasta widoczny jest od strony przeciwnej w stosunku do ujęcia z 1929 
roku. Zbliżenie widoku obszaru silnie zurbanizowanego, czyli starego 
miasta i jego najbliższego zabudowanego otoczenia, znane jest z inne-
go niedatowanego zdjęcia lotniczego (Heiseler 1989: 681) (Ryc. 1). Na 
zdjęciu tym widać dokładniej położenie kościoła, równolegle do ratusza, 
w obrębie zabudowanego wokół kwartału, oraz zadrzewienie rynku 
przed ratuszem. Istotne dane dotyczą przestrzennego zagospodarowa-
nia działek na tyłach domów. Parcele są podzielone na trzy strefy: 
podwórko, zabudowę oficynową mieszkalno-gospodarczą i ogrody. 

Panoramy Polanowa ujmowano z wieży kościelnej w stronę Gór 
Warblewskich (Warbelower Berge) pod różnymi kątami. Na panoramie 
w stronę ratusza (Heiseler 1989: 673) widoczny był regularny układ 
zabudowy wyznaczany przez ciągi kalenic domów tej samej lub podob-
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Ryc. 1. Polanów. Widok z lotu ptaka od południowego zachodu, fotografia z około 1930  
 roku, (Heiseler 1989: 681) 

nej wysokości, związek terenu zurbanizowanego z naturalnym pejza-
żem, wzajemne proporcje. Ukazana z bliska klasycystyczna wieża ra-
tusza dowodziła wpływu projektów Karla Friedricha Schinkla. Inne 
ujęcia – w kierunku Rummelsburger Strasse9 i w stronę stadionu (wi-
dokówka Pollnow i. Pom. – Blick vom Kirchturm10) dokumentowały: 
zabudowę położoną poza starym miastem, lokalizację stadionu z po-
mnikiem ofiar wojen, kąpieliskiem i parkiem zdrojowym urządzonym 
na stoku Gór Warblewskich. Na wspomnianej widokówce upamiętnio-
na została aleja zasadzona wzdłuż Rummelsburger Strasse w związku 
z budową nowego osiedla.  
__________________ 

9 Zdjęcie umieszczone na stronie pierwszej dodatku Heimat-Beilage gazety Schlawer 
Zeitung w marcu 1930 roku. 

10 Zbiory: Jan Sroka. 
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Miejscem atrakcyjnym wypoczynkowo i turystycznie był basen 
miejski. Mimo geometrycznego prostokątnego kształtu, przypomina 
naturalny staw z budką dla łabędzi i ogrodzeniem z bezlistnych gałę-
zi (Heiseler 1989: 677). Basen, usytuowany za miastem, u stóp Gór 
Warblewskich poniżej stadionu, stanowił punkt, z którego można 
było także podziwiać panoramę miasta – zwartą jednolitą masę do-
mów, nad którymi wznosiła się wieża kościoła ewangelickiego z igli-
cowym hełmem. Panoramę starego miasta z przedmieściami leżący-
mi po stronie południowo-zachodniej, wykonaną w kierunku dworca 
kolejowego, przedstawia zdjęcie zza zakładu kąpielowego (Mohr 
1989: 106). Kąpielisko miało teren do plażowania, kilkupoziomową 
wieżę do skoków i budynek pomocniczy stylistycznie nawiązujący do 
tradycyjnego budownictwa pomorskiego. Jeszcze lepszy widok rozta-
czał się ze stoku wzgórza powyżej basenu. Rozpowszechniono go na 
pocztówce z 1944 roku wydawnictwa Alfreda Christophersena z Po-
lanowa Pollnow. Blick auf die Stadt (Ryc. 2). Wcześniej tę panoramę 
fotografowano z domu stojącego na stoku wzgórza obok cmentarza. 
Pocztówka Pollnow Gesamtansicht z około 1916 roku pokazuje róż-
norodną zabudowę podmiejską przy Rummelsburger Strasse (obecnie 
ul. Wolności) przed ostrym zakrętem drogi: podmiejskie domy miesz-
kalne i gospodarcze wzniesione w konstrukcji ryglowej jeszcze w XIX 
wieku, z tegoż czasu domy murowane oraz domy wybudowane na 
początku XX wieku mające elewacje dzielone lizenami i bardziej 
spłaszczone dachy. Niejedno zdjęcie panoramy miasta i okolicy wy-
konano z tras wycieczkowych trawersujących Góry Warblewskie lub 
z uprawnych wzniesień po przeciwnej stronie doliny (Mohr 1989: 
107, 112). Upamiętniały one malownicze położenie miasta i urok ota-
czającej je natury. 

Powstawały też fragmentaryczne widoki miasta. Malowniczy obraz 
piętrzących się i rytmicznie postępujących w głąb dachów domów na 
tle zalesionego stoku wzgórza z kulminacją w postaci wieży kościoła 
farnego utrwalił Otto Kuske w 1937 roku11. Przypuszczalnie kompozy-
cja Kuskego stanowi kompilację widoku z browaru z motywem wzgórz, 
gdyż fotografia miasta z terenu browaru przedstawia ten sam zespół 
zabudowy w analogicznym układzie przestrzennym, ale w tle nie wi-
dać stoku (Mohr 1988: 47). 
__________________ 

11 Litografia w zbiorach Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, nr inw. 
MD/PN/27. 
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Ryc. 2. Panorama Polanowa zza basenu kąpielowego, widokówka. Fot. A. Christophersen.  
 Zbiory: Jan Sroka 

Najczęściej przedstawianą ulicą była Grünstrasse, przemianowana 
w latach 30. XX wieku na Rummelsburgerstrasse. Prowadziła przez 
stare miasto od rynku w stronę wieży widokowej zwanej Schöne Aus-
sicht, czyli Piękny Widok, zbudowanej wśród lasu na stoku Gór Warb-
lewskich. Perspektywa ulicy zamkniętej widokiem wzgórza stwarzała 
wrażenie, że miasto położone jest w malowniczej okolicy w górach. 
Taki widok uznano za dobrą promocję Polanowa, zachęcającą do od-
wiedzin i wypoczynku w mieście. Dlatego powstało sporo zdjęć tej uli-
cy, a także niejeden widok artystyczny. Niektóre kompozycje znane są 
z reprodukcji. Litografia Rudolfa Krampego ilustrowała artykuł o Po-
lanowie zamieszczony w 1924 roku w krajoznawczo-artystycznym cza-
sopiśmie o Pomorzu „Unser Pommerland” (Paul 1924: 323). Lawowany 
rysunek piórem wykonał Walter Reichwaldt po 1937 roku(?)12. Jeszcze 
inny rysunek piórem w tuszu, G. Jonasa, ilustrował zbiór podań  
i opowieści z Polanowa (Koglin, Beyersdorff 1925: 7; repr.: Beyersdorff, 
Koglin, Rosenow 1986: 513) (Ryc. 3). Ten ostatni ujęty został z punktu 
obserwacyjnego na wysokości rynku, dzięki czemu widoczna jest nie 
tylko zabudowa pierzei ulicznej, ale i szpaler drzew oddzielających 
__________________ 

12 Herder-Institut Marburg, Bildarchiv, nr inw. GBW 4/29, A-Q, Pollnow. 
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rynek od ulicy i dom narożny z przeszkloną witryną zakładu drukar-
skiego. W domach wzdłuż ulicy znajdowały się zakłady usługowe lub 
sklepy, co rysownik zaznaczył, upamiętniając markizy rozpięte w sło-
neczny dzień nad wystawami. Dokładniej o wyglądzie domów opowia-
dają fotografie (Aecker 1904: 363). Pierzeja południowa zabudowana 
była zwarcie piętrowymi kamienicami wzniesionymi w konstrukcji 
ryglowej, wtórnie pokrytymi tynkiem z motywem boni, co nadawało im 
historyzujący wygląd. 

 
Ryc. 3. G. Jonas, Polanów, Rummelsburgerstrasse (ul. Wolności), rysunek piórem  
 w tuszu, 1925 (Koglin, Beyersdorf 1925: 7) 

Reichwaldt na rysunku pokazał, że w pierzei północnej kamienica 
narożna, rynkowa, była wysoka, trzypiętrowa, ale kolejne typowe pię-
trowe kamieniczki miały krzywe elewacje wskazujące, że pod tynkiem 
jest tradycyjna, przypuszczalnie jeszcze XVIII-wieczna, konstrukcja 
ryglowa. Domy były nakryte dachami dwuspadowymi, a niektóre mia-
ły szereg okienek oświetlających poddasze. Na rogu Junkerstrasse 
(obecnie ul. Jana Pawła II) wyróżniał się dom o dachu naczółkowym. 
W dali pośród zieleni lasu wznosiła się wieża widokowa nakryta kopu-
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łą. Na archiwalnym zdjęciu zdobiącym kalendarz (Anonim 1998: 23) 
rozpoznać można nie tylko nazwę drukarni mającej siedzibę w naroż-
niku rynku, ale i zobaczyć zabudowę południowej pierzei Rummels-
burgerstrasse, przy której także znajdowały się różne zakłady. Foto-
graf utrwalał zwykle także ruch uliczny: zaprzęgi konne, właścicieli 
lub obsługę zakładów oraz gapiów i przechodniów w różnym wieku, 
podążających chodnikami. Szczegóły fasad tynkowanych kamieniczek 
o skromnej, historyzującej dekoracji zawiera anonimowe zdjęcie re-
produkowane przez Franza Heiselera (1989: 679). Jeden z domów  
z szyldem nad wejściem i oknami parteru zaopatrzonymi w okiennice 
to przypuszczalnie zajazd miejski. Widoczna na wcześniej wymienio-
nym zdjęciu kolista wywieszka okazuje się zegarem reklamującym 
warsztat zegarmistrza. Szereg drewnianych słupów dźwigających 
przewody elektryczne świadczy, że Polanów był już zelektryfikowany. 
Jezdnia brukowana była kamieniami polnymi. Zabudowa długiej 
Rummelsburgerstrasse miała odmienny charakter na różnych odcin-
kach, co zostało utrwalone na zdjęciach tych fragmentów ulicy. Za 
starym miastem na przełomie lat 20. i 30. powstało osiedle z domem 
starców. Jego wygląd znany jest nie tylko z widoków ogólnych, ale  
i ujęć tej części ulicy (Mohr 1988: 27; pocztówka Pollnow i. Pom. Blick 

 
Ryc. 4. Polanów, Rummelsburgerstrasse (ul. Wolności), nowe osiedle z domem starców,  
 pocztówka. Fot. Römer. Zbiory: Jan Sroka 
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auf den Stadtwald) (Ryc. 4). Osobnym motywem widoków Rummels-
burgerstrasse była stacja benzynowa Rosnowa wzniesiona przy osiedlu 
(Mohr 1989: 145). Na końcowym odcinku ulicy, będącym aleją, stała 
jeszcze zabudowa typu wiejskiego, utrwalona na rysunku kredką Ru-
dolfa Krampego Pollnow: Warbelower Berg (Reppen 1924: 331).  

Oprócz głównej ulicy najczęstszym tematem widoków był rynek 
ukazywany z różnych punktów, zarówno z wysoka, jak i okiem prze-
chodnia. Fotografia Kossmana, prowadzącego zakład fotograficzny  
i firmę wydawniczą, datowana na 8.03.[19]05, pokazuje naroże rynku 
z domami pochodzącymi z wielu faz budowy i przebudowy placu oraz 
grupę dzieci w typowych wówczas ubiorach (Mohr 1989: 139). Zdjęcie 
wykonane przypuszczalnie z wieży ratuszowej (Aecker 1904: 364)  
w stronę zachodniej pierzei rynku, jest przykładem form i historycz-
nych zmian zabudowy mieszkalnej, o czym świadczą: ich wysokość  
i długość, kształt i dyspozycja elewacji. Pośrodku pierzei stoją niższe 
domy, ryglowe, tynkowane, kilkuosiowe z sieniami przejazdowymi  
w bocznych osiach, okiennicami, zakładami usługowymi nieposiadają-
cymi witryn, reklamowanymi tylko za pomocą szyldów nad wejściami. 
Domy te pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku lub nawet z XVIII 
wieku. Na rogach pierzei zlokalizowane są domy wyższe, murowane,  
o elewacjach historyzujących, ale nakryte jeszcze dachami o wysokich 
połaciach, przy czym dokładniej widoczny jest jeden dwupiętrowy, 
mający drugie piętro niższe. Dachy tych domów, od strony naroża na-
czółkowe, a od strony wewnętrznej zamknięte prostą ścianą, świadczą 
o planach przebudowy i podwyższenia położonej między nowymi do-
mami starej, niskiej zabudowy. 

Dokładny wygląd ratusza, będącego główną budowlą rynku znany 
jest między innymi z archiwalnego zdjęcia13, na którym widać sąsiadu-
jącą z ratuszem kamieniczkę oraz z widokówki Markt (Mohr 1988: 17). 
Na pocztówce Gruss aus Pollnow z 1906 roku umieszczono dwa widoki 
rynku: fragment pierzei z ratuszem oraz targ z narożem rynku zabu-
dowanym przez XIX-wieczne piętrowe kamieniczki (Heiseler 1989: 
675) (Ryc. 5). Te przedstawienia pozwalają ocenić wielkość gmachu 
municypalnego: wieloosiowego, podpiwniczonego, o wysokich obu kon-
dygnacjach, zwieńczonego klasycyzującą wieżyczką. Boniowane elewa-
cje ratusza dzielone były przez pasy utworzone z gładkich obramień 
okien zwieńczonych prostymi gzymsami nadokiennymi, kontrastują-
cymi z odcinkowymi łukami okien. Utrwalono także nastrojowy wy-
__________________ 

13 Nr inw. MNS/AFoto/XVI 1373. 
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Ryc. 5. Polanów, zabudowa miejska na początku XX wieku, pocztówka Th. Kossian 5.06. 

gląd rynku. Impresję zimową ukazującą rynek księżycową nocą, w peł-
nej tajemniczego uroku śnieżnej szacie, namalował niejaki Noeske 
(Mohr 1989: 97). 

Z pojedynczych publikowanych fotografii znana jest zabudowa in-
nych ulic Polanowa – bocznych i wylotowych (Ryc. 5). Ulica biegnąca 
równolegle do głównej po przeciwnej stronie rynku – Langestrasse 
(obecnie ul. Zamkowa) utrwalona została na zdjęciu archiwalnym14 
(Ryc. 6). Tworzyły ją piętrowe domy mieszkalne różnej wysokości. Przy 
rynku widoczny jest narożny fragment elewacji zajazdu Wrangelshof  
z bocznym wejściem i bramą przejazdową. Dalej stoją niższe domy, 
jedne nakryte wysokimi dachami dwuspadowymi, inne już przebudo-
wane, mają podwyższone piętra i spłaszczone dachy. W osi ulicy za-
mykają horyzont Góry Warblewskie. Przedmiejska Bublitzerstrasse 
zabudowana była murowanymi kamienicami jedno- i dwupiętrowymi, 
wznoszonymi w różnych stylach, co dokumentuje pocztówka z 1923 
roku (Tabl. II: B). 

Ulicą upamiętnianą na zdjęciach i widokówkach była także przed-
miejska Köslinerstrasse (obecnie ul. Koszalińska). Odznaczała się bar-
dzo zróżnicowaną zabudową, świadczącą o przekształcaniu się traktu
__________________ 

14 Nr inw. MNS/AFoto XVI – Polanów. 
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Ryc. 6. Polanów, rynek z ratuszem, Langestrasse (ul. Zamkowa), poczta, widokówka  
 Gruss aus Pollnow, 1906, (Heiseler 1989: 675) 

o charakterze wiejskim w ulicę miejską (Mohr 1989: 125) (Tabl. III: A). 
Przy tej drodze niskie, rozłożyste chałupy sąsiadowały ze skromnymi 
niewysokimi domami piętrowymi konstrukcji ryglowej, lecz otynko-
wanymi oraz z dużymi murowanymi kamienicami historyzującymi  
i secesyjnymi. Pierzeję Schlossstrasse (obecnie ul. Wolności) biegnącej 
od rynku w kierunku przeciwnym do Rummelsburgerstrasse wyzna-
czał wieloosiowy dom szeregowy. U zbiegu Schlossstrasse z Bublitzer-
strasse stały historyzujące kamienice jedno- i dwupiętrowe. Zabudowa 
historyzująca stała też przy Langebachstrasse (obecnie ul. Stawowa) 
(Heiseler 1989: 675) (Ryc. 7). Vellinerstrasse (obecna ul. Wiejska), 
przedmiejska ulica dochodząca do Gór Warblewskich, przy której 
znajdował się historyzujący dom podmiejski o neobarokowych for-
mach, prawdopodobnie stała się motywem widokówki, by reklamować 
firmę budowlaną, której nazwa wypisana jest na bielonej ścianie przy 
bramie wjazdowej na parcelę (Mohr 1988: 23). Hindenburg-Allee 
(obecnie ul. Łąkowa) poprowadzoną równolegle do Rummelsburger-
strasse na tyłach nowego osiedla, jeszcze niezabudowaną, upamiętnio-
no jako świadectwo rozwoju budowlanego miasta, podobnie jak parę 
dziesięcioleci wcześniej wytrasowaną Bahnhofstrasse (Mohr 1989:  
145, 148). 
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Ryc. 7. Polanów, Langebachstrasse (ul. Stawowa), pocztówka (Heiseler 1989: 675) 

Ewangelicki kościół farny udokumentowany został na rysunku in-
wentaryzacyjnym w 1858 roku przez A. Leistikowa. Plan kościoła  
i widok od strony południowej opublikował Böttger (1892b: 66–67) na 
podstawie materiałów archiwalnych. W ówczesnej formie kościoła – 
kształcie hełmu wieży i okien nawy – widoczne są etapy barokizującej 
przebudowy. Kościół ten po kolejnej przebudowie, która nadała mu 
cechy neogotyckie, utrwalony został w okresie międzywojennym. Wy-
gląd obu kościołów – ewangelickiego i katolickiego – z ich otoczeniem 
około 1927 roku znany jest z rysunków piórem w tuszu Heinera Blos-
sa, ilustratora lokalnych, pomorskich kalendarzy (Rosenow 1927: 99, 
101) (Ryc. 8, 9). Kościół ewangelicki na ilustracji Blossa zasłania ota-
czająca go zabudowa miejska, której część, interesującą z punktu wi-
dzenia historycznej wiedzy o mieście, stanowi ryglowy dom mieszkal-
ny ustawiony szczytem do placu brukowanego kamieniami polnymi. 
Wskazany dom jest przykładem najstarszego budownictwa miejskiego. 
Ma dwie niskie kondygnacje, mieszkalne poddasze oświetlone oknem 
w szczycie, wejście w bocznej osi i gospodarczą dobudówkę z osobnym 
wejściem z ulicy. Na tył domu dostać się można przez bramę wjazdową 
postawioną między ścianą domu i budynku gospodarczego dostępnego 
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Ryc. 8. Heiner Bloss, Polanów, kościół ewangelicki, 1927, rysunek piórem w tuszu  
 (Rosenow 1927: 99) 

z podwórza. Parcelę rozplanowano zatem inaczej niż późniejsze działki 
mieszkalne. Przypominała zagrody wiejskie.  

Kościół katolicki położony przy Junkerstrasse, na terenie granicz-
nym pierwotnego miasta, ukazany został zza potoku Moorbach (Ba-
gienka). Gotycki budynek z sygnaturką sąsiadował z piętrowymi do-
mami mieszkalnymi, a od ulicy teren kościoła oddzielał skromny płot 
ze sztachet. 
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Ryc. 9. Heiner Bloss, Polanów, kościół katolicki, 1927, rysunek piórem w tuszu (Rose- 
 now 1927: 101) 

Archiwalne zdjęcia zachowane w MNS oraz fotografie opublikowane 
w monografii Polanowa są bogatą dokumentacją obrazową dotyczącą 
pojedynczych budynków. Do motywów częściej przedstawianych należa-
ły hotele miejskie. Hotel Wrangelshof15 stał na przy rynku na rogu 
Junker- i Langestrasse (Tabl. III: B). Był to wysoki budynek o cechach 
historyzmu, piętrowy z wystawkami. Odznaczał się charakterystyczną 
__________________ 

15 Nr inw. MNS/AFoto/3810. 
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fasadą, na której prócz nazwy hotelu i neonu oświetlającego wejście 
umieszczano plakaty reklamowe oferowanych produktów oraz wieszano 
gabloty z informacjami o usługach i zdjęciami, przypuszczalnie promu-
jącymi pokoje hotelowe i pomieszczenia dla gości bądź inne atrakcje 
miejskie i okoliczne. Fotograficznie upamiętniano także dziedziniec tego 
hotelu, a ponieważ zdjęcia wewnętrznych dziedzińców z zabudową ofi-
cynową należały do rzadkości, toteż te ujęcia stanowią cenny materiał 
informujący o wyglądzie podwórek. Fotografia dziedzińca hotelu Wran-
gelshof to ujęcie z głębi ku bramie przejazdowej (Heiseler 1989: 678) 
(Ryc. 10). Widać klatkę schodową dobudowaną do frontowego, piętrowe-
go domu, ryglowe domy oficynowe. Jeden z nich nadwieszonym dwu-
kondygnacyjnym piętrem oświetlony jest przez okna podwójnej wysoko-
ści, a na piętro prowadzą zewnętrzne metalowe schody. 

 
Ryc. 10. Polanów, hotel Wrangelshof, dziedziniec z oficynami, zdjęcie (Heiseler 1989: 678) 
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Inny hotel – Kaiserhof – prowadzony przez rodzinę Reepel, zlokali-
zowany na rogu Langestrasse budynek secesyjny, piętrowy, z jedno-
kondygnacyjną narożną wieżyczką i szczytami akcentującymi osie 
wejściowe, znany jest z fotografii ze zbiorów rodzinnych (Mohr 1989: 
156). Hotel Marquardt przy Köslinerstrasse, z restauracją na parterze 
i z dużym witrynowym oknem, był klasycyzującą dwupiętrową kamie-
nicą z okazałym trójkątnym szczytem. Pod postacią widokówki rozpo-
wszechniano promocyjne zdjęcie restauracji ogrodowej Kosankego – 
secesyjnego, wieloosiowego, piętrowego budynku o elewacji ogrodowej 
na obu kondygnacjach przeszklonej szeregiem ozdobnych okien (Mohr 
1989: 108) (Ryc. 11). Inne zdjęcie pocztówkowe upamiętnia wnętrze 
restauracji Kosankego – salę bankietową zaopatrzoną w scenę te-
atralną (Mohr 1989: 114). Salę upiększała bogata dekoracja kwiatowa 
świadcząca o wysokim poziomie usług kulturalnych w Polanowie. Jest 
to jedno z rzadkich zdjęć wnętrz. 

Fotografowany był również gmach banku miejskiego, filii kasy 
oszczędności w Sławnie, wolno stojący okazały budynek secesyjny 
przypominający willę miejską, piętrowy z wystawką. Parter banku był 
podzielony arkadami mieszczącymi okna, a w narożnej osi portal

 

Ryc. 11. Polanów, ogród restauracji Kosankego, pocztówka Gartenrestaurant Kosanke,  
 Pollnow i. P. Zbiory: Jan Sroka 
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Ryc. 12. Polanów, bank miejski, zdjęcie (Mohr 1989: 151) 

(Mohr 1989: 152). Winieta z graficznym przedstawieniem banku zdo-
biła książeczkę oszczędnościową (Mohr 1989: 151) (Ryc. 12).  

Budynek poczty znany jest z dwuwidokowej pocztówki datowanej 
30.12.1906, na której sąsiaduje z obrazem rynku w dzień targowy (Hei-
seler 1989: 675) (Ryc. 5). Przypuszczalnie zdjęcie wykonano wkrótce 
po wzniesieniu poczty na podmiejskiej parceli. Okazały budynek wy-
różniał się podobną do banku dyspozycją fasady: szeregiem arka-
dowych okien i arkadowym portalem umieszczonym w bocznej osi  
w pseudoryzalicie. Tradycyjny dwuspadowy dach nakrywał gmach 
poczty. 

Spośród szkół ze zdjęcia znana jest Mittelschule (szkoła średnia) 
przypominająca budynek fabryczny: ceglana, o elewacjach dzielonych 
pasami tynku, podpiwniczona, piętrowa, nakryta dachem naczółko-
wym z wystawką. Szkoła sąsiadowała z dużymi historyzującymi ka-
mienicami przy Köslinerstrasse (Mohr 1989: 124) (Ryc. 13).  

Szpital miejski stojący na rogu Bublitzerstrasse upamiętniono na 
fotograficznej pocztówce z polanowskiego wydawnictwa K. Muckerta, 
datowanej 20.04.1906 (Ryc. 14). Gmach murowany z cegły, z oknami 
zamkniętymi łukami odcinkowymi, także miał fabryczny wygląd. 
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Niejedno zdjęcie poszczególnych domów mieszczących sklepy i za-
kłady usługowe różnych branż stanowiło materiał promocyjny tych 
firm. Fotografia apteki (Ryc. 15) przedstawiała typowy dla centrów 
mniejszych pomorskich miasteczek niewysoki dom piętrowy z oknami 
parteru zaopatrzonymi w okiennice. Z innych zdjęć znane są między 
innymi: kamienica z zakładem stolarskim Artura Pinza (Mohr 1989: 
124) oraz sklep tekstylny Hermanna Schucka. Ten ostatni utrwalono 
przed przebudową na początku XX wieku, kiedy miał dużą witrynę, na 
której tle sportretowała się rodzina z obsługą, oraz w nowoczesnej sza-
cie, po przebudowie w okresie międzywojennym (Mohr 1989: 122–123). 

 
Ryc. 15. Polanów, apteka, fotografia archiwalna (MNS/AFoto/3811) 

Nowoczesny budynek domu starców wzniesiony w stylu art deco 
przy Rummelsburgerstrasse, w latach 30. XX wieku stał się jedną  
z wyróżniających się budowli miasta i wraz ze świeżo nasadzoną 
wzdłuż tego odcinka ulicy aleją drzew niejednokrotnie reprodukowany 
był na widokówkach (Mohr 1988: 27). 

Założenie dworca kolejowego, ważnego obiektu miejskiego, znane  
z widoku od strony torów stanowiło, podobnie jak most kolejowy, mo-
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Ryc. 16. Polanów, dworzec kolejowy, zdjęcie (Mohr 1989: 139) 

 
Ryc. 17. Polanów, most na rzece Grabowa, pocztówka Pollnow Pommern. Eisenbahn- 
 brücke. Zbiory: Jan Sroka 
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tyw widokówek promujących ważne i godne uwagi dzieła myśli inży-
nierskiej (Mohr 1989: 107, 148, 172) (Ryc. 16, 17). Oba obiekty (dwo-
rzec i most) były z pewnością powodem do dumy mieszkańców, świad-
cząc o postępie cywilizacyjnym Polanowa, a także zachęcając do 
przyjazdu, poprzez informację o dogodnych warunkach dotarcia do 
miasta. 

Do budowli gospodarczych Polanowa upamiętnianych na fotogra-
fiach należały młyny miejskie usytuowane malowniczo w pejzażu 
(Mohr 1989: 150; pocztówka niedatowana, międzywojenna16) (Ryc. 18) 
oraz cegielnia miejska Zinkego (Mohr 1989: 111). 

 
Ryc. 18. Polanów, młyn (folusz), pocztówka Walkmühle b. Pollnow. Zbiory: Jan Sroka 

Osobnym motywem architektonicznym ujmowanym z różnych 
punktów widzenia była budowla postawiona na przełomie lat 1926  
i 1927 na Górach Warblewskich złożona z lokalu zwanego Bismarck-
halle (Hol Bismarcka) i wieży widokowej Die Grosse Aussicht (czyli 
Rozległy Widok) (Mohr 1988: 46, 82) (Ryc. 19) oraz prowadzących do 
niej stromym zboczem schodów z bali drewnianych (Mohr 1989: 167).  
__________________ 

16 Zbiory: Jan Sroka. 
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Ryc. 19. Polanów, wieża widokowa i restauracja na Górach Warblewskich, pocztówka  
 (Mohr 1988: 46) 

Polanowski pomnik ofiar wojny, znajdujący się w obrębie założenia 
rekreacyjnego obejmującego stadion i park, był jedynym pomnikiem  
w gminie znanym z ikonografii. Zarejestrowano go na widokach obej-
mujących całość tego zespołu rekreacyjnego, ale wykorzystywano także 
jako samodzielny motyw pamiątkowy mający kojarzyć się z obrazem 
Polanowa (Rosenow 1927: 104; Mohr 1989: 168) (Ryc. 20). Kamienna, 
antykizująca forma pomnika wykonanego z ciosów przypominających 
rzymskie mury, wywierała niezapomniane wrażenie swym surowym 
wyglądem i dodawała miastu prestiżu. 
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Ryc. 20. Heiner Bloss, Polanów, pomnik ofiar wojny, 1927, rysunek piórem w tuszu  
 (Rosenow 1927: 104) 

Widoki krajobrazu okolic Polanowa służących mieszkańcom i go-
ściom jako miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu i uprawianiu 
zajęć sportowych stawały się wdzięcznym obiektem fotografii i publi-
kowane były na pocztówkach, przyczyniając się do promocji miasta. Do 
atrakcyjnych widoków należały przedstawienia rzeki Grabowej. Na 
początku XX wieku, kiedy nie funkcjonowało jeszcze kąpielisko, jego 
rolę pełniła rzeka i jej brzegi porośnięte naturalną zielenią. Portret 
dużej grupy mieszkańców Polanowa w różnym wieku podczas pikniku 
nad Grabową rozpowszechniano jako kartę pocztową Gruss aus Poll-
now. Die Grabow und die Berge (Mohr 1988: 26) (Ryc. 21). Portreto-
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Ryc. 21. Polanów, kąpielisko na rzece Grabowa, zdjęcie (Mohr 1989: 26) 

wani ustawili się do zdjęcia w pozach mających sprzyjać nawiązaniu 
kontaktu z odbiorcami kartki. Zwracają się do nich z gestami pozdro-
wienia i manifestują radość z pobytu na łonie miejscowej natury.  

Osobliwości przyrody okolic Polanowa bywały odrębnymi obiekta-
mi ikonograficznymi. Należał do nich dąb pomnikowy o obwodzie po-
nad 8,5 m zwany Die Dicke Eiche (Gruby Dąb) (Mohr 1988: 31). 

Dzięki wielu zachowanym zdjęciom rodzinnym znana jest nie tylko 
zabudowa miasta, wzbogacona w niektórych wypadkach o portrety 
osób związanych mieszkaniem lub pracą z przedstawionymi budyn-
kami. Na wielu zdjęciach utrwalono zawodowe, społeczno-historyczne  
i rodzinne życie mieszkańców miasta. Do takich fotografii należą: por-
tret zbiorowy uczniów szkoły średniej z 1913 roku wykonany podczas 
obchodów 100-lecia wojny wyzwoleńczej z Napoleonem (Ryc. 22), wol-
ne zgromadzenie mieszkańców Polanowa przed siedzibą wydawnictwa 
miejscowej gazety „Pollnower Zeitung” w 1914 roku w związku z ogło-
szeniem mobilizacji (Ryc. 23), zbiorowy portret huzarów w 1917 roku 
przed hotelem Wrangelshof (Mohr 1989: 110), okolicznościowa fotogra-
fia upamiętniająca świąteczny pochód dziewczynek w białych sukien-
kach niosących wieńce na tle secesyjnej zabudowy domu Vergina i ho-
telu Marquardta (Mohr 1989: 77), portret dzieci Williego Seidela 
podczas zimowej zabawy z sankami przy Mühlenstrasse (obecnej 
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Ryc. 22. Polanów, portret uczniów szkoły średniej wykonany w 1913 roku podczas 
obchodów 100-lecia wojny wyzwoleńczej z Napoleonem, pocztówka datowana 18.08.1932,  
 fot. Georg Schier. Zbiory: Jan Sroka 

 
Ryc. 23. Polanów, zgromadzenie mieszkańców na rynku przed siedzibą wydawnictwa 
miejscowej gazety „Pollnower Zeitung” w 1914 roku w związku z ogłoszeniem mobiliza- 
 cji, pocztówka datowana 15.09.1914. Zbiory: Jan Sroka 
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Ryc. 24. Polanów, firma transportowa H. i H. Schmidt przed II wojną światową, zdję- 
 cie rodzinne (Mohr 1989: 120) 

 
Ryc. 25. Polanów, posesja zwana Erick’s Mühle z kilkupokoleniową wielodzietną  
 rodziną właściciela, fotografia rodzinna z okresu międzywojennego (Mohr 1989: 96) 
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ul. Magazynowej) (Mohr 1989: 111), portret Else Schulz z towarzyszką 
na tle tarasów ogrodowych przy źródle stawu kąpielowego przy Rum-
melsburgerstrasse (Mohr 1989: 109). Portrety rodzin Sigrida Maascha 
i Hermanna Schmidta w kabrioletach dokumentują jednocześnie 
kształt użytkowanych ówcześnie samochodów i sportowy strój, w ja-
kim siadano za kierownicą, złożony z: marynarki z kamizelką i krawa-
tem, spodni do kolan, wysokich skarpet, skórzanych bucików i czapki  
z daszkiem (Mohr 1989: 120–121). Na fotografiach firmy transporto-
wej H. i H. Schmidta utrwalono kształty aut osobowych i ciężarówek  
z okresu międzywojennego (Mohr 1989: 120) (Ryc. 24). Swoistą histo-
ryczną dokumentacją jest wykonana w okresie międzywojennym foto-
grafia posesji zwanej Erick’s Mühle z kilkupokoleniową wielodzietną 
rodziną właściciela ustawioną na tle bielonych ścian dużego, piętrowe-
go domu o gładkich elewacjach i siodłowym dachu (Mohr 1989: 96) 
(Ryc. 25). 

3. Okolice Polanowa i ich obrazowanie 

3.1. Widoki ogólne 

Obraz gminy, począwszy od lat 90. XIX wieku po piąte dzie-
sięciolecie XX wieku, wzbogacają źródła ikonograficzne. Dostarczają 
plastycznej i wielostronnej informacji o wyglądzie gminy, na który 
składa się budownictwo, zagospodarowanie przestrzeni miejscowości, 
jej infrastruktura, wygląd, zajęcia i obyczaje mieszkańców, a także 
pejzaż przyrodniczy. Przeważają przedstawienia fotograficzne. Widoki 
wykonane technikami graficznymi są stosunkowo rzadkie, brak da-
nych o dziełach malarskich.  

Widoków ogólnych wsi prawie nie ma. Wśród dostępnych materia-
łów znajduje się tylko widok wsi Buszyno (Bussin) (Hoevel 1989c: 
861). Pocztówka Totalansicht Bussin z 1942 roku (Ryc. 26) przedsta-
wia ujęty ze wzniesienia rozległy widok doliny rzeki Grabowa za-
mknięty na horyzoncie grzbietem łagodnych wzgórz. Na dnie doliny 
widoczna jest rozproszona zabudowa, przyzagrodowe pola i drogi wy-
sadzane drzewami. Wokół rozciągają się pola i łąki. Więcej zdjęć zna-
leźć można z widokami wiejskiej drogi. Znane są one z pocztówek wsi: 
Bukowo (Buckow), Jacinki (Jatzingen), Krąg (Crangen) i Żydowo (Sy-
dow) (Schudak 1989: 1231). Najobszerniejsza dokumentacja odnosi się 
do wsi Bukowo (Buckow, od 1937 Wendisch Buckow). Trzy pocztówko-
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we zdjęcia z lat 1930 (Ryc. 27) i 1938 pokazują drogę w Bukowie z róż-
nych uzupełniających się stron. Była to wówczas typowa nieutwardzona 
wiejska aleja z szeregiem niskich kalenicowo stojących chałup, pośród 
których wyróżniał się piętrowy dwuskrzydłowy budynek. W jednej  
z takich chałup krytej strzechą, mieściła się wcześniej stara szkoła.  
W latach 30. XX wieku wieś była już zelektryfikowana, o czym świad-
czą stojące wzdłuż drogi słupy trakcji elektrycznej. Pocztówka z Krągu 
z 1901 roku ukazuje bardziej zwartą zabudowę ryglową. Zauważyć 
można, że chałupy mają już dachy kryte dachówką. Ciekawym świa-
dectwem wyglądu wsi pomorskich jest pocztówka sprzed I wojny świa-
towej z Żydowa (Ryc. 28). Upamiętnia ona nawsie ze studnią i zadrze-
wionym cmentarzem otaczającym kościół oraz różnorodną zwartą 
zabudowę wzdłuż drogi brukowanej kamieniami polnymi. W głębi, na 
nawsiu, parterowy dom otacza trawnik ogrodzony głazami. Widok na 
pocztówce Gruss aus Jatzingen z 1907 roku przedstawia odrębność wsi 
Jacinki zarówno pod względem położenia, jak i zachowania historycz-
nej zabudowy ryglowej z czasu kolonizacji fryderycjańskiej. Droga bieg-
nie stokiem wąwozu przecinającego wzgórze, na którym stoi po jednej 
stronie zwarty szereg chałup szczytowych, a po drugiej zagroda z cha-
łupą ustawioną kalenicowo (Ryc. 29). 

 
Ryc. 26. Buszyno, widok ogólny, pocztówka Totalansicht Bussin, 1942.  

Zbiory: Jan Sroka 
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Ryc. 27. Bukowo, droga wiejska (u dołu po lewej stara szkoła), nowa szkoła u góry po 
 prawej, sklep Klatta u góry po lewej, pocztówka Gruß aus Wend. Buckow, 1930 

 
Ryc. 28. Żydowo, droga wiejska i nawsie, pocztówka, przed I wojną światową (Schudak 
 1989: 1231) 
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Ryc. 29. Jacinki, droga wiejska, gospoda, pocztówka Gruss aus Jatzingen, wyd. Bracia  
 Rogorsch w Gdańsku 24.02.[19]07 

3.2. Zabudowa wiejska 

Informację o zabudowie wiejskiej dostarczaną przez ogólne 
widoki wsi wzbogacają i uszczegóławiają przedstawienia poszczegól-
nych zagród i budynków. W przypadku gminy Polanów widoków ta-
kich jest niewiele, ale pokazują one, jak różnorodne były formy chałup 
w poszczególnych miejscowościach i jak się one zmieniały. Archiwalne 
zdjęcia z Karsina (Karzin) dokumentują dawną zagrodę ryglową krytą 
strzechą, typu dolnosaskiego. zbudowaną na narożnej parceli. Dwa 
zdjęcia pokazują od strony drogi i podwórza dwa piętrowe budynki 
inwentarskie stojące na bokach trójkąta; jeden z nich ma ganek, czyli 
wyszkę (Ryc. 30, 31). Inne zdjęcie z Karsina przedstawia krytą strze-
chą ryglową stodołę z przejazdem bramnym należącą do gospodarstwa 
Boldta17. Pomorski etnograf Walter Borchers w artykule poświęconym 
różnym formom budownictwa wiejskiego umieścił zdjęcie budynku 
drobnego rolnika z osiedla w Krągu, w którym pod jednym dachem 
mieścił się dom mieszkalny, inwentarski i magazyn (stodoła) (Bor-
chers 1934, ilustracja nienumerowana) (Ryc. 32). O rozmieszczeniu 
__________________ 

17 Nr inw. MNS/AFoto/X 846. 
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Ryc. 30. Karsina, zagroda dolnosaska od strony drogi, fotografia archiwalna 

(MNS/AFoto/X 846) 

 
Ryc. 31. Karsina, zagroda dolnosaska od strony podwórza, fotografia archiwalna 

(MNS/AFoto/X 846) 



 

236 

poszczególnyc
część mieszk
Część gospod
dla zwierząt o

Ryc. 32. Krąg, z

 Rodzinne
początku XX 
chałupy kolon
dużymi sześc
szał murowa
i doświetlony
utrwalona zo
lowym z wyp
tem do drogi, 
nice. Zagroda
nowego wygl
domu mieszk
nach, nakryt
dectwem now
wiejskim jest
kalny w Dad

ch funkcji bud
kalna jest bia
darcza ma ści
oświetla małe 

zagroda chłopa ma

e zdjęcie z Żyd
wieku dom ro

nizacyjnej nak
iodzielnymi ok

any ganek z b
y dużym okne
stała zagroda 
ełnieniem ceg
była dodatkow

a z okresu m
lądu gospodar

kalnego o siodł
tej dachem s
woczesnej est
t znany z dwu 
dzewie (Datzo

Ewa Gwiazdows

dynku świadcz
ło tynkowana
iany oszalowa
kwadratowe o

ałorolnego, fotogra

dowa z 1939 ro
odziny Ottona 
krytej siodłowy
knami (Anonim
bocznym wejśc
em. Na widok
z dwuskrzydł

glanym. Część 
wo oszalowana

międzywojenne
rstwa złożone
łowym dachu 
spłaszczonym 
tetyki nurtu 

pocztówek, z 
ow) (Ryc. 34).

ka 

zy dyspozycja 
a i ma duże, 
ane, przy czym
okienko. 

afia inwentaryzacy

oku upamiętni
Faucka. Miał 

ym dachem, al
m 1986: 142). 
ciem zwieńczo
kówce z Jacin
łowym piętrow
mieszkalna, u

a, a okna zaopa
ego w Gołogó
ego z murowa
i stodoły o osz
(Ryc. 33). C

secesyjnego w
1928 i 1935 ro
. Parterowy, 

długiej elewac
podłużne okn

m pomieszczen

yjna (Borchers 19

ia postawiony 
on prostą form

le oświetlony b
Elewację upię

ony sterczyna
nka z 1926 ro
wym domem ry
ustawiona szcz
atrzono w okie

órze to przykł
anego nieduże
zalowanych śc
Ciekawym św
w budownictw
oku, dom mie
murowany do

cji: 
na. 
nie 

 
34) 

na 
mę 
był 
ęk-

ami  
oku 
yg-
zy-
en-
ład 
ego 
ia-

wia- 
wie 
sz-
om 



 Na dachu Pomorza – dawna kartografia i ikonografia gminy Polanów 237  

 

 
Ryc. 33. Gołogóra, zagroda z okresu międzywojennego, pocztówka Gruß aus Breiten- 
 berg A (po prawej u góry), lata 30. XX wieku. Zbiory: Jan Sroka 

 
Ryc. 34. Dadzewo, wiejski dom mieszkalny z okresu międzywojennego, pocztówka  
 Datzow bei Pollnow (Bezirk Köslin). Zbiory: Jan Sroka 
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z siodłowym dachem, nawiązujący do chałup kolonizacyjnych, ma wy-
dłużony plan, a elewacje opracowane asymetrycznie. Okna ozdobiono 
okiennicami, na ślepym odcinku ściany zaplanowano zieleń pnącą,  
a wejście poprzedzono przeszklonym gankiem z wielodzielnymi szy-
bami. 

Opisany zespół fotografii z widokami budownictwa wiejskiego za-
grodowego daje pojęcie o rozmaitości tych budynków wynikającej za-
równo ze zmieniających się konstrukcji i materiałów budowlanych,  
z wielkości gospodarstw, jak i z wpływu nowych nurtów architekto-
nicznych. 

3.3. Dwory, pałace i dworki myśliwskie 

Budowlami wiejskimi gminy Polanów najczęściej będącymi 
obiektem ikonografii były pałace i dwory. Wpływ na to miało istnienie 
na terenie gminy zamku w Krągu, z wielowiekową historią, uznawa-
nego za „najpiękniejszy zamek Pomorza Zachodniego” (Hoevel, Meis-
sner 1989: 412), a także okazałego pałacu i dworu w Chociminie (Gut-
zmin) oraz pałaców w: Wietrznie (Vettrin), Wielinie (Vellin), Nacławiu 
(Natzlaff) i Kościernicy (Kösternitz). Większość pałaców, dworów i dwor-
ków myśliwskich znana jest z fotografii rozpowszechnianych na kar-
tach pocztowych. Niektóre, takie jak dwór w Żydowie, upamiętnione 
są na publikowanych zdjęciach z albumów rodzinnych. Pojedyncze 
budowle w: Chociminie, Wielinie i Bożenicach (Bosens) stały się tema-
tem rysunków Rudolfa Muchowa wydanych w 1925 roku w cyklu lito-
grafii (Ott 1989: 926; Lippoldes, Möllerke 1989: 1256; Hoevel 1989a: 
853). Motywy z zamku w Krągu rysował między innymi Rudolf Kram-
pe (Hadlich 1924: 319). Na widokówkowych zdjęciach pojawiały się 
czasem też przedstawienia folwarcznej zabudowy gospodarczej. 

Najobszerniejsze są źródła obrazowe do zamku w Krągu. Został on 
zinwentaryzowany około 1892 roku przez Böttgera, w którego pracy 
znalazły się dwa widoki starego zamku (Böttger 1892a: 1, 15) z cha-
rakterystycznymi cylindrycznymi basztami na narożach i wolutowymi 
szczytami. Na kilkuzdjęciowej dokumentacji archiwalnej przedstawio-
no wygląd gmachu z otoczeniem w perspektywie zza Jeziora Zamko-
wego (Dorfsee) oraz w zbliżeniu dawną i dobudowaną do niej nową 
budowlę, a także wąską elewację zewnętrzną z dwoma szczytami 
zwieńczonymi kutymi gwiazdami (Ryc. 35). Oba ujęcia, zza jeziora i od 
strony wąskiej elewacji ogrodowej starego zamku, były atrakcyjnymi 
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motywami pocztówek wydawanych w różnych okresach począwszy od 
1902 roku. Na pewnej karcie pocztowej pojawił się ponadto motyw 
samotni (Klause) – murowana z kamieni polnych forma cylindryczna 
będąca przedłużeniem muru okalającego posiadłość. W zbiorach ro-
dzinnych zachował się szereg zdjęć upamiętniających wygląd i urzą-
dzenie kilku wnętrz zamkowych, co jest rzadkością dla pomorskich 
pałaców i dworów. Fotografie ukazują: sień z trofeami myśliwskimi 
zdobiącymi kominek i stołem ustawionym przed kominkiem, duży 
salon z kominkiem, portretami przodków, stołem jadalnym i bilardo-
wym oraz zbiorami sztuki zwanymi „Muzeum Napoleona” (Ryc. 36), 
gabinet ze stosownymi meblami usytuowany na parterze, pokój w wie-
ży na parterze ze sprzętem do pracy i wypoczynku, ozdobiony obrazem 
olejnym nad kominkiem oraz pokój włoski wyposażony w fotele i ka-
napę, duże portrety właścicieli i wiszący zegar (Hoevel, Meissner 1989: 
414, 419). 

Pałac w Chociminie – rozbudowana, trójskrzydłowa, piętrowa bry-
ła nakryta wysokim mansardowym dachem, przez Muchowa został 
pokazany z obniżenia terenu, zza drogi. Ze względu na atrakcyjność 
tego reprezentacyjnego ujęcia, dodającego budowli znaczenia, na pa-

 

Ryc. 35. Krąg, ogólny widok zamku, fotografia archiwalna (MNS/AFoto 2899) 
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Ryc. 36. Krąg, wnętrze zamku, duży salon, fotografia rodzinna  

(Hoevel, Meissner 1989: 419) 

miątkowych zdjęciach także utrwalano go od tej strony. Dwór w Cho-
ciminie, pierwotnie parterowy, na kamiennej podmurówce, z siodło-
wym dachem, częściowo rozbudowany w formie piętrowej willi nakry-
tej czterospadowym dachem, ze wzniesioną od strony ogrodu wyniosłą, 
półkolistą dobudówką zwieńczoną tarasem, na który prowadził z wnę-
trza szereg arkadowych okien, fotografowany i rysowany był od tej 
reprezentacyjnej strony (Ott 1989: 926) (Ryc. 37). Pierwotny wygląd 
fasady dworu z klasycyzującym pseudoryzalitem znany jest z fotogra-
fii zabudowań folwarcznych umieszczonej na czterowidokowej pocz-
tówce z 1915 roku. 
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Ryc. 37. Chocimino, dwór od strony ogrodu, rysunek, reprodukcja na pocztówce.  

Zbiory: Jan Sroka 

Wszechstronnie udokumentowano dwór w Nacławiu. Na widoków-
kach wydawanych od początku XX wieku po lata 30. pokazywano czę-
ściej elewację ogrodową ze względu na jej tradycyjny wygląd i ele-
ganckie proporcje. Parterowa, z barokowym szczytem i wysokim 
mansardowym dachem kontrastowała z zielenią parteru ogrodowego  
i flankującymi widok domu starymi drzewami. Piętrowa dobudówka, 
także ze szczytem w mansardowym dachu, zakłócająca pierwotną 
harmonię, przesłonięta była przez wysokie drzewo (Senden 1989: 1019) 
(Tabl. IV: A). Na jednej z widokówek, z 1927 roku, panoramę fasady 
ogrodowej uzupełniono o zdjęcia dwu bram parkowych z figurami 
zwierząt domowych: owiec i psów, stojącymi na słupach bramnych. 
Heterogeniczna, historyzująca fasada pałacu w Nacławiu stała się 
jednym z motywów czterowidokowej karty pocztowej, a bliżej jej forma 
znana jest ze zdjęcia rodzinnego (Mohr 1989: 114). Interesującym ele-
mentem widokówki jest grupa służących w długich sukniach i fartu-
chach, pozujących na tle zieleni podjazdu. Najbardziej romantyczne  
i malownicze ujęcie fotograf wykonał z trawnika podjazdu w stronę 
naroża pałacu z widoczną w prześwicie między drzewami neogotycką 
wieżą. Zdjęcie z 1909 roku ukazuje fragment parku angielskiego ze 
szklarnią zwieńczoną okazem dorodnej agawy.  
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Pałac w Kościernicy o charakterystycznym pseudoryzalicie z neo-
renesansowym szczytem i trapezoidalnymi hełmami akcentującymi 
boczne osie ukazywano na widokówkach z początku XX wieku (jedna  
z 1904 roku) (Ryc. 38), jako najbardziej godną uwagi budowlę w tej 
wsi. Na pocztówce z 1930 roku pałac widoczny jest tylko z daleka po-
przez pręty okazałej bramy wjazdowej w formie łuku, z siedzącą na 
nim figurą jelenia. 

 
Ryc. 38. Kościernica, pałac, zajazd, pocztówka Gruss aus Cösternitz z 16.08.1904 roku.  
 Zbiory: Jan Sroka 

Monumentalny kilkuskrzydłowy pałac w Wietrznie w okresie mię-
dzywojennym przedstawiany był na zdjęciach pocztówkowych z głębi 
niżej położonego parku, co jeszcze zwiększało wrażenie ogromu tego 
piętrowego budynku z wysokim mansardowym dachem, arkadowym 
szczytem akcentującym oś fasady ogrodowej oraz wieżyczkami i tara-
sami na styku głównego i bocznych skrzydeł (Mohr 1988: 75) (Ryc. 39). 

Widok otoczonego zielenią starych drzew pałacu w Wielinie, neoba-
rokowego gmachu, wieloosiowego, wysokiego, nakrytego mansardo-
wym dachem oraz poprzedzonego dwubiegowymi schodami murowa-
nymi z łamanego kamienia polnego, typowego pomorskiego materiału
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Ryc. 39. Wietrzno, pałac od strony parku, pocztówka R.A.D. Lagerschule 5 Vettrin z lat  
 30. XX wieku 

 
Ryc. 40. Rudolf Muchow, Bożenice, dwór od strony parku, litografia, 1925 (Hoevel  
 1989a: 853) 
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budowlanego, znany jest z widokówki z 1907 roku. Muchow na lito-
grafii z 1925 roku nadał pałacowi lżejsze, bardziej eleganckie propor-
cje. Jednak zafałszował przez to jego prawdziwy wygląd (Lippoldes, 
Möllerke 1989: 1256). 

Z mniej widoczną idealizacją Muchow przedstawił klasycystyczny 
pałac w Bożenicach, którego rzeczywiste proporcje widoczne są na 
pocztówkowej fotografii wykonanej z ukosa, z alei podjazdowej, w sil-
nym skrócie perspektywicznym. Piętrowy, wieloosiowy gmach dzielą 
gzymsy i szeregi prostych okien, a nakrywa spłaszczony dach (Hoevel 
1989a: 853) (Ryc. 40). Kondygnację cokołową oraz schody z podestem 
upiększają kwiaty i zieleń parkowa o zróżnicowanym pokroju.  

Inne siedziby właścicieli ziemskich bądź zarządców majątków zna-
ne są z pojedynczych przekazów ikonograficznych – fotografii pamiąt-
kowych bądź fotograficznych kart pocztowych. Zdjęcia dostarczają 
świadectwa różnorodności form, w jakich wznoszono dwory w gminie 
Polanów – od prostych, pozbawionych detali architektonicznych, jedy-
nie kształtem i proporcjami nawiązujących do architektonicznej trady-
cji bądź wzorów mieszkalnego budownictwa wiejskiego poprzez bryły  
o cechach stylów historycznych po budowle łączące cechy stylów histo-
rycznych z rysami budownictwa modernistycznego. 

Dwór w Garbnie (Gerbin) – prosta bryła, wieloosiowa, piętrowa,  
o czterospadowym dachu, należał do pierwszej grupy (pocztówka Ger-
bin Kreis Schlawe z 1937 roku18 – Anonim 1989a: 899) (Ryc. 41).  

Dwory w Żydowie, których było kilka, oraz dwór w Świerczynie 
(Schwarzin) przypominały chłopskie chałupy typu dolnosaskiego bądź 
kolonizacyjnego (Schudak 1989: 1233). Dwór w Świerczynie wyróżniał 
się okazałą wieloosiową wystawką z trójkątnym szczytem, poprzedzo-
ną murowanym gankiem z tarasem, dzięki której zyskał rys klasycy-
zujący (Brockhusen 1989: 1175).  

Kształty klasycyzujące miał także dwór w Rzyszczewku (Klein Ri-
stow), co dokumentuje pocztówka z 1912 roku. Zdjęcie dworu z ukośnej 
perspektywy pokazuje, że uzyskano je prostymi, przemyślnie zastoso-
wanymi środkami architektonicznymi. Niskie piętro nakryto spłasz-
czonym dachem z gzymsem załamanym nad osią środkową, powtarza-
jącym rytm trójkątnego naczółka ganku. Szeroki gzyms kordonowy na 
wysokości ganku tworzył belkowanie wsparte na węgłach tego ganku, 
pełniących jednocześnie funkcję filarów.  
__________________ 

18 Zbiory: Jan Sroka. 
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Ryc. 41. Garbno, widoki dworu (lewy dół), zajazdu (lewy góra), szkoły (prawy dół)  
 i kościoła (prawy góra), pocztówka Gerbin Kreis Schlawe, 1937. Zbiory: Jan Sroka. 

Parterowy z wystawką dwór w Bukowie został powiększony o kil-
kuosiową, piętrową bryłę eklektyczną stylowo. W kształtach i oprawie 
okien oraz formie jednoosiowego pseudoryzalitu markującego wieżyczkę 
widoczne są cechy gotyckie, renesansowe, manierystyczne i secesyjne.  

Okazałą siedzibę przypominającą neobarokowy pałac wzniósł bo-
gaty rolnik Hermann Karsten w Świerczu (Silberhof) pod Polanowem 
(Mohr 1989: 163) (Ryc. 42). Jest ona znana z dwu pamiątkowych zdjęć 
rodzinnych z około 1929 roku, wykonanych od strony fasady i elewacji 
ogrodowej. Piętrowy gmach z naczółkowym, mansardowym dachem 
miał od strony podjazdu portyk z tarasem, a od ogrodu asymetrycznie 
rozmieszczone: ganek z tarasem i cylindryczny ryzalit udający wie-
życzkę. 

Ostatni z dworów – w Domachowie (Hanshagen) – zwany zam-
kiem, znany jest z wydanej w 1934 roku pocztówki Gruß aus Wen-
disch-Buckow, gdyż miejscowość Domachowo założono jako osiedle na 
północ od Bukowa. Dwór był nowoczesnym kubikiem (prostopadło-
ścianem) o płaskim dachu, oświetlonym szeregiem okien tworzących 
jednolity pas, wzbogaconym architektonicznie od strony ogrodu o pod-
piwniczoną dobudówkę złożoną z werandy i tarasu otoczonego tralko-
wą balustradą. 
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Specyfikę pokrytej lesistymi wzgórzami gminy Polanów odzwier-
ciedlają dwa widoki dworów myśliwskich: w Kościernicy (Ryc. 43)  
i Krągu, znane z niedatowanych kart pocztowych. Drewniane dwory 
zrębową konstrukcją, jak i ogólną formą oraz detalami budowlanymi 
nawiązywały do tradycji budownictwa chłopskiego, a pewne właściwo-
ści obiektów architektury willowej nadawały im rys malowniczości  
i reprezentacyjności. 

3.4. Architektura sakralna 

Budynki kościołów, podobnie jak pałace, należały do gmachów 
wyróżniających się we wsiach i nadających im indywidualny wyraz. 
Nieraz ich zdjęcia umieszczano obok siebie na wielowidokowych kar-
tach pocztowych wydawanych przez daną miejscowość. Zachowana 
dokumentacja, mimo że dotyczy tylko sześciu kościołów, w: Krągu, 
Wielinie, Cetuniu (Zetthun), Żydowie, Garbnie i Chociminie, jest boga-
ta, gdyż wielostronnie zinwentaryzowane zostało wyposażenie świątyni 
w Krągu przeprowadzone przez Pomorskie Muzeum Krajowe w Szcze-
cinie (Pommersches Landesmuseum Stettin) gromadzące dane o histo-
rii i kulturze regionu. Ponadto znane jest ze zdjęć ze zbiorów prywat-
nych wyposażenie kościoła w Wielinie. Okazały murowany kościół  
w Krągu, wzniesiony w sąsiedztwie zamku w końcu XVI wieku, po-
większony po 1700 roku o kaplicę grobową Podewilsów, dobudowaną 
od wschodu, zinwentaryzowany został w końcu XIX wieku i wówczas 
wykonano rysunki ogólnego widoku świątyni oraz elementu dekora-
cyjnego – festonu zdobiącego kaplicę (Böttgera 1892a: 16, 17). Heiner 
Bloss w 1929 roku wykonał rysunek ilustracyjny przedstawiający ko-
ściół od strony szachulcowej sygnaturki. Stan kościoła w latach 30. XX 
wieku znany jest z muzealnych ujęć od tej strony19 oraz ze zdjęcia od 
południa wydanego jako pocztówka na początku XX wieku, czytelnie 
pokazującego nieregularną dyspozycję elewacji. Fotografie wnętrz do-
kumentują artystyczne formy bogatego manierystycznego wyposaże-
nia: dwukondygnacyjny architektoniczny ołtarz, ambonę, emporę kola-
torską20 (Ryc. 44), a także epitafium jednego z właścicieli, Heinricha 
von Podewilsa (1615–1696) (Hoevel 1989d: 967). 
__________________ 

19 Nr neg. MNS/AFoto/ 2889, 2891, 2900. 
20 Nr neg. MNS/AFoto/2892, 2896–2898, 2893–2895.  
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Ryc. 44. Krąg, wnętrze kościoła w stronę ambony i empory kolatorskiej, fotografia  
 archiwalna (MNS/AFoto/2893) 

Większość dostępnej ikonografii omawianej gminy przedstawia świą-
tynie wzniesione w konstrukcji ryglowej, różniące się przede wszystkim 
formą wież. Należy do nich budowla w Wielinie (Lippoldes, Möllerke 
1989: 1253–1255, 1257) (Ryc. 45). Fotografie ukazują ją od zewnątrz, od 
strony wielobocznego prezbiterium zamykającego bryłę od wschodu,  
i od strony elewacji zachodniej, z widocznym arkadowym portalem  
i wieżą wyrastającą z dachu nawy. Na fotografiach wnętrza upamięt-
niono zarówno elementy wyposażenia stałego: barokowe bogate formy 
ołtarza, kosz i schodki ambony, naroże empory kolatorskiej, jak i wy-
posażenie ruchome: misę chrzcielną z figuralnym reliefem z motywem 
Grzechu Pierworodnego, a także epitafium ku czci ofiar I wojny świa-
towej. 

W różnych okresach i wielostronnie dokumentowany był ryglowy 
kościół w Żydowie. Uwagę zwrócił na niego już Böttger (1892a: 134) 
umieszczając rysunek wieży kościelnej w drukowanej inwentaryzacji. 
Z archiwalnej fotografii od strony zachodniej znana jest ryglowa kon-
strukcja całego kościoła z zadrzewionym cmentarzem21. Wygląd świą-
__________________ 

21 Nr neg. MNS/AFoto/6040. 
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Ryc. 45. Wielin, wyposażenie kościoła – ołtarz (Lippoldes, Möllerke 1989: 1255) 

tyni po oszalowaniu zachodniego szczytu i kondygnacji wieżowej 
utrwalony został od zachodu na pocztówce z 1925 roku i od wschodu, 
od strony wielobocznego prezbiterium (Schudak 1989: 1233). Kościoły 
w Garbnie (Ryc. 41) i Chociminie (Ott 1989: 924) upamiętniają zdjęcia 
widokówkowe zrobione od strony elewacji bocznych. Hełm wieży ko-
ścioła w Chociminie dokładniej widoczny jest na fotografii archiwal-
nej22. Ze skromnej dokumentacji zachowanej w zbiorach muzealnych 
__________________ 

22 Nr neg. MNS/AFoto/7179. 
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znany jest ponadto kościół w Cetuniu23 (Ryc. 46). Na zdjęciu od wschodu 
widać rozłożystą bryłę z szeregiem ostrołukowych okien, wieloboczną 
absydą prezbiterialną oraz oszalowaną sygnaturką z wysokim ostrosłu-
powym hełmem. Fotografia wnętrza wykonana w stronę ołtarza przed-
stawia nawę nakrytą belkowaniem i skromnie wyposażoną w mensę  
z ołtarzem ambonowym przesłoniętym obrazem Chrystusa Zwycięzcy, 
proste ławki i empory, na których zawieszono tablice inskrypcyjne. 

 
Ryc. 46. Cetuń, wnętrze kościoła w stronę ołtarza, fotografia archiwalna 

(MNS/AFoto/813B) 

Z zachowanych widokówek z początku XX wieku znane są plebanie 
w Krągu i Kościernicy. Pierwsza plebania, murowana, nakryta da-
chem naczółkowym, formą nawiązuje do chałupy dolnosaskiej. Druga 
– o elewacji dzielonej lizenami i szczytowym ganku obrośniętym wino-
roślą – przypomina skromny klasycystyczny dworek. 

Ikonografię wiejskich cmentarzy, znanych z widoków poszczegól-
nych świątyń, uzupełniają pojedyncze rysunki dokumentujące same 
cmentarze. Jeden z nich, rysunek kredką Franza Schütta, przedstawia 
cmentarz w Gołogórze (Breitenberg). Autor zaznaczył jako ciekawost-
kę, że jest to najwyżej położony pomorski cmentarz (Schütt 1934: 202). 
Konturowe rysunki drewnianych steli nagrobnych z cmentarza w Ko-
morowie zachowały się w inwentaryzacji muzealnej24. 
__________________ 

23 Nr neg. MNS/AFoto/813/A, B. 
24 Nr inw. MNS/AFoto/XII–999.  
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3.5. Zajazdy i sklepy 

Grupą obiektów, której przedstawienia pojawiały się bardzo 
często w ikonografii gminy Polanów, były zajazdy i sklepy, często znaj-
dujące się we wspólnym budynku. Ich wygląd znany jest z kart poczto-
wych, a udokumentowany został tak bogato z dwóch powodów. Po 
pierwsze, firmy dbały o reklamę, a tę najlepiej zapewniały wielonakła-
dowe i szeroko rozprowadzane pocztówki, a po drugie – z czasem więk-
szość firm uzyskała siedziby w nowych, murowanych, dużych bu-
dynkach, stanowiąc dla mieszkańców wsi powód do dumy. Widoki 
poszczególnych domów świadczą o ich dziejach, zasobności właścicieli  
i zapotrzebowaniu na usługi hotelowo-turystyczne we wsiach gminy 
położonej na atrakcyjnym przyrodniczo terenie. Szczególnie okazałymi, 
przypominającymi kubaturą i formą budowlami miejskimi były należą-
ce do K. Schlemmego hotel (Seehotel) w Krągu, przedstawiony na pocz-
tówce z około 1929 roku i zajazd ze sklepem kolonialnym R. Kruggela  
w Żydowie (Schudak 1989: 1231). Historyzujący budynek hotelu w Krą-
gu, piętrowy, wieloosiowy, z otworami zdobionymi naczółkami w kształ-
cie festonów, nazwą nawiązywał do położenia nad jeziorem, zachęcając 
tym samym do odpoczynku na łonie natury. Zajazd w Żydowie wznie-
siony w okresie międzywojennym przypominał pałacyk, charakteryzował 
się malowniczą wieloczłonową bryłą poprzedzoną murowanym gankiem. 
Także zajazd M. Völzkego w Jacinkach, według zdjęcia na czterowido-
kowej pocztówce z okresu międzywojennego (Michaelis 1989: 933) mie-
ścił się w dużym piętrowym budynku. Jednak miał on skromniejszy 
wystrój architektoniczny. Jedynie oś wejściowa zaakcentowana była 
przez osobny dach i parę arkadowych okien w wystawce. Powstanie tego 
drugiego gościńca dowodzi wzrostu zainteresowania miejscowością, 
gdyż na początku XX wieku w Jacinkach był tylko skromny zajazd  
w wieloosiowej chałupie chłopskiej (pocztówka Gruss aus Jatzingen  
z 1907 roku25) (Ryc. 29). Niskie piętro zajazdu oświetlały okna o łukach 
odcinkowych. Podobnie wyglądał gościniec Rudolfa Bocka w Garbnie 
(pocztówka z 1937 roku26) (Ryc. 41).  

Niektóre zajazdy złożone były z dwu brył, dawnej o analogicznej 
formie, jak chałupy chłopskie, i nowej – piętrowej. Kształty tych domów 
świadczyły, że firmy istniały wcześniej i z czasem zostały rozbudowane. 
Przykładem służą widoki zajazdu i sklepu kolonialnego Franza Haasego 
__________________ 

25 Zbiory: Jan Sroka. 
26 Zbiory: Jan Sroka. 
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w Jacinkach i zajazdu K. Grambowa w Buszynie. W Jacinkach właści-
ciel gościńca w starej chałupie o wysokim dachu, znanej ze wspomnia-
nej już pocztówki, dobudował do niej szczytowo ustawione skrzydło 
boczne o wysokim parterze i piętrze niejako ukrytym w dachu naczół-
kowym. Dzięki temu uzyskał jednorodne stylowo założenie widoczne na 
pocztówce Jatzingen v. Pollnow. Samochód i bryczka na brukowanej 
ulicy przed zajazdem Haasego świadczą o przemianach komunikacyj-
nych postępujących w pomorskich wsiach lat 30. XX wieku. Właściciel 
zajazdu w Buszynie, nie dbając o ogólny wygląd firmy rozbudował chału-
pę o szczytową wystawkę i dostawił kilkuosiowy dom piętrowy o spłasz-
czonym dachu przypominający kamienicę czynszową, co widoczne jest na 
pocztówce Gruss aus Bussin Krs Schlawe z 1929 roku. Według widoków-
ki Gruß aus Breitenberg A także sklep kolonialny Schewego w Gołogórze 
mieścił się w dużym, kilkuosiowym, piętrowym budynku. Stojące przed 
sklepem motor i samochód świadczą, że w latach 30. XX wieku, kiedy 
wykonano zdjęcie, motoryzacja ułatwiała już robienie zakupów.  

Kilka firm zlokalizowanych było w dużych murowanych chałupach 
z przełomu XIX i XX wieku. Należały do nich sklepy kolonialne: Fried-
richa Hoppa w Buszynie, upamiętniony na pocztówce z 1939 roku, 
Reinholda Jahna w Chociminie, znany z kart z 1915 roku, i Schwarza 
w Sowinku (Neu Zowen) (Anonim 1989c: 1055), który wyróżniał się 
dużą przeszkloną werandą, a także zajazd Oskara Schrödera w Na-
cławiu przedstawiony na widokówce z początku XX wieku, mający 
krótkie skrzydło boczne zwrócone szczytem do drogi. Niektóre zajazdy 
i sklepy długo zajmowały stare, pierwotnie chłopskie, chałupy. Jedne  
z nich z czasem pokryto dachówką, na przykład we wsiach Jacinki 
(karta Gruss aus Jatzingen, datowana 24.02.01) czy Rosocha (Rotzog), 
gdzie przed lokalem Scheunemanna, pod rozłożystym kasztanowcem, 
młodzi mężczyźni biesiadują przy stoliku ogrodowym. O ówczesnym 
rozwoju sportów rowerowych i motorowych świadczą ich rowery oparte 
o ścianę zakładu i odjeżdżający właśnie motocyklista.  

Inne firmy, do których należał sklep Hermanna Klatta w Bukowie, 
wciąż mieściły się w chałupach krytych strzechą, co dokumentuje pocz-
tówka z 1930 roku. Klatt mógł nawet zachować zabytkową formę, by 
zwiększyć atrakcyjność sklepu, co sugeruje portret grupy osób (rodziny 
właściciela?) uwiecznionych na tle chałupy i stojącego obok samochodu 
sportowego. Oryginalną, uzdrowiskową formą wyróżniał się zajazd  
w Kościernicy znany z pocztówki Gruss aus Coesternitz, datowanej 
2.16.1904 (Ryc. 38). Był to wysoki, wieloosiowy, ryglowy budynek na 
kamiennym podpiwniczeniu, nakryty spłaszczonym dachem. 
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Szkoła lotnicza założona w Kępinach (Neumühlenkamp), widoczna 
tylko fragmentarycznie w tle portretu grupy adeptów lotnictwa, także 
była dwuskrzydłowa, wzniesiona w wernakularnym stylu, parterowa, 
nakryta wysoką strzechą, oświetlona szeregiem wysokich okien o for-
mach nawiązujących do budownictwa przemysłowego (Mohr 1989: 
138). Niewielka szkoła w Bukowie, zorganizowana w XIX wieku  
w krytej strzechą chałupie chłopskiej, na początku XX wieku otrzyma-
ła nową siedzibę przypominającą osiedlowy dom mieszkalny, wyróż-
nioną tylko wgłębnym portykiem, upamiętniona na pocztówce z 1930 
roku (Ryc. 27). W latach 30. XX wieku została powiększona o dłuższe 
boczne skrzydło z piętrem ukrytym w dachu, o czym świadczy pocz-
tówka z 1938 roku. Skrzydło to przypominało murowaną chałupę bo-
gatego chłopa.  

Podobne do chałup kolonizacyjnych – parterowe, nakryte wysokimi 
siodłowymi dachami – były szkoły w: Jacinkach, widoczna na pocztów-
ce z 1901 roku, Nacławiu, znana z karty z początku XX wieku, i Bu-
szynie (Hoevel 1989c: 861). Na ich funkcję wskazywała duża liczba osi 
oraz asymetryczne dyspozycje elewacji i wgłębne portyki – często 
wprowadzane w gmachach szkolnych budowanych w XX wieku. Szkołę 
w Sowinku wyróżniał wernakularny kształt czterospadowego dachu 
(Anonim 1989c: 1055). Natomiast szkołę w Garbnie wzniesiono, na-
wiązując do chałupy dolnosaskiej, co pokazuje pocztówka z 1937 roku 
(Ryc. 41). Nawet wejście do szkoły umieszczono w ścianie szczytowej, 
chociaż portal zaprojektowano w stylu art deco.  

W XX wieku w starych niskich chałupach przerobionych z chłop-
skich mieściły się szkoły tylko w Chociminie, ukazane na kartach  
z 1908 i 1819 roku, i w Krągu. Przypuszczalnie były to domy ryglowe. 
W wieloosiowej chałupie chocimińskiej, tynkowanej i pobielonej, wi-
doczny jest przejazd bramny, natomiast chałupa w Krągu, otoczona 
zielenią, jest niewielka. 

3.7. Inne budynki użyteczności publicznej 

Z budynków poczt będących, podobnie jak szkoły, obiektami 
urzędowymi znana jest tylko siedziba poczty w Nacławiu upamiętnio-
na na pocztówce z początku XX wieku. Ten murowany, parterowy bu-
dynek z naczółkowym dachem wyróżniono, nadbudowując dwie osie 
środkowe o jedno piętro. 
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Inną grupą budowli i urządzeń świadczących o postępie cywiliza-
cyjnym wsi gminy Polanów były dworce i linie kolejowe, chętnie 
umieszczane na pocztówkach Chocimina, Buszyna i Jacinek obok: 
dworów, kościołów, zajazdów i szkół. Obraz dworca w Chociminie zna-
ny jest z trzech pocztówek pochodzących z lat 1908, 1915 oraz z okresu 
miedzywojennego (Ryc. 48) (Mohr 1989: 172). Na wszystkich budynek 
pokazany został od strony torów, co pozwoliło także upamiętnić ówczes-
ny tabor kolejowy: lokomotywę i wagony osobowe. Dworzec nawiązują-
cy do budowli fabrycznych, wzniesiony na początku XX wieku, był ma-
lowniczym piętrowym budynkiem z bocznym szczytem, parterową 
dobudówką i ryglowym magazynem. Szczyty ozdobiono ciesielskimi 
detalami nawiązującymi do stylistyki południowoniemieckiej. Znany  
z karty międzywojennej dworzec w Buszynie, o proporcjach i kształ-
tach okien charakterystycznych dla secesyjnych willi, także pochodził 
z początku XX wieku i także miał malowniczą formę uzyskaną przez 
ścisłe zespolenie dwu brył-skrzydeł: piętrowej z parterową (Hoevel 
1989c: 861). Dworzec ten z boku łamanego dachu posiadał klasycy-
styczny szczyt widoczny na karcie pocztowej z lat 30. Najskromniejszy 
był utrwalony na pocztówce z lat międzywojennych dworzec w Jacin- 

 
Ryc. 48. Chocimino, pociąg osobowy na tle dworca kolejowego,  

pocztówka Gruß aus Gutzmin 
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kach – parterowy, nakryty naczółkowym dachem (Michaelis 19891: 
933). Asymetrycznie usytuowane podcienie i proporcje okien świadczą, 
że powstał na początku XX wieku. Inna widokówka z Jacinek upa-
miętnia towarową kolej wąskotorową jadącą przekopem przez pofał-
dowany teren, służącą zapewne do transportu produktów okolicznych 
gospodarstw rolnych. 

O gospodarczym znaczeniu i postępie gminy Polanów świadczyły 
przedstawienia budynków, zakładów i urządzeń wytwarzających energię 
i służących produkcji. Na omawianym terenie były to przede wszystkim 
młyny. Relikt dawnej gospodarki zachował się w ruinie w Karsinie (Ryc. 
49). Interesującej wiedzy o zmianach napędów wiatraków służących ich 
ekonomicznemu wykorzystaniu dostarczają widokówki z Jacinek. Pocz-
tówka z 1901 roku Gruss aus Jatzingen przedstawia murowany dwu-
piętrowy młyn parowy Franza Haasego. Na karcie z okresu międzywo-
jennego ów młyn, widziany w perspektywie zza wiejskiego stawu, 
zaopatrzony został w dodatkowy napęd wietrzny (Michaelis 1989: 933). 
Widokówka z 1939 roku z Buszyna dokumentuje nowy murowany młyn 
wodny w tej wsi – okazały dwupiętrowy budynek typu fabrycznego  
o szeregach okien zamkniętych łukami odcinkowymi i spłaszczonym 
dachu (Ryc. 50). Elewacje budowli upiększono ozdobnymi gzymsami, 
pasami i obramieniami wykonanymi z cegły kontrastującej z bielą tynku. 

 
Ryc. 49. Karsina, młyn wodny, fotografia archiwalna (nr inw. MNS/AFoto/ X 846) 
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Ryc. 50. Buszyno, młyn, pocztówka Gruß ausBussin, 1929 (u dołu po lewej).  

Zbiory: Jan Sroka 

Wsiami, w których rozwijał się przemysł, była Gołogóra i Żydowo. 
W tej pierwszej wzniesiono budynek fabryki szutru – odznaczał się 
nowoczesną formą złożoną z prostopadłościennych brył, przypominają-
cą rzeźbę. Jej zdjęcie urozmaiciło widokówkę Gruß aus Breitenberg A  
z lat 30. XX wieku (Ryc. 51). W Żydowie działała kuźnia kos (Sen-
senschmiederei) Alberta Dolla. Widok typowego fabrycznego budynku, 
parterowego o wysokich wielodzielnych oknach zamkniętych łukami 
odcinkowymi, a także zdjęcie właściciela przy prasie hydraulicznej  
i fotografie wnętrz z pracującymi robotnikami ilustrowały artykuł o tej 
znanej wytwórni napisany przez samego Dolla (1989: 196–199). 

Gmina bogata jest w lasy, mimo to z siedzib leśniczówek znany jest 
tylko budynek nadleśnictwa w Krągu utrwalony na pocztówce wyda-
nej w 1902 roku przez księgarnię Franza Hopffa w Sławnie i na pocz-
tówce z 1922 roku. Piętrowy, otynkowany, ryglowy(?) dom z siodłowym 
dachem wyróżniał się okiennicami, długim balkonem w elewacji bocz-
nej i ozdobną ciesielską konstrukcją belek wspierających połacie da-
chowe przedłużone poza ściany szczytowe. Z jednej strony przylegała 
do leśniczówki dawna chałupa kryta strzechą, a z drugiej z czasem 
dodano murowaną przybudówkę z niskim, ryglowym, cofniętym pię-
trem. 
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Ryc. 51. Gołogóra, fabryka szutru, pocztówka Gruß aus Breitenberg A,  

lata 30. XX wieku (u dołu po lewej). Zbiory: Jan Sroka 

4. Ludzie i historia 

Jedna z widokówek z 1937 roku przedstawia czasy rządów na-
zistów: zabudowania obozu pracy zorganizowanego w Żydowie – kilka 
długich baraków ustawionych wokół placu apelowego na równinie pod 
lasem. Wśród zebranych materiałów dotyczących wsi z gminy Polanów 
brak natomiast przedstawień pomników. 

Społeczność wiejska gminy Polanów ma stosunkowo niewiele do-
kumentacji portretowej i upamiętniającej obyczaje czy życie towarzy-
skie. Fizjonomie kilku dawnych i XX-wiecznych właścicieli ziemskich 
znane są z portretów. Olejny portret Dubislava Gneomara von Nat-
zmera (1654–1739), właściciela Chocimina, pędzla Antoine’a Pesne’a, 
przechowywany jest obecnie w Pommersches Landesmuseum w Greif-
swaldzie (Ott 1989: 925). Popiersie młodego Heinricha, hrabiego von 
Podewilsa (1615–1696) z Krągu, dotarło do naszych czasów dzięki 
XVIII-wiecznemu sztychowi reprodukcyjnemu (Hoevel, Meissner 
1989: 413), podobnie jak portret Martina Ludwiga von Eichmanna 
(1710–1792), właściciela Kościernicy (Anonim 1989b: 964). Podobizna 
ostatniego właściciela Krągu – Karla Alexandra von Riepenhausen 
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została upamiętniona na fotografii w 1938 roku (Hoevel, Meissner 
1989: 415). Bogaty chłop Hermann Karsten około 1927 roku kazał się 
sfotografować w swobodnej pozie – siedząc na progu własnego pałacu 
Świercze (Mohr 1989: 163). Podkreślał w ten sposób swą niezależną 
pozycję w społeczeństwie.  

XX-wieczny zwyczaj zamawiania fotograficznego portretu rodziny 
stojącej przed własnym domem dostarcza wiedzy o ówczesnych ubio-
rach, zwyczajach pozowania, a także charakteryzuje poszczególne ro-
dziny. Pocztówki były dobrym medium do rozpowszechniania takich 
portretów. Wśród przedstawień wyróżnia się konterfekt rodziny za-
rządcy(?) Żydowa pozującej ze sforą psów myśliwskich na tle dworu, 
znany z pocztówki z 1925 roku. Każdy z członków stoi osobno przyjmu-
jąc pozę podkreślającą jego indywidualność. Bardziej intymnym świa-
dectwem jest portret właściciela Żydowa z żoną i córką, siedzących na 
ogrodowej ławce przy basenie przed dworem (Schudak 1989: 1233). 
Chłopska rodzina Karstenów stoi przed pałacem w równym szeregu, 
tworząc zwartą grupę (Mohr 1989: 163). Pamiątkowe grupowe zdjęcie 
wykonane przed własną firmą zamawiały rodziny właścicieli, portretując 

 

Ryc. 52. Krąg, zbiorowy portret pedagogów z okazji Dnia Nauczyciela, około 1935  
 roku, fotografia pamiątkowa (Framke 1989: 377) 
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niami Kwiecko (Niedersee)27 – duże jezioro o nieregularnej, skompli-
kowanej linii brzegowej leżące na południe od Żydowa (widokówka 
Gruss aus Sydow, P). Jedno z romantycznych zdjęć jeziora Kwiecko 
uchwycone zostało z Wilczego Jaru (Wolfsschlucht), którym płynął po 
kamieniach potok przypominający górski strumień (Schudak 1989: 
1229). Rudolf Krampe rysował panoramiczny pejzaż z omawianym 
jeziorem ze wzgórz Sydower Höhen (brak nazwy polskiej): szkic pió-
rem (Koglin, Beyersdorff 1939: 19; repr.: Beyersdorff, Koglin, Rosenow 
1989: 505) (Ryc. 55) oraz studium piórem i kredką (Krampe 1924: 306). 
Ujął go z lotu ptaka nadając dziki i pierwotny charakter przez dodat-
kowe zaakcentowanie w centrum kompozycji głazów leżących na szczy-
cie wzgórza. Do rzadszych motywów widokówkowych należały jeziora: 
Wielkie (Zetthuner See) położone na północ od Cetunia, rynnowe Ka-
mienne (Kammin See), równoległe do Kwiecka i połączone z nim kana-
łem, które jest znane między innymi z rysunku piórem G. Jonasa (Ko-
glin, Beyersdorff 1939: 56; repr.: Beyersdorff, Koglin, Rosenow 1989: 
514) (Ryc. 56), Płocie (Plötschsee) na południe od Gołogóry, utrwalone 
na pocztówce w latach 30. XX wieku, oraz niewielkie Czarne (Schwa-
rzsee), obrośnięte trzcinami i ukryte w lesie na północ od Krągu. W oko-
licy Buszyna udokumentowano jezioro, które powstało w wyniku prze-
rwania warstw wodonośnych w trakcie kopania studni głębinowej  
w 1929 roku. Obraz nowego zbiornika, w miejscowej wyobraźni uzna-
nego za „cud natury”, wzbogacił pocztówkę Gruss aus Bussin. 

Artystą, spod którego ręki wyszło wiele pejzaży Ziemi Polanow-
skiej był Rudolf Krampe. Jego rysunki piórem i kredkami przedsta-
wiały nie tylko jeziora, ale i lesiste wzgórza otaczające głębokie doliny: 
Grabowej na północ od Polanowa (Grabowtal unterhalb Pollnow, UP 
1924: 303) i Debrzycy (Kalkbachtal) koło Kępin (Holzfuß 1924: 326–
327), a także wieś Przybrodzie (Forth) leżącą poniżej Gór Warblew-
skich (Beyersdorff, Koglin, Rosenow 1989: 508) oraz bezimienną dolinę 
z drewnianą chałupą (Krampe 1924) (Tabl. IV: B). Rysunki te opowia-
dały o specyfice i pięknie krajobrazu okolic Polanowa.  

Jako motyw fotograficznych kart pocztowych wybierano nieraz wi-
dok niepozorny, ale pełen uroku, taki jak obsadzona brzozami wiejska 
droga do wsi Rosocha (Ratzog) czy kamienisty strumień ze stadkiem 
kaczek przepływający koło (niewidocznego) kościoła w Kościernicy, 
utrwalony na pocztówce z 1930 roku. 
__________________ 

27 Polskie nazwy jezior według WMT 1989 (egzemplarz w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny, nr inw. 1680). 
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Podsumowanie 

Gmina Polanów należy do najlepiej udokumentowanych iko-
nograficznie gmin powiatu Sławno. Przyczyn jest kilka. Gmina, mimo 
że położona w głębi lądu, jest jednym z najatrakcyjniejszych obszarów 
Ziemi Sławieńskiej, zarówno pod względem przyrodniczym, głównie 
piękne jeziora i lesiste wzniesienia, jak i kulturowym, dzięki pałacom, 
szczególnie odznaczającemu się długą historią zamkowi w Krągu oraz, 
po części, dawnym kościołom. Dość słabo udokumentowane zostało 
stare chłopskie budownictwo wiejskie. Natomiast budynki świadczące 
o gospodarczym i kulturowym rozwoju wsi polanowskich w ostatnich 
dziesięcioleciach XIX i pierwszej połowie XX wieku były popularnymi 
motywami widokówek. Niezbyt wiele można się dowiedzieć z ikonogra-
fii o społeczno-kulturalnym życiu mieszkańców wsi; przeciwnie dla 
miasteczka Polanowa. Bogaty materiał zachowany w zbiorach rodzin-
nych, który umożliwił napisanie barwnej monografii poświęconej stoli-
cy gminy, pozwala też przekonać się, jak dawniej wyglądał Polanów  
i jak toczyło się życie jego mieszkańców. 
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Auf dem Dache Pommerns – alte Kartografie  
und Ikonografie der Gemeinde Pollnow 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die Gemeinde Pollnow gehört zu den Gemeinden des Kreises Sławno 
mit der am besten erhalten gebliebenen ikonografischen Dokumentation. 
Einfluss darauf haben die natürlichen Verhältnisse – die vielseitige Land-
schaft mit ihren Erhebungen und Hügeln, mit vielen Seen und anderen Kul-
turwerten wie Schlössern (Krangen) der Zeuge einer prachtvollen Vergan-
genheit.  

Die früheste bildliche Erwähnung des Geländes der Gemeinde Pollnow 
befindet sich auf der Landkarte Pommerns von Sebastian Münster aus dem 
Jahre 1550, den späteren Landkarten aus dem 17. und 18. Jh. von Eilhard 
Lubben (Lubinus), Friedrich Wilhelm Schmettau, David Gilly und auf den 
topografischen Karten des 19.Jh. 

Die ikonografische Dokumentation der Landschaft, des Bauwesens und 
der Bewohner entstand erst ab Ende des 19.Jh., hauptsächlich in Grafik und 
Fotografie. Ansichtskarten wurden durch die Post verbreitet, Fotografien in 
Familienalben gesammelt. Sehr gut erhalten sind Ansichten der Stadt Pol-
lnow. Auf den bildlichen Zeugen der Umgebung sieht man meistens Schlösser 
und Herrenhäuser (Krangen), Kirchen (oft mit ganzer Innenausstattung wie 
Krangen und Vellin), Dorfschenken, Geschäfte und Schulen. Sehr viele An-
sichten zeigen Wirtschaftsgebäude und Bahnhöfe. Es gibt fast gar keine 
Gruppenbilder von den Bewohnern der Gemeinde, auch wenig Fotos, die 
Bräuche oder außergewöhnliche Veranstaltungen dokumentieren. Spezifisch 
für die Gemeinde Polanów sind sehr zahlreiche Abbildungen der wundervol-
len Landschaft und schöner Jagdschlösschen. 
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Przestrzenne zmiany zasięgu lasów 
i gospodarowania w lasach  
gminy Polanów  
w ciągu ostatnich 400 lat  
 

JOANNA PLIT* (Warszawa) 

Wprowadzenie 

W każdym okresie historycznym społeczeństwo pozostawia  
w krajobrazie obraz swojej epoki, ślad ingerencji i przystosowania się 
do warunków środowiska naturalnego. W ciągu wieków następowały 
zmiany sposobów gospodarowania, różna była intensywność działalno-
ści mieszkańców. Skutkowało to odmiennym przestrzennym rozmiesz-
czenie pól, łąk i lasów, zmianami powierzchni oraz rozwinięcia granic 
poszczególnych użytków. Zmiany następowały również wewnątrz kom-
pleksów leśnych: ujednolicana była struktura wiekowa i gatunkowa 
drzewostanów, przekształcano runo i gleby, upraszczano, a nawet li-
kwidowano wielowarstwową strukturę lasów. Nawarstwianie się kul-
turowych przeobrażeń środowiska przyrodniczego powodowało prze-
twarzanie krajobrazu naturalnego w krajobraz kulturowy.  

Analizując zmiany zachodzące w lasach, nie wolno pominąć natural-
nych procesów regeneracyjnych przebiegających w przyrodzie, a zwłasz-
cza naturalnej sukcesji roślinności. Dostosowują one ekosystemy leśne 
do zmieniających się warunków przyrodniczych (np. klimatycznych)  
i pozwalają odradzać się roślinności na „wypadających” z gospodaro-
wania gruntach.  
__________________ 

* Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 
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1. Metodyka badań, analiza źródeł 

Analizę kartograficzną wykonano metodą retrospektywną, za-
czynając od materiałów współczesnych, stopniowo wkraczając w coraz 
odleglejsze czasy. Badania mogą sięgnąć do okresu, kiedy skartowano 
najstarszą mapę analizowanego obszaru (dla Pomorza jest to mapa 
Lubinusa datowana na początek XVII wieku). 

Wszystkie wybrane do analizy mapy muszą pochodzić z niezależ-
nych kartowań terenowych, nie powinny być uwzględniane kolejne 
wersje i modyfikacje wcześniejszych opracowań. Wykorzystano pięć 
serii map o zbliżonych skalach i podobnym stopniu szczegółowości oraz 
najstarszą w miarę dokładną mapę regionu, która stanowi tło analizy. 
Wybrano mapy: 

– 1618 – E. Lubinusa, Novo illustrissimi principatus Pomeraniae 
descriptis… w skali 1 : 227 000; 

– 1789 – D. Gilly’ego, Karte des Königl. Preuss. Herzogthum Vor- 
und Hinter- Pommern w skali 1 : 180 000; 

– 1850 – G.D. Reymanna, Special – Karte des Prussieschen Staats 
w skali 1 : 200 000; 

– 1893 – Karte des Deutschen Reiches w skali 1 : 100 000; 
– 1935 – Mapę taktyczną WIG w skali 1 : 100 000; 
– 1993 – Mapę Topograficzną Polski Zarządu Topograficznego 

Sztabu Generalnego WP w skali 1 : 100 000. 
Jako informacje uzupełniające traktowano dane pochodzące z: 
– niemieckich map Messtischblätter 1 : 25 000 z przełomu XIX i XX 

wieku; 
– Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000 z 1955 roku; 
– Mapy geologicznej Polski, A: mapa utworów powierzchniowych 

1 : 200 000 z 1972 roku; 
– Przeglądowej mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski 

1 : 300 000 wydanej w 1995 roku. 
Materiał kartograficzny został zeskanowany i komputerowo ujed-

nolicono skale wszystkich map do skali roboczej 1 : 100 000. Metodą 
kartograficzną sprowadzono je do jednolitego układu współrzędnych  
i identycznego odwzorowania. Jako podstawę opracowania przyjęto 
Mapę taktyczną WIG i do niej nawiązywano wszystkie korekty, nie-
zbędną reinterpretację zasięgów, zmiany lokalizacji obiektów. 

Najstarsze mapy wymagały przetworzenia – reinterpretacji. Ich 
bazą były nieliczne miejscowości, które miały astronomiczny pomiar 
szerokości i długości geograficznej. Mapy te były opracowane bez uży-
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cia dokładnych przyrządów (np. brak chronometrów powodował błędy 
w określeniu długości geograficznej). Na Rycinie 1 przedstawiono siat-
kę południków i równoleżników. Odchylenia przebiegu od linii pro-
stych wskazują na skalę błędów lokalizacji mapy Lubinusa (przedsta-
wiony fragment obejmuje gminę Polanów). 

Reinterpretacja treści polega na identyfikacji punktów wspólnych 
na mapie starej i na współczesnej, a następnie drogą wyliczeń odtwa-
rzaniu położenia innych elementów mapy (np. zlokalizowany kościół  
i skrzyżowanie dróg pozwala określić położenie rzeki, zasięg jeziora

 

Ryc. 1. Zniekształcenie przebiegu południków i równoleżników na fragmencie mapy  
 Lubinusa 
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czy granicę sąsiadującego lasu)1. Wiele punktów charakterystycznych 
zaznaczonych na starych mapach już nie istnieje. Niestety, im starsze 
dokumenty, tym mniej mamy punktów wspólnych, a w rezultacie do-
kładność i szczegółowość przetworzonej mapy jest coraz mniejsza. Trzy 
najstarsze opracowania kartograficzne wymagały reinterpretacji (sze-
rzej o metodzie patrz: Plit 2007). Szczegółowość analizy kartograficz-
nej jest wyznaczona przez jakość dostępnych materiałów kartogra-
ficznych. 

2. Warunki siedliskowe rozwoju lasów  
gminy Polanów 

Gmina Polanów położona jest Pojezierzu Pomorskim na styku 
kilku jednostek morfologicznych: północny i środkowy fragment znaj-
duje się na Wysoczyźnie Polanowskiej, południowa część na Pojezierzu 
Bytowskim. Niewielkie północne skrawki gminy według Kondrackiego 
(1994) należy zaliczyć do Równiny Sławieńskiej, a zachodnie do Równy 
Białogardzkiej. Obszar ma urozmaiconą, młodą rzeźbę polodowcową  
i mozaikową strukturę krajobrazu. Pagórkowata Wysoczyzna Polano-
wska pocięta jest głębokimi dolinami o płaskich dnach: Wieprzy, Bu-
kowej i Radwi oraz V-kształtnymi dolinkami drobnych cieków. Na 
Pojezierzu Bytowskim znajdują się malownicze jeziora (największymi 
są jeziora: Bobięcińskie Wielkie, Kamienne i Kwiecko). Charakterystycz-
ne są również odizolowane, bezodpływowe obniżenia wypełnione tor-
fem. O urozmaiconej rzeźbie gminy świadczą duże deniwelacje. Najwyż-
sza kulminacja terenu – 217 m n.p.m. – występuje w części wschodniej na 
Baraniej Górze, najniższe obniżenie w dolinie Radwi – 65 m n.p.m. Lu-
stra jezior położone są na różnej wysokości nad poziom morza (np. 
między Jeziorem Kamiennym i jeziorem Kwiecko jest tak duża, że 
wybudowana została elektrownia szczytowa w Żydowie).  
__________________ 

1 Jednoznacznie zlokalizowane punkty na obu mapach łączy się, najlepiej w system 
trójkątów. Proporcjonalnie wnosi się pozostałą treść na liniach przekroju (które tworzą 
boki trójkąta). Pracy nie można wykonać mechanicznie. Koniecznie trzeba uwzględniać 
położenie względem cieków, elementów rzeźby terenu. Przy interpretacji przebiegu 
dróg należy zwracać uwagę na sieć komunikacyjną na mapach bardziej współczesnych, 
odtwarzając zaś sieć hydrograficzną, warto pamiętać, żeby rzeka nie płynęła pod górę  
i poza doliną. Dla map wykonanych od drugiej połowy XIX wieku reinterpretację moż-
na przeprowadzić przy użyciu specjalistycznych programów kartograficznych. 
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Obszar leży w zasięgu moren czołowych i dennych fazy pomorskiej 
zlodowacenia bałtyckiego. Formy wypukłe zbudowane są z glin zwało-
wych moren czołowych i dennych (w północnej, centralnej i wschodniej 
części). Falista równina, którą budują piaski i żwiry akumulacji wodnolo-
dowcowej, niekiedy zwydmione, znajduje się w zachodniej i południowo- 
-zachodniej części gminy. Szerokie, płaskie dna pradolin (Radwi, połączo-
nej z pradoliną Grabowej i Wieprzy) oraz dna dolin wypełniają piaski  
i żwiry akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej oraz mady i muły akumu-
lacji rzecznej. W misach jeziornych zalegają mułki wstęgowe i torfy. 

Gleby w gminie są zróżnicowane w zależności od litologii podłoża; 
na glinach przeważnie żyzne i dość żyzne, głównie brunatne lub pseu-
dobrunatne, na utworach piaszczystych lub żwirowych rdzawe bądź 
pseudobielicowe. 

Sieć hydrograficzna gminy jest słabo wykształcona. Odprowadza 
wody we wszystkich kierunkach. W gminie Polanów znajdują się górne 
odcinki małych rzek. W licznych obniżeniach śródmorenowych groma-
dzi się woda w zagłębieniach bezodpływowych i niewielkich zbiornikach 
jeziornych (proces ten występuje zwłaszcza w południowo-wschodniej 
części analizowanego terenu). 

Gmina Polanów położona jest w strefie klimatu umiarkowanego 
będącego pod wyraźnym wpływem oceanicznych mas powietrza. Ce-
chują go niewielkie roczne amplitudy temperatur (łagodne zimy i nie-
zbyt upalne lata). Roczna suma opadów wynosi około 660 mm. Opady 
rozłożone są dość równomiernie w ciągu roku (nieco mniej wiosną, 
więcej jesienią). Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni 
(i ulega powolnemu wydłużaniu w wyniku ocieplenia klimatu) (Żmudz-
ka 2001). Warunki klimatyczne stwarzają dobre możliwości rozwoju 
roślinności. W zamierzchłych czasach niemal cały region porastały 
lasy, a jedynie niewielkie obszary naturalnie bezleśne zajmowały tor-
fowiska, mszary i wrzosowiska. Głównym drzewem lasotwórczym re-
gionu były buki. Występowały tu również: dęby, graby, wiązy, cisy, 
lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, topole, wierzby, olsze, klony zwy-
czajne, jawory oraz sosny. Obszar znajduje się poza naturalnym zasię-
giem świerka i modrzewia, jodły i jedlicy (daglezji). 

3. Roślinność potencjalna gminy Polanów 

Zróżnicowanie siedlisk roślinnych na analizowanym obszarze 
ilustruje mapa dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej (według 
koncepcji Tüxena 1956). Jest to fragment z dzisiejszej przeglądowej 
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mapy roślinności potencjalnej pokazujący, jakie zbiorowiska wyrosłyby 
na danym siedlisku w ciągu 100–200 lat, gdyby zaprzestać działalno-
ści człowieka. Na podstawie zróżnicowania środowiska przyrodniczego 
oraz współczesnej roślinności rzeczywistej, znając kręgi zbiorowisk 
zastępczych, można ekstrapolować tendencje rozwojowe roślinności2. 
Zbiorowiska potencjalne nie są tożsame zbiorowiskom, które rosły na 
tym terenie w dawnych wiekach. Zmianom uległy bowiem zarówno 
naturalne warunki środowiskowe, jak i znaczny był również wpływ 
działalności człowieka na szatę roślinną. Mapa potencjalnej roślinno-
ści naturalnej stanowi najlepszą (współcześnie możliwą) prognozę kie-
runków rozwojowych roślinności (Tabl. I). 

Rozmieszczenie siedlisk częściowo nawiązuje do form rzeźby tere-
nu i rodzaju materiału skalnego podłoża. W krajobrazie regionu domi-
nują siedliska buczyn (na utworach morenowych, zwłaszcza na more-
nie dennej i pagórkowatej). Na żyznych glebach brunatnych porasta 
potencjalnie żyzna buczyna niżowa. Zbiorowisko to tworzą zwarte, 
wielopiętrowe lasy bukowe. Gęstość listowia powoduje, że w pełni 
okresu wegetacyjnego dno lasu jest bardzo zacienione. Z tego powodu 
w buczynach znaczną część runa stanowią geofity – byliny kwitnące 
wczesną wiosną, gdy słońce jeszcze dociera do gruntu. Uboższa flory-
stycznie kwaśna buczyna (z paprociami i czarną jagodą w runie) roś-
nie na mniej zasobnych siedliskach, na skarpach i zboczach pagórków. 
Las dębowo-bukowy (często z domieszką sosny w drzewostanie) pora-
sta pagórki moren czołowych oraz ich zbocza o przepuszczalnym pod-
łożu gliniasto-żwirowo-piaszczystym. 

Płaskie obniżenia wypełnione osadami zastoiskowymi są siedli-
skiem grądów ubogich. Na obszarze Pomorza grądy („przegrały kon-
kurencję” z buczynami) zepchnięte zostały na siedliska żyzne, pozosta-
jące pod wpływem płytko zalegających wód gruntowych. Grądy mają  
w tym regionie charakter zbiorowisk ekstrazonalnych (Matuszkiewicz 
2001). Niewielkie fragmenty siedlisk grądowych znajdują się koło Po-
lanowa i wsi Nacław, w obniżeniach wypełnionych mułkami wstęgo-
wymi dawnych jezior. 

Na piaskach i żwirach akumulacji wodnolodowcowej oraz w dnach 
pradolin potencjalnie rosną bory mieszane (taka sytuacja występuje  
w górnym odcinku doliny Grabowej i jej dopływów). Jedynie tarasy 
__________________ 

2 Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna wyraża stan graniczny aktualnych 
tendencji sukcesyjnych roślinności zgodnie z obecnymi warunkami środowiska fizycz-
nogeograficznego (Matuszkiewicz 1999). 
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zalewowe wzdłuż cieków, gdzie osadzone zostały mady rzeczne, są sied-
liskiem łęgów olszowo-jesionowych. W bezodpływowych zabagnionych 
obniżeniach wypełnionych torfem – roślinnością nie tylko potencjalną, 
ale i rzeczywistą są olsy, bory bagienne i mszary. 

Na najuboższych siedliskach piaszczystych i żwirowych (osady 
fluwioglacjalne), na glebach rdzawych i pseudobielicowych rosną po-
tencjalnie bory mieszane (sosnowo-dębowe) i bory sosnowe. Duży płat 
suboceanicznych borów sosnowych występuje w południowo-zachodniej 
części gminy. W drzewostanie dominuje sosna z niewielkim udziałem 
brzozy brodawkowatej. Warstwa krzewów jest słabo zwarta (kruszyna, 
dąb, buk), w runie przeważają krzewinki oraz trawy wąskolistne i mchy. 
Dziś rosnące tam bory zgodne są z potencjałem siedliska. 

4. Zmiany zasięgów lasu wyinterpretowane  
ze źródeł kartograficznych 

Pomorze Zachodnie, w tym również ziemie dzisiejszej gminy 
Polanów, zasiedlone były od dawna. Już w dokumentach z 1307 roku 
odnotowano, iż w Polanowie znajdował się zameczek należący do rodu 
Święców. Lokacja miasta na prawie niemieckim datowana jest na 
1319 rok. Już w XIV wieku wykarczowano większość puszcz i lokowa-
no tam wsie na prawie niemieckim. Miały one charakterystyczny ni-
wowy układ użytków rolnych. Osadnicy przez kilka pierwszych lat 
mieli prawo do wycinania drzew w lasach do budowy domów i budyn-
ków gospodarczych (Labuda 2003). Region został zasiedlony przez 
ludność słowiańską oraz niemiecką i zagospodarowany rolniczo (głów-
nie na pola uprawne oraz pastwiska dla owiec, koni i bydła). Pozosta-
wiono tylko te kompleksy leśne, w których wypasano zwierzęta hodow-
lane i pozyskiwano karmę na zimę (wycinając odnowienia i młode 
drzewa liściaste) oraz niewielkie enklawy służące jako rezerwuar 
drewna opałowego i budowlanego.  

Mapa Lubinusa dokumentuje, iż w 1618 roku analizowany obszar 
był w ogromnej części odlesiony (Ryc. 2). Niemal cały ten teren był 
wykorzystywany gospodarczo jako pola i pastwiska. Jedyny większy, 
zwarty kompleks leśny znajdował się na południowy wschód od Pola-
nowa, na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Bytowskiego. Autor mapy 
zaznacza, iż były to lasy liściaste. Zgodnie z potencjałem siedliska 
można odtworzyć, że rosły tam żyzne buczyny i kwaśne buczyny, na-
tomiast w wilgotnych obniżeniach i wokół jezior torfowiska, olsy i bory 
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bagienne. Niewielkie iglaste laski występowały w sąsiedztwie jedno-
stek osadniczych (Carzin, Reckow, Jatzingen, Sidor, Buckow). Nie-
zgodność z siedliskiem większości z tych kompleksów świadczy, iż były 
uprawiane przez mieszkańców (prawdopodobnie, podobnie jak w in-
nych regionach Europy Centralnej, na porębach siane były sosnowe 
szyszki). 

Reinterpretację zasięgów z mapy Lubinusa oparłam przede wszyst-
kim na identyfikacji sieci hydrograficznej oraz lokalizacji miejscowo-
ści, które udało się zidentyfikować na mapie Gilly’ego oraz Reymanna. 
Mimo ograniczeń mapa jest bardzo cennym źródłem informacji. Przed-
stawia stan zagospodarowania regionu i gęstość sieci osadniczej przed 
wybuchem wojny trzydziestoletniej. Na mapie Lubinusa nie zaznaczono

 
Ryc. 2. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1618 roku 
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dużego kompleksu borowego wzdłuż Radwi. Jest prawdopodobne, iż 
autor nie wiedział o jego istnieniu. Tezę tę uprawdopodabniają rów-
nież duże deformacje treści tego fragmentu mapy. 

Wojna trzydziestoletnia, która objęła region w 1623 roku i trwała  
z przerwami aż do roku 1648, spowodowała w Księstwie Pomorskim 
ogromne zniszczenia. Działania zbrojne, kwaterowanie i przemarsze 
wielkich armii, głód, epidemie zdziesiątkowały ludność, niszczyły go-
spodarkę. W Polanowie i okolicy przez 15 lat stacjonowały wojska 
szwedzkie (oczywiście na koszt mieszkańców). Miasto ponownie znisz-
czone i złupione zostało w czasie „potopu” oraz spalone podczas odwe-
towej wyprawy Czarnieckiego w 1657 roku. W mniejszym stopniu zie-
mie regionu ucierpiały w czasie kolejnych konfliktów zbrojnych, które 
przetoczyły się przez Pomorze. Jednak aż do 1808 roku region nie miał 
szans na odrodzenie demograficzne i ekonomiczne. 

Mapa Gilly’ego z 1789 roku przedstawia obszar gminy Polanów 
znacznie słabiej zagospodarowany. Nieużytkowane grunty zarosły la-
sem lub krzakami. Powierzchnia lasów wyraźnie uległa powiększeniu 
(dwukrotnie większa niż na mapie Lubinusa). Zajmuje ona około 30–35% 
gruntów gminy. Mapa Gilly’ego jest bardziej dokładna i szczegółowa, 
przebieg granic lasów bardziej precyzyjny, a błąd lokalizacyjny mniej-
szy. W 1789 roku lasy rosły przede wszystkim na siedliskach uboższych: 
borów, borów mieszanych, a także lasów dębowo-bukowych i kwaśnych 
buczyn. Siedliska żyznych buczyn przeznaczano głównie na pola upraw-
ne. Rozmieszczenie lasów przedstawiono za pomocą Ryciny 3. 

Południowa część analizowanego obszaru w większości porośnięta 
był lasem. Bezleśna pozostała dolina Radwi i jej dopływów oraz dolina 
Grabowej, a także rozległa polana wokół Żydowa (Sydon) i Gołogóry 
(Breitenberg). Na północ od Polanowa w wyniku naturalnej sukcesji 
pojawił się duży, o powierzchni powyżej 25 km2, kompleks leśny. Zmniej-
szeniu uległa polana śródleśna wokół Kościernicy (Kosternitz). W wie-
lu miejscach wyrosły liczne niewielkie kompleksy. Jest bardzo praw-
dopodobne, że lasy odrodziły się drogą naturalnej sukcesji i były zgodne 
z potencjałem siedliska. Natomiast kondycja drzewostanu niemal na 
pewno nie była dobra – dorodne drzewa były wycinane przez okupan-
tów, niszczone w czasie działań wojennych, na masową skalę służyły 
ludności miejscowej do odbudowywania domów i na opał. Musiały do-
minować rzadkie młode drzewostany, w których udział drzew pionier-
skich (brzozy, topoli i wierzby) był duży. 

W 1850 roku powierzchnia lasów uległa niewielkim zmianom.  
W części północno-zachodniej odnotowano niewielki wzrost powierzchni, 
w części południowo-wschodniej spadek. Rozczłonkowane i częściowo
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Ryc. 3. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1783 roku 

wycięte zostały buczyny na Pojezierzu Brodnickim. Po wycięciu lasów 
poziom wód gruntowych bardzo się podniósł i teren uległ zabagnieniu. 
Rozpoczęto akcję melioracyjną (co dokumentuje mapa). Jednak z po-
wodu charakteru rzeźby terenu w słabo wykształconych dolinach 
rzecznych i licznie występujących zagłębieniach bezodpływowych wy-
siłki meliorantów przynosiły słabe rezultaty. 

Mapa Reymanna z 1850 roku dokumentuje stan zagospodarowania 
terenu w pierwszej połowie XIX wieku (Ryc. 4)3. Sytuacja polityczna  
__________________ 

3 Bazą mapy była już sieć triangulacyjna i zdjęcie stolikowe. Mapa jest więc znacz-
nie dokładniejsza, a lokalizacja obiektów i granice wydzieleń są obciążone mniejszymi 
błędami. 
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w regionie została w końcu ustabilizowana, a Pomorze weszło w skład 
państwa pruskiego. Szybko wzrastała liczba ludności, powstawały 
nowe wsie, rozbudowywano miasta i infrastrukturę drogową. Istotne 
zmiany nastąpiły w rolnictwie. Już w 1818 roku zrezygnowano z pańsz-
czyzny. Również na początku XIX wieku wprowadzono nowe rośliny 
uprawne (ziemniaki, buraki cukrowe), zmieniono system uprawy roli, 
przechodząc z trójpolówki na płodozmian. Wszystkie te czynniki spowo-
dowały intensyfikację i większą towarowość rolnictwa. 

Nie zrezygnowano natomiast z wypasu zwierząt hodowlanych: 
świń i bydła w buczynach i lasach dębowo-bukowych, owiec na odło-
gach i zarastających lasem nieużytkach, bydła i koni nie tylko na pa-

 
Ryc. 4. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1850 roku 
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stwiskach, ale również w łęgach i olsach. Intensywny wypas powodo-
wał zmiany w lasach. Zżerane były odrosty i młode drzewa, wyjadane 
bukwy i żołędzie, pędraki i owady, spulchniana i nawożona (a zwłasz-
cza wzbogacana w związki amonowe) była gleba. Zwiększał się udział 
roślin azotolubnych. Dzielenie ryciem kłącz, bulw i cebul powodowa- 
ło znaczny rozwój roślin wieloletnich (w tym geofitów). Jednocześnie 
zwierzęta przemieszczając się, powodowały stałą dostawę diaspor, a co 
się z tym wiąże – ekspansję gatunków roślin murawowych, łąkowych  
i pastwiskowych. Lasy intensywnie wypasane były rzadkie, bardziej 
prześwietlone, fizjonomicznie przypominały parki. 

W 1850 roku powierzchnia porośnięta przez lasy była nieco mniej-
sza niż na mapie Gilly’ego. Niewielki wzrost odnotowano na słabych 
glebach, zwłaszcza w zachodniej części analizowanego obszaru. Lasy 
łączone były tam w jeden większy kompleks, wyrównywana była po-
szarpana granica lasu. Powierzchnia porośnięta przez lasy wyraźnie 
zmniejszyła się w części południowo-wschodniej. W tym regionie dzie-
lono większe kompleksy na mniejsze fragmenty, wyrąbywano polany 
śródleśne. Granica polno-leśna została znacznie wydłużona. 

W południowo-zachodniej części gminy w sąsiedztwie jeziora Ni-
cemino rozpoczęto prace nad urządzeniem kompleksów leśnych po-
przez wytyczenie dróg i duktów oraz podział na oddziały. Mapa nie 
dokumentuje przebudowy drzewostanów ani sadzenia młodników.  
W legendzie mapy Reymanna brak rozróżnienia na lasy liściaste  
 iglaste. Jednak ze źródeł pisanych wiadomo, iż na całym obszarze las 
odnawiano, siejąc (niekiedy sadząc) gatunki drzew iglastych (sosny  
i świerka), systematycznie likwidowano odnowienia drzew liściastych. 
W Rejencji Koszalińskiej (do której wliczano dzisiejszy obszar gminy 
Polanów) w 1858 roku lasy prywatne stanowiły aż 72% całego areału 
lasów (Salmonowicz 2000). 

W drugiej połowie XIX wieku nastąpiła intensyfikacja gospodarowa-
nia na całym Pomorzu. Wycinano lasy na żyznych siedliskach, zamienia-
jąc je na pola (Ryc. 5). Niemal całkowicie odlesiono południowo-wschod-
nią część gminy. Powiększano również polany śródleśne, na przykład 
wokół wsi: Kościernica (Kosternitz), Sowinko (Neu Zowen), Sowno (Alt 
Zowen), Mirotki (Eichhof), Wietrzno (Vetterin) i Wielin (Vellin). Jedno-
cześnie z sukcesem prowadzono akcję zalesiania na gruntach mało 
urodzajnych oraz na obszarach, gdzie uprawa jest utrudniona z powo-
du dużych spadków terenu. Sadzono szybko rosnące, iglaste gatunki 
drzew, głównie sosnę, a na siedliskach wilgotniejszych i nieco bogat-
szych świerk i modrzew. 
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Ryc. 5. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1893 roku 

Urządzanie lasów na terenie gminy Polanów napotykało na duże 
trudności. Lasy rosnące na obszarach płaskich lub falistych zostały 
urządzone i pocięte szachownicą duktów (stanowiły one jednak mniej 
niż połowę areału). Były to lasy produkcyjne, głównie sosnowe, lub 
mieszane sosnowo-bukowo-dębowe. Prowadzono w nich wiekową i ga-
tunkową przebudowę drzewostanów4. Mapa dokumentuje, że urządza-
nie lasów na przełomie wieków objęło około 75% lasów. Lasy na stro-
mych zboczach i pagórkach morenowych oraz lasy siedlisk wilgotnych, 
__________________ 

4 Legenda mapy z 1893 roku rozróżnia lasy liściaste, mieszane i iglaste. 
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a także bardzo małe kompleksy pozostawiono spontanicznej sukcesji, 
wycinając w nich gniazdowo dorodne drzewa, a dosadzano sosny, mo-
drzewie i świerki. W 1900 roku lasy iglaste sosnowe i świerkowe sta-
nowiły już 90% drzewostanów (Salmonowicz 2000). Gospodarka leśna 
doprowadziła do zwiększenia efektywności (szybciej pozyskiwano drew-
no pożądanych gatunków drzew), ale jednocześnie degradowano sied-
liska, zmniejszano odporność ekosystemów na pożary i gradacje szkod-
ników, zmniejszano bioróżnorodność przyrody. Wycinanie bukowych  
i dębowych drzewostanów nasiennych w lasach oraz sadzenie młodni-
ków sosnowych i świerkowych ograniczało możliwości wypasu świń  
w lasach. W XX wieku, gdy w produkcji rolniczej pojawiły się nadwyż-
ki ziemniaków, rozpoczęto dokarmianie zwierząt hodowlanych i wypas 
w lasach uległ zmniejszeniu. 

Czterdziestolecie 1893–1936 cechuje się brakiem większych zmian 
zasięgu lasów. Obserwuje się jedynie kosmetyczne wyrównywanie 
przebiegu granic kompleksów. Nie oznacza to jednak braku gospoda-
rowania w lasach. Leśnicy wycinają drzewostan w wieku rębnym,  
a poręby zalesiają, sadząc gatunki szybko rosnące. Prowadzona była 
akcja urządzania lasów i przebudowy drzewostanów (upraszczanie 
struktury wiekowej i gatunkowej) (Ryc. 6). 

Duże zmiany w regionie nastąpiły w trakcie i bezpośrednio po  
II wojnie światowej. Przesuwanie się frontu oraz zmiany polityczne 
wywołały masowe ucieczki i wysiedlanie miejscowej ludności, a na-
stępnie zasiedlenie terenu przez mniej licznych osadników ze Wscho-
du. Spowodowało to przerwanie ciągłości kulturowej, przestawienie  
z gospodarki kapitalistycznej na socjalistyczną. W gminie Polanów 
nastąpiły duże zmiany krajobrazów kulturowych. Obszar rolniczo-leś-
ny przekształcono w leśno-rolny. 

Zasięg lasów pod koniec XX wieku dokumentuje Rycina 7. Po-
wierzchnia lasów znacznie się powiększyła. W połowie lat 90. lasy po-
rastały ponad 55%, a nieużytki zajmowały blisko 8% powierzchni gmi-
ny. Już istniejące kompleksy leśne połączono w większe, tworząc 
powiązany system korytarzy ekologicznych wzdłuż Bukowej, Radwi  
i Polnicy. Mapa dokumentuje ponowne zalesianie południowo-wschod-
niej części gminy. Melioracja fragmentu Pojezierza Bytowskiego nale-
żącego do gminy Polanów nie przyniosła spodziewanych efektów i naj-
lepszym sposobem gospodarowania okazało się tam leśnictwo. Wzrost 
powierzchni leśnej odnotowuje się na obszarach o urozmaiconej  
rzeźbie. 
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Ryc. 6. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1935 roku 

Lasy zostały przejęte w całości przez Lasy Państwowe. Polscy leś-
nicy kontynuowali kierunki i sposób gospodarowania w lasach wpro-
wadzone przez Niemców. Na szeroką skalę kontynuowano akcję prze-
budowy drzewostanów. Preferowano gatunki iglaste, szybko rosnące  
– szybko przynoszące zysk. Przyrost powierzchni leśnej następował  
w wyniku sztucznych nasadzeń (głównie sosnowych lub świerkowych). 
Siedliska borów, borów mieszanych, kwaśnych dąbrów i lasów dębowo-
bukowych zadrzewiono sosną z domieszką świerka. Jedynie gdzie-
niegdzie lasy liściaste zachowały się na siedliskach żyznych buczyn  
i olsów. Pod koniec XX wieku służby leśne zmodyfikowały sposób 
uprawy lasu, wprowadzając do drzewostanów nasadzenia drzew liścia-
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Ryc. 7. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy Polanów w 1993 roku 

stych. W rezultacie dziś dominują młode drzewostany mieszane, głów-
nie sosnowe i świerkowe z bardzo gęstym, bogatym podrostem gatun-
ków drzew liściastych i krzewów. Obecnie nie prowadzi się wypasu  
w lasach, a liczebność zwierzyny płowej nie jest zbyt duża. Podrost nie 
jest niszczony przez leśników, dlatego lasy są gęste i bardzo zacienio-
ne. Trzeba podkreślić, że na większości terenu rosną lasy niezgodne  
z potencjałem siedliska, degradujące gleby i niewykorzystujące w pełni 
zasobów siedliska. 

W następnych latach (przełom XX i XXI wieku) na terenie gminy 
Polanów nie nastąpił dalszy wzrost powierzchni leśnej. Według da-
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nych GUS powierzchnia lasu uległa zmniejszeniu do 53%, a kilkupro-
centowy udział powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 
mniejszy od odsetka nieużytków dziesięć lat wcześniej. Zatem, w gmi-
nie Polanów występuje odwrotny proces niż w innych gminach Ziemi 
Sławieńskiej. 

Podsumowanie – trwałość użytkowania leśnego 

Zmiany zasięgu lasów w XIX i XX wieku przedstawiono za 
pomocą syntetycznej mapy (Ryc. 8). Na jedną mapę naniesiono zasięgi 
z lat: 1850, 1893, 1935 i 1993, a na powstających polach kartogramu 
natężeniem czerni zaznaczono trwałość użytkowania leśnego. W XIX 
wieku powierzchnia leśna nie ulegała większym zmianom, natomiast 
zmieniono lokalizację i zasięgi niektórych kompleksów leśnych. W ciągu 
ostatnich 100 lat następował stały wzrost powierzchni leśnej. Proces 
był jednokierunkowy, ale niejednostajny, miał okresy stabilizacji na 
początku XX wieku, na przełomie XX i XXI wieku oraz przyspieszenia. 

Około 45% powierzchni leśnej ma charakter stabilny i nie uległa 
zmianom w ciągu ostatnich 200 lat. Dalszych 15% oznaczono jako lasy 
przez 150 lat. Trwałe użytkowanie leśne charakteryzuje obszary ubo-
gich siedlisk na piaszczysto-żwirowych równinach akumulacji wodno-
lodowcowej oraz w pradolinach. Również trwałe są kompleksy leśne na 
zboczach pagórków i stromych skarpach. Wpływa to pozytywnie na 
stabilizację podłoża i zmniejszanie erozji gleb. 

Trwałość ekosystemów leśnych ma duże znaczenie ekologiczne, 
gdyż gwarantuje prawidłowy rozwój lasu, jego odnawianie, utrzymy-
wanie bogactwa flory i fauny, trwałość procesów glebowych. Trwałość 
kompleksów leśnych nie oznacza jednocześnie, iż w kompleksach tych 
rośnie starodrzew. Drzewostan, który doszedł do wieku rębnego, nie-
mal wszędzie został wycięty (pozostawiono jedynie niewielkie po-
wierzchnie nasienne). Poręby nie były uprawiane rolniczo, lecz sadzo-
no młodniki – odnawiając las. 

Warto podkreślić powrót po 350 latach do użytkowania leśnego 
ziem położonych na południowy wschód od Polanowa. Mimo żyznych 
gleb gliniasty obszar o urozmaiconej rzeźbie okazał się zbyt trudny do 
uprawy roli. 

W wyniku malejącej gęstości zaludnienia zmniejsza się presja 
człowieka na środowisko przyrodnicze. W ciągu ostatnich 400 lat krajo-
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Ryc. 8. Trwałość lasów na terenie gminy Polanów 

L e g e n d a: 1 – powierzchnie o trwałym sposobie użytkowania, 2 – powierzchnie o przeważającym 
sposobie użytkowania, 3 – powierzchnie o zmiennym sposobie użytkowania, 4 – powierzchnie  
o sporadycznym sposobie użytkowania, 5 – powierzchnie bezleśne 

braz kulturowy gminy Polanów ulega wyraźnemu procesowi rena-
turalizacji. Zwiększa się udział lasów. Zwiększa się bogactwo flory  
i fauny.  

Bogactwo przyrody żywej i nieożywionej zostało docenione –  frag-
ment doliny Grabowej włączono do obszarów ochrony siedlisk w ra-
mach Natury 2000, a morenowe pagórki porośnięte lasem, położone na 
wschód od Polanowa, do obszarów chronionego krajobrazu. 
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Räumliche Veränderungen der Wälder  
und ihre Bewirtschaftung in der Gemeinde  
Polanów/Pollnow im Laufe von 400 Jahren 

 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Für diese Analyse wurden 4 Serien verschiedener Landkarten mit 
ähnlichen Skalen ausgewertet, auch die älteste kartografische Arbeit – die 
Lubinsche Landkarte aus dem Jahre 1618. Die historisch-kartografische Ana-
lyse wurde mit einer retrospektiven Methode ausgeführt, angefangen mit 
aktuellen Materialien bis hin zu den ältesten. Die ältesten Landkarten benö-
tigten eine Reinterpretation. Dies gelang mit Hilfe von Karten einiger Ort-
schaften, die eine astronomische Messung ihrer geografischen Breite und 
Länge besaßen. Dank dieser reichhaltigen kartografischen räumlichen Mate-
rialien, konnte man die Veränderungen der Bewirtschaftung der Wälder und 
auch ihre Ausbreitung im Rahmen von 400 Jahren analysieren. 
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Die Ausbreitung der Wälder illustrieren die Karten 3–8. Die größten 
Waldveränderungen auf der Schlawer Erde traten vor dem 30-jährigen Krieg 
auf. Aus jener Zeit stammt die Kieferbepflanzung. 1783 war die Nutzfläche 
der Wälder doppelt so groß, jedoch die Bäume jünger. Einfluss darauf hatte 
vielleicht die Ansiedlung der Menschen, die im Laufe der Jahre die Wälder 
rodeten, aber auf schlechterem Boden, an Abhängen und Hügeln Bäume an-
pflanzten. Man änderte den Baumbestand, Buchenwald wurde durch Kiefer- 
und Tannenmonokulturen ersetzt. Nach dem 2. Weltkrieg wurden Privatwäl-
der verstaatlicht. Den Waldbestand vergrößerte man bis zu 55% des Gesamt-
areals der einzelnen Gemeinden. Nach 350 Jahren kehrte man zur Bewirt-
schaftung und Nutzung der Wälder zurück, denn trotz fruchtbaren Bodens 
und guter Oberflächengestaltung war die Bearbeitung des Terrains für die 
Landwirtschaft zu mühevoll. Man änderte den Baumbestand und legte große 
Waldkomplexe an. Heute dominieren Kieferbestände, die jedoch mit den frü-
heren Standorten nicht übereinstimmen. Die Dauer der Waldnutzungen zei-
gen die Abbildungen. 
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Parki dworskie gminy Polanów 
Część 1 
 

ZBIGNIEW SOBISZ* (Słupsk) 

Wstęp i uwagi metodyczne 

Według inwentaryzacji z lat powojennych w gminie Polanów 
(Pollnow) zarejestrowano 19 parków (Wendlandt i in. 1992) objętych 
ochroną zabytkową i założeń parkowych nieujętych w rejestrach za-
bytków. Powstawały one od pierwszej połowy XVIII do drugiej połowy 
XX wieku na istniejących zadrzewieniach leśnych lub śródpolnych 
enklaw leśnych przylegających do zabudowań dworskich. Część zakła-
dano w obrębie dworów i pałaców należących do wielkich rodów nie-
mieckich, m.in.: von Below, von Glasenapp, von Lettow, von Massow, 
von Natzmer, von Podewils, von Ramel, von Wrangel (Duncker 1857–
1884; Vollack 1986; Neuschäffer 1994). 

Praca przedstawia stan zachowania parków dworskich w miejsco-
wościach gminy Polanów, których założycielami lub pierwszymi wła-
ścicielami była rodzina von Lettow. Pierwsza wzmianka o tej rodzinie 
pojawia się na kartach historii rodów pomorskich w 1364 roku, kiedy 
Erdmann Vorbeck po powrocie z pobytu na Litwie otrzymał przydo-
mek Lithauer lub Lettow (Lettow 1882a; Vorbeck-Lettow 1968). Syn 
Erdmanna Witzke od 1409 roku był właścicielem dóbr ziemskich na 
Ziemi Miasteckiej, z których największymi były majątki alodialne 
Świerzno (Groß Schwirsen) i Świerzenko (Klein Schwirsen). Po nim 
dziedziczył majątki w 1453 roku Laurentius von Lettow (Bagmihl 
1843). Od 1672 roku zasięg dóbr rodu von Lettow można było zakreślić 
__________________ 

* Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku. 
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terytorialnym trójkątem między Ciecholubiem (Techlipp), Miastkiem 
(Rummelsburg) i Polanowem (Lettow 1882b). Kolejnym właścicielem 
założeń dworsko-parkowych była rodzina von Glasenapp, o których 
będzie traktować część II opracowania o parkach Ziemi Polanowskiej. 
W części III podejmę próbę odtworzenia historii parków i ich infra-
struktury, których założycielem był znany ród pomorski – von Podewils. 

Badania nad florą roślin naczyniowych parków dworskich prowa-
dziłem w latach 2007–2009. Poza szczegółowymi spisami florystycz-
nymi, mierzyłem obwody okazałych drzew na wysokości 130 cm od ich 
podstawy (pierśnica). Nazewnictwo roślin naczyniowych podałem za 
Mirkiem (i in. 2002). Nomenklatura odmian i form botanicznych oraz 
mieszańców jest zgodna z dziełem Senety i Dolatowskiego (2002). 

W charakterystyce parków za nazwami miejscowości podałem nu-
mer ewidencyjny i datę wpisu do rejestru zabytków według Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Brak numerów ozna-
cza, że obiekt nie jest w rejestrze zabytków. W nawiasach kursywą 
podałem niemiecką nazwę miejscowości obowiązującą do 1945 roku 
(Kaemmerer 1988; Białecki 2002). 

1. Charakterystyka parków 

Chocimino (Gutzmin) (A–947, 25.02.1977) 

Wykaz nieruchomości i właścicieli ziemskich z 1575 roku wy-
mieniał rodzinę von Lettow jako właścicieli Chocimina, Starego Żeli-
borza (Sellberg) i Żydowa (Sydow). Częścią lenna von Lettowów zarzą-
dzał Clawes Knuth. Od 1618 roku właścicielem był Antonius Natzmer, 
który przebudował miejscowy kościół. Od tegoż roku Chociminem za-
rządzali członkowie tej rodziny. Ostatnim z nich był Carl Friedrich, 
który w 1840 roku sprzedał majątek Carlowi Friedrichowi Wilhelmowi 
Hasse. Potem zmieniali się właściciele dóbr chocimińskich. Na począt-
ku ubiegłego wieku majątek należał do Franza Wietholza – radcy  
z Koszalina (Köslin), który w 1911 roku sprzedał go rodzinie von der 
Osten-Fabeck. Na terenie parku na Górze Zamkowej (Schloßberg) 
zbudowali oni nowy dwuskrzydłowy dwór. W starym dworze pozostała 
administracja majątku. W latach 1919–1926 gospodarstwo dzierżawił 
Streffer. Majątek w tym czasie zaczął przynosić straty i w 1929 roku 
przejął go urząd powierniczy, a w 1937 roku kupił dr Merensky, który 
po powrocie z południowo-zachodniej Afryki zaczął wprowadzać nowe 
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doświadczenia z agronomii, hydrauliki i techniki rolniczej (Ott 1989). 
W tym okresie zbudowano unikatowy na Pomorzu wodociąg działający 
na zasadzie taranu hydraulicznego. W 1939 roku niszczejący budynek 
starego dworu został rozebrany (Szalewska i in. 1975c). 

Park o powierzchni 3,2 ha założony w stylu parku romantycznego 
był zorientowany wzdłuż linii S–W. W tym kierunku przebiega dzisiaj 
droga wjazdowa do majątku oraz dwie równoległe aleje: kasztanowco-
wa i jaworowa, wychodzące od elewacji ogrodowej dworu. Przed dwo-
rem (Tabl. I: A) od strony placu folwarcznego zachował się jeden okaz 
cisa pospolitego (Taxus baccata), z trzech posadzonych pod koniec XIX 
wieku (Żak 2000). 

Na szczególną uwagę zasługują lipy drobnolistne (Tilia cordata) ros-
nące wzdłuż drogi dojazdowej do majątku, z których najokazalsza cztero-
przewodnikowa ma 375 cm obwodu. Obok niej rosną dwie lipy drobno-
listne: trzyprzewodnikowa (355 cm) i dwuprzewodnikowa (340 cm). 
Pod tą ostatnią rośnie komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-hen-
ricus), która na Pomorzu jest gatunkiem rzadkim, znajdującym się na 
„Czerwonej Liście” (Żukowski, Jackowiak 1995). W północno-zachod-
nim narożniku dworu zanotowano altanę złożoną z trzech dębów szy-
pułkowych (Quercus robur) o obwodach 625, 370 i 320 cm. 

Założenie parkowe jest dobrze zachowane. Układ alei, grupy staro-
drzewia, stawy wykorzystujące cieki wodne, otwarte polany pozwalają 
na odtworzenie pierwotnych osi krajobrazowych parku. Niewątpliwie 
ważną osią jest aleja prowadząca od pałacu do dawnego ogrodnictwa. 
Na wysokości transformatora uwagę zwraca szpaler klonów jaworów 
(Acer pseudoplatanus) w kształcie litery „U”, gdzie drzewa mają od 
115 do 280 cm obwodu, a najokazalsze ma 295 cm obwodu. Na prze-
dłużeniu szpaleru zachowały się ruiny starego dworu, którego otocze-
nie porastają krzewy bzu koralowego (Sambucus racemosa) oraz pod-
rost buka pospolitego (Fagus sylvatica), grabu pospolitego (Carpinus 
betulus) i klonu pospolitego (Acer platanoides). Drugą oś parku stano-
wi aleja kasztanowców pospolitych (Aesculus hippocastanum) przyle-
gająca równolegle do strumienia wypływającego z górnego stawu. Nad 
brzegiem strumienia rośnie olsza czarna (Alnus glutinosa), z których 
najokazalsza, trzyprzewodnikowa, ma obwody pni 210/190/130 cm. 
Obok niej rosną buki pospolite o obwodach 440 i 380 cm oraz dąb szy-
pułkowy (395 cm). 

We wschodniej części założenia parkowego, na wyraźnym wznie-
sieniu otoczonym lasem bukowym, założono cmentarz rodowy von der 
Osten-Fabeck (Tabl. I: B). Rosną przy nim stare dęby (dwuprzewodni-
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kowy 520 cm i pojedyncze drzewa o obwodach 445, 360, 310 cm) oraz 
buk pospolity o obwodzie 400 cm. Pod okapem buków i dębów rosną 
chronione konwalia majowa (Convallaria majalis) i przytulia wonna 
(Galium odorata). Za cmentarzem w obniżeniu jest staw, którego 
brzegi masowo porasta chroniona kruszyna pospolita (Frangula al-
nus). Wśród drzew nad stawem uwagę zwracają dwa graby pospolite  
o obwodach 290 i 275 cm. 

Na tyłach pałacu jego obecni mieszkańcy założyli niewielki sad  
i ogrody warzywne. Za nimi, w kierunku północno-zachodnim zacho-
wał się starodrzew bukowy, wśród którego na uwagę zasługują gatun-
ki obce – choina kanadyjska (Tsuga canadensis) i sosna wejmutka 
(Pinus strobus). 

Rochowo (Rochow) (A–1130, 11.10.1980) 

Od 1575 roku było to lenno rodu von Lettow. Matrykuły ko-
ścielne z lat 1590 i 1628 podały, że w skład majątku w Rochowie 
wchodziło 10 włók, 10 chłopów i 2 zagrodników. W 1655 roku majątek 
był podzielony na cztery części. W 1717 roku Klaus von Lettow scalił 
podzielony majątek. Wdowa po nim w 1741 roku sprzedała dobra 
Franzowi von Glasenapp na 28 lat. Ten w 1752 roku odsprzedała je na 
trzy lata Leopoldowi Wilhelmowi von Wrangel, który z kolei w 1774 
roku sprzedał majątek Hansowi Kasparowi von Steinkeller. W roku 
1777 sprzedał on majątek Augustowi Wilhelmowi von Below, który  
w 1783 roku dalej odsprzedał go Augustowi Friedrichowi von Loeben, 
który zmarł w 1799 roku. Wdowa po nim w 1802 roku wydziedziczyła 
dzieci i objęła cały majątek. Po jej śmierci majątek wykupił Ludwig 
von Lettow i wydzierżawił go na 25 lat Augustowi Zernoth. W 1851 
roku przedłużył okres dzierżawy do 1889 roku. Jednak w 1860 roku 
odziedziczył majątek Kuhnke, który w 1881 roku odsprzedał go radcy 
miejskiemu Wietholzowi z Koszalina. W tym też czasie majątek usta-
nowiono alodialnym, dziedzicznym oraz wolnym od zobowiązań i cię-
żarów feudalnych. Został on sprzedany rentierowi Friedriechowi Pal-
latz. W latach 1901–1904 majątek był w rękach mistrza rycerskiego 
Otto Limana ze Świerczyny (Schwarzin). Od 1904 roku Rochowo było 
w rękach rodziny Wilke (Gohrbandt 1938b). 

Park o powierzchni 2,15 ha ma charakter naturalistyczny. Przy je-
go założeniu wykorzystano fragment dawnej enklawy leśnej w kraj-
obrazie rolniczym, uzupełnionej nasadzeniami szpalerów drzew igla-
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stych i liściastych. Przy drodze wiejskiej graniczącej z parkiem rośnie 
grupa drzew o cechach pomnikowych: jesion wyniosły (Fraxinus excel-
sior) ze szkarpawą nasadą pnia (Tabl. II: A) o obwodzie 515 cm, lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) (345 cm) i graby pospolite (Carpinus betu-
lus) (265, 240 cm). Na uwagę zasługuje stary sad, w którym dominują 
jabłonie domowe (Malus domestica). Najokazalsze trzyprzewodnikowe 
drzewo ma obwody pni 170/160/110 cm. Obok niej rośnie grusza pospo-
lita (Pyrus pyraster) o obwodzie 200 cm. Uzupełnieniem drzewostanu 
sadu są: śliwy domowe (Prunus domestica), wiśnie pospolite (Prunus 
cerasus) i wiśnie ptasie (Prunus avium). Wśród tych ostatnich najoka-
zalsze o obwodach 155, 150 i 130 cm rosną wzdłuż szpaleru świerków 
pospolitych (Picea abies). Szpaler świerkowy złożony z 52 drzew sta-
nowi zewnętrzną granicę parku. Kilka drzew w tym szpalerze ma ob-
wody od 210 do 235 cm. Na końcu szpaleru zanotowano fragment sta-
rej 120-letniej plantacji leszczyny pospolitej (Corylus avellana). 

Od brukowanej drogi do miejsca, gdzie znajdował się dwór, prowa-
dzi aleja dojazdowa obsadzona 26 kasztanowcami pospolitymi (Aescu-
lus hippocastanum) o obwodach od 195 do 245 cm. W podszycie alei 
zanotowano krzewy jaśminowca wonnego (Philadelphus coronarius)  
i bzu czarnego (Sambucus nigra). Dwór, który znajdował się między 
sadem a aleją kasztanowcową, został rozebrany w 1970 roku (Wierz-
chowiecki 1979b). 

Przy podwórzu folwarcznym rośnie szpaler 11 dębów szypułko-
wych (Quercus robur), z których cztery mają wymiary drzew pomni-
kowych – 410, 395, 380 i 360 cm obwodu. Pod okapem dębów zanoto-
wano w warstwie krzewów tawlinę jarzębolistną (Sorbaria sorbifolia) 
(Tabl. II: B). Wzdłuż ogrodzenia, przy polnej drodze prowadzącej do 
Mzdówka (Misdow A), rosną dęby szypułkowe (320, 285 cm obwodu)  
i klony pospolite (Acer platanoides) (310 i 280 cm). Obok stajni z 1923 
roku (Tabl. III: A), w warstwie krzewów zanotowano: śnieguliczkę 
białą (Symphoricarpos albus), bez czarny (Sambucus nigra) i śliwę 
tarninę (Prunus spinosa). 

W zachodniej części założenia dworsko-parkowego znajduje się 
drzewostan liściasty złożony głównie z: klonu jaworu (Acer pseudopla-
tanus), wiązu polnego (Ulmus minor), lipy drobnolistnej (Tilia corda-
ta), kasztanowca pospolitego (Aesculus hippocastanum). Warstwę pod-
szytu tworzy podrost gatunków dominujących. W runie przeważają: 
bluszcz pospolity (Hedera helix), jaskier ostry i rozłogowy (Ranunculus 
acris i R. repens) oraz gajowiec żółty (Galeobdolon luteum). 
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Rzeczyca Mała (Klein Reetz) (A–1129, 11.10.1980) 

Wieś należała zawsze do dóbr Przytocka (Pritzig). W 1672 ro-
ku po podziale majątku, a także Osowa (Wussow), dobra te otrzymali 
Rüdiger i Adam Heinrich – synowie Christiana von Lettow. Christian 
Rüdiger w 1748 roku majątek przekazał swojemu synowi Friedrichowi 
Wilhelmowi von Lettow. Rok później sprzedał Rzeczycę Małą i część 
Przytocka radcy prawnemu Felixowi Otto von Kamecke, który w 1766 
roku przekazał swoją część bratu Georgowi Albrechtowi. Po jego 
śmierci w 1791 roku spadkobiercami byli synowie brata Otto Maximi-
liana von Kamecke. W 1808 roku właścicielem został Maximilian von 
Kamecke, a w 1821 roku Otto von Kamecke, który przekazał je w 1859 
roku swojemu synowi. Ogrodnicy rodziny von Kamecke sprowadzali do 
parku w Rzeczycy Małej i Warblewa materiał szkółkarski z renomo-
wanych firm ogrodniczych, między innymi: Neumüller, Teetzmann, 
Späth. Przy kompleksie leśnym w Rzeczycy założono poletka sadzonek 
drzew iglastych, które rozprowadzano do parków i ogrodów okolic Po-
lanowa i Miastka (Rummelsburg) (Späth 1930). Do 1902 roku Rzeczy-
ca Mała była w rękach rodu von Kamecke, w tym bowiem roku kupiec 
Max Dahle dokonał zakupu dóbr rzeczyckich. Po nim w 1911 roku 
majątek odziedziczył von Riepenhausen, radca poselski z Krągu (Kran-
gen), który sprzedał go Magdalenie Grund. Od niej w 1921 roku mają-
tek kupił Botho Schröder, a w 1932 roku Walter Krech. Od 1933 roku 
właścicielem był Hans von Wedemeyer (Gohrbandt 1938b). 

Park o powierzchni 1,7 ha stanowi fragment leśnej enklawy wśród 
pól uprawnych. Głównym elementem kompozycji założenia jest dwór 
(Tabl. III: B), który obecnie jest leśniczówką „Łowiecką” pod zarządem 
Nadleśnictwa Polanów. Do połowy lat 60. ubiegłego wieku był użytko-
wany jako siedziba zarządu lasów państwowych (Wierzchowiecki 
1979a). Do założenia prowadzi aleja świerków pospolitych (Picea 
abies) złożona z 363 drzew (Tabl. IV: A). Na trawniku przy wjeździe do 
parku posadzono krzewy: cyprysika groszkowego odm. pierzastej 
(Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’), irgi pospolitej (Cotoneaster inte-
gerrimus), forsycji pośredniej (Forsythia xintermedia) oraz ostrokrze-
wu kolczastego (Ilex aquifolium). Między krzewami notowano podrost 
robinii akacjowej (Robinia pseudacacia). Przy garażach rośnie dwu-
przewodnikowy dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni 200  
i 210 cm. Pod jego okapem zanotowano chronionego barwinka pospoli-
tego (Vinca minor). W tej części parku w drzewostanie dominuje lipa 
drobnolistna (Tilia cordata), klon pospolity (Acer platanoides) i wiąz 
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polny (Ulmus minor). Wiosną w runie masowo obserwowano zawilca 
gajowego (Anemone nemorosa) i szczawika zajęczego (Oxalis acetosella), 
którym towarzyszył ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna). Na początku 
lata ich miejsce zajęły płaty gwiazdnicy wielkokwiatowej (Holostea 
holostea) i kokoryczki wielkokwiatowej (Polygonatum multiflorum). 

Półkolisty podjazd przed dworem obsadzony został 41 świerkami 
pospolitymi, z których najokazalszym jest dwuprzewodnikowy o obwo-
dzie 195 cm. Centralną część podjazdu obsadzono: żywopłotem z ligu-
stru pospolitego (Ligustrum vulgare), sosną kosą (Pinus mugo) i jałow-
cem płożącym (Juniperus horizontalis). Od strony elewacji ogrodowej 
zadbana polana została obsadzona: sosną zwyczajną (Pinus sylvestris), 
tawułą ożankolistną (Spiraea chamaedryfolia), tawułą japońską (Spi-
raea japonica) i pigwowcem japońskim (Chaenomeles japonica). Na 
skraju polany przy stawie parkowym postawiono altanę ogrodową. 
Brzegi stawu porasta olsza czarna (Alnus glutinosa) z domieszką bzu 
koralowego (Sambucus racemosa). Pod ich okapem dominuje szuwar 
wąskopałkowy (Typhetum angustifoliae). 

W prawym narożniku dworu, od strony elewacji ogrodowej, w leś-
nej części parku, dominuje dąb szypułkowy z dużym udziałem: sosny 
zwyczajnej, lipy drobnolistnej, klonu jaworu (Acer pseudoplatanus)  
i jarząbu pospolitego (Sorbus aucuparia). Spośród starodrzewia par-
kowego na uwagę zasługuje brzoza brodawkowata (Betula pendula)  
o obwodzie 205 cm. W podszycie zanotowano podrost drzew parkowych 
oraz krzewy leszczyny pospolitej (Corylus avellana), róży dzikiej (Rosa 
canina) i głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna). 

Rzeczyca Wielka (Gross Reetz) 

Pierwszym właścicielem Rzeczycy Wielkiej od chwili jej po-
wstania w 1575 roku był Peter Lettow – pan na Przytocku (Pritzig) 
(Gohrbandt 1938a). Jego syn Paul w 1618 roku odziedziczył po ojcu 
dobra Rzeczycy oraz Płocko (Plötzig), Pustowo (Püstow) i Rochowo 
(Rochow). W spadku od wuja Clausa Lettow otrzymał połowę jego ma-
jątku, który w 1647 roku odziedziczył dobra od brata Antona Christia-
na von Lettow. Paul von Lettow majątek Rzeczycy Wielkiej przepisał 
na synów Georga i Paula. Georg przekazał połowę spadku swojemu 
synowi Georgowi Bertramowi i żonie. W 1691 roku sprzedał dobra za 
3700 guldenów staroście Georgowi Christianowi von Massow. Od nie-
go majątek wykupił Klaus Albrecht von Lettow. Po jego śmierci odzie-
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dziczyła wdowa, która w 1705 roku za 7650 guldenów sprzedała go 
Franzowi von Glasenapp. Jego syn Andreas w 1747 roku zbył dobra na 
25 lat Martinowi von Below, a po jego śmierci Ferdinandowi Johan-
nowi von Below. Od 1796 roku właścicielem Rzeczycy Wielkiej był 
pułkownik Karl Ernst von Lettow. Po nim odziedziczył syn Ludwig, 
który umarł bezpotomnie w 1840 roku. Po nim odziedziczyli bracia 
Bogislaw i Georg Leopold Constantin von Lettow. W 1846 roku Rze-
czycę Wielką dzierżawił hrabia Max von Schwerin, który w 1856 roku 
odstąpił dobra rodzinie von Kehler. W 1882 roku umarł Georg Leopold 
Constatnin von Lettow, a dobrami po nim zarządzał Hermann von 
Lettow. Od 1900 roku do końca wojny w 1945 roku Rzeczyca była  
w rękach rodziny von Lettow (Gohrbandt 1938b). 

Do 1989 roku właścicielem parku w Rzeczycy było Państwowe Go-
spodarstwo Rolne, następnie Agencja Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. Siedziba dyrekcji zakładu rolnego mieściła się we dworze, który 
rozebrano po koniec lat 60. ubiegłego wieku. 

W parku o powierzchni 2,35 ha zachował się czytelny układ alei, 
ścieżek i szpalerów. Na miano pomnika przyrody zasługują zarówno 
aleja grabowa złożona z 58 drzew (Tabl. IV: B), jak również szpaler 
grabowy w kształcie litery L, gdzie dłuższe ramię szpaleru liczy 76,  
a krótsze 28 drzew (Tabl. V: A). Zachowały się również fragmenty alei 
dębowej, gdzie dęby szypułkowe (Quercus robur) mają obwody od 240 
do 260 cm oraz alei lipowej, w której lipy drobnolistne (Tilia cordata) 
osiągają obwody od 270 do 290 cm. W drzewostanie parku dominują 
klony jawory (Acer pseudoplatanus) i graby pospolite (Carpinus betu-
lus) z domieszką świerków pospolitych (Picea abies) oraz kasztanow-
ców pospolitych (Aesculus hippocastanum). Warstwę krzewów budują: 
śnieguliczki białe (Symphoricarpos albus), tawuły wierzbolistne (Spi-
raea salicifolia), lilaki pospolite (Syringa vulgaris), ligustry pospolite 
(Ligustrum vulgaris) i maliny właściwe (Rubus idaeus). 

Od strony pól dnem wąwozu płynie bezimienny ciek. Nad jego 
brzegami rosną: olsza czarna (Alnus glutinosa), brzoza brodawkowata 
(Betula pendula) i bez czarny (Sambucus nigra). Przy drodze prowa-
dzącej od wąwozu do wsi rosną dwa pomnikowe dęby szypułkowe  
o imponujących obwodach 560 (Ryc. 1) i 590 cm. Ten ostatni ma wy-
próchniały pień i wymaga konserwacji. Na wierzchowinie wąwozu 
zanotowano cztery dęby szypułkowe o obwodach: 340, 330, 320 i 295 cm 
oraz grupę 12 świerków pospolitych o obwodach od 210 do 310 cm. 
Nieopodal ruin dworu rosną pomnikowe drzewa: lipa drobnolistna 
(460 cm) i trzy buki pospolite (Fagus sylvatica) o obwodach 375, 340  
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Warblewo (Varbelow) (A–989, 20.02.1978) 

W 1784 roku Warblewo było lennem rodziny von Lettow i von 
Massow. Matrykuła z tegoż roku podała, że 33/80 włók należało do 
Miastka (Rummelsburg), a 117/160 włók do Sławna (Schlawe) (Müh-
hlbach 1938). W 1795 roku Johann Wutstrack odkupił obie części po-
dzielonego majątku i scalił dobra łącznie z folwarkiem Sandkathen  
i osadą strażników leśnych Gramkathen1. Według wyciągów urzędu 
katastralnego właścicielem majątku w 1862 roku był wyższy radca 
sądu krajowego Albert von Kamecke, który nabył go w 1820 roku od 
rodziny von Natzmer. Po nim dobra objął Ernst von Schwichow.  
W latach 1921–1934 dobrami zarządzał Georg Suhrmann. Od 1934 
roku do końca II wojny światowej właścicielem dworu i parku była 
Else Jarmer, żona mistrza rzeźnickiego z Polanowa (Salow 1989). 

Rabatę do głównego wejścia do dworu (Tabl. V: B) obsadzono ja-
łowcem pospolitym (Juniperus communis) i różą rdzawą (Rosa rubigi-
nosa). Jej obwódkę podkreślono nasadzeniami: liliowca żółtego (Heme-
rocallis flava), lilii królewskiej (Lilium regale), piwonii lekarskiej 
(Paeonia officinalis) i ślazówki letniej (Lavatera trimestris). Przed 
dworem w półkolu rosną lipy drobnolistne (Tilia cordata) o pomniko-
wych wymiarach: trzyprzewodnikowa (450 cm), dwuprzewodnikowe 
(445, 400 cm) i jednoprzewodnikowa (445 cm). Stanowią one fragment 
dawnej alei wjazdowej do założenia (Szalewska i in. 1975a). Nieopodal 
lipowej altany zachował się fragment starego sadu z dominacją śliw 
domowych (Prunus domestica). 

Park o powierzchni 3,3 ha ma styl romantyczny i jest położony  
w północnej części wsi. Centralną jego część stanowią dwa stawy  
o łącznej powierzchni 32 arów. Stawy te połączone są rowem, którego 
przepływ wody był niegdyś regulowany za pomocą drewnianego prze-
pustu. Obecnie jeden ze stawów jest w znacznym stopniu zarośnięty 
czermienią błotną (Calla palustris) (Tabl. VI: A). Brzegi odtworzonego 
przez właścicieli drugiego stawu porastają zarośla łozowe z udziałem 
wierzb: szarej (Salix cinerea), pięciopręcikowej (S. pentandra) i uszatej 
(S. aurita). Uzupełnieniem łozowiska jest brzoza brodawkowata (Betu-
la pendula) i olsza czarna (Alnus glutinosa). Ciekawym zjawiskiem 
__________________ 

1 Osady obecnie nie istnieją. Od 1885 roku folwark Sandkathen nie został ujęty  
w księgach katastralnych. Po parcelacji majątku Warblewo w 1927 roku osady Gram-
kathen nie umieszczono na mapie topograficznej 1 : 25 000 (Meßtischblatt Nr 1866 – 
Pollnow (1935) – kwerenda autora w Bibliotece Gdańskiej PAN.  
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jest występowanie chronionej paprotki zwyczajnej (Polypodium vulga-
re) jako epifitu u podstawy pnia jednej z olsz czarnych. W tej części 
parku rośnie topola szara (Populus xcanescens) o obwodzie 180 cm. 

Drzewostan parku stanowi kwaśna buczyna niżowa, w której do-
minuje buk pospolity (Fagus sylvatica) i kosmatka owłosiona (Luzula 
pilosa). Uzupełnieniem drzewostanu są: klon pospolity (Acer plata-
noides), brzoza brodawkowata (Betula pendula) i graby pospolite (Carpi-
nus betulus). Wzdłuż ścieżki parkowej w tym zbiorowisku zanotowano 
kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine). Ten storczyk ma 
szeroką skalę ekologiczną, rośnie w lasach bukowych, na łąkach i wy-
dmach nadmorskich. Można go spotkać również na przydrożach, przy 
rowach melioracyjnych i parkach podworskich (Szlachetko, Skakuj 
1996; Sobisz, Truchan 2005). 

Od strony północnej park od okolicznych pól odgranicza dwurzę-
dowy szpaler świerkowy. Podrost w tym szpalerze stanowią jarząb 
pospolity (Sorbus aucuparia) i samosiew buka. Pod okapem buków  
o obwodach 260, 280 i 285 cm rosną zarośla niecierpka gruczołowatego 
(Impatiens glandulifera) i chronionej konwalii majowej (Convallaria 
majalis). 

Żydowo A (Sydow A) (A–952, 28.02.1977) 

Lustracja z 1575 roku wymieniła rodzinę von Lettow jako 
właścicieli Żydowa, Chocimina (Gutzmin) i Starego Żeliborza (Sell-
berg). W matrykułach rycerstwa pomorskiego z 1628 roku widniało 
nazwisko Jürgena Woitke jako właściciela Żydowa. W 1740 roku ma-
jątek podzielono na dwie części – A i B. W 1908 roku majątek B kupiło 
Pomorskie Towarzystwo Osiedleńcze i rozparcelowało. W tym samym 
roku majątek A wydzierżawił Epping. W 1928 roku dobra Żydowa A 
objął jego syn Hugo Epping (Schudak 1989). 

Park o powierzchni 2,6 ha powstał w drugiej połowie XIX wieku  
w północnej części wsi. Przy jego zakładaniu wykorzystano naturalne 
warunki terenowe: wierzchowinę i zbocze morenowego wzgórza, dno 
jaru wypełnionego wodami strumienia bez nazwy (Szalewska i in. 
1975b). Zachodnią granicę założenia parkowego stanowi nasyp dawnej 
linii kolejowej Polanów–Bobolice. Na nasypie zanotowano grupę 11 
świerków pospolitych (Picea abies) i altanę złożoną z trzech klonów 
pospolitych (Acer platanoides) o pomnikowych wymiarach pni (380, 
360 i 345 cm). Pod okapem tych drzew obserwowano podrost topo- 
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li osiki (Populus tremula) i okazałe płaty niecierpka gruczołowatego 
(Impatiens glandulifera). 

W południowej części placu folwarcznego stoi dwór zbudowany  
w latach 1909–1911, obecnie częściowo o dużym stopniu dewaloryzacji 
(Tabl. VI: B). Mieszkania w budynku dworu są własnością prywatną, 
natomiast park jest pod zarządem Agencji Nieruchomości Rolnych  
w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie (UG w Polanowie, informacja 
ustna, lipiec 2006). Od strony wschodniej na plac folwarczny prowa-
dziła aleja wjazdowa między stróżówką i owczarnią (Ryc. 2), należą-
cymi do byłego Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej. Pozosta- 
ło po niej niewiele drzew, między innymi grab pospolity o obwodzie  
235 cm i klon pospolity (Acer platanoides) (210 cm obwodu). Od strony 
północnej dworu na zagospodarowanej polanie parkowej rosną: lipy 
drobnolistne (Tilia cordata), kasztanowce pospolite (Aesculus hippoca-
stanum), klony pospolite (najokazalszy ma 390 cm obwodu), dęby szy-
pułkowe (Quercus robur) (najokazalszy o obwodzie 395 cm) i podrost 
klonu jaworu (Acer pseudoplatanus). W prawym narożniku polany 
parkowej rośnie pomnikowy klon pospolity o trzech przewodnikach  
o obwodzie 540 cm. W runie pod klonem zaobserwowano nasadzenia 
runianki japońskiej (Pachysandra torminalis). Część polany parkowej

 

Ryc. 2. Żydowo, owczarnia na placu folwarcznym. Fot. Z. Sobisz, 2007 
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przeznaczono na działki warzywne, a część na plac rekreacyjny dla 
obecnych mieszkańców dworu. Centralne miejsce placu zajmują cy-
prysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) oraz młode nasadzenia: 
modrzewia europejskiego (Larix europaea), choiny kanadyjskiej (Tsu-
ga canadensis) i daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii). Uzupełnie-
niem drzewostanu tego placu są nasadzenia krzewów: sumaka octow-
ca (Rhus typhina), jałowca płożącego (Juniperus horizontalis), głogu 
dwuszyjkowego (Crataegus laevigata) i wierzby płaczącej (Salix xse-
pulcralis ‘Chrysocoma’). Wokół nasadzeń krzewów obserwowano kępy 
szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis). 

Zakończenie 

Większość zachowanych parków na Ziemi Polanowskiej jest 
pozostałością głównie XVIII- i XX-wiecznych założeń, których powsta-
nie oparto na istniejących miejscowych zadrzewieniach, kompleksach 
leśnych lub zespołach drzew. Na ogół reprezentują styl krajobrazowy, 
naturalistyczny, charakterystyczny i typowy dla tego okresu. Drzewo-
stany parkowe to ostoja szlachetnych gatunków wiekowo starych drzew, 
których wymiary i kształtny pokrój w naturalnych siedliskach należą 
do rzadkości. To tym samym wielki bank genów, z których jeszcze 
ważniejszy stanowią gatunki obcego pochodzenia. Te, które przetrwa-
ły, są tym samym w doskonały sposób zaaklimatyzowane i stanowią 
najcenniejszy materiał odtwórczy danego gatunku czy odmiany. Na 
uwagę zasługują sadzone obce taksony: choina kanadyjska, daglezja 
zielona, sosna wejmutka i ostrokrzew kolczasty. W parkach dworskich 
i folwarcznych historia nieustannie odciska swoje piętno. Czas, a nie-
stety często ręka ludzka niszczą bezpowrotnie fragmenty starodrze-
wia, zacierając układ alei i ścieżek, niszczą mury dworów i ogrodzeń. 
Godnym podkreślenia jest fakt odtworzenia dawnego układu parków 
w Rzeczycy Małej i Warblewie. 
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Schlossparkanlagen  
in der Gemeinde Polanów/Pollnow 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

In den Jahren 2007–2009 wurden in der Gemeinde Polanów Unter-
suchungen von 6 Schlossparkanlagen durchgeführt, von denen 5 jetzt unter 
Denkmalschutz stehen: Gutzmin, Rochow, Klein Reetz, Varbelow und Sydow. 
Der Park in Reetz befindet sich auf der Liste des Konservators. In den Anla-
gen fanden wir zahlreiche wertvolle Arten, und Abarten von Bäumen und 
Sträuchern vor, auch gut erhaltene Alleen, Spaliere, Hecken und Baumgrup-
pen. Einige erhielten den Status eines Naturdenkmals, wie z.B. Stieleichen in 
Gutzmin (Querus robur, 625 cm und 510 cm Umfang), und in Reetz (590 und 
560 cm Umfang). Im Sydower Park wächst ein Spitzahorn (Acer platanoides 
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540 cm), in Rochow eine Esche (Fraxinus excelsior 515 cm). Sehr beachtens-
wert ist eine Gruppe von 3 kleinblättrigen Linden (Tilia cordata 450, 445,  
400 cm) in Varbelow und 2 gemeine Buchen (Fagus sylvatica 445, 440 cm) in 
Gutzmin. Sehr seltene Exemplare der Dendrologie, die in den Anlagen auftre-
ten, sind: Kiefern (Pinus mugo) in Klein Reetz und (Pinus strobus), die kana-
dische Kiefer (Tsuga canadensis), die gemeine Eibe (Taxus baccata). Interes-
sante Naturobjekte sind Alleen und Baumspaliere, die spezifische ökologische 
Gänge bilden. Eine der schönsten Alleen mit 363 Tannen (Picea abies) befin-
det sich in Klein Reetz. Die Reetzer Parkallee besteht aus 58 Hainbuchen 
(Carpinus betulus), das Hainbughenspalisf dagegen aus 104 Bäumen. Unter 
Naturschutz stehen: die Maiblume (Convallaria majalis), der duftende Wald-
meister (Galium odoratum) und die in dieser Region seltene Gänseblume 
Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus) in Gutzmin. Zu den ebenfalls 
geschützten Pflanzen gehören: der breitblättrige Sumpfwurz (Epipactis 
helleborine), der einfache Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) in Varbelow. Die 
Schlossparkanlagen in der Gemeinde Polanów sind, trotz ihrer teilweisen 
Devastierung, sehr wertvolle Naturobjekte, die besondere Aufmerksamkeit 
verdienen. 
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Zespoły folwarczne  
w krajobrazie kulturowym  
gminy Polanów 
 

MARIA WITEK*, WALDEMAR WITEK** (Szczecin) 

Wstęp 

Zespoły rezydencyjno-folwarczne to jeden z głównych wyróż-
ników w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego. Są także domi-
nantami architektoniczno-krajobrazowymi w strukturze wsi. Naukowe 
zainteresowanie architekturą folwarczną (inwentarską, gospodarczą 
czy przemysłową)1 pozostaje wszakże w cieniu badań czy monografii 
dotyczących zabytkowych zespołów dworsko-parkowych. Można poku-
sić się o stwierdzenie, że jest to architektura „niedostrzegana” (Łęcki, 
Nowacki, Jakimowicz 1994), a tym samym niedoceniana i zapomnia-
na, traktowana często jako „zło konieczne”, towarzyszące zespołom 
rezydencjonalnym. A przecież tylko prawidłowo funkcjonujący i zarzą-
dzany folwark2 mógł dostarczać ówczesnym właścicielom ziemskim 
odpowiednich środków do budowy okazałych pałaców lub założeń par-
kowo-ogrodowych. 
__________________ 

** Biuro Dokumentacji Zabytków. 
** Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. 
1 Współcześnie problematyką zespołów folwarcznych zajmowali się m.in.: Jarze-

wicz 1990; 1996; Kodym-Kozaczko 1993; 2006; Witek 2006; Witek, Witek 2009 oraz 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (katalogi 
budownictwa folwarcznego). 

2 Folwark to duża posiadłość ziemska obejmująca grunty orne, łąki i pastwiska  
z przynależącymi do niej budynkami gospodarczymi, pracownikami najemnymi (lub 
odrabiających pańszczyznę), a produkty rolne głównie przeznaczone były na zbyt. 



306  Maria Witek, Waldemar Witek 

XIX-wieczne przemiany gospodarcze, społeczne czy techniczne wpro-
wadziły również wiele zmian w rolnictwie, szczególnie w sposobie go-
spodarowania, zarządzania oraz w strukturze i kompozycji zabudowy 
folwarcznej. W owym czasie nastąpił wzrost produkcji roślinnej, roz-
wój hodowli bydła, koni i trzody (przy stopniowym ograniczaniu chowu 
owiec), a także rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Powyższe uwa-
runkowania miały swoje odzwierciedlenie w ówcześnie kształtowanych 
zespołach folwarcznych, gdzie właściciele majątków wykazywali du- 
żą dbałość zarówno o stronę użytkową budynków gospodarczych, jak 
również o wartości estetyczne, a także ład przestrzenny wokół swoich 
rezydencji. Zabudowa podwórzy gospodarczych bądź dziedzińców przy 
dworach była komponowana według określonych standardów, a nawet 
poradników (np. Tiedemann 1898), ze szczególnym uwzględnieniem 
form zgeometryzowanych, z osiami widokowymi. Z kolei w budownic-
twie folwarcznym zmiany dotyczyły: 

1) zapotrzebowania na wielkokubaturowe budynki inwentarsko- 
-magazynowe o określonych konstrukcjach, 

2) zaniku drewnianego budulca i zastępowania go trwalszym ma-
teriałem, jak kamień i cegła (a od końca XIX wieku żeliwo, stal, 
beton), 

3) wzrostu znaczenia wystroju architektonicznego, który był zgod-
ny z ogólnymi trendami w architekturze. 

1. Majątki ziemskie w gminie Polanów 

Gmina Polanów, w obecnych granicach administracyjnych, po-
łożona jest na Wysoczyźnie Polanowskiej, przeciętej – w układzie po-
łudnikowym – doliną rzeki Grabowy. Obszar ten charakteryzuje się 
urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi wyniesieniami (Święte Góry 
Polanowskie) i blisko 52-procentowym zalesieniem, głównie we wschod-
niej części gminy, wzdłuż rzeki Grabowa. Zachodnia część gminy two-
rzy szeroką enklawę o charakterze rolniczym, otoczoną lasami. 

Powyższe uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze miały zasad-
niczy wpływ na rozwój osadnictwa na tym obszarze. W średniowieczu 
wsie lokowano na terenach o potencjalnie dogodnych warunkach rol-
niczych, np.: Bukowo (Buckow, Wendisch Buckow), Cetuń (Zetthun), 
Dadzewo (Datzow), Garbno (Gerbin), Kościernica (Kösternitz) lub w są-
siedztwie historycznych traktów czy rzek, np.: Krąg (Krangen), Rze-
czyca (Reetz), Wielin (Vellin). W owym czasie znaczne działy w tych 
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wsiach należały do kilku rodów rycerskich: Cummerow (Bożenice – 
Bosens, Komorowo – Kummerow), von Glasenapp (Cetuń, Dadzewo, 
Garbno, Nacław – Natzlaff), von Lettow (Chocimino – Gutzmin, Rze-
czyca), von Natzmer (Wielin), von Podewils (Krąg) oraz, przejściowo, 
do zakonu joannitów i biskupstwa kamieńskiego (Dadzewo) czy klasz-
toru Norbertanek w Słupsku (Bukowo). Ówczesne wsie miały założe-
nia placowe (głównie owalnice), ulicowo-placowe lub w formie krótkich 
ulicówek. 

W kolejnych stuleciach stopniowo powiększały się włości rycerskie 
i rozwijała się gospodarka folwarczna oparta na pańszczyźnie. Loko-
wano nowe wsie czy osady folwarczne, które należały do wspomnia-
nych rodów szlacheckich, np.: Rochowo (Rochow) – von Lettow i von 
Glasenapp, Świerczyna (Schwarzin) – von Podewils, Wietrzno (Vet-
trin) – von Glasenapp. 

W XIX wieku po reformie uwłaszczeniowej nastąpił dynamiczny 
rozwój gospodarki folwarcznej opartej na sile najemnej oraz procesie 
kształtowania się dużych zespołów (podwórzy) folwarcznych, których 
elementy przetrwały do czasów współczesnych. Liczne zmiany własno-
ściowe wynikały z ogólnych praw rynkowych lub wiązały się z łącze-
niem majątków w ramach koligacji rodzinnych. Dominującą pozycję 
własnościową zachowały opisane rody, a pojedyncze wsie – majątki 
przeszły w ręce rodzin: von Ramin (Cetuń), von Senden (Garbno, Na-
cław), von Drosedow (Kościernica), von Below i von Schwerin-Putzar 
(Wietrzno), von Clare-Bauhaben (Wielin) i von Rieppenhausen (Krąg). 
Od połowy XIX wieku powstawały nowe folwarki, zakładane na tzw. 
surowym korzeniu w ramach starych majątków, np.: Domachowo 
(Hansen) – należące do Bukowa, Krytno (Kritten) – w majątku Sowno, 
Nadbór (Nadebahr) – w kluczu Nacław oraz na gruntach miasta Pola-
nowa – na przykład Gilewo (Wilhelmshof).  

W końcu XIX wieku dziewięć majątków (PGA 1892) na obszarze 
obecnej gminy Polanów miało powyżej 1000 ha ziemi; do największych 
należały: Nacław (z Dadzewem, Nadbórem i Karlottą) – około 2500 ha, 
Kościernica – 2660 ha, Krąg – 1760 ha i Chocimino – około 1500 ha. 
Dominowały grunty orne z uprawami zbóż i roślin okopowych, ale 
znaczną część posiadłości ziemskich stanowiły lasy. Do drugiej połowy 
XIX wieku hodowla opierała się chowie owiec, a z czasem nastąpił 
znaczny wzrost hodowli krów i nierogacizny (Stępiński 2000). W wielu 
majątkach działały gorzelnie, młyny, tartaki, huty szkła czy cegielnie, 
pracujące na miejscowe potrzeby inwestycyjne. 
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W pierwszej połowie XX wieku w strukturze własności ziemskiej 
(LAPP 1939) na obszarze obecnej gminy Polanów można zaobserwo-
wać kilka charakterystycznych zjawisk i procesów. Przede wszystkim 
dobra te stanowiły przedmiot obrotu handlowego, stąd częste zmiany 
właścicieli i powoływanie dzierżawców czy administratorów w mająt-
kach lub folwarkach. Nowymi właścicielami byli zarówno przedstawi-
ciele nowych rodów szlacheckich, na przykład von Osten-Fabeck (Cho-
cimino), jak osoby prywatne związane instytucjami finansowymi 
(Kościernica – bankier Basler z Belgii, Świerczyna – Bank Ziemski  
z Berlina), handlem (Rzeczyca Mała – kupiec Dahle z Polanowa) czy  
w ramach przedsiębiorstw (Komorowo – Pomorska Spółka Uprawo-
wa). W latach 30. XX wieku dwa majątki (Krąg i Sowno z folwarkiem 
Krytno) zostały rozparcelowane, a ziemie ponownie zagospodarowane 
w ramach tzw. kolonizacji wewnętrznej. Właściciele majątku w Krągu 
(von Rieppenhausen) zachowali rezydencję z 14 ha ziemi i cały kom-
pleks leśny, liczący około 700 ha. Na rozparcelowanych 387 ha osa-
dzono 27 kolonistów, w tym dawnych robotników folwarcznych.  

W ówczesnej strukturze rolnej dominowała produkcja zbóż i roślin 
okopowych, a w inwentarzu hodowla bydła i trzody chlewnej. Ponadto 
niektóre majątki (lub folwarki) wyspecjalizowały się w określonej pro-
dukcji, na przykład uprawie ziemniaków sadzeniaków (Bożenice) czy 
traw nasiennych (Domachowo). Nadal ważną rolę w działalności mająt-
ków odgrywała planowa gospodarka leśna, stąd rozbudowana struktura 
administracji leśnej z leśniczówkami i osadami robotników leśnych,  
a także przemysłem (drzewnym?) związanym z przeróbką drewna. 

Tak ukształtowana struktura własności ziemskiej przetrwała do 
1939 roku. W owym czasie na obecnym obszarze gminy Polanów wy-
stępowało około 30 zespołów rezydencyjno-parkowo-folwarcznych lub 
założeń folwarcznych. W czasie II wojny światowej niektóre majątki 
wykorzystywały do pracy robotników przymusowych lub jeńców (np. 
Komorowo). 

W 1945 roku po przejściu frontu wiele zespołów pofolwarcznych zo-
stało „automatycznie” przejętych przez wojska radzieckie. Ich produk-
cja zaspokajała potrzeby aprowizacyjne armii, a po zakończeniu wojny 
utrzymywała stacjonujące oddziały. W kilku majątkach radziecka ad-
ministracja wojskowa funkcjonowała do 1949–1950 roku (np.: Bożenice, 
Komorowo, Krytno, Nacław, Rzeczyca Wielka, Wielin), a siłę najemną 
stanowiła także ludność niemiecka, na przykład Nacław, w którym 
działała szkoła niemiecka. W sensie formalnym wszystkie majątki – 
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jako „porzucone dobro poniemieckie” – zostały upaństwowione i były 
zarządzane przez Państwowe Nieruchomości Ziemskie.  

W 1949 roku utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne, a naj-
większym zespołem na tym obszarze był PGR w Nacławiu, któremu 
podlegały okoliczne zespoły pofolwarczne. W latach 70. XX wieku część 
nieruchomości pofolwarcznych weszła w skład nowo utworzonych 
Państwowych Ośrodków Hodowli Zarodowej z dyrekcją w Świerczynie, 
w tym dawne majątki w: Bożenicach, Bukowie, Domachowie, Komo-
rowie i Nacławiu. Zachowane rezydencje (dwory, pałace, zamek) prze-
znaczono na cele administracyjno-mieszkalne miejscowych gospo-
darstw rolnych bądź zostały one zaadaptowane na potrzeby opieki 
społecznej (Cetuń), szkolno-wychowawcze (Świercze, Wietrzno) i szko-
leniowo-wczasowe (Krąg). 

W 1991 roku całość państwowej gospodarki rolnej została przejęta 
przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych. Obecnie większość nieruchomości 
ziemskich i zespołów pofolwarcznych jest dzierżawiona między innymi 
przez spółki (cywilne i z ograniczoną odpowiedzialnością), koła łowiec-
kie (Garbno, Gilewo) lub stanowi własność prywatną (Komorowo, Ro-
chowo, Rzeczyca Mała, Wielin). 

Na obszarze obecnej gminy Polanów odnotowano i udokumento-
wano 12 założeń rezydencyjno-parkowych (Kępińska 1988; Jakimo-
wicz 1956; Winter 1974; Szalewska, Maciejewska, Uciechowski 1975; 
Engel 1976; 1977) i 19 zespołów folwarcznych3, w tym z obiektami 
wpisanymi do rejestru zabytków (rezydencje i parki). W wyniku zmian 
geopolitycznych, gospodarczych i technologicznych wiele zespołów za-
budowy folwarcznej uległo dekompozycji (np. Cetuń, Komorowo, Kryt-
no), modernizacji (np. Wietrzno), a nawet zniszczeniu (np. Rzeczyca 
Mała). Tylko pojedyncze zespoły folwarczne (np.: Dadzewo, Domacho-
wo, Nacław, Rochowo, Świerczyna) lub obiekty w ramach podwórzy 
gospodarczych (np.: Bożenice, Chocimino, Garbno, Gilewo, Kościenica, 
Wietrzno) są użytkowane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.  
W całości natomiast użytkowane są (zamieszkałe) domy robotników 
folwarcznych. 

Większość, zachowanych obiektów rezydencjonalnych (6 dworów  
i 5 pałaców) wzniesiono w XIX wieku i przebudowano w pierwszej po-
łowie XX wieku. Są to budynki o neostylowych lub eklektycznych for-
__________________ 

3 Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa zespołów folwarcznych 
w archiwum WUOZ, Delegatura w Koszalinie. 
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mach architektonicznych. Na uwagę zasługuje zespół zamkowy w Krą-
gu, o XIV-wiecznej metryce, z renesansową formą z 1580 roku (i póź-
niejszymi nawarstwieniami), zaadaptowany na cele hotelowe (Hotel 
Podewils – Krąg). 

2. Analiza układów przestrzennych 

W sensie historyczno-przestrzennym majątki polanowskie  
w większości zostały wkomponowane w dawne średniowieczne wsie 
placowe (np.: Chocimino, Garbno, Kościenica, Rzeczyca, Wielin, Żydo-
wo) i ulicowe (np.: Cetuń, Komorowo, Krąg, Nacław), stanowiąc domi-
nantę tych układów ruralistycznych. Z reguły zespoły rezydencyjno- 
-folwarczne lokowane były na obrzeżach tych układów, zachowując 
pierwotną kompozycję wsi (Ryc. 1), ale w kilku przypadkach majątki 
zostały „wpisane” w historyczną strukturę przestrzenną, przez co do-
szło do znacznych przekształceń, na przykład w Bukowie i Świerczy-
nie. Z kolei nowe, głównie XIX-wieczne folwarki, były zakładane na 
miejscu wcześniejszych gospodarstw lub na tzw. surowym korzeniu  
i miały formę ulicówek folwarcznych (np.: Dadzewo, Gilewo, Krytno, 
Wietrzno) (Ryc. 2) lub jednodworczych folwarków (np.: Karlota, Rzysz-
czewko, Szczerbin). 

Zabudowa dawnych zespołów rezydencyjno-folwarcznych czy fol-
warcznych tworzy z reguły zwarte wnętrza architektoniczne o prze-
myślanych kompozycjach przestrzennych i osiach widokowych oraz 
kompleksowych rozwiązaniach użytkowych. Głównym wyznacznikiem 
kompozycji podwórza folwarcznego była funkcja tego wnętrza i po-
szczególnych budynków, dostosowana do profilu gospodarki majątku 
ziemskiego. Budynki charakteryzują się dużą różnorodnością form 
architektonicznych, skali oraz zastosowanej dekoracji i wystroju, czę-
sto o niewielkiej wartości jednostkowej, tworzącej jednakże harmonij-
ne zespoły lub wnętrza o cechach indywidualnych. 

W polanowskich zespołach pofolwarcznych dominowały dwa typy 
kompozycji przestrzennej: 

1) geometryczne (czworoboczne) – zamknięte, w kształcie prostoką-
ta, z dworem i parkiem na osi oraz kolonią mieszkalną przy dro-
dze dojazdowej do podwórza (np.: Bożenice, Bukowo, Chocimino, 
Dadzewo, Rochowo), 

2) geometryczne, w kształcie podkowy otwartej od strony drogi (np.: 
Domachowo, Kościenica, Krytno, Wielin) z drugim (czworobocz-
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nym) podwórzem gospodarczym (np.: Cetuń, Nacław, Rzeczyca 
Wielka, Świerczyna) oraz koloniami mieszkalnymi dla robotni-
ków rolnych przy drogach wiejskich. 

 
Ryc. 1. Wsie placowe z majątkami na mapach topograficznych (źródło: Urmesstischblätter  
 – 1835–1839 i Messtischblat – 1935) 
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Ryc. 2. Ulicówki folwarczne na mapach topograficznych (źródło: Urmesstischblätter –  
 1836–1837 i Messtischblat – 1935–1936) 

Kształt dziedzińca folwarcznego określały również uwarunkowania 
topograficzne oraz komunikacyjne, stąd na przykład w Bożenicy, Cho-
ciminie czy Kościernicy podwórza miały formę trapezowatą lub wielo-
boczną. 

Zespoły zabudowy gospodarczej zostały zakomponowane według 
powtarzalnych schematów, które sprowadzały się do następującej za-
sady: wzdłuż jednego boku podwórza lokowane były budynki o charak-
terze inwentarskim (bliżej dworu stajnie, a dalej obory, chlewnie), a po 
przeciwległej stronie znajdował się ciąg budynków magazynowych,  
w tym stodoły zamykające podwórze od strony drogi wiejskiej z bezpo-
średnimi przejazdami przez stodolne klepiska. Uzupełnieniem podwó-
rza były rządówki, wolnostojące gorzelnie, budynki zaplecza technicz-
nego oraz mała architektura – wagi, trafostacje, silosy. 
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Dodatkowe podwórza gospodarcze lokowane były na obrzeżach wsi, 
przy drogach polnych, a zabudowę stanowiły owczarnie z wybiegami, 
stodoły, budynki magazynowe, wiaty. W Świerczynie były dwa przy-
ległe do siebie podwórza folwarczne: w obrębie głównego dziedzińca  
(z dworem) znajdowały się stajnie, obory, stodoły, na drugim podwórzu 
zaś: rządówka, gorzelnia, obora, kuźnia, stolarnia, wiaty na maszyny. 
Poza wsią, przy drogach polnych, budowano drewniane stodoły polne. 
W Chociminie przy jeziorze zlokalizowano był tartak z wodną infra-
strukturą techniczną – przepusty, przepompownia. 

Kolonie mieszkalne dla robotników folwarcznych stanowiły z regu-
ły zwarte, liniowe ciągi zabudowy rozlokowane po obu stronach drogi 
wiejskiej, złożone z wielorodzinnych domów i budynków gospodar-
czych. Poza podwórzami lokowane były inne budynki mieszkalne, na 
przykład domy: leśniczego (Bożenice, Domachowo, Krąg, Nacław), urzęd-
ników folwarcznych (Cetuń); ogrodnika (Komorowo); obiekty wiejskiej 
infrastruktury, na przykład szkoły (Dadzewo, Nacław, Rzeczyca Wiel-
ka) i gospody (Nacław). 

3. Typologia zabudowy folwarcznej 

Zabudowa folwarczna składała się z następujących grup bu-
dynków: 

1) budynki inwentarskie, 
2) budynki magazynowo-składowe, 
3) budynki przemysłowe/zaplecza technicznego, 
4) budynki mieszkalne. 
W gminie Polanów w zabudowie pofolwarcznej (gospodarczej) od-

notowano4 obiekty wzniesione od pierwszej połowy XIX do drugiej 
ćwierci XX wieku (dominują budynki z początku XX wieku oraz z lat 
20. i 30. XX wieku), murowane (ceglane lub kamienno-ceglane) i spo-
radycznie ryglowe lub drewniane, o regularnych kompozycjach elewa-
cji, z elementami dekoracji architektonicznej (ceglane gzymsy, opaski  
i lizeny) oraz z ozdobnie rozwiązanymi szczytami, w których umiesz-
czono datowniki i inicjały właściciela majątku. Budynki te cechuje 
__________________ 

4 Opis obiektów na podstawie wizji lokalnej oraz kart ewidencyjnych zabytków ar-
chitektury oraz budownictwa budynków i zespołów folwarcznych opracowanych  
w latach 1997–1999 przez: A. Jełowiecki, J. Kaczurba, T. Palacz, A. Pryszczewski  
i J. Skworz (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Ko-
szalinie). 
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solidność rzemiosła budowlanego (konstrukcji i wykończenia) z wyko-
rzystaniem naturalnych walorów budulca i starannie opracowanymi 
elewacjami. Cechą charakterystyczną budynków gospodarczych jest 
modularność wynikająca z powtarzalnej konstrukcji dostosowanej do 
funkcji obiektu, a w wypadku domów segmentowość związana z po-
wtarzalnymi (symetrycznymi) planami poszczególnych mieszkań. 

3.1. Budynki inwentarskie 

W zabudowie podwórzy folwarcznych budynki inwentarskie 
stanowią jeden z głównych komponentów struktury przestrzennej. 
Obiekty te ulegały przekształceniom i modernizacji, głównie w zakre-
sie zmiany (ulepszenia) funkcji i dostosowania do aktualnego profilu 
gospodarczego. W tej kategorii dominującym typem są budynki dla 
bydła, tj.: obory, cielętniki, jałowniki i bukaciarnie (ze składowymi, 
magazynowymi poddaszami). Inne obiekty inwentarskie to: budynki 
wielofunkcyjne, stajnie, chlewnie i owczarnie, wtórnie zaadaptowane 
do innych funkcji. Po 1945 roku (i współcześnie) wiele obiektów przy-
stosowano do nowych funkcji, na przykład magazynowych (Dadzewo), 
hodowlanych (Domachowo) czy warsztatowych (Garbno). 

O b o r y  
Rozwój hodowli bydła w XIX wieku umożliwiły przede wszystkim 

reformy agrarne oraz znaczne zapotrzebowanie na przetwory mięsne 
w wyniku wzrostu demograficznego. W tym okresie upowszechniano 
rośliny pastewne stosowane do chowu zwierząt w budynkach zamk-
niętych oraz systematycznie dbano o uszlachetnianie ras i higienę 
zwierząt. Jednak do lat 70. XIX wieku hodowla bydła pozostawała  
w cieniu owczarstwa.  

Obory to obiekty wielkokubaturowe, przeznaczone do hodowli to-
warowej w warunkach zamkniętych, o wielofunkcyjnym układzie wnę-
trza. Budynki zwykle założone są na planie prostokąta, parterowe,  
z wysokim poddaszem składowym, podwyższonym o ściankę kolanko-
wą, a także z dodatkowymi kondygnacjami mieszczącymi spichlerze, 
magazyny (np. Cetuń, Garbno, Świerczyna); nakryte dachami dwu-
spadowymi. Najstarsze budynki datowane są na połowę XIX wieku 
(Krytno), a największą grupę stanowią obiekty z przełomu XIX/XX 
wieku (np. Garbno – 1893) (Ryc. 3) i z lat 20. XX wieku (np. Cetuń, 
Wielin). Budynki są wzniesione z cegły ceramicznej, sporadycznie tyn-
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kowane lub bielone; obora w Cetuniu z pustaków, obora w Krytnie  
o konstrukcji kamienno-ceglanej (pierwotna owczarnia po przebudowie), 
obora w Wielinie o ścianach ceglano-drewnianych. Elewacje odznaczają 
się regularnymi podziałami wyznaczonymi przez naprzemienny rytm 
drzwi i okien, z wyłazami na poddasze. Dekorowane są gzymsami na-
dotworowymi i międzykondygnacyjnymi; w szczytach sporadycznie 
występują datowniki (np. Garbno – 1893 i 1927). 

 
Ryc. 3. Garbno, obora folwarczna ze spichlerzem. Fot. W. Witek, 2010 

Układ wnętrza charakteryzuje się poprzecznym układem stano-
wisk inwentarskich rozdzielonych korytarzami gnojowymi i żłobami,  
z gankami paszowymi wzdłuż ścian długich; w szczytach budynków 
lub w przybudówkach umieszczone są paszarnie, zlewnie mleka i po-
mieszczenia socjalno-sanitarne. Konstrukcja wewnętrzna zaakcento-
wana została dwoma lub trzema rzędami metalowych słupów, z odcin-
kowymi stropami na metalowych podciągach. 

Oprócz obór dla krów mlecznych sporadycznie zachowały się ja-
łowniki (Garbno – 1927 rok) oraz cielętniki. 
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staci gzymsów, lizen, obramień otworów okiennych i drzwiowych oraz 
z datownikami w szczytach. Stajnia z wozownią w Rochowie powstała 
na planie zbliżonym do litery „L”. To obiekt dwufazowy (połowa XIX 
wieku, przebudowana w latach 20. XX wieku) o kamiennych ścianach 
przyziemia oraz z drewnianą i odeskowaną ścianką kolankową. 

C h l e w n i e  
Od drugiej połowy XIX wieku datuje się rozwój towarowej hodowli 

trzody chlewnej, co wiązało się przede wszystkim ze wzrostem uprawy 
roślin pastewnych i okopowych oraz możliwością ich składowania. 

Na obszarze gminy Polanów odnotowaliśmy kilka chlewni fol-
warcznych, przy czym część z nich to dawne stajnie, obory czy nawet 
owczarnie, które zostały zaadaptowane do nowych funkcji. Są to bu-
dynki parterowe nakryte dachami dwuspadowymi lub mansardowymi 
(Wietrzno), z obszernymi poddaszami składowymi, murowane z cegły 
ceramicznej, kamienno-ceglane (Dadzewo), z poprzecznym lub podłuż-
nym (Nacław) układem funkcjonalnym wnętrza. 

O w c z a r n i e  
Do połowy XIX wieku hodowla owiec stanowiła podstawową gałąź 

produkcji zwierzęcej w wielkoobszarowych majątkach ziemskich5. Pier-
wotnie dominowała hodowla owiec wełnistych, a od drugiej połowy XIX 
wieku, w wyniku zmiany koniunktury zbożowej i znacznego zapotrze-
bowania na mięso, zaczęto rozwijać hodowlę odmian mięsnych. XIX- 
-wieczne (i starsze) owczarnie lokowane były na obrzeżach dziedzińców 
folwarcznych, przy drogach dojazdowych lub w obrębie drugich podwó-
rzy gospodarczych i miały formę architektoniczną zbliżoną do opisanych 
obór, przy czym wnętrze rozplanowane było w układzie wzdłużnym. 

Na obszarze gminy Polanów nie zachowały się pierwotne owczar-
nie. Większość z nich już w pierwszej połowie XX wieku zostało za-
adaptowanych na obory lub chlewnie (np. Krytno). 

3.2. Budynki magazynowo-składowe 

Produkcja zbóż stanowiła jeden z głównych kierunków w go-
spodarce folwarków polanowskich, a systematyczny wzrost plonów wy-
__________________ 

5 Porównaj dane statystyczne zawarte w Güter Adressbuch für die Provinz Pom-
mern, Leipzig: 1892, 1914, 1920, 1928, 1939. 
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magał odpowiednich budynków magazynowo-składowych. Praktycznie 
każdy budynek inwentarski lub gospodarczy miał obszerne poddasze 
do magazynowania zboża lub suchej paszy. 

S p i c h l e r z e  
W polanowskich zespołach pofolwarcznych odnotowano kilka ory-

ginalnych spichlerzy, wzniesionych od czwartej ćwierci XIX do drugiej 
ćwierci XX wieku (np.: Chocimino, Dadzewo, Domachowo, Rzeczyca 
Wielka, Wielin). Najstarszy spichlerz zachował się w Dadzewie (1870 
rok), a najmłodszy (z 1938 roku) znajduje się w Chociminie. Są to obiek-
ty trzykondygnacyjne (w tym z magazynowymi poddaszami) o zwartych 
bryłach, założone na planie prostokątów (około 18–22 × 11–12 m), mu-
rowane z cegły ceramicznej oraz o symetrycznie rozwiązanych elewa-
cjach z elementami detalu architektonicznego. 

Spichlerz w Wielinie (Tab. I: A) z początku XX wieku ulokowany 
został bezpośrednio za dziedzińcem folwarcznym przy drodze dojazdo-
wej. Jest to budynek dwukondygnacyjny z magazynowym poddaszem, 
nakryty płaskim dachem dwuspadowym o 10-osiowych elewacjach 
ścian długich, zaakcentowanych pilastymi gzymsami międzykondyg-
nacyjnymi oraz odcinkowymi łukami nadotworowymi. 

Spichlerz w Chociminie został wzniesiony w 1938 roku. Usytuowa-
no go wzdłuż wschodniego boku zabudowy podwórza folwarcznego. 
Budynek charakteryzuje się modernistyczną formą architektoniczną. 
To obiekt dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem mansardo-
wym (z dwoma użytkowymi poziomami), o trzy- i czteroosiowych elewa-
cjach, zaakcentowany ciągiem okien mansardy (w tym tzw. wole oka). 

Spichlerz-magazyn w Nacławiu (Ryc. 5), pierwotnie ze stajnią koni 
roboczych, pochodzi z czwartej ćwierci XIX wieku, nadbudowany  
w pierwszej ćwierci XX wieku i zmodernizowany po 1945 roku. W sensie 
formalnym był to budynek wielofunkcyjny (inwentarsko-magazyno-
wy), trzykondygnacyjny (w tym dwie kondygnacje zajmował spichlerz), 
murowany z cegły ceramicznej, nakryty płaskim dachem dwuspado-
wym z wtórnie wyprowadzoną konstrukcją wyciągów kubełkowych. 
Elewacje dzielone są lizenami, zwieńczone gzymsami kostkowymi,  
a otwory okienne ujęte odcinkowymi gzymsami. 

Na uwagę zasługuje niewielki parterowy magazyn zbożowy w Ko-
morowie, który wybudowano w latach 40. XX wieku. Budynek pełnił 
wówczas funkcję baraku dla jeńców wojennych pracujących w miejsco-
wym majątku. Obiekt wzniesiono w konstrukcji szkieletowej, drewnia-
nej, z ceglanymi szczytami, nakryty płaskim dachem dwuspadowym. 
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3.3 Budynki przemysłowe/zaplecza technicznego 

Istotnym elementem zespołów folwarcznych były budynki prze-
mysłowe (głównie gorzelnie) i zaplecza technicznego o małych gabary-
tach, ale stanowiące ciekawy akcent w kompozycji przestrzennej. Budyn-
ki te charakteryzują się zróżnicowanymi formami architektonicznymi, 
adekwatnymi do funkcji obiektu. 

G o r z e l n i e  
Na badanym obszarze zachowało się kilka budynków gorzelni. 

Najciekawiej prezentują się obiekty w Cetuniu (nieczynna) oraz Ko-
ściernicy i Świerczynie (czynne), o rozczłonkowanej bryle i typowym 
układzie mieszczącym określone pomieszczenia produkcyjne (apara-
townię, fermentownię, kotłownię, magazyny) i biurowo-mieszkalne. 

Cetuń (Tab. I: B) – budynek wzniesiono w drugiej połowie XIX 
wieku i przebudowano w latach 20. XX wieku. To obiekt jednobryłowy, 
dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym, założo-
ny na planie prostokąta. Ceglane ściany zostały częściowo otynkowa-
ne, zaakcentowane ryglowymi szczytami, o ozdobnie ukształtowanym 
szkielecie konstrukcyjnym. Na parterze oraz w przybudówkach znaj-
dują się pomieszczenia produkcyjne, a na piętrze mieszkania. 

Kościernica – budynek pochodzi z początku XX wieku i po licznych 
remontach i modernizacji jest obiektem o dwukondygnacyjnym korpu-
sie, z parterowymi dobudówkami i wysokim (ceglanym) kominem. 
Wewnątrz gorzelni znajdował się piec z 1918 roku. 

Świerczyna – obiekt wybudowano w czwartej ćwierci XIX wieku. 
Charakteryzuje się pierwotną formą architektoniczną i klasycznym 
układem wnętrza. Korpus dwuczłonowy, dwu- i trzykondygnacyjny, 
pod dachami dwuspadowymi, o wymiarach około 26 × 19 m, obudowa-
ny parterowymi przybudówkami, z przyległym od wschodu kominem. 
Elewacje ceglane, nietynkowane, dzielone gzymsami pilastymi, a okna 
zwieńczone odcinkowymi nadprożami. 

B u d y n k i  t e c h n i c z n e  
W tej grupie budynków odnotowaliśmy obiekty wielofunkcyjne, 

kuźnie, wagi, trafostację i silosy. Na tym tle wyróżnia się wielofunk-
cyjny budynek gospodarczy w Kościernicy (Tab. II: A) wzniesiony  
w 1934 roku, z licznymi pomieszczeniami warsztatowymi (kuźnia, 
stolarnia, warsztat), magazynowo-garażowe (w tym z torami kolejki 
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wzniesiono na początku XX wieku. Posadowiono go w sąsiedztwie go-
rzelni. Jest to obiekt murowany z cegły ceramicznej, nietynkowany, 
założony na planie prostokąta, parterowy, ze ścianką kolankową i wy-
stawką dachową, o 8-osiowej fasadzie opiętej lizenami. Obiekt w Wietrz-
nie wybudowano w latach 10. i 20. XX wieku. Usytuowano go przy 
wjeździe na podwórze gospodarcze. Jest to budynek murowany, parte-
rowy, nakryty wysokim dachem mansardowym, o planie zbliżonym do 
kwadratu, z frontowym ryzalitem. 

Z innych budynków administracyjno-mieszkalnych należy wymie-
nić dom ogrodnika w Dadzewie (obecnie przebudowany) oraz dom leś-
niczego w Domachowie (murowany z ryglowymi szczytami, parterowy, 
z mieszkalnym poddaszem). 

„C z w o r a k i” 

Zabudowa mieszkalna dla robotników folwarcznych tworzyła za-
równo w obrębie wsi, jak i zespołów folwarcznych zwarte ciągi archi-
tektoniczno-przestrzenne o zbliżonych (a nawet jednakowych) kompo-
zycjach architektonicznych, z elementami detalu i wystroju. Domy 
robotników folwarcznych wznoszono równolegle z inwestycjami gospo-
darczymi lub były one budowane (bądź modernizowane) z chwilą go-
spodarczej prosperity, a właściciele majątków dążyli do podniesienia 
poziomu życia pracowników. Głównym wyznacznikiem kształtującym 
architektoniczną formę tych domów, nazywanych potocznie „czwora-
kami”, była ich funkcja zaakcentowana segmentowością związaną  
z powtarzalnymi planami poszczególnych mieszkań. 

Domy robotników folwarcznych de facto są budynkami wieloro-
dzinnymi z kilkoma mieszkaniami. Na obszarze gminy Polanów odno-
towano: „dwojaki” (np.: Chocimino, Dadzewo, Garbno, Kościernica, 
Krąg, Rzeczyca Mała); „trojaki” (np. Kościernica); „czworaki” (np.: Bu-
kowo, Dadzewo, Domachowo, Nacław) oraz „sześcio- i ośmioraki” (np. 
Krąg, Nacław, Świerczyna). W niektóre domach, oprócz części miesz-
kalnej, wydzielone były świetlice lub szkoły (np. Dadzewo). Najstarsze 
budynki zostały wzniesione w połowie XIX wieku (np. ryglowe dwojaki 
w Kościernicy), ale największą grupę stanowią obiekty wybudowane 
na początku XX wieku (np. Bukowo – Ryc. 9, Nacław, Świerczyna) 
oraz w latach 30. XX wieku (np. Garbno, Nacław, Rzeczyca Mała). 
Zabudowie mieszkalnej towarzyszą niewielkie budynki gospodarcze  
o jednorodnych (niewielkich) formach architektonicznych. 
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w Cetuniu, „czworaki” w Kościernicy) oraz blend, datowników, meta-
lowych kotew. Datowniki (w tym z inicjałami) (Tab. IV) wykonane są 
z: metalu – np. kuźnia w Nacławiu [1863 B S], obora w Garbnie [1893 
B S], stajnia w Domachowie [1899], jałownik w Garbnie [1927], „dwo-
jak” w Garbnie [1935 M S] lub w tynku – na przykład „czworak”  
w Nacławiu [1929]. 

Elementy snycerki odnotowano w ozdobnie opracowanych końcach 
więźby dachowej (np. spichlerz w Wielinie), drewnianych wystawkach 
(np. „czworaki” w Krągu), deskowych ściankach kolankowych (np. obo-
ry w Domachowie i Wielinie). 

Historyczna stolarka drzwiowa to przede wszystkim masywne, drew-
niane wrota zawieszone na pasowych zawiasach, o łukowato wyprofilo-
wanych skrzydłach, analogicznie jak nadproża. Okna w budynkach go-
spodarczych mają proste formy o metalowej lub drewnianej konstrukcji. 
Na uwagę zasługują okna mansard w spichlerzach (np. Chocimino). 

Zamiast zakończenia 

Zespoły pofolwarczne, podobnie jak inne mienie państwowe, 
przechodzą obecnie trudny okres restrukturyzacji rolnictwa. Głównym 
problemem w zagospodarowaniu tych obiektów czy nieruchomości są 
przekształcenia własnościowe, zmiany profilu produkcji lub hodowli,  
a zwłaszcza bieżąca koniunktura w rolnictwie. Opuszczone i często 
zdewastowane budynki pofolwarczne stały się synonimem „popege-
erowskiej biedy”, a winny być postrzegane jako ważny element dzie-
dzictwa kulturowego na Pomorzu Zachodnim. Ratując zabytki dwor-
sko-parkowe, należy pamiętać o ich otoczeniu, którego integralnym 
elementem były i są zespoły zabudowy folwarcznej. 
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Vorwerkkomplexe im landschaftlichen Kulturkreis  
der Gemeinde Polanów 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Residenz- und Gutshofkomplexe sind Merkmale der Kulturland-
schaft der Dörfer Westpommerns. Jedoch stehe das Interesse an der Gutshof-
architektur im Schatten der wissenschaftlichen Untersuchungen. Man könn-
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te annehmen, daß diese „Schattenarchitektur“ unterschätzt und im Gegen-
satz zu den Residenzkomplexen als „notwendiges Übel“ angesehen würde. 
Aber im Laufe der Zeit haben Gutsbesitzer mit viel Sorgfalt, Harmonie und 
Ästhetik die Höfe und Wirtschaftsgebäude geplant. Denn nur gut geführte 
Güter und Vorwerke konnten die benötigten Finanzen für den Bau ihrer Her-
renhäuser, Paläste und Parkanlagen erarbeiten. In der Gemeinde Polanów 
befinden sich ca. 20 Gutshofkomplexe mit architektonisch wertvollen Her-
renhäusern, Palästen T Schlössern und Parkanlagen. Diese Komplexe wur-
den meistens in Platz- (Gerbin, Rösternitz, Vellin) und Straßendörfern 
(Buckow, Zetthun, Natzlaff) geplant angelegt. Die Gutshöfe aus dem 19.Jh. 
z.B. in Domachau und Wilhelmshof hatten die Form einer kurzen Straße. Es 
waren Ritterlehen der pommerschen Familien z.B.: von Podewils (Krangen, 
Kösternitz, Schwarzin), von Glasenapp (Gerbin,Vettrin), von Lettow (Gutzmin, 
Natzlaff, Rochow). 

Die Bauart früherer Gutshöfe bildet in der Regel eine geschlossene Archi-
tektur mit durchdachten räumlichen und rundblickartigen Kompositionen. 
Die Hauptrichtung in der Komposition des Baues der Wirtschaftshöfe war die 
Funktion der Gebäude und das Profil der Wirtschaft. Die verschiedenen Ge-
bäude charakterisieren sich durch unterschiedliche architektonische Formen, 
angewandter Dekoration, harmonischer Gruppen- oder Einzelmerkmale, 
manchmal weniger wertvoll. 

In den Pollnower Komplexen dominieren 2 Typen räumlicher Kompositi-
onen: 1) geschlossen geometrisch, mit Herrenhaus und Park, mit Wohnkolo-
nien an der Zufahrtsstraße (Bosens, Buckow, Gutzmin, Rochow); 2) geometri-
sche in Hufeisenform, offen von der Straßenseite (Domachau, Kritten, 
Schwarzin) mit Arbeiterhäusern an der Dorfstraße. 

Im Gutshofbauwesen notieren wir Objekte aus der Hälfte des 19.Jh. bis 2. 
Viertel des 20.Jh., gemauert (Ziegel od. Stein + Ziegel), mit regulären Kompo-
sitionen der Fassade, einfache architektonische Dekoration wie Gesims, Bän-
der und Lisene, in den Giebeln oft Datum des Errichtens und Initialen des 
Bauherrns. Diese Gebäude zeugen von solider Kenntnis des Bauhandwerks, 
der Nutzung des natürlichen Bau-Materials, sorgfältigem Detail und richti-
gem Gebrauch baufachlicher Literatur. 

In Guts- oder Vorwerkshöfen treten wieder 2 Gruppen von Gebäuden auf: 
l) für lebendes Inventar (Kuh-, Schweine-, Pferdeställe); 2) Magazine 

(Scheunen, Speicher, Werkstätten). An den Dorfstraßen befanden sich Wohn-
häuser für 2 oder 4 Arbeiterfamilien. Auf großen Gütern gab es Brennerei-
nen, Stärkesiedereien, Trockenanlagen, Schmieden, Wagenschuppen, Schrei-
nereien, Wachhäuser. Besondere Beachtung verdienen Zetthun, Gerbin, Kritten, 
Natzlaff, Gutzmin, Reetz und Vellin, die Schmiede in Natzlaff (1865), die Ar-
beiterhäuser in Buckow (20.Jh), das Magazin + Werkstatt in Kösternitz (1934). 

Nach 1945 wurden die Güter verstaatlicht, viele wurden durch geopoliti-
sche Änderungen geteilt (z.B. Zetthun, Kummerow, Kritten) oder modernisiert 
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wie Vettrin, auch zerstört wie Klein Reetz. Das größte Problem ist aber die 
gänzlich andere Bewirtschaftung, nicht geklärte Eigentumsverhältnisse und 
die aktuelle Konjunktur. Viele Objekte sind verlassen, dekapitalisiert und 
devastiert. Hier wären neue Verfahren, neue Anwendung, vielleicht nicht 
landwirtschaftliche Nutzung, angebracht Neue Investoren müssten rechtliche 
Gewissheiten bekommen. Vielleicht würde die Revitalisierung der Gutskom-
plexe eine lokale Änderung der gesellschaftlichen wirtschaftlichen Probleme 
lösen können. 
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Cmentarze gminy Polanów 
 

KONSTANTY KONTOWSKI* (Darłowo) 

Wstęp 

Dawna gmina Polanów znajdowała się w południowej części 
dawnego powiatu sławieńskiego (Kreis Schlawe). Od wschodu grani-
czyła z powiatem miasteckim (Kreis Rummelsburg), a od zachodu  
z koszalińskim (Kreis Köslin). Obszar dzisiejszej gminy nie do końca 
pokrywa się z podziałem administracyjnym sprzed 1945 roku. Niektó-
re miejscowości, na przykład Cetuń (Zethun), po ostatnim podziale 
terytorialnym, wchodzą w skład gminy, jednakże przed 1945 rokiem 
należały do dawnego powiatu koszalińskiego. Obecnie do gminy Pola-
nów zaliczanych jest około trzydziestu dużych wsi mających status 
sołectw i kilkadziesiąt niewielkich wsi oraz osad bez tego statusu.  
W przeszłości nie wszystkie z tych miejscowości miały kościoły i cmen-
tarze. 

W niniejszym wykazie uwzględniono cmentarze zlokalizowane  
w miejscowościach należących do dawnej gminy Polanów. Dokonano 
tego na podstawie: Heimatkarte des Kreises Schlawe z 1936 roku, póź-
niejszych map topograficznych, ewidencji cmentarzy i własnych badań 
terenowych (por. Kontowski 2002). 

1. Założenia cmentarne 

Tereny położone w granicach dzisiejszej gminy Polanów za-
wierają się w granicach wysoczyzny leżącej na południe od Równiny 
Sławieńskiej, gdzie ukształtował niezmieniony do czasów współczes-
__________________ 

* Muzeum-Zamek Książąt Pomorskich. 
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nych bieg występujących rzek, jezior czy rzeźby terenu z bogatą szatą 
roślinną (por. Florek w tym tomie). Walory środowiska naturalnego 
wywierały decydujący wpływ na powstawanie pierwszych skupisk 
osadniczych. Ludy zamieszkujące te tereny wiodły najpierw żywot 
koczowniczy i swoją egzystencję opierały na łowiectwie, zbieractwie  
i rybołówstwie. Dopiero później przeszły do osadnictwa stałego i zajęły 
się oprócz wymienionych zajęć, również rolnictwem i hodowlą zwierząt 
(por. Skrzypek w tym tomie). Zmarłych wówczas palono, a szczątki 
najczęściej chowano w popielnicach (cmentarzysko takie znane jest np. 
z Domachowa). Inną formą grobu stały się także skrzynie budowane  
z płasko łupanych kamieni, zawierające z reguły po kilka pochówków 
(Bożenice, Buszyno) (Spors 1994: 16–18). 

Od czasów wprowadzenia chrześcijaństwa przyjął się zwyczaj cho-
wania zmarłych na terenie przykościelnym. Zaczęto wówczas zakładać 
cmentarze wokół najstarszych kościołów (m.in. w: Garbnie, Chociminie, 
Komorowie i Kościenicy) czy nieco późniejszych w Wielinie i Żydowie. 
Cmentarze przykościelne zachowały się jako zadrzewione i porośnięte 
trawą place, już tylko z pojedynczymi elementami małej architektury: 
pomnikami poległych (Kościernica), symbolicznymi nagrobkami (rodzi-
ny von Senden w Garbnie) czy cokołami pod krzyże (Wielin). 

Od połowy XVIII wieku zaczęto zakładać cmentarze poza granica-
mi osiedli ludzkich, co wiązało się głównie z względami sanitarnymi. 
W gminie Polanów najstarsze cmentarze wiejskie powstały dopiero na 
początku XIX wieku (Warblewo, Gołogóra, Żydowo), w połowie XIX 
wieku (Chocimino, Kościernica, Krąg, Powidz, Sowinko) i na przełomie 
XIX/XX wieku (Bukowo, Rekowo, Świerczyna). Były one czynne jesz-
cze w 1945 roku. Po wojnie, z braku zainteresowania ze strony miej-
scowej władzy i opieki wyznawców, w większości ulegały niemal cał-
kowitemu zniszczeniu. Podstawą do ich zamknięcia była ustawa 
Prezydium Gminnej Rady Narodowej nr 36/6/68 z 20 kwietnia 1968 
roku. Niektóre z nich oparły się ustawie i wykorzystywane są na 
współczesne pochówki. Na tych cmentarzach zachowało się najwięcej 
elementów dawnego wyposażenia (Powidz, Żydowo, Kościernica). 

2. Formy nagrobków 

Na prezentowanych w niniejszym katalogu cmentarzach za-
chowały się różnorodne formy nagrobków. Jednym z najbardziej roz-
powszechnionych typów pomnika był żeliwny, odlewany krzyż, usta-



 Cmentarze gminy Polanów  333 

wiony na kamiennym lub betonowym cokole. Charakteryzował się on 
zróżnicowanymi formami zdobniczymi, począwszy od skromnej deko-
racji ograniczającej się do trójkątnego zakończenia ramion, aż po roz-
budowane, ażurowe. Małe krzyże żeliwne, ażurowe z ceramiczną płyt-
ką inskrypcyjną, ustawiane były na nagrobkach dziecięcych. Nagrobki 
rodzinne wygradzane były żelaznymi lub żeliwnymi kojcami stawia-
nymi na słupkach. Najwięcej wygrodzeń bądź ich fragmentów zacho-
wało się w Komorowie, Kościernicy i Powidzu, a na wielu innych ist-
nieją tylko słupki. Najliczniejsze wśród zachowanych nagrobków są 
pomniki z okresu międzywojennego. Najbardziej popularnym wzorem 
był odlew w formie rzeźbionego, ściętego pnia dębu. Ta forma pomnika 
występuje na wszystkich cmentarzach gminy. Równie popularną for-
mą pomnika była konchowa płyta inskrypcyjna ze sztucznego kamienia, 
dekorowana motywem gałązki palmy lub palmy na krzyżu (symbolu 
doskonałości, nadziei na życie wieczne) czy róży (symbolu odrodzenia, 
miłości zwyciężającej śmierć). 

3. Mauzolea, cmentarze rodowe i pomniki pamięci 

W XIX wieku na terenie Pomorza, także i na terenie gminy 
Polanów, pojawiły się cmentarze prywatne, będące własnością rodów 
tutaj zamieszkujących. Zazwyczaj stanowiły one zespół przestrzenno- 
-architektoniczny sytuowany w parku przy pałacu czy dworze. Szcze-
gólnym elementem takich zespołów były mauzolea. Miały one służyć 
nie tylko funkcjom sepulkralnym, ale także estetycznym i emocjonal-
nym. Miały wywoływać uczucia melancholii, nostalgii i budzić okreś-
lone skojarzenia. Na szczególną uwagę zasługuje pochodzące z XVII 
wieku mauzoleum w Krągu, miejsce ostatniego spoczynku braci Ada-
ma i Henryka von Podewils. Stanowi ono pomnik gloryfikujący zmar-
łych, ich znaczenie i pozycję społeczną. Podobną rangę spełniało XX- 
-wieczne eklektyczne mauzoleum w Kościernicy, wybudowane dla ów-
czesnych właścicieli majątku. Niestety, obecnie znajduje się w stanie 
całkowitej ruiny. Na terenie gminy były także cmentarze rodowe  
w Nacławiu i Wielinie. 

Po zakończeniu I wojny światowej wykształcił się nowy typ pomni-
ka poświęconego czci żołnierzy poległych w czasie działań wojennych. 
Stawiano go w najbardziej reprezentacyjnym i eksponowanym miejscu 
danej miejscowości – we wsi na terenie przykościelnym lub na skwerze 
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i w parku miejskim. Były one fundowane przez gminy parafialne,  
a wykonywali je w warsztatach lokalni twórcy, wykorzystując miejsco-
wy budulec – granit – symbol potęgi. We wsi Rosocha pomnik znajduje 
się przy drodze, na wydzielonym, reprezentacyjnym placu, w otoczeniu 
czterech buków. Gminy parafialne w Wielinie i Krągu ufundowały zaś 
tablice pamiątkowe umieszczone we wnętrzu kościoła. 

4. Wykaz cmentarzy 

Bukowo (Wendisch-Buckow, od 1938 roku Buckow) 
Wieś zlokalizowana jest w północnej części obecnej gminy Po-

lanów. Nie miała kościoła. Jej mieszkańcy należeli do ewangelickiej 
parafii w Komorowie. 

Cmentarz wiejski założono na przełomie XIX/XX wieku przy dro-
dze gruntowej, na wschód od wsi. Był to duży cmentarz wytyczony na 
planie prostokąta i zagospodarowany dopiero w ¼ jego części. Wygro-
dzono go murem z kamienia polnego i obsadzono bukiem, świerkiem  
i lipą. Przez środek cmentarza, w poprzek prowadziła aleja dębowa. 
Na cmentarzu obecnie znajduje się dużo obmurowań grobów, zwalo-
nych cokołów przerośniętych roślinnością poszycia i mchem (Tabl. I: A). 
Nie znaleziono płyt imiennych i krzyży. Zauważono ślady plądrowa-
nia. Chowano tutaj oprócz zmarłych miejscowych mieszkańców, także 
zmarłych z pobliskiego Domachowa (Hanshagen). Obecnie cmentarz 
jest nieczynny. 

Chocimino (Gutzmin) 
Dziś wieś sołecka zlokalizowana 1 km na zachód od drogi Pola-

nów–Żydowo. We wsi znajduje się, na dość pokaźnym wyniesieniu, 
kościół p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus pochodzący z XVIII 
wieku. Jest to niewielka, jednoprzestrzenna budowla szachulcowa  
z czworoboczną wieżyczką, przykrytą dachem namiotowym. Obecnie 
jest to kościół filialny należący do parafii w Żydowie. Wokół kościoła 
znajdował się cmentarz ewangelicki. Na terenie dawnego cmentarza 
brak jest jakichkolwiek śladów pochówków. 

W połowie XIX wieku wieś miała nowe miejsce chowania zmarłych. 
Był to nieduży cmentarz wiejski, założony na planie trójkąta, zlokali-
zowany na południowy zachód od wsi, w rozwidleniu dróg wiejskich. 
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Garbno (Gerbin) 
Jest to wieś sołecka położona na południe od drogi Koszalin–

Polanów, między Nacławiem a Cetuniem. Jej rodowód sięga średnio-
wiecza. We wsi zbudowany był kościół. Od drugiej połowy XV wieku 
Garbno znajdowało się w posiadaniu prywatnych właścicieli – rodziny 
von Glasenapp. W 1879 roku wieś stała się własnością Karla Freiherr 
von Senden, właściciela dóbr w Nacławiu. W połowie XIX wieku von 
Senden wybudował w Garbnie neobarokowy dwukondygnacyjny dwór 
z otaczającym go parkiem krajobrazowym. Ostatnim właścicielem wsi 
był Axel Freiherr von Senden. 

Obecnie we wsi, w miejscu gotyckiej świątyni, znajduje się sza-
chulcowy kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego z 1769 roku. Jest to 
budowla jednoprzestrzenna z trójbocznie zamkniętą absydą i wtopioną 
w połacie dachu wieżą. Za ołtarzem znajduje się kamienna płyta epita-
fijna Piotra von Glasenapp, starosty i komisarza na czas wojny, zmar-
łego w 1772 roku w wieku 74 lat. Dekorowana jest reliefowo ujętą tar-
czą herbową i motywem vanitas. 

Wokół kościoła już w średniowieczu był cmentarz. W czasie ostat-
niego remontu kościoła teren cmentarza został wyczyszczony z dawne-
go wyposażenia i obsiany trawą. Jego obecne granice wyznaczają za-
chowane dęby i klony oraz współczesne wygrodzenie drewnianym 
płotem sztachetowym. Z dawnego wyposażenia cmentarza zachowały 
się jedynie dwie kamienne płyty rodziny von Senden: ostatniego wła-
ściciela Nacławia, generała majora Carla Otto von Senden (geb. 
29.05.1863 – gest. 2.07.1942) i ostatnich właścicieli Garbna – Wandy 
Freifrau von Senden (geb. Prassen 7.01.1879 – gest. Gerbien 5.03.1945) 
i Wernera Freiherr von Senden (9.?.1865 – 3.03.1945). Płyty umiesz-
czono w symbolicznym nagrobku, ufundowanym w 2004 roku przez 
potomków rodziny von Senden (Ryc. 1). 

Niedaleko od wsi, po lewej stronie drogi (droga wysadzana bukami) 
z Nacławia do Cetunia, znajduje się dawny cmentarz ewangelicki. 
Wytyczony został w XIX wieku na płaskim terenie w otoczeniu pól 
uprawnych. Granice cmentarza są nieczytelne, jest on obecnie całko-
wicie wchłonięty przez las. Jedynie śladowo występująca w poszyciu  
cmentarza i mocno pochylony przegniły drewniany krzyż świadczą  
o istnieniu w tym miejscu cmentarza (Tabl. I: B). Z wyposażenia nie-
wiele się zachowało. Znaleziono jedynie kilka zwalonych i mocno prze-
rośniętych mchem cokołów. Były to podstawy pod tablice inskrypcyjne. 
Wykonano je ze sztucznego kamienia w formie odlewów przedstawia-



336  Konstanty Kontowski 
 

 
Ryc. 1. Garbno, płyta nagrobna rodziny von Senden. Fot. J. Kowalczyk-Kontowska, 2009 

jących ścięte pnie dębu. Znaleziono także zwalony, pokaźnych rozmia-
rów cokół pod krzyż. Został on wykonany ze sztucznego kamienia  
w formie odlewu. Inskrypcję (czytelne tylko imię zmarłego – Wilhelm) 
umieszczono w dekoracyjnej, profilowanej płycinie, a ściany boczne 
cokołu wypełniono plastycznym motywem krzyża na gałązce palmy. 
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Znaleziono także potłuczoną na drobne części kamienną płytę inskryp-
cyjną. Dopiero złożenie rozsypanych elementów umożliwiło odczytanie 
inskrypcji – Anna Kramp (geb. 30.11.1887, gest. 22.11.1938). 

Gołogóra (Breitenberg) 
Wieś położona w południowo-wschodniej części gminy, około 2 km 

od drogi Polanów–Bobolice. Obecnie jest wsią sołecką. Od XIV wieku 
(jako wieś chłopska) wchodziła w skład dóbr klasztoru cystersów  
w Pelplinie, a następnie w Bukowie Morskim. Po reformacji należała 
do rodziny von Woedtke, w latach 1730–1755 do rodziny von Ramel,  
a od połowy XIX wieku ponownie do rodziny von Woedtke. 

W Gołogórze znajduje się Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, należą-
ca do parafii Żydowo. Cmentarz założony został na początku XIX wie-
ku za wsią, przy drodze w kierunku północno-zachodnim. Obecnie 
przylega bezpośrednio do ściany lasu. Duży fragment cmentarza, jego 
granice oraz najbliższe otoczenie ukazane jest na litografii z 1933 ro-
ku, autorstwa znanego na Pomorzu artysty Franza Schütta. Cmentarz 
przedstawiony jest na zboczu terenu. Jego granice wyznacza wygro-
dzenie starymi lipami i głazami z granitu. Wnętrze cmentarza wypeł-
niają mogiły ziemne ze stojącymi, żeliwnymi krzyżami. Za cmenta-
rzem teren jest nierówny, pagórkowaty. Na tym cmentarzu chowano 
także mieszkańców z pobliskiego Dalimierza (Johannishof). 

Komorowo (Kummerow) 
Wieś położona jest w północnej części gminy, przy drodze z Krągu  

w kierunku Lasek. Z kościołem i okalającym go cmentarzem wiąże ją 
średniowieczny rodowód. Kościół przebudowano w latach 80. XIX wie-
ku. Podczas tego remontu w krypcie pod ołtarzem znaleziono złożone 
szczątki rodziny von Podewils. 

Wokół kościoła na owalnym pagórku rozciąga się teren dawnego 
cmentarza ewangelickiego. Był on pierwotnie wygrodzony murem 
zbudowanym z potężnych głazów i obsadzony drzewami liściastymi 
(klonem, lipą i bukiem). Na cmentarz prowadzi aleja z przerośniętego 
żywopłotu bukowego. Nie zachowały się żadne ślady z wyposażenia 
dawnego cmentarza. 

Na południowy zachód od kościoła, przy drodze polnej zlokalizowa-
ny jest cmentarz wiejski. Założony został na południe od wsi, przy 
drodze polnej w XIX wieku na planie prostokąta. Granice cmentarza 
były wygrodzone: od strony wejścia żywopłotem bukowym, z tyłu rzę-
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dem świerków, a po bokach rzędem buków. W poszyciu występują 
bluszcz i barwinek. Układ kwater i nagrobków jest czytelny. Prawie 
cała powierzchnia cmentarza była zagospodarowana. Pośrodku zacho-
wały się ślady rodzinnego grobowca z dwiema ściankami żeliwnego 
ogrodzenia i żeliwną płytą inskrypcyjną należącą do kowala Gottlieba 
Röder (1815–1898) (Tabl. II: A). 

Zachowały się także pojedyncze elementy wyposażenia cmentarza. 
Wśród nich, najliczniejsze są zwalone kamienne cokoły pod krzyże 
żeliwne i rustykalne płyty nagrobkowe. Tablice inskrypcyjne uległy 
całkowitemu zniszczeniu. Wyjątkiem jest tablica złożona na grobie 
dziecka Siegfrieda Dahlke (1935–1936), która jest tylko w części uszko-
dzona, a żeliwny krzyż Friedricha Mellenthin (1831–1912) ma odła-
maną podstawę. 

Na tym cmentarzu chowano także mieszkańców okolicznej wsi Bo-
żenice (Bosens). 

Kościernica (Kösternitz) 
Jest to wieś sołecka leżąca na zachodnim krańcu gminy, przy dro-

dze w kierunku Koszalina. Wzmiankowana w 1523 roku, była wsią 
rycerską należącą do rodu von Rahmel. Od XVI wieku została podzie-
lona między dwa majątki. Jeden majątek przejęła rodzina von Pode-
wils z Krągu, która wkrótce sprzedała go rodzinie von Below, drugi 
pozostał w rękach rodziny von Rahmel. Od 1783 roku właścicielem 
drugiej części został Martin von Eichmann. 

We wsi znajdował się kościół. Rodowód kościoła sięga średniowie-
cza. Przebudowywany był w XVIII i XIX wieku. 

Wokół kościoła, na malowniczym wyniesieniu, założono cmentarz 
ewangelicki. Pierwotnie teren cmentarza wzmocniony był murem zło-
żonym z granitowych głazów i obsadzony szpalerem grabów. Z relacji 
mieszkańców wsi wynika, że tuż po wojnie cmentarz był wypełniony 
nagrobkami. Obecnie z wyposażenia dawnego cmentarza zachowany 
został jedynie pomnik poległych mieszkańców w czasie I wojny świa-
towej. Przypomina on formą kopiec ułożony z kamieni polnych, na 
których spoczywa granitowy głaz z czytelną inskrypcją: IHREN IM 
WELTKRIEGE GEFALLENEN HELDEN 1914–18. Nad inskrypcją 
wykuty jest Krzyż Żelazny. 

Teren wokół kościoła przestał pełnić funkcje grzebalne i został ob-
siany trawą. Wytyczono też nową drogę prowadzącą do kościoła, zala-
no ją betonem i wyłożono polbrukiem. We wnętrzu kościoła, po obu 
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stronach wieży wmurowane są dwie wykuwane z kamienia płyty epi-
tafijne. Inskrypcje na płytach są nieczytelne. 

Na północ od wsi, przy drodze polnej w kierunku lasu, znajduje się 
cmentarz wiejski. Założony został na planie prostokąta w połowie XIX 
wieku. Obecnie wygrodzony jest metalową siatką. Wzdłuż granicy 
cmentarza w nasadzeniu znajdują się wyniosłe klony, jesiony i świer-
ki. Przez środek przebiega aleja jesionowa. W poszyciu cmentarza 
bluszcz. Po prawej stronie od wejścia na cmentarz są nagrobki ewan-
gelickie, po lewej współczesne. Czytelny jest regularny układ zacho-
wanych nagrobków i mogił. Kilka lat temu cmentarz został poszerzony 
w kierunku wsi. W tej części jest wygrodzony świerkiem. 

W części ewangelickiej zachowały się dość licznie tylko cokoły 
krzyży żeliwnych, żeliwne ogrodzenia grobów, płyty nagrobkowe w for-
mie ściętych pni dębu, rustykalne płyty ze sztucznego kamienia bogato 
zdobione (np. półplastycznym motywem palmy), stele oraz tablice in-
skrypcyjne o różnych formach (Tabl. II: B). Wśród tych wymienić nale-
ży szklaną tablicę rodziny Dumjahn: Alwine geb. Krüger (1853–1937), 
Friedricha Dumjahn (1852–1926), Berty Krüger (1849–1935), tablicę 
ze sztucznego kamienia Wilhelma Winkel (1863–1933) dekorowaną 
wicią roślinną czy żeliwną płytę Augusta Neitzel (1897–1901). Godna 
odnotowania jest także marmurowa płyta Hermana Gruhlke (1892–
1945). W tej części znajduje się także kilka pochówków niemieckich 
mieszkańców wsi zmarłych i pochowanych po II wojnie światowej: 
mogiła z drewnianym krzyżem i tabliczką Elfriedy Plath zmarłej w 
1957 roku i mogiła z kamienną płytą inskrypcyjną Ericha Romey, 
zmarłego w 1998 roku w wieku 100 lat. 

Do najstarszych pochówków polskich powojennych należą dwie 
mogiły Jana i Anastazji Fedorków. Dużą część współczesnego cmenta-
rza zajmują architektoniczne nagrobki lastrykowe, typowe dla lat 60.  
i 70. XX wieku. 

Przy wjeździe do wsi od strony Nacławia, z lewej strony, na terenie 
dawnego parku widoczna jest zachowana w stanie całkowitej ruiny 
neoromańska, z początku XX wieku, kamienno-ceglana kaplica grobo-
wa (Tabl. III: A). Stanowiła niegdyś mauzoleum wybudowane przy-
puszczalnie dla ówczesnych właścicieli majątku, rodziny Vogler(?). 
Założona została na planie kwadratu przechodzącego w górnej kondyg-
nacji w oktogon. Całość wieńczy kopuła nakryta łupkiem. Zrujnowany 
jest także okalający mauzoleum park dworski. Teren parku prze-
rośnięty jest kilkuletnimi samosiejkami, od dawna niepielęgnowany. 
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Krąg (Krangen) 
Jest to obecnie wieś sołecka leżąca przy drodze z Polanowa do 

Sławna, między dwoma jeziorami – Długim i Nidno. Z okolicznymi 
lasami i polami była niegdyś posiadłością nadaną przez księcia Bogu-
sława X swojemu rycerzowi Adamowi Podewils w nagrodę za urato-
wanie życia (Kalita-Skwirzyńska 2006: 62). Średniowieczna siedziba 
służyła rodzinie do schyłku XVI wieku. Około 1580 roku, śladem ksią-
żąt pomorskich i innych rodów szlacheckich, rodzina Podewils podjęła 
się dzieła rozbudowy starego zamku i kościoła, nadając im formy no-
wożytnych budowli. Największe zasługi na tym polu położyli dwaj bra-
cia – Adam i Henryk Podewils. Starszy z braci Adam z żoną Klarą 
Zitzewitz ufundowali renesansowe wyposażenie kościoła. Młodszy brat 
– Henryk Podewils dorosłe życie spędził w wojsku francuskim, gdzie 
osiągnął najwyższe godności wojskowe. Majętny, lecz pozbawiony po-
tomstwa wszystkie swoje dobra zapisał jednemu z synów brata – Fry-
derykowi Wilhelmowi. W testamencie wyraził wolę wzniesienia przy 
kościele kaplicy grobowej, w której chciał być pochowany. Wypełniając 
wolę stryja, Fryderyk Wilhelm zbudował mauzoleum i po jego śmierci 
i śmierci ojca ufundował ich sarkofagi i epitafia (Ryc. 2). Przypuszcza 
się, że sprowadził je z warsztatów niderlandzkich jeszcze w końcu 
XVII wieku (Łopuch 2002: 257–258). 

Sarkofag Adama Podewilsa (1617–1697) wykonany został z rzeź-
bionego piaskowca, marmuru i alabastru w formie sześciobocznej 
trumny. Ustawiono go na sześciu kulistych podporach ze stylizowa-
nymi szponami, umieszczonych na cokole. Cokół wspierają pełnopla-
styczne figury lwów. Tumbę pokrywają wypukło rzeźbione emblematy 
i herby rodowe oraz inskrypcje, a wieko ujmuje bordiura z liści akantu 
i wypełnia alabastrowy krucyfiks. 

Sarkofag stryja Henryka Podewilsa (1615–1696) wykonany został 
ze złoconej i srebrzonej blachy miedzianej oraz mosiądzu w formie 
barokowej, bogato dekorowanej trumny. Tumbę po bokach wypełniają 
mosiężne antaby, panoplia i herby, a „w głowie i w nogach” znajdują 
się repusowane herby i inskrypcje. Na wierzchu wieka umieszczono 
krucyfiks, a w jego narożnikach główki anielskie. 

Bogato dekorowana snycerka oraz motywy ornamentyki okuciowej, 
rolwerkowej i chrząstkowo-małżowinowej w stylu niderlandzkiego 
manieryzmu widoczne są także w umieszczonych w mauzoleum epita-
fiach dwóch braci. Są to przyścienne, architektoniczno-rzeźbiarskie 
wiszące pomniki z polichromowanego drewna i marmuru, przypisy-
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Ryc. 2. Krąg, mauzoleum Adama i Henryka von Podewils. Fot. J. Kowalczyk-Kon- 
 towska, 2009 

wane Davidowi Haasen. W centralnej części pomnika, w półkolistej 
niszy ujętej kolumnami, spoczywającej na dekoracyjnym postumencie 
z tablicą inskrypcyjną, umieszczono rzeźbione popiersia zmarłych. Po 
obu stronach popiersi stoją figury alegoryczne obrazujące cnoty portre-
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towanych. Kolumny dźwigają finezyjnie rozczłonkowane belkowanie, 
na którym siedzące putta podtrzymują herby rodowe. 

W mauzoleum, między arkadami prowadzącymi do jego wnętrza, 
umieszczono trzecie epitafium – Ernesta Bogusława Podewilsa, które 
znajduje się tam od około 1720 roku. Część centralną pomnika wypeł-
nia owalna płycina z umieszczonym alabastrowym, rzeźbionym po-
piersiem zmarłego generała i panopliami. Poniżej jest tablica inskryp-
cyjna w formie zwisającej kurtyny i rzeźbione figury jelenia oraz orła 
(elementy występujące w herbach rodu Podewils i Zitzewitz). 

W kościele, na ścianie północnej, nad emporą i obok ambony znaj-
dują się dwa epitafia Fryderyka Wilhelma i Ottona Fryderyka Pode-
wilsów. Epitafium Fryderyka Wilhelma (1659–1701), fundatora mau-
zoleum, wykonane zostało z rzeźbionego i polichromowanego drewna 
w formie owalu, z owalną tablicą inskrypcyjną i owalnym, malowanym 
portretem zmarłego. Portret podtrzymują dwie stojące pólplastyczne 
rzeźby przedstawiające personifikacje Nadziei i Roztropności, a tablicę 
inskrypcyjną dwa uskrzydlone putta. Epitafium zdobione jest herbami 
rodzin Podewils i Zitzewitz. Pochodzi z początku XVIII wieku (nieda-
towane). 

Epitafium Ottona Fryderyka (geb.16.07.1702 – gest. 6.12.1760) 
wykonane zostało po 1760 roku z trybowanej i repusowanej blachy 
cynowej. Odznacza się fantazyjną i asymetryczną, nieregularną formę 
o płynnych i strzępiastych konturach. Wypełnione jest dekoracją w ukła-
dzie pasowym: w górnej partii przedstawiony jest herb rodu Podewils, 
poniżej krucyfiks, tekst inskrypcji i u dołu alegoria żałoby (postać pła-
czącej kobiety z chustą i rogiem obfitości, zgaszona świeca i zamknięta 
księga) 

Na ścianie południowej kościoła, nad emporą, znajduje się tablica 
upamiętniająca poległych podczas I wojny światowej mieszkańców 
Krągu i okolicy (Tabl. III: B). Forma tablicy nawiązuje do średnio-
wiecznych tryptyków. Część środkową „tryptyku” stanowi malowidło 
przedstawiające cmentarz wojskowy, na którym dwóch uzbrojonych 
żołnierzy składa pod brzozowym krzyżem zielone gałązki palmy. Na 
krzyżu zawieszony jest hełm, wieniec i przewiązana szarfa z Krzyżem 
Żelaznym. Skrzydła boczne tablicy zawierają nazwy miejscowości na-
leżące do gminy parafialnej oraz imiona i nazwiska wszystkich poleg-
łych i daty ich śmierci. Tablicę malował E. Jordan według projektu  
W. Schleyera. 

Cmentarz wiejski został założony w połowie XIX wieku na północ 
od wsi i jeziora, obecnie w lesie. Zajmuje sztucznie nieco podsypane 
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płaskie wyniesienie terenu. Granice cmentarza obsadzone były szpale-
rem dębów i świerków (zachował się jeden egzemplarz dębu i kilka 
świerków). W poszyciu śladowo występuje bluszcz pospolity, barwinek 
i paproć. Północna granica cmentarza obecnie wtopiona jest w las. Na 
cmentarzu tym chowano zmarłych mieszkańców Krągu i pobliskiej wsi 
Buszyno (Bussin). Układ pochówków jest całkowicie zatarty. Zachowa-
ło się jedynie kilka przykładów żeliwnych płyt (np. Berty Waldow  
ur. 1852, zm. 1915) i jeden krzyż (dziecięcy), kilka obmurowań gro- 
bów i tablic inskrypcyjnych zwalonych w poszycie cmentarza. Wśród 
nich godna odnotowania i szczególnie istotna dla historii gminy para-
fialnej Krągu wydaje się być płyta Leopolda Schultza (ur. 7.08.1811 – 
zm. 1.01.1879), sprawującego przez 33 lata urząd pastora w Krągu 
(Tabl. IV: A). Wykonana została z piaskowca w kształcie prostokąta. 
Pole płyty szczelnie wypełnia poprawna, gotykiem pisana inskrypcja. 
Na cmentarzu widoczne są świeże ślady plądrowania. Należałoby za-
tem jak najszybciej przenieść płytę pastora i wmurować ją w ścianę 
kościoła. 

Nacław (Natzlaff) 

Jest to wieś sołecka położona przy szosie z Polanowa w kierunku 
Koszalina, pomiędzy Jacinkami a Kościernicą. Pobocza tej drogi (po-
między Nacławiem a Jacinkami) obsadzone są ponad 400 bukami oko-
ło 200-letnimi. Jest to jedyna w Polsce aleja bukowa prawnie chronio-
na. We wsi nie było kościoła. Mieszkańcy należeli do odległej o 3 km 
na południe ewangelickiej gminy parafialnej w Garbnie. Na przełomie 
XIX/XX wieku rodzina von Senden zbudowała we wsi eklektyczny 
dwór z rozległym parkiem i zabudowaniami gospodarczymi. 

Na granicy parku, w odległości około 300 m od dworu, założono 
cmentarz rodowy. 

Wytyczony został na lekkim wyniesieniu i wygrodzony rzędem uło-
żonych głazów granitowych. Do cmentarza prowadziło wejście ograni-
czone murowanymi, kamiennymi słupkami. Obecnie zachowała się 
tylko dolna część jednego słupka. Wewnątrz cmentarza znajduje się 
kilka zniszczonych, splądrowanych i rozkopanych, ceglanych grobow-
ców (Tabl. IV: B). Uratowały się z nich jedynie te fragmenty, które 
znajdowały się pod powierzchnią ziemi. Są to murowane ścianki bocz-
ne i niewielka część sklepienia odcinkowego. Cmentarz został wchło-
nięty przez las. 
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na rozwidleniu dróg, na planie czworoboku. Przed II wojną światową 
wygrodzono go kamieniem polnym i obsadzono lipą. Wygrodzenie  
z kamienia zachowane jest od strony drogi (Ryc. 3), natomiast lipy 
występują po przeciwnej stronie cmentarza. Obecnie teren cmentarza 
otoczony jest siatką na metalowych słupkach. Z jego dawnego wyposa-
żenia pozostały dwie żeliwne płyty i kilka fragmentów żeliwnego ogro-
dzenia grobu. Zachowała się także płyta inskrypcyjna (inskrypcja 
zniszczona), odlewana ze sztucznego kamienia. Jej półkoliście za-
mkniętą formę wypełnia wypukły motyw krzyża ujętego promieniami. 

Rekowo (Reckow) 
Niewielka wieś sołecka położona wśród lasów, niedaleko jeziora 

Nicemino, w południowo-zachodniej części gminy, przy drodze do Na-
cławia. Przed wojną we wsi nie było kościoła. W odległości około 300 m 
od zabudowań, w kierunku północno-wschodnim, w drugiej połowie 
XIX wieku, na obszarze około 0,5 ha, założono cmentarz wiejski. Gra-
nice cmentarza wygrodzono żywopłotem. Obecnie został zatarty daw-
ny układ nagrobków i kwater. Pozostało tylko kilka cokołów, jeden 
żeliwny krzyż Ludwiga Ferdinanda Kaubunde zmarłego w 1872 roku  
płyty nagrobne: Wilhelmine Runde geb. Klug (1833–1921), Alwine 
Grothe (1863–1931), Eduarda Gottlieb (1843–1912) i Alberta Liebnow 
(1862–1941). 

Rosocha (Rotzog) 
We wsi nie było kościoła. Mieszkańcy należeli do ewangelickiej 

gminy parafialnej w Polanowie. Po zakończeniu I wojny światowej 
pośrodku wsi zbudowali pomnik upamiętniający poległych podczas tej 
wojny mieszkańców i żołnierzy. Monument znajduje się przy drodze, 
na wydzielonym czworobocznym placu, w otoczeniu czterech buków. 
Granice placu obsadzone zostały żywopłotem bukowym i szpalerem 
buków. Pomnik stanowi potężnych rozmiarów granitowy głaz usta-
wiony na podmurówce z kamieni polnych (Ryc. 4). Wypełniony został 
przez miejscowego kamieniarza odkutym, półplastycznym Krzyżem 
Żelaznym, napisem: UNSERN GEFALLENEN HELDEN 1914 –1918  
i czworoboczną płytą przedzieloną mieczem z nazwiskami poległych. 

W odległości około 500 m za wsią, po prawej stronie drogi w kie-
runku Polanowa, znajduje się dawny ewangelicki cmentarz wiejski. 
Został usytuowany na terenie nierównym, o dużym zboczu nachylo-
nym w kierunku drogi. Obecnie jest gęsto przerośnięty podrostami 
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samosiejek. Z wyposażenia zachowało się kilka granitowych cokołów  
z fragmentami ramion żeliwnych krzyży i zrzucony z cokołu krzyż 
miejscowego stolarza Carla Heinricha Hermana Wenzel (1822–1875). 
Nie znaleziono imiennych tablic inskrypcyjnych. Cmentarz ten był 
także miejscem pochówku zmarłych mieszkańców okolicznej wsi Gile-
wo (Wilhelmshof b. Rotzog). 

 
Ryc. 4. Rosocha, pomnik poległych podczas I wojny światowej, zbudowany w centrum  
 wsi. J. Kowalczyk-Kontowska, 2009 

Rzyszczewko (Klein Ristow) 
Miejscowość oddalona około 3 km na wschód od Bukowa. Na począt-

ku XX wieku, na skraju wschodniej części wsi założono cmentarz ewan-
gelicki. Wytyczony został na planie czworoboku, po północnej stronie 
drogi prowadzącej w kierunku lasu. Obecnie jest całkowicie wchłonięty 
przez las i nie zachowały się jakiekolwiek ślady z jego wyposażenia. 
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Sowinko (Neu Zowen) 
To dawna wieś chłopska położona na północno-zachodnim skraju 

gminy. We wsi nie było kościoła, a jej mieszkańcy należeli do parafii  
w Kościernicy. W połowie XIX wieku, w odległości około 500 m od za-
budowy wsi, założono cmentarz wiejski. Wytyczono go na planie pro-
stokąta o powierzchni około 0,3 ha i obsadzono z czterech stron rzę-
dem świerków. Obecnie od północy, wschodu i południa otoczony jest 
lasem, od zachodu przylega do drogi polnej. Większość nagrobków uleg-
ła zniszczeniu. Czytelne są jedynie rustykalne płyty inskrypcyjne 
matki i syna – Marty i Willego Röske – zmarłych w 1923 roku, deko-
rowane motywem róży złożonej na gałązce palmy, małżeństwa Alberta 
(1848–1921) i Henriette Holz (1853–1931), żeliwna płyta Ninny Teske 
geb. Zinke (1889–1912), masywny, betonowy krzyż Paula Runge 
(1830–1935), płyta Hermana Raffunde (1857–1930), Eckharda Tobi 
(1941–1942) i Maxa Neske (1896–1941). 

Świerczyna (Schwarzin) 
To miejscowość o XVII-wiecznym rodowodzie. Jeszcze przed wojną 

trzydziestoletnią była podzielona między rodziny von Podewils z Krą-
gu i von Glasenapp z Polanowa. Od XVIII wieku do połowy następnego 
stulecia należała już tylko do von Podewilsów. Dzierżawcą całego ma-
jątku był Johann Martin Knop z Bukowa. W okresie międzywojennym 
majątek zmienił wielu właścicieli, a ostatnią, do roku 1945, właściciel-
ką była wdowa po staroście Irmengard von Brockhusen. W Świerczy-
nie nie było kościoła. Mieszkańcy wsi należeli do parafii ewangelickiej 
w Polanowie. 

Cmentarz wiejski znajdował się na północ od wsi pomiędzy linią 
kolejową a drogą polną, w odległości około 200 m od drogi Jacinki–
Bukowo. Założony został w drugiej połowie XIX wieku na planie trój-
kąta o powierzchni około 0,4 ha. Od północy graniczył z polami upraw-
nymi. Zagospodarowana była północna i południowa część cmentarza. 
W latach 90. XX wieku, jak wynika z dokumentacji – karty cmentarza, 
przeważał drzewostan liściasty, z czego duża część drzew została wy-
cięta. Cmentarz został zniszczony, a nagrobki zdewastowane. Czytelne 
inskrypcje znajdowały się tylko na: rustykalnej płycie Karoline Fiske 
(1850–1925), Auguste i Leopolda Zupp zmarłych w 1941 roku, Johan-
na Hopp (1871–1943) i betonowym krzyżu Berty Boppner (1871–
1939). 
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Warblewo (Varbelow) 
We wsi nie było kościoła i jej mieszkańcy należeli do parafii w Wie-

linie. Cmentarz założony w XVIII wieku, znajdował się w lesie, w odleg-
łości około 500 m od zabudowy wsi. Wytyczono go na planie prostokąta 
o powierzchni około 0,3 ha. Granice cmentarza wydzielono niskim mu-
rem z ułożonych kamieni polnych. Obecnie zachowane zostały duże od-
cinki ogrodzenia po północno- i południowo-zachodniej jego stronie. Wnę-
trze wypełnione jest bluszczem i podrostem samosiewek. Z wyposażenia 
cmentarza ewangelickiego zachowało się jedynie kilka kamiennych co-
kołów z odłamanymi żeliwnymi krzyżami, które zrzucone w poszycie 
przerosły mchem. Zwalona jest także kamienna płyta nagrobna Wil-
helmine Vietzke (1848–1932). 

Wielin (Vellin) 
Miejscowość położona przy trasie Polanów–Kępice, nad Jeziorem 

Trzcińskim. W średniowieczu stanowiła posiadłość rodzinną Natzmerów. 
W XVIII wieku w Wielinie znajdował się duży folwark, był też młyn  
i kuźnia. Od 1883 roku istnieje tu neobarokowy pałac z obszernym 
założeniem parkowym. 

W centralnej części wsi, na wrzecionowatym, znacznym wyniesieniu 
terenowym, w 1698 roku wybudowano niewielki szachulcowo-muro-
wany kościół p.w. Chrystusa Króla. W otoczeniu kościoła czynny był 
cmentarz ewangelicki z przełomu XVII/XVIII wieku o powierzchni około 
0,2 ha. Obecnie zatarte są granice pierwotnego układu cmentarza, na-
grobki zostały usunięte, pozostały jedynie dwa zwalone granitowe coko-
ły pod krzyże i kilka kamiennych głazów z dawnego ogrodzenia. Zabyt-
kowy drzewostan jest mocno przerzedzony. W kościele znajduje się 
tablica poległych podczas I wojny światowej. Wykonana została przez 
miejscowego snycerza około 1919 roku z drewna w formie dwóch płyt 
ujętych dekoracyjnymi pilastrami, podtrzymującymi woluty z płonącym 
zniczem. Na dwóch płytach przedzielonych mieczem oplecionym liśćmi 
dębu widnieją nazwiska i daty śmierci poległych. Pilastry dekorowane 
są w głębokim reliefie motywem winorośli, a zwieńczenie tablicy Krzy-
żem Żelaznym z datą 1914. 

Na zachód od kościoła, w odległości około 200 m od jeziora, położo-
ny jest dawny cmentarz ewangelicki, który założono w XIX wieku na 
planie prostokąta o powierzchni 0,3 ha. Od wschodu graniczy z zabu-
dową wiejską. Granice cmentarza obsadzone są świerkami i częściowo 
żywopłotem bukowym. Groby zostały całkowicie zlikwidowane. 
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W parku pałacowym znajduje się niewielki cmentarz rodowy. Są tu 
dwa wolnostojące nagrobki właścicieli pałacu: Christy von Clave-Bou-
haben (1852–1935) i Franza von Clave-Bouhaben (1849–1907). Cmen-
tarz został wytyczony na początku XX wieku na planie prostokąta  
i położony jest w odległości około 200 m od pałacu, wśród drzew i krze-
wów. Jego granicę wyznaczają słupki ogrodzeniowe. 

Żydowo (Sydow) 
To duża wieś (sołecka) leżąca przy drodze Polanów–Bobolice. Nie-

przerwanie od XV wieku do 1932 roku stanowiła majątek rycerski ro-
dziny Woedtke. Pierwszy kościół we wsi o nieznanej formie wybudowa-
no w XVII wieku, przypuszczalnie w 1679 roku. Około 100 lat później,  
w miejscu poprzedniego, wybudowano drugi kościół, zachowany do dziś. 
Jest to budowla o konstrukcji szachulcowej, jednoprzestrzenna, zwień-
czona czworoboczną wieżą zakończoną barokowym hełmem. 

We wnętrzu kościoła znajdowały się kamienne epitafia pastora  
J.F. Mauritius (zm. 1791), płyty grobowe Chr.E. von Voedtke, Friedricha 
von Podewils (z XVII wieku) i pastora Georga Stoer (zm. 1749) z relie-
fowym przedstawieniem geniusza śmierci. Przypuszcza się, że podczas 
remontu kościoła mogły ulec zniszczeniu lub znajdują się pod posadzką. 

Od 2000 roku na zewnętrznej północnej ścianie kościoła umiesz-
czona jest dwujęzyczna tablica pamiątkowa z napisem: /VOR GOTT 
SIND/ALLE MENSCHEN GLEICH/DER VERSTORBENEN/DER KIR-
CHENGEMEINDE/SYDOW ZUM GEDENKEN/, poniżej: PRZED  
BOGIEM WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI/DLA UPAMIĘTNIENIA 
ZMARŁYCH BYŁYCH MIESZKANCÓW/PARAFII ŻYDOWO/SYDOW 
W ROKU 2000 ŻYDOWO/. 

Wokół kościoła od 1679 roku istniał cmentarz. Otoczony był mu-
rem z kamienia polnego. Został zamknięty w 1864 roku. Kamienne 
ogrodzenie to obecnie jedyny element wyposażenia dawnej nekropoli. 

Od połowy XIX wieku w Żydowie był drugi cmentarz – wiejski. Za-
łożono go w północnej części wsi, na rzucie prostokąta o powierzchni 
około 0,3 ha, poza siedliskiem, 200 m na wschód drogą polną od szosy 
wiejskiej. Wygrodzony był murem kamiennym. Układ kwater i mogił 
jest całkowicie zatarty, nagrobki usunięto. 

Trzeci cmentarz wiejski położony jest w południowo-zachodniej 
części wsi, przy dawnym torowisku kolejowym. Założony został w dru-
giej połowie XIX wieku na terenie równym, o powierzchni ponad 1 ha. 
Wśród granicy cmentarza zachowały się odcinki dawnych rzędów świer-
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kowych. Wyraźny jest podział cmentarza na część ewangelicką i nową, 
założoną w 1956 roku. Obecnie jest to cmentarz parafialny, czynny. 
Znajduje się na nim kwatera grobów zmarłych podopiecznych miej-
scowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Kolejny cmentarz wiejski położony jest w lesie, około 300 m na po-
łudnie od zabudowy wiejskiej. Założony został w pierwszej połowie XIX 
wieku, na rzucie prostokąta o powierzchni 0,32 ha. Granice cmentarza 
wytyczono rzędem świerków. Zachowało się kilka rustykalnych płyt 
nagrobnych wykonanych w formie odlewów ze sztucznego kamienia, 
dekorowanych: wypukłym motywem wieńca, leżącej gałązki palmy, 
krzyża na gałązce palmy, krzyża z dwiema gałązkami palmy, przewią-
zanymi kokardą: rodziny Scherbin zmarłych w 1918 i 1919 roku, Ka-
roline i Friedricha Ziemer zmarłych w 1921 i 1924 roku, Karoline 
Krunnel zmarłej w 1931 roku. 

Zakończenie 

Gmina Polanów jest jedną z najatrakcyjniejszych gmin w wo-
jewództwie. Szczególne jej walory związane są głównie z osobliwą po-
lodowcową konfiguracją terenu, pokrytą różnorodną i rzadką roślinno-
ścią. Znajdują się tutaj przepiękne jeziora, malowniczo porozrzucane 
cieki wodne i aleje bukowe. Turysta może korzystać z: utworzonych 
rezerwatów przyrody, kąpielisk nad jeziorami, szlaków turystycznych, 
ścieżek rowerowych i urokliwych zabytków przeszłości…, oprócz daw-
nych ewangelickich cmentarzy. Na większości z nich, podobnie jak na 
wszystkich pomorskich cmentarzach, historia odcisnęła swoje piętno. 
Cmentarze giną i z nimi odchodzi część historii dawnego Pomorza. 
Powstrzymajmy to, co jeszcze da się ocalić od zapomnienia. Jako formę 
upamiętnienia dawnych miejsc grzebalnych i prezentację zachowanej 
sztuki nagrobnej, wzorem innych gmin, należałoby utworzyć lapidaria, 
a doskonale jeszcze zachowaną płytę pastora z Krągu natychmiast 
przenieść i wmurować w ścianę kościoła. Działania takie z całą pewno-
ścią podniosą walory gminy. 

Bibliografia 

KALITA-SKWIRZYŃSKA K. 2006. Krąg – zamek, [w:] Zamki i rezydencje na Pomorzu,  
K. Kalita-Skwirzyńska (red.). Szczecin: Wydawnictwo Zamek Książąt Pomorskich, 
62–67. 



 Cmentarze gminy Polanów  351 

KONTOWSKI K. 2002. Cmentarze sławieńskie, [w:] Sławno i Ziemia Sławieńska – histo-
ria i kultura, W. Łysiak (red.). Poznań: Wydawnictwo Eco, 139–149. 

ŁOPUCH W. 2002. Sztuka na Pomorzu, Szczecin: Książnica Pomorska. 
SPORS J. 1994. Starożytność i początkowy okres średniowiecza, [w:] Dzieje Sławna,  

J. Lindmajer (red.). Słupsk: Urząd Miejski w Sławnie, WSP w Słupsku, 15–39. 

Friedhöfe in der Gemeinde Polanów/Pollnow 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Das Gebiet der heutigen Gemeinde Polanów liegt in den Grenzen der 
Hügelkette, die im Süden an die Schlawer Ebene anschließt. Hier haben sich 
Flüsse und Seen mit bis jetzt. Unveränderten Läufen bildet und ebenfalls 
eine abwechslungsreiche Pflanzenwelt. Die Vorzüge dieser natürlichen Um-
welt hatten großen Einfluss auf die ersten Ansiedlungen der Menschen. Die 
Verstorbenen wurden verbrannt, ihre Asche in Urnen beigesetzt (Urnen-
friedhof in Domachau). Später baute man flache Steingräber aus beschlage-
nen Steinen für mehrere Toten wie in Bosens und Bussin. 

Während der Zeit der Christianisierung wurden die Beerdigungsstätten 
um die Kirchen herum angelegt, wie z.B. in Gerbin, Gutzmin, Kummerow und 
Kösternitz. Diese bis heute erhaltenen Kirchhöfe sind verwildert, mit Bäu-
men, Sträuchern und Gras bewachsen. Übriggeblieben sind vereinzelte Ele-
mente der Kleinen Friedhofsarchitektur, z.B. Kriegerdenkmäler (Kösternitz), 
symbolische Grabmäler (Familie v. Senden in Gerbin) oder Reste von Kreuz-
sockeln (Vellin). Seit der Hälfte des 18.Jh. wurden Friedhöfe aus meist sani-
tären Gründen außerhalb der Ortschaften angelegt. 

Nach dem 2. Weltkrieg hat die Geschichte auf fast allen Friedhöfen Spu-
ren hinterlassen, auch in der Gemeinde Polanów. Die alten Friedhöfe verge-
hen und mit ihnen ein Stück des früheren Pommerns. Darum müssen wir 
erhalten, was wir noch vor dem Vergessen retten können. Eine Form des 
Gedenkens an frühere Begräbnisstätten sind Lapidarien, die an die ver-
schwindende Grabsteinkunst erinnern könnten. In der Gemeinde gibt es dazu 
viele Gelegenheiten, die bestimmt beitragen würden, die Vorzüge des Gebie-
tes noch zu unterstreichen. 
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Życie gospodarcze Polanowa  
w latach 1918–19451 
 

ARTUR DROPKO (Polanów) 

Wstęp 

Przynależność polityczna Polanowa na przestrzeni dziejów 
zmieniała się wielokrotnie. W X wieku Ziemia Polanowska wchodziła 
w skład państwa polskiego. Później wielokrotnie zmieniała właścicieli, 
by ostatecznie znaleźć się w granicach państwa pruskiego. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej Polanów ponownie znalazł się w granicach 
Polski. Wydarzenia polityczne miały istotny wpływ na gospodarkę 
tych ziem. II wojna światowa doprowadziła do zniszczenia miasta  
w 90%. Obecnie Polanów to gmina rolnicza z dużymi kompleksami 
leśnymi nastawiona na rozwój turystyki. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak funkcjonowało życie go-
spodarcze w Polanowie przed II wojną światową. Zakres chronologicz-
ny pracy obejmuje lata 1918–1945. Szczegółowo opisano w niej takie 
dziedziny życia gospodarczego jak rolnictwo, przemysł, handel i rze-
miosło, placówki finansowe, komunikację i transport oraz turystykę. 

1. Rolnictwo 

Pozycja społeczno-gospodarcza Polanowa zależała – jak w wie-
lu innych miasteczkach w regionie środkowopomorskim – od stanu 
miejscowego rolnictwa. Był to szczególnie ważny dział gospodarki, 
__________________ 

1 Artykuł jest zaadaptowanym fragmentem pracy magisterskiej napisanej pod 
opieką prof. Józefa Lindmajera (Dropko 2006). 
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zwłaszcza do końca I wojny światowej, w okresie, kiedy w Polanowie 
brak było przemysłu, a większość mieszkańców utrzymywała się właś-
nie z rolnictwa. To rolnictwo odzwierciedlało wszystkie ogólnopaństwo-
we zmiany w polityce ekonomicznej kolejnych rządów niemieckich, jak 
i przeobrażenia, które nastąpiły w wyniku klęski II Rzeszy Niemiec-
kiej w 1918 roku. Wcześniej władze Rzeszy z hojnością subsydiowały, 
zwłaszcza wielką własność ziemską. 

Po I wojnie światowej gospodarstwa rolne, przede wszystkim ma-
jątki obszarniczo-junkierskie, stanęły przed nieznanymi wcześniej 
problemami wynikającymi z niekorzystnego dla Niemiec zakończenia  
I wojny światowej, np.: kryzys zbytu (po ustaniu wielkich dostaw dla 
armii i przy coraz wyższych taryfach kolejowych), gwałtowna inflacja, 
zawieszenie taniego państwowego kredytowania, spłaty długów gotów-
kowych oraz hipotecznych, głównie obciążających ten właśnie sektor 
własności. Przykładem może być stan na 1 stycznia 1928 roku, kiedy 
to średnio każdy hektar ziemi rolniczo użytkowanej na Pomorzu Za-
chodnim był zadłużony na sumę 575 marek. W powiecie sławieńskim 
udział wielkiej własności w strukturze własnościowej ziemi już przed 
wojną należał do najniższych w rejencji (w 1907 roku – 33,6% przy 
średniej rejencyjnej 51%) i stale był redukowany. W 1933 roku spadł 
do poziomu 27,5%. 

Skutkiem tych procesów był wzrost znaczenia gospodarstw chłop-
skich o areale od 5 do 20 ha. W 1933 roku w powiecie sławieńskim do 
tej kategorii należało 44,5% ziemi użytkowanej rolniczo. Także gospo-
darstwa wielkochłopskie, 20–100-hektarowe powiększyły swój stan 
posiadania (do 21,4%) (Lindmajer 1994: 263). 

Kolejnym rezultatem była parcelacja części majątków ziemskich 
(najbardziej zadłużonych), którą przyspieszyła ustawa osadnicza z sierp-
nia 1919 roku oraz hitlerowska ustawa rolna z lipca 1933 roku o bu-
dowie „stanu żywicielskiego Rzeszy”. Pod młotek parcelacyjny i osadnic-
two chłopskie poszły, między innymi majątki w Karwicach, Nacławiu  
i Pieńkowie. Chociaż część gospodarstw przejęli optanci (uciekinierzy 
niemieccy głównie z terenu Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski, przy-
byli tu po I wojnie światowej) decydujący się tu osiedlić na stałe, jed-
nak nie wszystkie one zostały zasiedlone nawet do wybuchu II wojny 
światowej (Lindmajer 1994: 263–264). 

Ze zmian tych wynikały również ceny produktów rolnych, które nie 
szły w parze z wciąż wzrastającymi pensjami i obciążeniami. Gospo-
darstwa rolne były także w dużym stopniu obciążone przez stale wzra-
stające stopy procentowe na rynku pożyczek. Przykładem tego może 
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być majątek ziemski Świerczyna o wielkości 1122 ha, który został 
poddany przymusowej licytacji, gdyż jego właściciel, Bruno Schneider, 
nie był w stanie go dłużej utrzymać. Bank miejski w Polanowie przy-
znał mu kredyt w wysokości 50 000 marek, głównie na wypłatę wyna-
grodzeń. To jednak nie pomogło, gdyż nie potrafił on potem tych kre-
dytów spłacić. 7 grudnia 1927 roku podczas licytacji najwyższą kwotę 
(1 025 000 marek) zaoferowała poprzednia właścicielka Ritter von Wa-
echter. W przypadającym jednak na 22 stycznia 1928 roku terminie 
wpłaty pieniędzy pani Ritter von Waechter nie była w stanie uiścić 
wylicytowanej zapłaty. W związku z tym ustalono nowy termin licyta-
cji. Odbyła się ona 13 czerwca 1928 roku przed sądem grodzkim (rejo-
nowym) w Polanowie, a gmina miejska Polanów zaoferowała 920 000 
marek i 12 września 1929 roku majątek ziemski Świerczyna został na 
mocy decyzji sądu przekazany miastu (Volkmann 1993/1994: 108). 

W ten sposób miasto stało się właścicielem jeszcze jednej dużej po-
siadłości ziemskiej. Z powodu złego gospodarowania i błędnych obli-
czeń majątek ponownie popadł w długi. Miastu Polanów groziło ban-
kructwo i majątek ten znów musiał zostać sprzedany. Nie wiadomo, 
kiedy to się stało ani kto został kolejnym jego właścicielem. 

Następnym problemem był stały odpływ ludności w sile wieku  
z obszarów dworskich, który rodził perturbacje na tutejszym rolniczym 
rynku pracy. W związku z tym nadal zatrudniano polskich robotników 
sezonowych – średnio rocznie w latach 1922–1925 ponad 1000. Deficyt 
siły roboczej w rolnictwie powiatu sławieńskiego pogłębił się w dobie 
III Rzeszy. W 1933 roku z pracy w rolnictwie i leśnictwie utrzymywało się 
łącznie 45 tysięcy ludzi, a w 1939 roku o 4 tys. mniej. Wpływ na to miały 
takie czynniki, jak: ruchy migracyjne, militaryzacja państwa i pobór do 
wojska, roboty o znaczeniu strategicznym (autostrady, umocnienia i for-
tyfikacje, poligony) oraz roboty publiczne organizowane w ramach syste-
mu Służba Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst) (Mohr 1989: 264). 

W powiecie sławieńskim więcej ziemi ornej (niż w pozostałych czte-
rech wschodnich powiatach rejencji) przeznaczano pod zasiewy pszeni-
cy, jęczmienia i owsa. Procentowy wskaźnik, na przykład w 1925 roku 
wyniósł odpowiednio: 2,7%, 3,4% oraz 19,5%. Mniej ziemi niż w powia-
tach sąsiednich przeznaczano pod uprawę żyta i ziemniaków – odpo-
wiednio 20,6% i 14,9%. Areał uprawy ziemniaków na paszę wzrastał 
na skutek dobrej koniunktury w hodowli. Wskaźnik ten wzrósł z 15,6% 
w 1933 roku do 17,5% ziemi użytkowanej rolniczo w roku 1937.  
W okolicach Polanowa preferowano natomiast uprawę żyta, owsa i ziem-
niaków (Wietfeldt 1986: 84). 
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W granicach miejskich Polanowa w maju 1939 roku znajdowało się 
148 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 0,5 ha (w Sławnie  
w tym samym czasie było ich 158), a z rolnictwa utrzymywało się 
wówczas 623 mieszkańców miasta, tj. 17,9% (Vollack 1986: 75). 

W granicach miejskich znajdowały się również 33 niezależne ma-
jątki. Najmniejszy z nich miał zaledwie 20 ha, jednak największe mia-
ły ich ponad 100 (np. Srebrny Dwór – 208 ha, Gilewo – 246 ha, Henry-
kowo – 162 ha). Zaliczane do nich było również leśnictwo Oberfier, 
które zajmowało 1109 ha (z tego 1071 przypadało na lasy). Wszystkie 
te gospodarstwa zajmowały łącznie 2750,6 ha, w tym na pola i ogrody 
przypadało 1039,7 ha, a na lasy 1346,7 ha. Prawie na każdym dworze 
znajdowały się 2–3 konie, a w tych większych było ich nawet po 11–15. 
Wszystkie 33 dobra liczyły 115 koni, 449 sztuk bydła, 53 owce oraz 
758 świń. Największą liczbę koni (15) oraz bydła (56) miał Srebrny 
Dwór, natomiast w hodowli trzody chlewnej na pierwszym miejscu 
znajdowało się Gilewo (112 sztuk). Owce były trzymane rzadko (tylko 
w 13 gospodarstwach) (Michaelis 1986: 144). 

W Sławnie swoje siedziby miały (w 1934 roku) bazujące na sekto-
rze rolniczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, między innymi 
Sławieńsko-Miastecka Rolnicza Spółdzielnia Kupna i Zbytu z przed-
stawicielstwem i agendami (poza filią w Miastku) w Darłowie, Pola-
nowie i Kołczygłowach (Lindmajer 1994: 266). 

Z rolnictwem związane jest również leśnictwo. W 1934 roku dawny 
las miejski Polanowa został przejęty przez powiat Sławno. Las ten był 
silnie zdewastowany i do 1944 roku zajęto się jego zalesianiem (chodzi 
o lasy miejskie między Polanowem a Żydowem). Nadleśniczym re-
wirowym był wówczas Wolfgang Clausius. Zatrudniał on 20 stałych 
wykwalifikowanych robotników leśnych z Polanowa i Żydowa, a w 
pracach związanych z zalesianiem pracowało nawet 400 osób. Do leś-
nictwa należało 540 ha lasów oraz 60 ha terenów dzierżawionych  
(30 ha pola, 30 ha lasy), czyli łącznie 600 ha. Jeśli chodzi o zalesienie, 
to: 22,2% zajmowała sosna, 59,2% świerk, 13% buk, 2,8% dąb, 2,8% 
brzoza. Połowa lasów była w klasie wiekowej od 1 do 20 lat, a roczny 
wyrąb wynosił 1250 sążni drewna. (Michaelis 1986: 124). 

2. Przemysł, handel i rzemiosło 

Istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polanowa odgrywał sek-
tor pozarolniczy. Sektor ten jednak odczuwał bardziej dotkliwie niż 
rolnictwo wszelkie wahania koniunkturalne doświadczające w tym 
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czasie całą gospodarkę Niemiec. Związane to było zwłaszcza z powo-
jenną recesją i gwałtowną inflacją (apogeum nastąpiło jesienią 1923 
roku) oraz drastycznym kryzysem produkcji i falą bezrobocia w latach 
1929–1933. Polanów był jednym z wielu niewielkich miasteczek za-
chodniopomorskich stanowiących głównie bazę przemysłową dla pobli-
skiego rolnictwa. Trzeba jednak pamiętać, że przeszkodą na drodze do 
rozwoju przemysłowego miasta stała bliskość innych, o wiele więk-
szych i szybciej się rozwijających miast – głównie Sławna i Koszalina.  

Na początku 1922 roku do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej 
Rejencji Koszalińskiej (z siedzibą w Słupsku) wpisanych było 51 za-
kładów przemysłowych z powiatu sławieńskiego. O ich wielkości i po-
tencjale wytwórczym może świadczyć to, iż zapłaciły one niewiele więcej 
podatku (za 1921 rok) niż 138 placówek handlu detalicznego – odpo-
wiednio: przemysł 55 000 marek, handel 51 500 marek (Lindmajer 
1994: 265–266). 

Sprawami przemysłu i handlu na terenie rejencji koszalińskiej 
zajmowała się Izba Handlowo-Przemysłowa, jednak miała ona swoich 
przedstawicieli tylko w większych miastach. W miejscowościach, w któ-
rych ich brakowało od 1910 roku byli powoływani tzw. mężowie zaufa-
nia. Ich zadaniem było udzielanie informacji i przygotowywanie spra-
wozdań na temat przedsiębiorców z danego miasta i okolicy oraz 
wspieranie ich działalności. O wyborze męża zaufania nie decydowała 
określona branża, lecz szczególna znajomość miejscowych stosunków. 
W 1924 roku na terenie powiatu sławieńskiego było ich siedmiu, w tym 
jeden w Polanowie – handlarz zbożem Karl Dahle (OW 1925a: 39). 

Dominującą wspólną cechą w trzech podstawowych działach go-
spodarki pozarolniczej – przemyśle, rzemiośle i handlu w powiecie 
sławieńskim w początkach państwa hitlerowskiego była ugruntowana 
drobnotowarowość. I tak, w 1933 roku w 3201 różnych zakładach rze-
mieślniczych, przemysłowych, handlowych pracowały łącznie 8724 oso-
by, co dawało średnio zaledwie 2,7 zatrudnionych na jeden zakład 
(Lindmajer 1994: 267).  

W spisie firm z 1936 roku widnieją 24 firmy polanowskie, nato-
miast w spisie z 1938 roku jest ich już 30. Większość z nich to firmy 
niewielkie. Często były to sklepy z różnymi wyrobami (towary kolo-
nialne, węgiel, wyroby żelazne, obuwie, odzież). W 1936 takich skle-
pów było 12. Tylko kilka było firmami większymi, zatrudniającymi po 
kilku, a nieraz i kilkudziesięciu pracowników (OF 1936: 24; 1938: 28). 

Pomorze było regionem typowo rolniczym. Stąd główną gałęzią 
przemysłu było przetwórstwo płodów rolnych. Większość produktów 
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rolnych, których ze względu na oddalenie od głównych rynków zbytu  
w Rzeszy nie opłacało się wywozić w postaci surowców, przerabiano na 
miejscu w licznych gorzelniach, krochmalniach, płatkarniach, mły-
nach, browarach, mleczarniach, cukrowniach itp., licznie zlokalizowa-
nych na terenie całego Pomorza Zachodniego (Machura 1974: 20). 
Także w Polanowie znajdowało się kilka niewielkich zakładów z tego 
działu gospodarki. Około 1860 roku w budynkach po przędzalni wełny 
powstał młyn zbożowy. Jego wieloletnim właścicielem był urodzony  
w 1850 roku Rudolph Rahn. Nie wiadomo, kiedy został on jego właści-
cielem. Jego jedynym synem był Benno i to właśnie on został kolejnym 
właścicielem młyna. Po I wojnie światowej, kiedy panowała inflacja, 
również młyn przeżywał trudności gospodarcze. Skończyły się one do-
piero w 1923 roku po wprowadzeniu marki rentowej. Wówczas to, kie-
dy nastąpił okres pozornego rozkwitu koniunktury, każdy próbował 
inwestować zarobki w dobra materialne. Także Benno Rahn i jego 
ojciec rozpoczęli przebudowę młyna, który podupadł w czasie wojny. 
Dodatkowo konkurencja wymuszała w coraz większym stopniu mo-
dernizację. Z uwagi na ówczesną sytuację gospodarczą (nastała deflacja 
i wielu właścicieli popadło w trudności finansowe) Rahnowie musieli  
w 1929 roku sprzedać młyn z gruntem. Wziął go początkowo w dzier-
żawę Ernst Meinke, a w 1932 roku ostatecznie od Rudolpha Rahna 
kupił go (Lux 1995a: 28). 

Do rodziny Meinke należała również piekarnia. Jeszcze w latach 
30. XX wieku ciasto było wyrabiane ręcznie i dopiero w 1937 roku 
Ernst Meinke kupił ugniatarkę. Tygodniowe wynagrodzenie u młyna-
rza Meinke dla zatrudnionego mistrza wynosiło 18 marek oraz dar-
mowy wikt i utrzymanie. W ciągu tygodnia pieczono od 2200 do 2400 
wiejskich chlebów, poza tym różne bułki i ciasta. Trzyfuntowy chleb 
kosztował wówczas 40 fenigów (Lux 1995a: 32). 

Oprócz młyna należącego do rodziny Meinke znajdował się tu jesz-
cze jeden młyn zbożowy, usytuowany przy szosie do Sławna. Zwany był 
młynem Pirka od nazwiska właściciela – Wilhelma Pirka (OF 1938). 

Kolejnym dobrze prosperującym przedsiębiorstwem bazującym na 
rolnictwie była polanowska gorzelnia. Pierwszym prezesem spółdzielni 
gorzelniczej Polanów i kierownikiem zakładu od 1935 roku był Rudolf 
Andrees. Do spółdzielni należały 54 duże i małe zakłady z powiatu 
sławieńskiego o kontyngencie 200 000 litrów alkoholu. W polanowskiej 
gorzelni był zatrudniony jeden pracownik i jeden praktykant. Praco-
wano od godziny 6:00 do 14:00, jednak maszyny destylujące pracowały 
dzień i noc (Schmidt, Andrees 1998: 93).  



 Życie gospodarcze Polanowa w latach 1918–1945 359 
 

Istniała tu także spółdzielnia mleczarska. Nie wiadomo, kiedy po-
wstała, ale w 1937 roku został wybudowany nowy budynek mleczarni 
(Pollnow 1987: 19). 

W Polanowie również znajdował się browar oraz wytwórnia wody 
mineralnej, przy dzisiejszej ul. Mokrej. Ich właścicielem w latach 30. 
był Johann Peterek. 

Również na przerobie miejscowego surowca oparty był zachodnio-
pomorski przemysł drzewny. W Polanowie, otoczonym ze wszystkich 
stron morenowymi wzgórzami, na których rosły lasy, miał szczególnie 
sprzyjające warunki. Był tutaj reprezentowany przez co najmniej dwa 
tartaki. Jednym z nich był tartak należący do rodziny Pirk. Znajdował 
się on w tym samym miejscu co młyn. Drugi położony był za dworcem 
kolejowym, przy szosie w kierunku Cetunia, a zwany był „Młynem 
Ericha” lub „Leśnym Młynem”. Znajdowało się w nim oprócz tartaku 
parowego także przedsiębiorstwo budowlane, które prowadziło wszel-
kie prace budowlane, ciesielskie oraz sprzedaż materiałów budowla-
nych (OF 1938: 29). 

Bogate tradycje na Pomorzu Zachodnim miał także przemysł włó-
kienniczy i jeszcze w latach 20. ubiegłego stulecia w powiecie sławień-
skim i miasteckim można było spotkać sukienników. Po I wojnie świa-
towej, w związku z postępującą technicyzacją, to stare rzemiosło zostało 
przejęte przez bardziej wydajny przemysł. Cechy sukiennicze miały 
wcześniej na Pomorzu Zachodnim, przędzalnie, tkalnie i inne wspólne 
obiekty, jak farbiarnie czy filcownie.  

Jedną z takich filcowni był stary, prawdopodobnie ostatni na Po-
morzu Zachodnim jeszcze funkcjonujący folusz (Walkmühle) w dolinie 
Pustynki. Wytwarzano w nim przede wszystkim najprostsze materia-
ły, jak loden, często z ręcznie uprzędzonej przędzy wełnianej. Pocho-
dziła ona z okolicznych tkalni i od ludzi, którzy trudnili się jeszcze 
sztuką przędzenia i tkania. Materiał o długości 20 do 50 m i szeroki od 
1 do 1,20 m wieszany był do suszenia na pobliskim półwyspie stru-
mienia (tzw. Bleiche). W latach 20. i 30. materiał był wożony do Pola-
nowa, gdzie podlegał dalszej obróbce. Na porcję sukna nakładana była 
gorąca blacha, potem znowu sukno itd. Gdy liczba warstw była odpo-
wiednia następowało prasowanie. Ten proces nadawał sfilcowanemu 
materiałowi niezwykły połysk i gładkość. Zazwyczaj gotowy materiał 
był wysyłany do klientów albo odbierany osobiście, potem należało go 
jeszcze zafarbować (Mohr 1989: 79, 84). 

Przemysłem odznaczającym się na Pomorzu Zachodnim najszerszą 
bazę surowcową był niewątpliwie przemysł materiałów budowlanych. 
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Składały się nań liczne, choć niewielkie cegielnie, kaflarnie, wytwór-
nie dachówek, cementownie itp. Występujące tu obficie gliny i iły gli-
niaste spowodowały, że szczególnie rozwinął się przemysł cegielniany. 
W Polanowie leżącym w dolinie moreny czołowej rozciągają się pokła-
dy gliny, które przez wieki wykorzystywane były do produkcji cegieł. 
Wokół tych pokładów zostały zbudowane trzy cegielnie.  

Pierwszą z nich i najbardziej znaną była cegielnia Damaschke poło-
żona przy szosie do Koszalina. Jej właściciel Friedrich Damaschke tuż 
przed I wojną światową kupił wówczas kompletnie podupadły zakład od 
panów Geiß i Dahle. Jednym z pierwszych zleceń, jakie dostał, było do-
starczenie cegieł do pałacu w Wietrznie. Produkty Damaschke miały 
bardzo dobrą opinię. I dlatego nie dziwi fakt, iż trafiały nawet do Szlez-
wika-Holsztynu. Kilka ładunków przetransportowano w okresie mię-
dzywojennym statkiem przez Bałtyk do Lubeki. Każda wypracowana 
marka była inwestowana przez właściciela i tak z biegiem lat powstała 
jedna z najbardziej nowoczesnych cegielni na Pomorzu. Do cegielni na-
leżało również znaczne – 46 ha – gospodarstwo rolne. W cegielni były 
produkowane cegły, dreny oraz dachówki, a w 1938 roku do oferty zo-
stały dodane także cegły artystyczne (Mohr 1989: 116–117; OF 1938: 28). 

 Drugą cegielnią była fabryka dachówek i cegieł Gilewo (Dachstein 
und Ziegielwerk Wilhelmshof). W okresie międzywojennym niemal 
wszystkie używane na Pomorzu dachówki sprowadzane były ze Śląska 
i Hanoweru. Wynikało to z jakości pokładów gliny w północno-wschod-
nich Niemczech – zawierały one bowiem sporo domieszek wapna i mar-
glu. Pokłady gliny, które nagromadziły się w pobliżu moreny czołowej 
w rejonie Polanowa zawierają niewielką ilość wapna. Cegielnia Gilewo 
produkowała właśnie z takiej gliny dachówki, które jakością dorów-
nywały tym ze Śląska i Hanoweru. Cegielnia ta została dodatkowo 
zmodernizowana poprzez nowoczesne maszyny do prasowania i wal-
cowania oraz przez przebudowę i powiększenie pieca. W konsekwencji 
wytwarzane tam dachówki wyróżniały się: wytrzymałością na zgnia-
tanie i ściskanie, minimalnym pochłanianiem wody, odpornością na 
mróz i warunki pogodowe. Cegielnia Gilewo należała do rodziny Gumz 
(w 1938 roku jej właścicielem był Max Gumz) (Zitzewitz 1931: 261). 

Trzecia cegielnia znajdowała się bardzo blisko cegielni Gilewo. Nie 
ma o niej prawie żadnych informacji. Jej właścicielem w latach 30. XX 
wieku był Gustav Zinke, a produkowano w niej cegły, dreny oraz da-
chówki (OF 1938: 28). 

 Jednym z największych zakładów w Polanowie po I wojnie świa-
towej była fabryka maszyn Kampe przy ul. Bobolickiej. Jej wielolet-
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nim właścicielem był Otto Kampe, który w 1919 roku przeprowadził 
się z Warszkowa do Polanowa. Firma została oficjalnie założona 20 
października 1920 roku i zarejestrowana w Izbie Przemysłowo-Hand-
lowej jako Fabryka Maszyn Otto Kampe, Polanów na Pomorzu (Otto 
Kampe Maschinenfabrik Pollnow i. Pom.). Działka gruntu z pięcioma 
budynkami, na którym znajdowała się fabryka, zajmowała powierzch-
nię 6300 m2 i odgraniczona była ulicami: Bobolicką, Cmentarną i Staw-
ną. W fabryce tej produkowane i sprzedawane były maszyny rolnicze 
oraz części zamienne, a także: instalacje pompowe, instalacje odwad-
niające, surówka, stal i blacha. Sprzedawane były także pojazdy me-
chaniczne. W końcu założono również szkołę z nauką jazdy samocho-
dami (Radtke, Kathke 1998: 17). W spisie firm pomorskich wydanym 
w 1936 roku w Sławnie zakład jest opisany następująco: „Fabryka 
maszyn (maszyny rolnicze: sieczkarnie, brony, maszyny włókiennicze), 
zakład napraw, płaskowniki stalowe, dźwigary, węgiel kowalski, sa-
mochody, „nauka jazdy”. 

Kolejnym właścicielem fabryki maszyn był Wilhelm, syn Otto 
Kampe. Odbył on między 1920 a 1923 rokiem naukę ślusarską i został 
zatrudniony u swojego ojca w fabryce maszyn jako ślusarz (1923–
1924). Następnie w latach 1924–1927 w Mittweidzie (miasto w Sakso-
nii) uzyskał wykształcenie inżyniera mechanika. Egzamin na mistrza- 
-ślusarza zdał w Słupsku w maju 1937 roku. Do 1937 roku Wilhelm 
Kampe pracował jako inżynier produkcji w fabryce ojca. W 1938 roku 
przejął ojcowski zakład i prowadził go aż do 26 lutego 1945 roku (Radt-
ke, Kathke 1998: 18). 

Zakład Otto i Wilhelm Kampe podzielony był na działy, a każdym 
z nich kierował mistrz: kuźnią – jako ostatni Schwuchow, warsztatem 
napraw samochodów – Hans Dumke, tokarnią – Hans Wardelmann  
i montażem – Schewe. Naukę jazdy prowadził sam Wilhelm Kampe. 
Na przełomie lat 1939 i 1940 zakład zatrudniał około 35 pracowników 
(Radtke, Kathke 1998: 19). 

Największym zakładem przemysłowym Polanowa w tym okresie 
była fabryka maszyn Max Meinke. Pełna nazwa tej fabryki to Północ-
noniemiecka Fabryka Maszyn Włókienniczych Max Meinke, Polanów 
na Pomorzu (Norddeutsche Textilmaschinenfabrik Max Meinke, Poll-
now i. Pommern). Jej właściciel, Max Meinke, pracował w polanow-
skiej przędzalni, gdzie wymyślił maszynę przędzalniczą. Wynalazek 
swój opatentował, a pierwszą maszynę nazywał „Spinnkrempel”. Była 
to przędzarka i gręplarka w jednym (Timm, Schnabel 1998: 24). Nie 
wiadomo dokładnie, w którym roku została założona firma. Między 
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1942 a 1944 rokiem zatrudnionych było w niej od 25 do 30 osób. Pro-
dukowane w niej były: narzędzia do rozrywania owczej wełny (reis-
swolf), gręplarki, przędzarki i skręcarki. Firma ta produkowała przed 
wojną, oprócz wymienionych maszyn tekstylnych, także zapalniczki. 
Nie wiadomo, kiedy rozpoczęła się ich produkcja i dlaczego jej zaprze-
stano. Przede wszystkim jednak produkowane były przędzarki (Timm, 
Schnabel 1998: 24–25). W czasie II wojny światowej maszyny przezna-
czone były na eksport. Max Meinke często podróżował za granicę, tam 
gdzie fabryka miała swoje przedstawicielstwa – do Szwecji (Malmö), 
Włoch (Mediolan), Węgier, Rumunii i Danii (Timm, Schnabel 1998: 26). 

 Fabryka znajdowała się przy ulicy Młyńskiej 12, potem 24 i 25.  
W dwupiętrowym budynku głównym na parterze mieściły się: odlew-
nia dla małych części, pomieszczenie na maszyny, montażownia i kuź-
nia, a na piętrze biuro, kreślarnia i dwa magazyny. W obrębie zakładu 
znajdowały się również dwie składnice – drewna i oleju. 

Na polanowskim rynku skupiało się życie gospodarcze i działalność 
usługowa (głównie handel i rzemiosło). Niemalże w każdym budynku 
wokół rynku znajdował się lokal usługowy. Było: kilka sklepów, które 
handlowały garderobą (mistrz krawiectwa Theodor Zillian, Rynek 8), 
obuwiem (mistrz szewski Fritz Dumke, Rynek 5), sklep z suknem, 
moda, towary manufakturowe i konfekcja (Wilhelm Rohr, Rynek 10), 
sklep z suknem, moda, towary manufakturowe i konfekcja (Hermanna 
Schuck, a później Max Schuck, Rynek 11), towary manufakturowe 
(Georg Zander, Rynek 12), moda (G. Kossian, Rynek 13), krawiectwo 
damskie i męskie mistrza krawiectwa (Carl Löper, Rynek 16), sklep  
z konfekcją damską i męską (Rech Körber, Rynek 21), w tym domu 
mieszkali również mistrzowie krawieccy Oskar Leopold i Albert Ha-
semann. Znajdowały się tu także domy handlowe Benna Katha (Rynek 
7) i Paula Girntha (Rynek 17), sklep kupca Hugo Hannemana (Rynek 
15), sklep z towarami kolonialnymi Willi’ego Lawrenza (Ry- 
nek 4), sklep z towarami kolonialnymi „Berliński Dwór” Otto Woldt 
(Rynek 14) oraz sklep z towarami kolonialnymi i żelaznymi Waltera 
Dahle (Rynek 18). 

Na rynku można było zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, między 
innymi w: sklepie zbożowym Maxa Dahle (Rynek 5), piekarni Fritza 
Schmöckel (Rynek 9) czy sklepie mięsnym mistrza rzeźnickiego Fran-
za Ladwiga (Rynek 19) (Lux 1995b: 9).  

Salon fryzjerski mistrza fryzjerskiego i dentysty Antona Holza 
znajdował się pod adresem Rynek 3. Z czasem został zastąpiony przez 
sklep drogisty Wilhelma Holza. Przy rynku były również zakład rze-
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mieślniczy zegarmistrza Richarda i Paula Heuer (Rynek 20) oraz sklep 
z farbami i tapetami mistrza malarskiego Emila Schulza (Rynek 22) 
(Lux 1995b: 9). 

Jednym z najbardziej znanych kupców w Polanowie w okresie 
międzywojennym był Willi Lawrenz. Osiadł on w Polanowie w 1913 
roku i podjął pracę u kupca Gildemeistera na ul. Zamkowej. W 1916 
roku kupił sklep od kupca Wilhelma Pirka. W jego sklepie zatrudnio-
nych było sześciu, a czasowo siedmiu pracowników, w tym 3–4 prak-
tykantów, którzy spali w budynku sklepu i tutaj się stołowali. Do 
szczególnych prac, zwłaszcza handlu węglem, zatrudniani byli pomoc-
nicy. Jego oferta była bardzo szeroka i urozmaicona. Oprócz artykułów 
spożywczych – zwanych wcześniej towarami kolonialnymi – były: pa-
larnia kawy, wyroby tytoniowe, skład wina, skład spirytusu i destyla-
cja. Do tego handlował towarami żelaznymi, artykułami gospodarstwa 
domowego i sprzętem różnego rodzaju, szkłem, porcelaną oraz mate-
riałami budowlanymi takimi, jak: cement, wapno, gips itd. Na potrze-
by rolników oferował towary i sprzęty do stajni, stodół, na pole i do 
ogrodu. Duża rolę w jego działalności odgrywał handel węglem (Nin-
nemann 1998: 90). 

W 1933 roku Willi Lawrenz kupił od kupca Hermanna Schucka 
jedną trzecią nieruchomości zamkowej (Zamkowa 23), traktując ten 
zakup jako pewną wówczas lokatę kapitału. W 1932 roku kupił przy-
legającą działkę (Zamkową 24, również od Schucka), a w 1934 roku od 
pana Bühlke dom przy ul. Dworcowej 10. Wszystkie te budynki użyt-
kowane były jako nieruchomości do wynajęcia (Ninnemann 1998: 91). 

W Polanowie istniała jeszcze jedna firma bardzo dobrze znana 
mieszkańcom miasta – przedsiębiorstwo przewozowe H. i H. Schmidt. 
Jego początki sięgały jeszcze okresu sprzed I wojny światowej, kiedy to 
– na przełomie lat 1912 i 1913 – młode małżeństwo Hans i Martha 
Schmidt z Polanowa wiele zaryzykowało, kupując sobie samochód oso-
bowy i otwierając 1 kwietnia 1913 roku przedsiębiorstwo przewozowe. 
Początek był trudny. Młodej parze i zakładowi z pewnością nie sprzy-
jała I wojna światowa i lata inflacji, jednak handel wszystkim co moż-
liwe pozwolił im przetrwać te trudne lata i w 1930 roku mogli kupić 
pierwszy samochód ciężarowy. W regionie trzeba było dużo jeździć, 
przewozić drewno z okolicznych lasów, które najpierw zwożone było 
końmi przez rolników do fabryki papieru w Kępicach. Zanim w Pola-
nowie powstała mleczarnia, Hermann Schmidt jeździł codziennie do 
Koszalina, do tamtejszej mleczarni. Wódkę z ziemniaków woził z gorzel-
ni do urzędu monopolowego w Szczecinku. Mistrz drogowy (Strassen-
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meister) Maasch z ul. Wieleńskiej potrzebował dużo materiału do bu-
dowy dróg i firma Schmidt dowoziła go częściowo z odległych miast por-
towych, z Kołobrzegu, a nawet ze Szczecina. Jeździł także dla fabryki 
maszyn Kampe oraz cegielni Damaschke i Zinke. To byli tylko nielicz-
ni klienci, dla których Hermann Schmidt świadczył swoje usługi 
(Mohr 1989: 120). 

Nabytym w międzyczasie autobusem wożono uczniów na całodnio-
we wycieczki w bardziej oddalone miejsca, a w niedziele i święta orga-
nizowano wyjazdy na bałtyckie plaże. Niekiedy używano w tym celu 
również ciężarówek. Autobus, nazywany „Perłą Pomorza” i utrzymany 
w żółto-brązowych barwach, był niemal nieustannie w użyciu. Her-
mann Schmidt udał się swoim pojazdem między innymi aż do Wrocła-
wia na spotkanie Stalowych Hełmów (Stahlhelm – niemiecka nacjona-
listyczna organizacja paramilitarna, która skupiała kombatantów  
z I wojny światowej). W 1939 roku firma H. und H. Schmidt miała 
omnibus, kilka taksówek i siedem samochodów ciężarowych. 

W 1889 roku mistrz sukiennictwa Hermann Schuck, który wcześ-
niej jeździł ze swoim towarem po terenie całej rejencji koszalińskiej,  
w Polanowie na ul. Długiej otworzył swój pierwszy sklep. Obok sukna 
można się tam było zaopatrzyć w towary manufakturowe. Interes roz-
wijał się dobrze i już na początku ubiegłego stulecia Hermann Schuck 
przeniósł sklep do budynku położonego przy Rynku (nr 10/11). Znacz-
nie ograniczył podróże, ale dalej zaopatrywał swoją stałą klientelę w 
obrębie Koszalin–Białogard–Sławno. Czynił to początkowo z wykorzy-
staniem furmanki, a potem samochodu. Dopiero w 1939 roku osta-
tecznie zakończył objazdy, bowiem jego auto zostało zarekwirowane 
przez Wehrmacht. Hermann Schuck miał czterech synów i wszyscy 
tak jak on zostali kupcami. I tak, można było znaleźć filie firmy Her-
mann Schuck w Kołobrzegu, Bobolicach i Białogardzie. W bardzo do-
brze rozwijającym się interesie w Polanowie zatrudnionych było nawet 
do 30 osób. Był to największy dom tekstylny w powiecie sławieńskim. 

W 1920 roku Hermann Schuck wycofał się z aktywnego życia za-
wodowego, a sklep polanowski przejął jego syn Max. Senior nabył od 
ówczesnego burmistrza Wendlanda zamek. Pod jego kierownictwem 
został on przebudowany i odrestaurowany, a następnie jego części 
sprzedane: dom nr 22 przejął dentysta Otto Lux, dom nr 22a nabył 
rektor szkoły powszechnej Alfred Howe, a ostatnią część kupiec La-
wrenz. Należąca do zamku ziemia przy ul. Zamkowej, znana po-
wszechnie jako ogród Schucka, pozostała w posiadaniu rodziny. Sklep 
Hermanna Schucka spłonął 3 marca 1945 roku (Mohr 1989: 122). 
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 W Polanowie znajdowało się także dwóch handlarzy bydłem (Au-
gust Hensel i Herbert Meinke), a Willi Mucks mieszkający w Lipowym 
Dworze trudnił się sprzedażą produktów rolnych (OF 1938: 28).  

W Polanowie w 1939 roku było sześć stacji benzynowych. Na ul. 
Bobolickiej zlokalizowana była, prowadzona przez rodzinę Kampe, 
stacja benzynowa SHELL. Również Rosenow prowadził stację SHELL. 
Inne stacje benzynowe to: Schulz OLEX (ul. Miastecka) i STRAX, Her-
ter DAPOLIN, Kamoll ARAL i Reepel ESSO (Radtke, Kathke 1998: 
17; Lux 1995: 7). 

Polanowski rynek szczególnego znaczenia nabierał w czasie tar-
gów. Były to cotygodniowe targi sobotnie oraz odbywające się dwa razy 
do roku jarmarki. Terminy tych ostatnich były ściśle określone w ka-
lendarzu i znany były jako jarmark wiosenny i jarmark jesienny. Tar-
gi cotygodniowe skupiały rolników z okolicznych wsi, którzy sprzeda-
wali swoje produkty: masło, jaja, drób, miód i ziemniaki. W tym dniu 
ożywiony był również handel prosiętami. Także ogrodnicy wystawiali 
na sprzedaż swoje wyroby. Odbywał się ponadto handel rybami.  

Jarmarki miały zupełnie inny wymiar. Już dzień lub dwa przed 
właściwym jarmarkiem przybywali handlarze, kupcy, rzemieślnicy z bli-
ska i daleka, aby w korzystnym miejscu postawić swoje stragany. We 
właściwym dniu sprzedaży rynek był wypełniony po brzegi, a zdarzało 
się nawet, że zastawione były ulice: Zamkowa, Długa i Sławieńska 
(Lux 1995b: 9–10). 

W 1905 roku do Izby Przemysłowo-Handlowej w Słupsku wpisa-
nych było 20 firm polanowskich, w 1923 roku mamy ich już 23, a w 
1929 roku 25. W styczniu 1934 roku ich liczba spadła jednak do 19. 
Jeśli chodzi o podział tych firm, to w 1905 roku mamy jedną otwartą 
spółkę handlową oraz 19 firm jednoosobowych. W 1929 roku w Pola-
nowie znajdowały się dwie otwarte spółki handlowe oraz 23 firmy jed-
noosobowe. Pięć lat później istniało już tylko 19 firm jednoosobowych 
oraz trzy inne (niebędące spółkami akcyjnymi, spółkami z. o. o., spół-
kami komandytowymi) (OW 1925a: 61; 1934a: 16). W maju 1934 roku 
w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Słupsku wpisanych było 20 firm  
z Polanowa, które miały do zapłacenia podatek od działalności gospo-
darczej w wysokości 915 marek oraz 53 firmy, które nie widniały  
w rejestrze handlowym. Oprócz nich znajdowało się tutaj wówczas  
58 drobnych rzemieślników oraz 14 osób trudniących się rzemiosłem 
objazdowym (OW 1934a: 72). 

Dwa lata później (w 1936 roku) już 26 firm było wpisanych do reje-
stru handlowego, natomiast poza nim znajdowały się 64 firmy. W roku 
następnym ich liczba wzrosła niesamowicie, bowiem aż 87 firm było 
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wpisanych do rejestru handlowego (wzrost o 234% w stosunku do roku 
poprzedniego) i zapłaciły one podatek w wysokości 35 885 marek. Na-
tomiast poza rejestrem znajdowały się aż 164 firmy (wzrost o 156%). 
Jednak był to rok wyjątkowy, bowiem w 1938 roku były już tylko 33 
firmy wpisane do rejestru handlowego, które płaciły podatek w łącznej 
wysokości 10 116 marek. Poza rejestrem znajdowało się ich 70 (OW 
1937: 39; 1938: 69; 1939: 87). 

Ostateczna forma cechów rzemieślniczych ukształtowała się dopie-
ro w 1934 roku. Prędzej przechodziły one wiele zmian, a część z nich 
dotykała również rzemieślników polanowskich. Rzadko który z pola-
nowskich cechów był samodzielny. Najczęściej były one częścią więk-
szego cechu sławieńskiego. 

Władze III Rzeszy zdecydowały w 1934 roku o wprowadzeniu ujed-
noliconej struktury organizacyjnej rzemiosła. Od 1 października 1934 
roku rozpoczęły swoją działalność powiatowe zrzeszenia rzemieślnicze 
(Kreishandwerkschaft), którym zostały podporządkowane wszystkie 
cechy istniejące na obszarze danego powiatu. Taka centrala powiato-
wa powstała także w Sławnie i obejmowała również rzemieślników 
polanowskich. Grupowała ona 17 cechów branżowych: piekarzy, rzeź-
ników, młynarzy, murarzy, dekarzy (istniał od 1934 roku), malarzy- 
-lakierników, krawców męskich, krawiectwa damskiego, pończoszni-
czek i bieliźniarek, fryzjerów, ślusarzy i mechaników, kowali, kołodziei 
i wytwórców nadwozi, stolarzy, cieśli budowlanych (funkcjonował od 
1934 roku), brukarzy-kamieniarzy i budowniczych dróg, siodlarzy  
i tapicerów, szewców i grabarzy (Lindmajer 1994: 271). 

Polanowski cech piekarzy był jednym z najstarszych w Polanowie. 
Mówiło się nawet, że powstał w 1400 roku. Pewną datą jest natomiast 
20 września 1770 roku, kiedy polanowscy piekarze odstąpili od cechu 
bobolickiego i założyli w Polanowie własny. W 1926 roku należało do 
niego siedmiu członków: Paul Schmöckel, Max Schmöckel, Wilhelm 
Rupel, Vierke, Pahlke, Heimrich i Walter Naumann. Najstarszy do-
kument dotyczący cechu młynarzy pochodzi z 1770 roku. Statut cech 
otrzymał dopiero w 1883 roku. Obejmował on zasięgiem obszar całego 
powiatu sławieńskiego, z wyjątkiem Sianowa. W Polanowie w 1939 
roku do cechu należało trzech młynarzy: Ernst Meinke, Hermann 
Pirk, Gustav Wietzke (Kordel 1995: 32; Böttcher 1986: 184, 191). 

Pomiędzy latami 1520 i 1540 w Sławnie powstał cech rzeźników.  
W okresie międzywojennym skupiali się w nim rzeźnicy z terenu całe-
go powiatu. Z Polanowa w 1939 roku należało do niego pięciu człon-
ków: Erwin Dumke, Walter Halwass, Richard Frankenstein, Franz 
Ladwig oraz Karl Nehring (Böttcher 1986: 182, 188–189). 
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Kowale z Polanowa wspólnie z kowalami z: Podgór, Garbna, Cho-
cimina, Wietrzna, Kościernicy i innych wsi mieli własny cech, który 
należał do Bobolickiego Związku Rzemieślników. Ślusarze do 1934 
roku należeli do cechu kowali. W 1886 roku w cechu tym było tylko 
trzech ślusarzy, ale w 1926 już 10. W 1934 roku założyli oni swój włas-
ny cech. Z Polanowa w 1939 roku należało do niego dwóch rzemieślni-
ków – Otto Kampe i Max Meinke (Böttcher 1986: 184). 

Cech szewców powstał w Sławnie prawdopodobnie już w 1624 ro-
ku, ale w źródłach statut wspomniany był dopiero w 1656 roku. Od 
1926 roku obejmował on również samodzielne dotychczas cechy z Dar-
łowa i Polanowa. W 1939 roku w Polanowie było dziewięciu szewców: 
Fritz Dumke, Max Grünewald, Karl Heberlein, Franz Kalk, August 
Salzmann, Franz Berndt, Otto Schulz, Fritz Eggert, Hermann Schuh-
mann (Böttcher1986: 183, 193). 

Do najliczniejszych cechów na terenie powiatu zaliczał się cech kraw-
ców męskich. W 1927 roku liczył on 100 członków z 18 czeladnikami i 42 
uczniami. Polanowscy krawcy prawdopodobnie również do niego należeli. 
Wcześniej tworzyli, ze swoimi kolegami po fachu, ze wsi południowej czę-
ści powiatu (Sulechowo), własny cech datowany na roku 1600. W 1939 
roku w Polanowie znajdowało się 10 członków tego cechu: Hugo Adam, 
Hermann Belter, Willi Daske, Emil Kösterke, August Kurzhals, Emil 
Klatt, Karl Loeper, Fritz Schrock, Helmut Schulz i Emil Schulz. Kraw-
cowe damskie w 1924 roku utworzyły cech, który obejmował cały powiat 
sławieński, z wyjątkiem Sianowa. Z Polanowa w 1939 roku należało do 
niego sześć osób: Meta Bartelt, Anna Wetzel, Anna Hänisch, Marie 
Köhn, Emma Dahlke i Olga Dumke (Böttcher 1986: 184, 188–189). 

Do licznych cechów można zaliczyć również cech fryzjerów, który 
do 1910 roku należał do cechu koszalińskiego. Dopiero 21 listopada 
1910 roku w Sławnie założono samodzielny cech. Obejmował on wszyst-
kie zakłady w powiecie sławieńskim, z wyjątkiem Sianowa, który nale-
żał do cechu koszalińskiego. W 1927 roku było w nim 57 mistrzów,  
33 pomocników i 23 uczniów. W Polanowie w 1939 roku należeli do nie-
go czterej fryzjerzy: Hans Strauss, Walter Jastrow, Hans Barz i Gustav 
Haack. Liczny był również połączony w 1927 roku, cech siodlarzy, tapi-
cerów i powroźników. Obejmował 42 członków, którzy zatrudniali  
15 czeladników i dziewięciu uczniów. Obejmował on teren całego powia-
tu, a z Polanowa należał do niego tylko jeden człowiek – Karl Raddatz 
(Böttcher 1986: 182, 184, 189, 192). 

W 1934 roku w Sławnie został utworzony cech dekarzy. Przystąpili 
do niego również dekarze z Polanowa. W 1939 roku było ich w mieście 
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trzech: Walter Strauss, Otto Kardell i Marta Knop. Natomiast pola-
nowscy stolarze mieli do 1934 roku własny, samodzielny cech. Jednak 
później zostali włączeni do cechu sławieńskiego, obejmującego teren 
całego powiatu. Polanowski cech zachował jednak pieczęć z 1736 roku 
(Böttcher 1986: 182, 185, 187). Cech cieśli należał do najmłodszych  
w powiecie i powstał dopiero w 1934 roku. Z Polanowa w 1939 roku 
należeli do niego: Heinrich Kohlhoff, Otto Sielaff, Paul Wolk i Franz 
Büssow (Böttcher 1986: 183, 194). Cech kołodziejów również obejmo-
wał teren całego powiatu sławieńskiego. W Polanowie w 1939 roku 
znajdowało się dwóch kołodziei: Walter Geigalath i Ernst Triebwasser 
(Böttcher 1986: 185, 193, 194). 

 W Polanowie w latach 30. były jeszcze co najmniej dwa cechy. Do 
cechu murarzy w 1939 roku należeli: Franz Below, Ernst Krause, Max 
Pinz, Gerhard Johannes Erich i Willy Wachholz, a do cechu malarzy- 
-lakierników: Richard Gohrke, Emil Schulz, Hans Töpper i Paul Lie-
sener (Böttcher 1986: 187, 191). 

3. Placówki finansowe 

Burmistrz Wendland pod koniec I wojny światowej sprzedał 
polanowski las „Oberwald” za dużą sumę pieniędzy (prawdopodobnie 
za około 1,3 mln marek). Wykorzystane one zostały do założenia banku 
miejskiego. W Niemczech istniało wówczas tylko pięć banków miej-
skich w: Berlinie, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Królewcu i Pola-
nowie. Były one czymś pośrednim między bankami prywatnymi a pu-
blicznymi kasami oszczędnościowymi. Kasy oszczędnościowe w okręgu 
koszalińskim postrzegały polanowski bank miejski jako ciało obce 
(Mohr 1989: 151). 

Bank został otworzony 1 stycznia 1917 roku i rozwijał się pomyśl-
nie. Zakres interesów wymagał zatrudnienia dwóch urzędników i trzech 
pomocników. Początkowo mieścił się on w dolnych pomieszczeniach 
ratusza, jednak z biegiem czasu pomieszczenia przez niego zajmowane 
stały się niewystarczające (Volkmann 1993/1994: 101). I tak doszło do 
tego, że miasto w latach 1921–1922 zleciło budowę banku miejskiego 
przy ul. Zamkowej. Budynek miał nowoczesne pomieszczenia biurowe 
ze stalową komorą i zabezpieczeniami oraz urządzone w piwnicy trzy-
pokojowe mieszkanie dla stróża banku i mieszkanie czteropokojowe,  
z kanalizacją i wodociągiem dla naczelnika banku. Budowa kosztowała 
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ponad 371 bilionów papierowych marek (był to okres inflacji) (Volk-
mann 1993/1994: 102). 

Z powodu inflacji bank stracił dużo pieniędzy, a burmistrz Wend-
land musiał odejść. Jego następcą został burmistrz Volkmann. Dyrek-
torem banku był Paul Jahnke. Przyznał on ówczesnemu właścicielowi 
Świerczyny wysokie kredyty, których ten nie był w stanie spłacić. Do-
bra Świerczyna popadły w tarapaty finansowe i poszły wkrótce pod 
młotek. Posiadłość została zlicytowana i wówczas, aby całkowicie nie 
stracić pieniędzy miasto zdecydowało się na jej kupno. Jednak zakup 
ten nie wyszedł miastu na dobre. Świerczyna po raz drugi popadła  
w długi i miastu groziło bankructwo. Po tym wydarzeniu bank miejski 
został zlikwidowany i połączył się z, istniejącą już w Polanowie co 
najmniej od 1913 roku Powiatową Kasą Oszczędności Sławno; nowa 
nazwa: Powiatowa Kasa Oszczędności, filia Polanów. 

Dyrektor banku Paul Jahnke musiał odejść. Jego następcą został 
kierownik ówczesnej głównej kasy miejskiej Paul Hahn. Niezwykle 
sumienny i obrotny Paul Hahn zdołał doprowadzić do tego, że miejska 
kasa oszczędności znowu odnotowywała zyski i dobrze prosperowała. 
W latach wojny 1939–1945 magistrat zastanawiał się nad odkupie-
niem sprzedanych lasów, jednak ostatecznie ten zamiar nie został 
zrealizowany (Mohr 1989: 151). 

Nie ma zbyt wielu danych na temat obrotów w banku miejskim oraz 
w miejskiej kasie oszczędnościowej. Wiadomo, że obrót oszczędnościowy 
w miejskiej kasie w 1913 roku wynosił 607 155 marek, w 1927 roku – 
88 702 marek, w 1928 roku – 151 997 marek, a w 1929 roku 250 396 
marek. Widoczny był więc niezwykle duży spadek w 1927 roku w po-
równaniu do roku 1913 (607 155 marek), bowiem było to zaledwie 14,6% 
tamtej sumy. W kolejnych dwóch latach jednak można zauważyć znacz-
ny wzrost lokowanych pieniędzy (OW 1930a: 34; 1930b: 110).  

Analizując bank miejski, można przypuszczać, że w początkowych 
latach istnienia cieszył się on naprawdę dużym zaufaniem mieszkań-
ców, bowiem w 1929 roku obrót oszczędnościowy wyniósł w nim aż 920 
189 marek. Było to więc aż o 367% więcej od kwoty ulokowanej w tym 
samym roku w kasie miejskiej (OW 1930b: 110). 

4. Komunikacja i transport 

W 1920 roku ostatecznie ukończono rozpoczętą w 1917 roku 
budowę stacji kolejowej, siedmiostanowiskowej parowozowni wachla-
rzowej z obrotnicą, wieży ciśnień oraz budynku stacyjnego i nastąpiła 
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„przeprowadzka” starego dworca do nowego. Zgodnie z umową tory 
(wąskie i normalne) na starym dworcu kolei państwowej z odcinkami 
torów szlakowych wkrótce rozebrano. Nowa stacja kolei państwowej 
otrzymała dwa długie (200 i 250 m) perony, wagę wagonową, rampę 
boczną i czołowo-boczną. Wszystkie zwrotnice i semafory były nasta-
wiane za pomocą pędni z pomieszczenia dyżurnego ruchu na parterze 
budynku stacyjnego. 

Równocześnie trwały prace przy budowie linii do Korzybia, którą 
ostatecznie oddano do ruchu 1 listopada 1921 roku. Na stacjach po-
średnich nie były jednak jeszcze wybudowane perony i niektóre ram-
py, dlatego początkowo na trasie tej odbywał się tylko ruch towarowy, 
głównie tranzytowy. Oficjalnie pociągi osobowe ruszyły po ukończeniu 
tych prac, czyli dokładnie miesiąc później, pozostałe obiekty zaś odda-
no do użytku 15 lutego 1922 roku. 

W pierwszych latach funkcjonowania nowej stacji w polanowskiej 
parowozowni (należącej wtedy do dyrekcji szczecińskiej) codziennie 
zostawały na noc dwa pociągi, które wczesnym rankiem wyruszały na 
szlak – jeden do Korzybia, a drugi do Grzmiącej. Skład z Grzmiącej 
mijał się z pociągiem z Korzybia w Polanowie dwa razy dziennie: około 
południa i około godz. 17:30. Niektóre składy były pociągami miesza-
nymi. Oba pociągi wracały do Polanowa późnym wieczorem – skład  
z Korzybia jako pociąg osobowy, z Grzmiącej zaś jako osobowo-towarowy. 
W niedziele i święta nie kursowały żadne pociągi mieszane, więc dla 
tych pociągów obowiązywał rozkład ze skróconymi czasami przejazdu 
(jak dla pozostałych pociągów osobowych) (Witkowski 2003: 27). 

W latach 20. XX wieku w znacznie gorszej sytuacji znalazła się ko-
lej powiatowa. Wskutek braku inwestowania w czasie I wojny świato-
wej i gigantycznej inflacji w latach 1923–1924 utraciła ona znaczną 
liczbę przewozów. Władze powiatu sławieńskiego zdecydowały się na 
radykalny krok, czyli zmianę torów na normalną szerokość. Droga do 
realizacji tego projektu okazała się dość długa, ale ostatecznie 21 grud-
nia 1934 roku (dokładnie w 37. rocznicę uruchomienia pociągów wą-
skotorowych) społeczeństwo Polanowa po raz drugi otrzymało gwiazd-
kowy prezent: cała, zmieniona na 1435 mm, linia Sławno–Polanów 
została oddana do eksploatacji. W obrębie węzła polanowskiego znów 
nastąpiły spore zmiany. Odcinek Jacinki–Polanów przebudowano na 
trójszynowy, tzn. w tor normalny wbudowano dla szerokości 750 mm 
trzecią szynę, na stacji zaś dobudowano krótki (o długości 100 m) pe-
ron, dwie rampy przeładunkowe oraz zmieniono częściowo układ to-
rów. Od tej pory pociągi normalnotorowe „powiatówki” kończyły bieg 
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przy nowo powstałym peronie trzecim dworca kolei państwowej, a po-
ciągi wąskotorowe z Koszalina przejeżdżały południowym obrzeżem tej 
stacji i przecinając dzisiejszą ul. Zacisze docierały do starego dworca 
wąskotorowego (Kleinbahnhof). Tu odczepiano wagony towarowe i spy-
chano torem szlakowym na tzw. dworzec towarowy (Güterbahnhof), 
gdzie znajdowały się: zarówno tory wąskie, jak i normalne oraz rampy 
przeładunkowe, waga wagonowa i budynek dla manewrowych. Stacja 
Polanów stała się miejscem przeładunku dużej liczby produktów rol-
nych z pociągów wąskotorowych na normalnotorowe oraz innych to-
warów w relacji odwrotnej. Chyba wtedy po raz pierwszy w Polanowie 
pojawiły się wagony motorowe będące własnością Schlawer Kreisbahn, 
które w rewelacyjnym czasie pokonywały normalnotorową trasę do 
Sławna i z powrotem. Nic dziwnego, że linia ta znów zaczęła się cie-
szyć dużą frekwencją i przynosić zyski, co spowodowało podwojenie 
liczby pociągów do czterech par na dobę (Witkowski 2003: 27–28). 

Również w kolei państwowej nastąpiły korzystne zmiany. Już pod 
koniec lat 20. przywrócono czwartą parę pociągów osobowych do 
Grzmiącej, a w latach 30. nowe pociągi w znacznie krótszym czasie 
pokonywały dłuższe relacje, między innymi Korzybie–Polanów–Grzmią-
ca–Połczyn–Świdwin i z powrotem. 

Pierwsze lata II wojny światowej nie spowodowały żadnych zmian 
w liczbie pociągów oraz funkcjonowaniu węzła polanowskiego. Pod 
koniec wojny wyraźnie zwiększył się ruch na torach kolejki wąskoto-
rowej. W rozkładzie jazdy 1944/1945 na trasie Żydowo–Polanów–Ma-
nowo–Koszalin po wielu latach znów wykazano (w dni robocze) dwie 
pary pociągów osobowych, przy czym pociąg poranny pokonywał dy-
stans w doskonałym czasie 133 minut. Na torze normalnym uwagę 
zwraca dodatkowy wieczorny (wojskowy?) pociąg na trasie Polanów–
Korzybie–Polanów, uruchamiany na specjalne zarządzenie. W końcu 
stycznia 1945 roku przez polanowską stację przetaczało się już wiele 
składów wojskowych i ewakuacyjnych z Prus Wschodnich oraz odpra-
wiono ostatnią porcję poczty z Królewca odciętego od Rzeszy przez 3. 
Front Białoruski. Zbliżająca się w lutym 1945 roku z kierunku połu-
dniowo-zachodniego armia radziecka budziła zapewne obawy wielu 
mieszkańców i kolejarzy polanowskiego węzła, ale praca ciągle prze-
biegała normalnie. 26 lutego miasto było ostrzeliwane i wtedy ostatnie 
pociągi z ewakuowaną ludnością wyruszyły do Sławna, Korzybia i da-
lej do Słupska oraz Lęborka. Prawdopodobnie jeszcze w tym samym 
dniu, późnym popołudniem, saperzy Wehrmachtu wysadzili w powie-
trze mosty koło Sulechówka, Podgór i Korzybia. 27 lutego 1945 roku 
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Rosjanie zajęli Polanów i rozpoczęli rabunek mienia, 3 marca zaś spa-
lili najwartościowszą część miasta z: zamkiem, ratuszem, domem star-
ców, kilkoma hotelami itp. Tych, którym nie udało się uciec, już  
w kwietniu skierowano do planowej rozbiórki linii kolejowych, po któ-
rej dziś zostało tylko kilka mostów i nasypy (Witkowski 2003: 27–28). 

Ruch osobowy na polanowskim dworcu kolejowym podczas I wojny 
światowej zmalał z 14 439 pasażerów w latach 1913 i 1914 do 9353  
w latach 1918 i 1919. Dopiero od lat 1919 i 1920 można zauważyć 
wzrost liczby pasażerów (Tabela 1). Największą liczbę pasażerów na 
polanowskim dworcu w okresie międzywojennym odnotowano w latach 
1924 i 1925 – 33 854 sprzedanych biletów, o 12 856 więcej niż  
w latach 1923 i 1924. W kolejnych latach liczba to stopniowo malała,  
a w 1934 roku osiągnęła swój najniższy poziom – 13 653. W okresie 
późniejszym, aż do II wojny światowej, wahała się od 15 000 do 16 000. 

Tabela 1. Ruch osobowy (według sprzedanych biletów) na stacji Polanów w latach  
 1910–1938 

Stacja Rok Liczba 
pasażerów Rok Liczba 

pasażerów Rok Liczba  
pasażerów 

Polanów 

1910/1911
1913/1914
1914/1915
1915/1916
1917/1918
1918/1919
1919/1920
1920/1921
1921/1922

10 491
14 439 
10 943 
10 204 
12 241 

9 353 
10 566 
14 993 
14 455 

1922/1923
1923/1924
1924/1925
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
 

19 286
20 998 
33 854 
25 484 
28 264 
25 870 
27 503 
24 702 

 

1931
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

21 920 
14 610 
14 418 
13 653 
16 183 
14 470 
14 215 
15 998 

Ź r ó d ł o: OW 1924: 36; 1925b: 105; 1931: 17; 1934b: 23; 1939: 74 

W czasie I wojny światowej obrót towarowy na polanowskiej stacji 
zmalał i dopiero pod koniec wojny wzrósł osiągając w latach 1917/1918 
stan podobny do tego z lat 1913 i 1914, a w latach 1918 i 1919 wzrósł  
o ponad połowę – do 35 638 ton (Tabela 2). W latach od 1920 i 1921 do 
1930 był on nierównomierny, ale wciąż utrzymywał się na wysokim po-
ziomie 29–40 tys. ton, a w roku 1922 i 1923 przekroczył nawet 53 tys. ton. 
W okresie powszechnej destabilizacji gospodarczej (1929–1933) widać 
wyraźny spadek obrotu towarowego dochodzącego w 1933 roku do naj-
niższego poziomu w okresie międzywojennym, tj. 17 690 ton. Następ-



 Życie gospodarcze Polanowa w latach 1918–1945 373 

Tabela 2. Ruch towarowy (odbiór i wysyłka) na stacji Polanów w latach 1900–1938 [t] 

Stacja Rok Ilość 
towaru Rok Ilość 

towaru Rok Ilość  
towaru 

Polanów 

1900/1901 16 424 1920/1921 29 163 1930 29 151 
1910/1911 15 358 1921/1922 50 687 1931 24 149 
1913/1914 22 784 1922/1923 53 626 1932 20 345 
1914/1915 19 058 1923/1924 38 450 1933 17 690 
1915/1916 18 846 1924/1925 33 854 1934 26 785 
1916/1917 16 408 1926 31 153 1935 33 137 
1917/1918 22 148 1927 33 252 1936 26 366 
1918/1919 35 638 1928 37 102 1937 35 794 
1919/1920 23 251 1929 39 583 1938 43 455 

Ź r ó d ł o: OW 1924: 35; 1925b: 104; 1931: 16; 1934b: 22; 1939: 74 

nie wskaźnik ten piął się w górę, osiągając wielkość 35 i 43 tys. ton  
w latach 1937–1938. 

Kolej wąskotorowa była pierwszą, która przechodziła przez Pola-
nów i to właśnie ona początkowo miała monopol na przewóz towarowo- 
-osobowy. Liczba pasażerów korzystających z jej usług wzrosła prawie 
dwukrotnie po zakończeniu I wojny światowej (Tabela 3). Można przy-
puszczać, że ten wysoki poziom utrzymał się aż do początku lat 20., 
kiedy w Polanowie została otwarta linia normalnotorowa do Korzybia 
(01.11.1921). Stan przewagi kolei normalnotorowej utrzymał się aż do 
1934 roku, kiedy cała linia kolejowa Polanów–Sławno została wymie-
niona na 1435 mm. Wróciła ona wówczas do łask i od razu można za-
uważyć wzrost liczby pasażerów korzystających z jej usług. Ten wzrost 
utrzymywał się już cały czas aż do wybuchu II wojny światowej. 

Przewóz towarowy na tej trasie również ucierpiał w wyniku I woj-
ny światowej. Przed wojną (w 1913 roku) przewóz wynosił 49 552 tony 
i aż do początku lat 30. nie przekroczył tego poziomu. Dopiero po 1934 
roku, a więc po wymianie torów na normalne, nastąpił wyraźny wzrost 
przewożonych towarów (Tabela 3). Istniała jeszcze jedna przyczyna 
takiego wzrostu. Od tego roku dane dotyczą nie tylko trasy Sławno–
Żydowo, ale trasy Sławno–Gołogóra. Była ona tylko o 2 km dłuższa, 
ale można przypuszczać, że miało to duży wpływ na zwiększenie prze-
wozów, zwłaszcza towarowego. W następnych latach przewóz ciągle 
wahał się w granicach od 48 000 do 61 000 ton. 
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Tabela 3. Przewóz osobowy i towarowy na trasie kolejki wąskotorowej Sławno– 
 Polanów–Żydowo w latach 1913–1938  

Długość 
trasy 
[km] 

Rok Przewóz 
pasażerski Rok Przewóz 

pasażerski Rok Przewóz 
towarowy Rok Przewóz 

towarowy 

59,65 

1913
1919
1925
1926
1929

41 149
82 177 
43 035 
37 608 
33 922 

1934a

1935 
1936 
1937 
1938 

64 377
71 162 
86 419 

101 339 
109 487 

1913
1919
1925
1926
1929

49 552
29 233 
34 797 
34 040 
40 422 

1934a

1935 
1936 
1937 
1938 

70 515 
48 260 
53 191 
61 966 
49 843 

U w a g a: a od 1934 roku dane dotyczą trasy Sławno–Polanów–Żydowo–Gołogóra o długości 
61,5 km. 

Ź r ó d ł o: OW 1928: 6; 1930a: 48; 1938: 60; 1939: 75. 

5. Turystyka 

Początki Polanowa jako miejsca wypoczynku sięgają końca 
XIX wieku. Gdy w okolicach Chocimina znaleziono rozległe pokłady 
borowinowe (dokładna data nie jest znana, lecz przyjmuje się, że było 
to najprawdopodobniej przed 1920 rokiem), które według fachowców 
odznaczały się dużymi właściwościami leczniczymi, w Polanowie –  
w miejscowym szpitalu – oferowano kąpiele borowinowe. Cieszyły się 
one dużym powodzeniem i pacjenci przybywali tu nawet z odległych 
stron. Razem z nimi przyjeżdżały ich rodziny, wypoczywając w tej 
pięknej okolicy. Rozwijało się wiele form ruchu turystycznego, a więc 
nie tylko wczasy uzdrowiskowe, ale także: wycieczki krajoznawcze 
(piesze i rowerowe), wędkowanie, a także sporty wodne. Na stokach 
Warblewskich Wzgórz znajdował się tor saneczkowy. Można również 
było uprawiać narciarstwo, a na zamarzniętym kąpielisku łyżwiar-
stwo. Polanów stał się popularnym celem wycieczek i letniskiem, które 
jego mieszkańcy nazywali „perłą Pomorza Wschodniego” (Piskorski 
1986: 46). 

W wydanej w maju 1927 roku przez Zarząd Towarzystwa Upięk-
szania Miasta broszurce Polanów został ukazany jako atrakcyjna,  
a jednocześnie niedroga miejscowość wypoczynkowa. Autorzy zachęca-
li do wypoczynku osoby z najbliższych rejonów (Koszalin, Sławno), 
których nie było stać na wczasy w droższych miejscowościach (Tesmer, 
Howe 1927). 

W Polanowie bardzo dużym powodzeniem cieszyły się piesze wy-
cieczki po okolicy. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc były 
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wznoszące się 100 m nad poziom miasta Warblewskie Wzgórza. U ich 
stóp biegła przez jodłowy las tzw. Gdańska Ścieżka. Zaczynała się koło 
stadionu i prowadziła równolegle do szosy miasteckiej w kierunku 
wschodnim. W stronę przeciwną ciągnęła się, wzdłuż doliny Grabowej, 
promenada leśna. Spacerując nią, można się było dostać do niezwykle 
popularnego celu wycieczek – tzw. Grubego Dębu. U stóp Warblew-
skich Wzgórz znajdowało się jeszcze jedno niezwykle piękne miejsce,  
a mianowicie Niebieskie Jezioro (obecnie Modre Oko). Również nad 
jego brzegami można był często spotkać spacerujących letników, tury-
stów oraz mieszkańców miasta (Lux 1995c: 34–35). W okolicach tych 
było wiele wypielęgnowanych ścieżek spacerowych, na których w szcze-
gólnie atrakcyjnych miejscach usytuowano ławeczki. Jedną z najbar-
dziej malowniczych tras była Wysoka Ścieżka prowadząca na Wielki 
Widok. Dzięki istniejącemu w Polanowie Towarzystwu Upiększania 
Miasta tych ścieżek oraz ławek z roku na rok przybywało (Tesmer, 
Howe 1927). 

Na szczycie Warblewskich Wzgórz już przed 1914 roku wybudo-
wana została gospoda, która była częstym miejscem spotkań miesz-
kańców. Zarówno płaskowyż, jak i gospoda nazywane były Wielkim 
Widokiem. W połowie lat 20. Hermann Kohls z tytułu ubezpieczenia 
otrzymał 40 000 marek i przeznaczył je na budowę wieży widokowej 
na Wielkim Widoku. Została ona wybudowana w latach 1926–1927 
pod nadzorem Franza Berndta. Wieża miała dwa piętra. Na każdym  
z nich znajdowało się pomieszczenie o powierzchni 25 m2. Na wieżę 
można było wejść dwoma wejściami, przez gospodę albo bezpośrednio  
z zewnątrz. Obok drzwi zewnętrznych na wysokości około 1,5 m umiesz-
czono mosiężną tablicę, nieco większą od pocztówki, na której wygra-
werowane było nazwisko fundatora i rok budowy. Za wejście na wieżę 
trzeba było zapłacić 10 fenigów (Herter 1995: 89). 

Hala, która znajdowała się obok wieży, została dobudowana w la-
tach 1928–1933. Służyła jako sala taneczna i świąteczna. Wieża wido-
kowa nie miała początkowo żadnej nazwy – mówiło się po prostu Wieża 
Kohlsa. Latem 1935 roku wieża otrzymała, z okazji wizyty gauleitera 
pomorskiego Schwede-Coburga, nazwę Wieża Bismarcka. Również hala 
nazywana była odtąd Halą Bismarcka (Herter 1995: 89). 

Oprócz Wielkiego Widoku w okolicach Polanowa zlokalizowane by-
ło jeszcze jedno miejsce, równie chętnie odwiedzane zarówno przez 
mieszkańców, jak i turystów. Był to folusz w Rzeczycy Wielkiej poło-
żony 2 km od miasta. Nad rwący, bogaty w pstrągi potok wiodła ma-
lownicza leśna bukowa droga. Znajdowała się tam gospoda, w której 
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serwowano między innymi wiejski chleb, masło i szynkę. Tu odbywały 
się zabawy taneczne, turnieje strzeleckie, zawody kręglarskie, a do 
1913 r. również Święto Róż. W czasie prac konserwatorskich, prze-
prowadzonych w 1943 roku, odnowiony został cały budynek i zrekon-
struowane koło młyńskie. Właścicielami folusza była rodzina Bleich 
(Lux 1995c: 20). 

Ze zwiększaniem się liczby wczasowiczów miasto musiało zapewnić 
im dodatkowe atrakcje. Jednym z mankamentów miasta był brak  
w okolicy kąpieliska (najbliższe było we Wieliniu, około 3 km od Pola-
nowa). Zaradzono temu dopiero w 1939 roku, kiedy na prawo od szosy 
miasteckiej, na wysokości stadionu i kortu tenisowego, powstało ką-
pielisko miejskie. Budowa została rozpoczęta 4 stycznia 1939 roku,  
a ukończona już trzy miesiące później. W pobliżu Polanowskiego Jezio-
ra zbudowano drewniany budynek kryty trzciną. Z przodu znajdował 
się wieloboczny przedsionek, z którego kąpielowy nadzorował pływaków. 
Wewnątrz były przebieralnie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Znajdo-
wała się tam również sześciometrowa skocznia (Lux 1995c: 18–19). 

O tym, że do miasta przybywało wielu turystów świadczy fakt, że 
jak na tak nieduże miasteczko, znajdowało się tutaj sporo hoteli. Naj-
starszy hotel w Polanowie to Dwór Wranglów (Wrangelshof) mieszczą-
cy się przy Rynku 6. Oferował on podróżnym: wysokiej jakości potra-
wy, dobre wina i piwa, salę ze sceną (również jako pomieszczenie na 
zebrania), garaż dla samochodów, stajnie dla koni, a także służącego, 
który czekał na gości na dworcu kolejowym. W hotelu tym było 14  
łóżek (Tesmer, Howe 1927). Drugim hotelem był Cesarski Dwór  
(Keiserhof) u zbiegu dzisiejszych ul. Koszalińskiej i Wolności (dziś  
w tym miejscu jest stacja benzynowa). Jego właścicielem był Wilhelm 
Reepel. Kompleks obejmował: hotel, restaurację, kawiarnię, sklep spo-
żywczy oraz piekarnię. Hotel ten, co było nowością w Polanowie, wy-
posażony był w centralne ogrzewanie oraz bieżącą zimną i ciepłą wodę 
we wszystkich pokojach. Później najstarszy syn Eduard zainstalował 
dodatkowo radio (Mohr 1989: 156). Przy ul. Koszalińskiej położony był 
jeszcze jeden hotel – Marquardt’s Hotel, którego właścicielem w 1938 
roku był Carl Marquardt2. 

Na przełomie XIX i XX wieku powstała restauracja ogrodowa rodzi-
ny Kosanke. Mieściła się przy ul. Koszalińskiej 12. W 1927 roku znaj-
dował się przed nią piękny, cienisty ogród, a w środku duża sala balo-
__________________ 

2 Budynek hotelu nie został zniszczony w czasie działań wojennych, znajduje się  
w nim restauracja; OF 1938: 29. 



 Życie gospodarcze Polanowa w latach 1918–1945 377 
 
wa, kręgielnia i pierwsze w Polanowie kino. Restauracja była miejscem 
spotkań większości polanowskich stowarzyszeń. Swoim gościom ofero-
wała ustronnie położone pokoje gościnne (Tesmer, Howe 1927). 

Pokoje gościnne znajdowały się także w kawiarni i cukierni Paula 
Schmöckel na ul. Zamkowej 2. Proponowała także codzienne obiady, 
dobrej jakości wina i piwa, miała krytą kręgielnię. W soboty i niedziele 
odbywały się tutaj koncerty (Tesmer, Howe 1927). 

Informacją turystyczną i pośrednictwem w zakresie rezerwacji 
oraz wynajmu prywatnych kwater (które wówczas były bardzo popular-
ne) zajmowały się władze miejskie. One się tym interesowały, prowa-
dziły coś w rodzaju referatu turystyki, wskazywały prywatne kwatery  
i propagowały miasto oraz region. Miasto czerpało dochody z rozwo- 
ju ruchu turystycznego (wyższe podatki), a jednocześnie inwestowało  
w urządzenia rekreacyjne i sportowe (Piskorski 1986: 47). 

Zakończenie 

Koniec II wojny światowej stanowił bardzo ważną cezurę w ży-
ciu mieszkańców Polanowa. Miasto musiała opuścić społeczność nie-
miecka, a osiedliła się w nim ludność polska.  

W pracy przedstawiono aspekty życia gospodarczego mieszkańców 
Polanowa w latach 1918–1945. Polacy zasiedlający to miasto po II woj-
nie światowej zastali Polanów spalony, zniszczony i splądrowany przez 
żołnierzy sowieckich. Z opisanych w pracy dziejów gospodarczych Pola-
nowa wynika, że w latach 1918–1945 miasto tętniło pełnią życia. Rozwi-
jało się rolnictwo, handel i rzemiosło, doskonale funkcjonowała komuni-
kacja, a warunki naturalne i ich wykorzystanie przez ówczesne władze 
pozwoliły uzyskać miastu miano Perły Pomorza Wschodniego. 
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Das Wirtschaftsleben Pollnows  
in den Jahren 1918–1945 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in der Zeit 
zwischen den Kriegen 1918–1945. Vorgestellt sind folgende Themen: Ent-
wicklung der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels und des Handwerks, 
Kassen und Banken, Verkehrswesen und Transport, vor allem Eisenbahn 
Transport. Im letzten Abschnitt wird der immer schneller wachsende Tou-
rismus bis Ende des 19. Jh. besprochen. Einfluss darauf hatte die malerische 
Lage der Stadt. Auch spielte der Tourismus in den Jahren zwischen den 
Kriegen eine sehr große Rolle im wirtschaftlichen Leben der Stadt. 
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Rady narodowe Ziemi Polanowskiej  
w latach 1945–1978 

 

STEFAN ŻURAWSKI 

Wstęp 

Podstawą do napisania artykułu były źródła archiwalne prze-
chowywane w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Oddział w Słup-
sku. Wykorzystałem następujące zespoły akt: Miejska Rada Narodowa 
i Zarząd Miejski w Polanowie 1945–1950, Gmina Polanów 1945–1954, 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 1950–1972, Prezy-
dium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie 1955–1957, Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 1955–1972, Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Żukowie 1955–1971 oraz materiały 
Starostwa Powiatowego w Sławnie 1945–1950 i Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Sławnie 1950–1975. Archiwalia uzupełniłem 
literaturą dotyczącą dziejów powiatu sławieńskiego po roku 1945. 

Nazwę Ziemia Polanowska przyjmuję dla określenia obszaru mia-
sta i gminy Polanów w jej granicach administracyjnych po II wojnie 
światowej. 

1. Podziały administracyjne Ziemi Polanowskiej  
w latach 1945–1976 

Władze polskie przygotowując się do przejęcia Ziem Zachodnich 
i Północnych podzieliły ich obszar na cztery okręgi (województwa) i ob-
wody (powiaty). Ziemia Polanowska znalazła się w obwodzie sławień-
skim i okręgu zachodniopomorskim. Uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca 
1945 roku powiaty: sławieński, słupski, miastecki i bytowski włączono 
do województwa gdańskiego. Już jednak Rozporządzeniem Rady Mini-
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strów z 29 maja 1946 roku w sprawie tymczasowego podziału admini-
stracyjnego Ziem Odzyskanych w miejsce okręgów i obwodów powołano 
województwa i powiaty. Zgodnie z tym rozporządzeniem powiat sła-
wieński włączono do województwa szczecińskiego (Żurawski 1994: 4). 

Wojewoda szczeciński dopiero obwieszczeniem z 5 sierpnia 1948 
roku dokonał podziału województwa na powiaty, gminy i gromady.  
W gminie Polanów było 17 gromad: Bukowo, Chocimino, Dadzewo, Garb-
no, Gołogóra, Domachowo, Jacinki, Kępiny, Nacław, Rosocha, Rzysz-
czewko, Stary Żelibórz, Świerczyna, Wielin, Wietrzno, Warblewo i Ży-
dowo (Żurawski 1994: 4). 

28 czerwca 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie podziału 
administracyjnego kraju na 17 województw, tworząc między innymi 
województwo koszalińskie, w którego skład wszedł powiat sławieński  
z Ziemią Polanowską. Dalsze zmiany w przynależności administracyj-
nej Ziemi Polanowskiej wprowadzono uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie z 5 października 1954 roku o wyłączeniu z po-
wiatu sławieńskiego wsi: Garbno, Nacław, Kościernica, Powidz oraz 
Słowinko i włączeniu ich do powiatu koszalińskiego. 

25 września 1954 roku Sejm uchwalił ustawę w sprawie reformy 
podziału administracyjnego wsi i powołania gromad w miejsce gmin 
wiejskich. Na Ziemi Polanowskiej utworzono trzy gromady: 

1) Bukowo – obejmowała wsie: Bukowo, Bożenice, Komorowo, Kryt-
no, Laski, Rzyszczewko, Sowno; 

2) Polanów – obejmowała wsie: Jacinki, Rosocha, Warblewo, Wietrz-
no i Wielin; 

3) Żydowo – obejmowała Kępiny, Chocimino, Gołogórę, Głogowiec  
i Stary Żelibórz. 

W latach 1958–1973 liczba gromad w powiecie sławieńskim ulegała 
stałemu zmniejszaniu. Uchwałą WRN w Koszalinie z 14 listopada 1957 
roku z 1 stycznia 1958 roku zlikwidowano gromadę Bukowo, którą przy-
łączono do gromady Polanów, z wyjątkiem wsi: Sowno, Laski, Bożenice  
i Komorowo, które włączono do gromady Lejkowo. Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 18 grudnia 1968 roku w sprawie zmiany granic nie-
których miast i wsi w województwie koszalińskim wyłączono z obszaru 
miasta Polanowa tereny o powierzchni 3433,97 ha i włączono je do gro-
mady Polanów. Z kolei uchwałą WRN w Koszalinie z 20 września 1971 
roku włączono gromadę Żydowo do gromady Polanów. Natomiast Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 30 listopada 1972 roku wyłączono  
z powiatu miasteckiego sołectwa Nowy Żelibórz i Rochowo. Włączono je 
do powiatu sławieńskiego, gmina Polanów z 1 stycznia 1973 roku. 
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Zasadnicze zmiany w podziale Ziemi Polanowskiej nastąpiły po 
uchwaleniu przez Sejm 29 listopada 1972 roku ustawy o likwidacji 
gromad i utworzeniu gmin. W skład gminy Polanów weszły sołectwa: 
Bukowo, Chocimino, Głusza, Gołogóra, Jacinki, Kępiny, Krytno, Nowy 
Żelibórz, Rochowo, Rosocha, Stary Żelibórz, Warblewo, Wielin, Wietrz-
no i Żydowo (Żurawski 1994: 5–6). 

Przyjęty w 1972 roku podział na gminy regionu sławieńskiego 
utrzymał się tylko trzy lata. Rozporządzeniem Ministra Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 8 stycznia 1976 roku  
w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic niektó-
rych gmin w województwie koszalińskim zlikwidowano między innymi 
gminę Lejkowo, której obszar podzielno pomiędzy gminy Polanów i Ma-
lechowo, dokonując jednocześnie korekty granic między sąsiednimi 
gminami. Do gminy Polanów z gminy Lejkowo włączono sołectwa Bu-
szyno, Krąg oraz wsie Bożenice i Komorowo, z gminy Manowo sołec-
two Karsinka oraz z gminy Sianów sołectwa: Garbno, Kościernica, 
Powidz, Rekowo i Sowinko (Żurawski 2009: 15). 

2. Rady narodowe Ziemi Polanowskiej 1945–1950 

Ziemia Polanowska, bez większych walk, została zdobyta przez 
wojska sowieckie w ostatnich dniach lutego i początku marca 1945 
roku. Wojska niemieckie stawiały opór tylko w Polanowie (Gasztold 
1976: 114, 117, 119). Po wkroczeniu wojsk sowieckich władze przejęły 
komendantury wojenne. Zgodnie z podpisanym 26 lipca 1944 roku po-
rozumieniem między rządem sowieckim a Polskim Komitetem Wyzwo-
lenia Narodowego w sprawie stosunków między władzami admini- 
stracyjnymi Polski a wojskami sowieckimi władze na zapleczu frontu 
przejmowały komendantury wojenne, których zadaniem było sprawo-
wanie władzy cywilnej oraz zabezpieczenie mienia poniemieckiego, 
zwłaszcza uznanego za zdobycz wojenną. W tym celu powoływano ko-
mendantów wojennych w województwach, powiatach, miastach, gmi-
nach a nawet w gospodarstwach rolnych. Komendantury takie powo-
łano także na Ziemi Polanowskiej. 

W wyniku działań wojennych, a zwłaszcza zachowania się żołnie-
rzy sowieckich w pierwszych dniach rządów komendanta wojennego, 
miasto Polanów zostało poważnie zniszczone. Z około 1000 budynków 
całych zostało zaledwie 73. Zniszczeniu uległy również urządzenia 
komunalne. 
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Władze polskie przybyły do powiatu sławieńskiego dopiero 3 maja 
1945 roku. Faktyczne przejęcie władzy w powiecie nastąpiło 10 lipca. 
Mimo przekazania władzy administracji polskiej wojska sowieckie zaj-
mowały jeszcze wiele miejscowości i gospodarstw rolnych (Żukowski 
2008: 14). W czerwcu 1945 roku Pełnomocnik na obwód sławieński, 
Józef Czernecki, powołał burmistrzów i wójtów gmin. Burmistrzem 
Polanowa został Franciszek Pliszka, a wójtem gminy Polanów Franci-
szek Kowalski (Żukowski 2008: 14). 

W pierwszych latach powojennych w administracji miast i gmin 
oraz powiatów obowiązywały przepisy prawne z okresu międzywojen-
nego przystosowane do nowych warunków historycznych. W miastach 
władza należała do burmistrza i zarządu miejskiego. Burmistrz był 
kierownikiem wszystkich pracowników miejskich, sprawował nadzór 
nad pracą Biura Miejskiego kierowaną przez sekretarza miejskiego1. 
Władza w gminie należała do wójta i zarządu gminnego. Wójt był kie-
rownikiem całej administracji gminnej i gospodarki. Biurem gminnym 
kierował sekretarz gminny2. 

Proces zasiedlania i zagospodarowania Ziemi Polanowskiej po  
II wojnie światowej był uzależniony od szybkiego jej przekazania w ręce 
administracji polskiej oraz przesiedlenia ludności niemieckiej do Nie-
miec. Wojska sowieckie faktycznie władze na Ziemi Polanowskiej prze-
kazały dopiero we wrześniu 1945 roku (mimo że władze polskie przy-
były już w czerwcu, ale możliwości ich działania były ograniczone). 
Przekazano zniszczone i zdewastowane miasto. W rękach wojsk so-
wieckich pozostały nadal zakłady pracy (młyny, mleczarnie, piekarnie) 
i gospodarstwa rolne. 

Pierwszymi osadnikami polskimi były osoby, które przebywały na 
tym terenie na robotach przymusowych podczas II wojny światowej. 
Według relacji Antoniego Wegnera w ostatnich latach wojny w Pola-
nowie przebywało około 500 Polaków3. Napływ ludności polskiej na-
stępował powoli wobec ogromu zniszczeń w budynkach mieszkalnych 
oraz dużej liczby ludności niemieckiej. Przesiedlanie ludności niemiec-
__________________ 

1 Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku (dalej APS). Zespół: 
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Polanów 1945–1950 (dalej MRN i ZM Pola-
nów). Wstęp do inwentarza akt, s. 1. 

2 APS. Zespół: Gminy wiejskie powiatu sławieńskiego 1945–1954. Gmina Polanów 
(dalej Gmina Polanów). Wstęp do inwentarza akt, s. 1. 

3 Wspomnienia Antoniego Wegnera. Biblioteka Główna Akademii Pomorskiej w Słup-
sku. Zbiory Polskiego Towarzystwa Historycznego, sygn. 223. 
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kiej z Ziemi Polanowskiej rozpoczęło się dopiero od kwietnia 1946 roku 
i było kontynuowane w latach następnych (Hejger 2002). 

Przeprowadzony w dniach 13–14 lutego 1946 roku spis powszech-
ny ludności wykazał, że w Polanowie mieszkało 1945 osób, w tym 1178 
kobiet, z tego tylko 402 osoby narodowości polskiej. Natomiast na te-
renie gminy Polanów mieszkało 3399 osób, w tym 2056 kobiet, z tego 
tylko 723 Polaków (dane te są jednak zaniżone, gdyż sowieccy komen-
danci w majątkach ziemskich utrudniali spis ludności niemieckiej)4. 

Poważną przeszkodą dla osadnictwa polskiego były trudne stosun-
ki z żołnierzami sowieckimi. Burmistrz Polanowa Franciszek Pliszka 
w sprawozdaniu z 16 października 1945 roku pisał o „grabieżnych 
żołnierzach Armii Czerwonej, którzy dziesiątkują przez kradzież in-
wentarz gospodarczy”5. Zdarzały się bowiem wypadki zabierania już 
przekazanego inwentarza, zbioru zbóż z pól oddanych polskim osadni-
kom i faworyzowanie ludności niemieckiej. W Żydowie w kwietniu 
1946 roku zażądano od Polaków zwrotu 17 krów, wcześniej przekaza-
nych repatriantom. W lipcu tegoż roku wójt gminy Polanów informo-
wał władze powiatowe o koszeniu zboża przez wojska sowieckie na 
polach należących do Polaków. Po interwencji wójta oświadczono, „że 
oddali ziemie, a nie zasiane żyto, jak zasiali, to i skoszą”6. 

Obok administracji państwowej, zgodnie z ustawą z 11 września 
1944 roku Krajowej Rady Narodowej, powoływano rady narodowe jako 
organ ustawodawczy samorządu terytorialnego. Opierając się na arty-
kule 3 tej ustawy udział w tworzeniu rad narodowych miały „wszyst-
kie organizacje i zrzeszenia demokratyczno-niepodległościowe, które 
zgłaszają swoją działalność we właściwych organach Rządu i stoją na 
gruncie mocy obowiązującej ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 
1921 roku”7. 

Pierwsze prace związane z organizowaniem rad narodowych w po-
wiecie sławieńskim podjęto w listopadzie 1945 roku. Decyzje o liczbie 
miejsc w radzie powiatowej, radach miejskich i gminnych podejmowa-
ła komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych. Uzgod-
niono, że rady gminne będą powoływane, gdy liczba ludności polskiej 
__________________ 

4 APS. Zespół Starostwo Powiatowe w Sławnie 1945–1950 (dalej SPS), sygn. 645. 
Spis powszechny ludności w powiecie sławieńskim 13–14 luty 1946 roku. 

5 APS. SPS, sygn. 22. Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Polanowie z 16 listopa-
da 1945 roku. 

6 APS. SPS, sygn. 23. Pismo wójta gminy Polanów Franciszka Kowalskiego do Sta-
rostwa Powiatowego w Sławnie z 16 kwietnia 1946 oraz 16 lipca 1946 roku, k. 6 i 36. 

7 Dziennik Ustaw, 1946, nr 3, poz. 14. 
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przekroczy 500 osób (Żurawski 2009: 22–23). Organizowanie i działal-
ność rad narodowych na Ziemi Polanowskiej, podobnie jak na całym 
obszarze Ziem Zachodnich i Północnych, uwarunkowane były z jednej 
strony zasiedleniem tych terenów przez ludność polską, z drugiej to-
czącą się wówczas walką polityczną, ideologiczną i ustrojową w kraju. 
Jeszcze przed powołaniem rad narodowych w powiecie sławieńskim 
zorganizowano doradcze rady w Sławnie w sierpniu 1945 roku i w 
Polanowie 28 listopada tegoż roku (Żurawski 2009: 23). 

W Polanowie w zebraniu 28 listopada uczestniczyło ogółem 21 osób 
delegowanych przez Polską Partię Robotniczą (PPR), Polską Partię 
Socjalistyczną (PPS) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – po 5 osób  
z każdej partii oraz związki zawodowe i spółdzielczość. Przewodniczą-
cym rady wybrano Stanisława Kinelskiego z PPS, zastępcą przewod-
niczącego został Stefan Krajewski z PSL, a członkami Prezydium: 
Maksymilian Lamparski (PSL), Stanisław Czubak (PPR), Stanisław 
Nowak (bezpartyjny). W toku obrad obok ukonstytuowania się Rady 
poruszono problem przesiedlenia ludności niemieckiej i powołania Ra-
dy Kościelnej8. Jednak już 16 stycznia 1946 roku koło PPR w Polano-
wie zwróciło się o nowe ukonstytuowanie się Rady, gdyż zgodnie  
z ustaleniami komisji porozumiewawczej Radzie winien przewodniczyć 
przedstawiciel PPR. 18 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady. 
Jej przewodniczącym został Stefan Krajewski, a wiceprzewodniczącym 
Stanisław Czubak9. Już 15 kwietnia 1946 roku odbyło się kolejne ze-
branie reorganizujące Radę. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej 
wybrano Bronisława Filipowskiego jako przedstawiciela PSL, zastępcą 
przewodniczącego Stanisława Kinelskiego z PPS, a członkami Prezy-
dium Rady: Stanisława Czubaka z PPR i Wacława Nakielskiego oraz 
Józefa Walkowiaka (związki zawodowe). Na 12 członków Rady czte-
rech było członkami PPR, czterech członkami PSL, jeden reprezento-
wał PPS, dwóch związki zawodowe i jeden spółdzielczość10. 

Wybór B. Filipowskiego na przewodniczącego Rady spowodował 
protest działaczy PPR. W tym celu zorganizowano wiec protestacyjny 
25 maja (Filipkowski faktycznie nie był członkiem PSL, a na listę 
__________________ 

8 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 1. Protokół z inauguracyjnego posiedzenia MRN 
w Polanowie z 28 listopada 1945 roku. 

9 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 1, k. 8. Protokół z posiedzenia MRN w Polano-
wie z 18 stycznia 1946 roku. 

10 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 1, k. 15. Protokół z posiedzenia MRN w Polano-
wie z 15 kwietnia 1946 roku. 
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Stronnictwa został wpisany omyłkowo). Spowodowało to jego rezygna-
cję z funkcji przewodniczącego Rady. 

8 lipca 1946 roku (po referendum ludowym) odbyło się kolejne po-
siedzenie reorganizacyjne Rady. Przewodniczącym wybrano Stanisła-
wa Czubaka z PPR, zastępcą przewodniczącego Stanisława Kinelskie-
go z PPS, a członkami Prezydium Rady zostali: Czesław Lewandowski 
(bezpartyjny), Antoni Nowak (PPR) i Wacław Nakielski (Związek Sa-
mopomocy Chłopskiej). Rada liczyła 18 członków. Dokonano także 
powołania nowych komisji Rady: oświatową, osiedleńczą, kontroli spo-
łecznej oraz Komitet Odbudowy Warszawy11. 

Od lipca do grudnia 1946 roku MRN odbyła sześć posiedzeń, na 
których omówiono sprawy: komunikacji autobusowej na trasie Żydo-
wo–Polanów–Sławno, opłat za energię elektryczną, akcji siewnej, po-
datku do lokali mieszkalnych, utworzenia biblioteki miejskiej, ograni-
czenia zatrudnienia w zarządzie miejskim, uruchomienia (odbudowy) 
linii kolejowej na trasie Polanów–Korzybie (pismo do Ministra Komu-
nikacji), a nawet sprawę zaboru osadnikom przez posterunek Milicji 
Obywatelskiej zwierząt hodowlanych i przekazania ich do własnego 
gospodarstwa rolnego12. W końcu grudnia 1946 roku nastąpiła zmiana 
na stanowisku burmistrza Polanowa. Nowym burmistrzem miasta 
został Józef Zaremba13. 

W roku 1947 MRN odbyła 12 posiedzeń. Na posiedzeniu Rady 30 
stycznia omówiono problemy: pomocy zimowej dla najuboższych miesz-
kańców, sprawę wywozu maszyn ze stolarni w mieście, a nawet spra-
wę zaopatrzenia księdza katolickiego w niezbędne meble. W kwietniu 
dokonano zmiany nazw ulic Polanowa, między innymi ulicę Stawną 
przemieniono na ul. 1 Maja, a Rynek na Plac Wolności. Rada wyraziła 
sprzeciw wobec propozycji władz powiatowych w Sławnie o likwidacji 
szpitala w Polanowie, który według radnych był samowystarczalny 
finansowo oraz niezbędny dla mieszkańców miasta i gminy14. Na po-
siedzeniu 19 sierpnia dokonano dużych zmian w składzie MRN. Odwo-
__________________ 

11 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 1, k. 21. Protokół z posiedzenia MRN Polanów  
z 8 lipca 1946 roku. 

12 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 1. Protokoły z posiedzeń MRN od lipca do grud-
nia 1946 roku. 

13 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 19. Protokół zdawczo-odbiorczy z 28 grudnia 
1946 roku. 

14 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 2. Protokoły posiedzeń MRN od stycznia do 
grudnia 1947 roku. Od 28 stycznia 1947 roku administratorem parafii w Polanowie był 
ks. Wojciech Malanowski. 
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łano oraz zrezygnowało z pracy w radzie siedem osób. Nowym prze-
wodniczącym został Franciszek Pliszka (PPS), zastępcą przewodniczą-
cego Wiktor Koliński (PPR), a członkami Prezydium Michał Szaliński 
(PPR) i Tadeusz Dziewulski (SD). Rada liczyła 14 radnych, w tym sześ-
ciu z PPR, sześciu z PPS i dwóch z SD15. 

W roku 1948 na działalność MRN w Polanowie miały wpływ zmia-
ny polityczne w kraju, w tym zwłaszcza uchwały sierpniowo-wrześnio-
wego Plenum KC PPR o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym i przy-
gotowania do Kongresu zjednoczeniowego partii robotniczych. 

MRN w Polanowie w roku 1948 odbyła 11 posiedzeń, na których 
omawiano: powołanie Towarzystwa Ogródków Działkowych, pomoc 
zimową dla najuboższych, należyte oświetlenie ulic, wykonanie budże-
tu miasta za rok 1947, statut stanowisk w Zarządzie Miejskim, sprzą-
tanie i oczyszczania miasta, podatek gruntowy, zaopatrzenie w opał 
przedszkola i szkoły, utworzenie radiowęzła miejskiego, działalność 
biblioteki miejskiej. Wiele miejsca w obradach zajmowała sprawa 
utrzymania w mieście szpitala miejskiego, który władze powiatowe 
postanowiły zamknąć z powodu braku lekarza. Stałym problemem 
powracającym pod obrady Rady był brak połączenia kolejowego miasta 
z Korzybiem i Sławnem oraz kursowania autobusu na linii Polanów–
Sławno16. 

Na działalność Rady i funkcjonowania administracji miasta istotny 
wpływ miały częste zmiany na stanowisku burmistrza miasta. W kwiet-
niu tegoż roku burmistrzem Polanowa został Antoni Jutkiewicz. Już 
jednak w sierpniu obowiązki burmistrza miasta pełnił Stanisław Ki-
nelski. W listopadzie tego roku burmistrzem Polanowa został Broni-
sław Kłosowski, który tę funkcję pełnił do początku listopada 1949 
roku, a kolejnym burmistrzem miasta został Władysław Gorzelak17. 

Rok 1948 to także kolejne zmiany w składzie osobowym Rady i jej 
Prezydium. Na posiedzeniu Rady 24 czerwca rezygnację ze stanowiska 
przewodniczącego złożył Franciszek Pliszka. Nowym przewodniczącym 
wybrano Michała Króla, jego zastępcą Karola Kruka, a członkami Pre-
zydium: Tadeusza Dziewulskiego, Czesława Lewandowskiego i Micha-
ła Szalińskiego. Na kolejnym posiedzeniu Rady 27 lipca przewodniczą-
__________________ 

15 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 2. Protokół z posiedzenia MRN w Polanowie  
z 19 sierpnia 1947 roku. 

16 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 3. Protokoły z posiedzeń MRN od stycznia do 
grudnia 1948 roku. 

17 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 3 i 9. Sprawozdania z posiedzeń MRN w Pola-
nowie od kwietnia do listopada 1949 roku. 
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cym wybrano Władysława Bykowskiego. Posiedzeniu Rady 26 listopa-
da tegoż roku przewodniczył już Józef Galikowski. Od 14 grudnia 
przewodniczącym był Stanisław Zasada18. 

W końcu grudnia 1948 roku w Polanowie mieszkało 1130 osób,  
w tym 560 kobiet. Największą grupę ludności stanowili przesiedleńcy 
z ziem Polski Centralnej – 933 osoby. Struktura wieku mieszkańców 
miasta kształtowała się następująco: do 18 roku życia były 473 osoby, 
od 19 do 59 lat – 615 osób, powyżej 60 roku życia – 42 osoby19. 

W mieście działały: przedszkole miejskie, szkoła powszechna 7-kla-
sowa z 288 uczniami, sala kinowa (kino objazdowe), biblioteka miejska, 
dom dziecka ze 107 wychowankami, 98 gospodarstw rolnych, Gminny 
Ośrodek Maszynowy. Obok PPR i PPS działały: Związek Młodzieży 
Polskiej, Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, Liga Kobiet, Towa-
rzystwo Przyjaciół Żołnierza, Ochotnicza Straż Pożarna20. 

Rok 1949 i pierwsza połowa roku 1950 była ostatnim okresem 
funkcjonowania rad narodowych opartego na ustawie z 11 września 
1944 roku. Nadal problemy podejmowane na posiedzeniach Rady po-
zostawały takie same i dotyczyły: budżetu miasta, realizacji podatku 
gruntowego, odgruzowywania miasta i działalności placówek handlo-
wych, oświetlenia miasta, zaopatrzenia ludności w wodę, komunikacji 
autobusowej, działalności kulturalnej w mieście, nowego budynku dla 
przedszkola i MRN oraz obchodów święta 1 Maja i Święta Ludowego. 
Następowały także zmiany w składzie osobowym Rady i jej Prezy-
dium. W 1949 roku MRN odbyło 17 posiedzeń (zachowało się jednak 
tylko siedem protokołów). Na posiedzeniu w październiku dokonano 
zmian w Prezydium. Po rezygnacji z funkcji przewodniczącego Stani-
sława Zasady i zastępcy przewodniczącego Stanisława Czubaka no-
wym przewodniczącym Rady wybrano Romana Biołusa21. W roku 1950 
Rada obradowała nad wykonaniem budżetu za rok 1949 oraz 13 maja 
(ostatnia sesja) nad zbieraniem podpisów pod Apelem Sztokholmskim 
__________________ 

18 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 3 i 9. Sprawozdania z posiedzeń MRN w Pola-
nowie od kwietnia do listopada 1949 roku. 

19 APS. SPS, sygn. 72. Jednorazowe sprawozdanie o stanie zaludnienia Ziem Od-
zyskanych w dniu 31 grudnia 1948 roku. Powiat Sławno. 

20 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 9, k. 1. Sprawozdanie z kontroli działalności Za-
rządu Miejskiego w Polanowie z maja i września 1949 roku. APS. MRN i ZM Polanów, 
sygn. 24, k. 2–3. Plan budżetu miasta Polanowa na 1949 roku. 

21 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 4. Protokoły z posiedzeń MRN od stycznia do 
czerwca 1949 roku, sygn. 6. k. 9. Sprawozdanie z działalność MRN w Polanowie za IV 
kwartał 1949 roku. 
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w sprawie zakazu użycia broni atomowej22. Ostatnim przed refor- 
mą rad narodowych burmistrzem miasta Polanowa był Bernard Cy-
bulski23. 

Faktyczne przejęcie przez administrację polską władzy na terenie 
gminy Polanów nastąpiło we wrześniu 1945 roku, mimo iż był już 
wcześniej mianowany wójt gminy, którego możliwości działania były 
ograniczone przez komendanta wojennego Polanowa i komendantów  
w terenie. Prace związane z organizowaniem Rady Narodowej gminy 
Polanów podjęto na posiedzeniu gminnej komisji porozumiewawczej 
partii i stronnictw politycznych 8 stycznia 1946 roku. Ogółem w obra-
dach uczestniczyli przedstawiciele PPR, PPS i PSL – po pięć osób, dal-
szych pięć osób reprezentowało wolne zawody. Byli oni przedstawicie-
lami mieszkańców między innymi: Żydowa, Gołogóry, Jacinek, Rosochy, 
Wielenia i Warblewa. Protokół z pierwszego posiedzenia Gminnej Ra-
dy Narodowej z 6 stycznia 1946 roku nie zachował się24. 

Na posiedzeniu Rady 25 lipca 1945 roku dokonano reorganizacji 
rady i wybrano nowe Prezydium. Przewodniczącym został Wincenty 
Kamiński, zastępcą przewodniczącego Franciszek Filipczak. Na kolej-
nym posiedzeniu 3 sierpnia omówiono sprawę przydziału koni dla rol-
ników i konieczności tępienia ostu oraz powołano Komitet Odbudowy 
Warszawy. 

Posiedzenie Rady z 7 września 1946 roku poświęcono kolejnej re-
organizacji Rady, stwierdzając, że przy wyborze Prezydium nie zacho-
wano ustalonego parytetu. Przewodniczącym GRN wybrano Józefa 
Przybyszewskiego z Żydowa, zastępcą przewodniczącego Wincentego 
Kamińskiego z Żydowa (PPS), a członkami Alfreda Ossowskiego (Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego – ZNP), Antoniego Skibińskiego z Ży-
dowa (PPR), Stefana Sierockiego też z Żydowa (Związek Samopomocy 
Chłopskiej). Omawiano także budżet gminy i powołano komisję kon-
troli społecznej25. 

Do końca roku Rada Gminy odbyła jeszcze cztery posiedzenia, na 
których omówiono: sprawę Daniny Narodowej, statutu drogowego i ko-
__________________ 

22 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. k. 22 i 27. Protokoły z posiedzeń MRN w Pola-
nowie za styczeń i maj 1950 roku. 

23 APS. MRN i ZM Polanów, sygn. 25. k. 1. Sprawozdanie rachunkowe za rok 1949. 
24 APS. Gmina Polanów, sygn. 1. k 1. Posiedzenie Komisji Międzypartyjnej  

z 8 stycznia 1946 roku. 
25 APS. Gmina Polanów, sygn. 1. k. 6. Protokół z posiedzenia GRN w Polanowie  

z 7 września 1946 roku. 
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misji osiedleńczej26. W roku następnym GRN odbyła 12 posiedzeń, na 
których omawiano: sprawę podatku od nieruchomości, opłat od pu-
blicznych zabaw i widowisk, realizację budżetu gminy na rok 1946  
i plan na rok 1948, zatrudnienie w Zarządzie Gminy pracowników 
(sekretarz, jego zastępca, referent podatkowy, dwie kancelistki, ma-
szynistka i woźny oraz etat wójta). Dyskutowano ponadto: konieczność 
stworzenia biblioteki, sytuację szkół w gminie, zwłaszcza szkoły w Ży-
dowie, budowę nowego lokalu dla Zarządu Gminy, realizację podatku 
gruntowego oraz sprawozdania z działalności Rady i sprawozdania  
z działalności wójta gminy. Podkreślano, że po opuszczeniu terenu 
przez wojska sowieckie zaistnieją dalsze możliwości przyjęcia nowych 
osadników. W październiku 1947 roku w gminie Polanów mieszkało 
2290 Polaków i 338 Niemców27. 

Na posiedzeniu rady 27 sierpnia tegoż roku dokonano reorganiza- 
cji Rady Gminy. Nowym przewodniczącym został Antoni Jutkiewicz  
z Rosochy (PPR), zastępcą przewodniczącego Wincenty Kamiński  
z Żydowa (PPS), a członkami Prezydium – Alfons Ossowski z Żydowa 
(ZNP), Czesław Wilk z Rosochy (SL) i Feliks Radkowski z Wielenia 
(PPS)28. 

W 1948 roku GRN odbyła 14 posiedzeń, na których omawiano: re-
alizację budżetu z roku poprzedniego, plan budżetu na rok następny, 
uzupełniano składy osobowe komisji, elektryfikację na terenie gminy, 
likwidację ugorów, podatek gruntowy, funkcjonowanie szkół w gminie, 
w tym stypendium dla młodzieży, utworzenie Ośrodka Zdrowia w Ży-
dowie, działalności biblioteki gminnej w Żydowie. Podobnie jak w roku 
1947, także i GRN Polanów nie ominęły zmiany osobowe na stanowisku 
przewodniczącego Rady. W miejsce A. Jutkiewicza (został burmistrzem 
Polanowa) przewodniczącym wybrano Jana Ukleję. Jednak już na  
posiedzeniu 20 października odwołano Jana Ukleję, Wincentego Ka-
mińskiego i Zofię Szymańską29. Na posiedzeniu 19 listopada przepro-
wadzono kolejną reorganizację Rady. Przewodniczącym GRN wybrano 
Mieczysława Marko, zastępcą Teodora Bławata, członkami Prezydium 
__________________ 

26 APS. Protokoły z posiedzeń GRN Polanów od października do grudnia 
1946 roku. 

27 APS. Protokoły z posiedzeń GRN Polanów, sygn. 1. Protokoły posiedzeń GRN od 
stycznia do grudnia 1947 roku. 

28 APS. Protokoły z posiedzeń GRN Polanów, sygn. 1, k. 26. Protokół z posiedzenia 
GRN Polanów z 27 sierpnia 1947 roku. 

29 APS. Protokoły z posiedzeń GRN Polanów, sygn. 2, k. 21. protokół z posiedzenia 
GRN w Polanowie z 20 października 1948 roku. 
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Witolda Swenderowskiego i Ludwika Stasiaka oraz powołano nowe 
składy osobowe komisji Rady30. W październiku 1948 roku odwołano 
ze stanowiska wójta Franciszka Kowalskiego. Jego następcą został Ste-
fan Koper, a podwójtem Wacław Nakielski (Żukowski 2008: 34). 

W 1949 roku działalność Rady uwarunkowana były zachodzącymi 
zmianami politycznymi. W swojej pracy kontynuowano tematykę do-
tyczącą codziennych problemów społeczności wiejskiej (podatek grun-
towy, funkcjonowanie placówek oświatowych, stan dróg, budżet gminy), 
ale obok nich pojawiły się nowe sprawy o charakterze ideologiczno-
politycznym. W maju omawiano przygotowania do zlotu młodzieży  
w Sławnie, a w grudniu kwestię uczczenia rocznicy urodzin Józefa 
Stalina. Podobnie jak w latach poprzednich, dokonano również zmian 
w składzie osobowym Rady i jej Prezydium. Na posiedzeniu 5 sierpnia 
przewodniczącą GRN została Janina Czubak31. 

W pierwszej połowie 1950 roku Rada odbyła pięć posiedzeń, w tym 
jedno uroczyste z okazji rocznicy wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej. Na 
pozostałych omawiano: sprawozdanie z działalności za rok 1949, plan 
skupu zboża, wywózkę drzewa z lasu, meliorację, walkę z analfabety-
zmem. W maju 1950 roku obowiązki przewodniczącego objął dotych-
czasowy zastępca przewodniczącego rady Czesław Wilk32. 

3. Rady narodowe miasta i gminy Polanów  
w latach 1950–1954 

Rok 1950 stanowił istotną zmianę w działalności rad narodo-
wych. 20 marca 1950 roku Sejm uchwalił nową ustawę o radach naro-
dowych, które stawały się terenowymi organami jednolitej władzy 
państwowej w: gminach, miastach, powiatach i województwach. Zli-
kwidowano stanowiska wójtów, starostów, burmistrzów i wojewodów. 
Organem wykonawczym Rady było jej Prezydium. Zakres działania 
Rady był bardzo szeroki i obejmował problemy: gospodarcze, społecz-
ne, kulturalne, bezpieczeństwa i porządku publicznego, uchwalania 
budżetów. Rady dokonywały wyboru Prezydium i komisji rad narodo-
__________________ 

30 APS. Protokoły z posiedzeń GRN Polanów, sygn. 3, k. 2. Protokół z posiedzenia 
GRN Polanów z 19 listopada 1948 roku. 

31 APS. Gmina Polanów, sygn. 3. Protokoły z posiedzeń GRN z roku 1949. 
32 APS. Gmina Polanów, sygn. 4. Protokoły z posiedzeń rady od stycznia do maja 

1950 roku. 
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wych. Sprawowały także kontrolę nad działalnością przedsiębiorstw, 
zakładów pracy i instytucji. Art. 2 ustawy stwierdzał, że rady narodowe 
są wybierane przez ludność. Wobec nieuchwalenia ordynacji wyborczej 
do rad narodowych pozostały one nadal organami władzy pochodzą-
cymi z desygnowania radnych przez partie polityczne i organizacje 
społeczne33. Nowe rady rozpoczęły swoją działalność w czerwcu 1950 
roku od wyboru prezydiów rady. Sesje miejskich i gminnych rad naro-
dowych w powiecie sławieńskim odbyły się w ostatniej dekadzie 
czerwca tegoż roku. 

Ukazanie działalności MRN w Polanowie od czerwca 1950 roku do 
grudnia 1954 roku trudne jest do przedstawienia, ponieważ dokumen-
ty z tego okresu uległy zniszczeniu w pożarze w 1955 roku. Natomiast 
z innych źródeł wynika, że przewodniczącym Prezydium MRN był 
między innymi Jan Stark, którego odwołano z tego stanowiska na sesji 
MRN 14 marca 1953 roku, po wyborze go na stanowisko przewodni-
czącego Prezydium MRN w Darłowie. Przewodniczenie Radzie w Po-
lanowie powierzono Kazimierzowi Jareckiemu. Tematyka sesji kon-
centrowała się na: uchwalaniu budżetu miasta, sprawach gospodarki 
komunalnej, handlu i zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Tematyka sesji uroczystych to ob-
chody świąt i uroczystości państwowych, realizacja uchwał KC PZPR, 
wybory do Sejmu, dyskusja nad projektem konstytucji34. 

W końcu 1950 roku Polanów zamieszkiwało 1310 osób, w tym 668 
kobiet. Ze źródeł pozarolniczych utrzymywało się 70% ludności.  
W mieście było 195 budynków z 308 mieszkaniami i 1149 izbami.  
W Gminie Polanów w tym samym roku zamieszkiwały 3302 osoby,  
w tym 1884 kobiety. Ze źródeł pozarolniczych utrzymywało się 10% 
mieszkańców. W gminie było 578 budynków mieszkalnych z 731 
mieszkaniami i 3990 izbami (Krzeczkowska 1976: 140, 144). 

Protokoły sesji Rady Gminy zachowały się od stycznia 1951 roku. 
Brak protokołów sesji od czerwca do listopada 1954 roku. Na sesji 
GRN 21 stycznia 1951 roku przewodniczącym Rady był Edward No-
wak, brakowało natomiast od kilku miesięcy sekretarza Prezydium, 
którego wybrano dopiero na sesji 15 marca. Został nim Stanisław 
Skrzypczyński. Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady nastą-
piła na sesji 20 stycznia 1952 roku. Nowym przewodniczącym GRN 
wybrano Jana Lisieckiego, sekretarzem była Maria Filipczak. 
__________________ 

33 Dziennik Ustaw, 1950, poz. 130. 
34 APS. Gmina Polanów, sygn. 4. Protokoły z sesji od stycznia do grudnia 1952 roku. 
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Problematyka obrad Rady w 1951 roku koncentrowała się na pod-
stawowych zadaniach gmin wynikających z polityki państwa i rządu,  
a więc: sprawach rozwoju rolnictwa, likwidacji ugorów, tworzenia 
spółdzielni produkcyjnych, oświaty, akcji siewnej, żniw i wykopów 
roślin okopowych, zwiększania produkcji zwierzęcej. Jedną z sesji po-
święcono realizacji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Rada liczy-
ła 22 osoby35. 

Na sesjach rady w 1952 roku obok wspomnianych problemów wio-
dącym tematem była dyskusja nad projektem konstytucji oraz działal-
ności Spółdzielni Produkcyjnej w Warblewie i Zespołu Upraw Ziemi w 
Żydowie36. Funkcjonowanie GRN utrudniały częste zmiany na stano-
wisku przewodniczącego Prezydium i składu osobowego Rady oraz 
brak środka lokomocji na wyjazdy pracowników Zarządu Gminnego  
w teren. 

Podczas obrad sesji GRN w 1953 roku obok spraw nurtujących 
mieszkańców gminy omawiano również problemy polityczno-społecz-
ne, w tym przygotowania do II Zjazdu PZPR, szczególnie zaś zadania 
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju spółdzielni produkcyjnych. Dyskuto-
wano także nad problemem opuszczania przez chłopów gospodarstw 
rolnych i podejmowania pracy poza rolnictwem. Odbywały się także 
wspólne sesje z MRN dotyczące świąt i uroczystości państwowych.  
W grudniu 1953 roku na wspólnej sesji obu Rad dyskutowano o propo-
zycji połączenia obu prezydiów (miejskiego i gminnego). W czasie gło-
sowania nad uchwałą o połączeniu radni gminy opowiedzieli się za 
projektem, radni miasta wstrzymali się od głosu. Na sesji GRN 28 czerw-
ca 1953 roku przewodniczącym Prezydium został Franciszek Ligus37. 

Rok 1954 był okresem przygotowującym do koniecznych zmian  
w polityce partii i rządu wynikających z trudności w realizowaniu pla-
nu sześcioletniego i spadku warunków życia mieszkańców. Prowadzo-
na kolektywizacja rolnictwa owocowała spadkiem produkcji rolnej  
i opuszczaniem gospodarstw przez chłopów. W obradach sesji domino-
wały problemy rolnictwa, ładu i bezpieczeństwa publicznego. Proble-
mem nurtującym społeczność Ziemi Polanowskiej były przygotowania 
do wyborów do rad, likwidacja gmin i powołanie gromad (Wendel, Zeil 
1968: 37–39). 
__________________ 

35 APS. Gmina Polanów, sygn. 4. Protokół z sesji rady od stycznia do grudnia 1951 
roku. 

36 APS. Gmina Polanów. Protokoły z sesji GRN od stycznia do grudnia 1952 roku. 
37 APS. Gmina Polanów. Protokoły z sesji GRN Polanów za rok 1953. 
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4. Rady narodowe Ziemi Polanowskiej 1954–1972 

Pierwsze wybory do rad narodowych miała miejsce 5 grudnia 
1954 roku. Głosowano na listę Frontu Narodowego. Listę kandydatów 
do rad miejskich i gromadzkich zatwierdzały powiatowe władze PZPR. 
Sesje inauguracyjne nowo wybranych rad odbyły się w grudniu 1954 
roku. 

Pierwsza sesja MRN w Polanowie odbyła się 20 grudnia tegoż ro-
ku. Przewodniczącym Prezydium wybrano Kazimierza Jareckiego (do-
tychczasowego przewodniczącego Rady), zastępcą przewodniczącego 
został Józef Kujawski, sekretarzem Wacław Stark, a członkami Pre-
zydium Franciszek Gajewski i Stefan Szemraj. Powołano komisje Ra-
dy: rolnictwa i leśnictwa, budżetu i planu gospodarczego, oświaty  
i kultury, dróg i urządzeń miejskich oraz zdrowia i opieki społecznej. 
Rada liczyła 20 radnych i pięciu zastępców radnego (skład MRN  
w Aneksie)38. 

Kadencja Rady (grudzień 1954–grudzień 1957) przypadała na 
okres przemian politycznych w kraju. W działalności Rady Miejskiej 
istotnym czynnikiem była stabilność Prezydium Rady i radnych, cho-
ciaż frekwencja radnych na sesjach była słaba (w granicach 60–70%). 

Na (uroczystej) sesji Rady 21 lipca 1955 roku dokonano oceny do-
robku miasta w dziesięcioleciu. W Polanowie pracowały trzy cegielnie, 
zakład utylizacyjny, gorzelnia, mleczarnia, Warsztaty Naprawcze 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego Nacław, Gminny Ośrodek Ma-
szynowy, ośrodek zdrowia, izba porodowa, punkt apteczny, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, kino „Odra”, dom kultury, przed-
szkole, szkoła podstawowa siedmioklasowa, Dom Dziecka „Srebrny 
Dwór”39. 

Tematyka sesji Rady w okresie kadencji dotyczyła: uchwalania  
i wykonania corocznych budżetów, gospodarki komunalnej a szczegól-
nie remontów kapitalnych i bieżących budynków, gdyż tylko tą drogą 
uzyskiwano dodatkowe izby mieszkalne, zaopatrzenia ludności w to-
wary pierwszej potrzeby, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej 
oraz oświaty i kultury. Po wielu staraniach w 1957 roku pozyskano 
lekarza dla ośrodka zdrowia. W roku 1956 rozwiązano bardzo trudną 
__________________ 

38 APS. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie (PMRN Polanów), sygn. 
2. k. 23. Protokół z inauguracyjnej sesji MRN w Polanowie z 20 grudnia 1954 roku. 

39 APS. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie (PMRN Polanów), sygn. 
k. 16 i następne. Protokół z sesji MRN w Polanowie z 21 lipca 1955 roku. 
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sytuację lokalową szkoły podstawowej, przenosząc ją do budynku za-
jętego do tej pory na cele wczasów pracowniczych przez Przedsię-
biorstwo „Korab” z Kołobrzegu. Nadal jednak nie można było popra- 
wić słabego zaopatrzenia w żywność, szczególnie w mięso i wyroby 
mięsne. Wiele trudności musiano pokonać, by rozpocząć remont domu 
kultury40. 

W czasie tej kadencji już 24 lutego 1955 roku dokonano zmian  
w Prezydium Rady. Rezygnację złożył zastępca przewodniczącego Jó-
zef Kujawski. Funkcję zastępcy przewodniczącego 31 marca objął Wa-
cław Stark41. 

Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie odbyła 
się w 21 grudnia 1954 roku. Przewodniczącym Prezydium został Igna-
cy Marciniak, a zastępcą przewodniczącego Stanisław Sosnowski. Na 
sesji Rady 21 kwietnia 1956 roku zastępcą przewodniczącego został 
Stanisław Talewski. W sierpniu 1957 roku przewodniczącym Prezy-
dium Rady Gromadzkiej został Konrad Radkowski42. 

Tematyka obrad sesji Rady Gromadzkiej koncentrowała się na 
rozwiązywaniu najważniejszych spraw nurtujących społeczeństwo gro-
mady i realizacji zadań wynikających z ustawy. Corocznie omawiano: 
projekt budżetu i jego wykonanie, sprawy realizacji obowiązkowych 
dostaw produktów rolnych i należności finansowych, siewów wiosen-
nych, żniw i innych prac polowych. Corocznie odbywały się (łącznie  
z MRN) sesje uroczyste z okazji rocznicy wyzwolenia Ziemi Polanow-
skiej i święta 22 lipca43. 

Pierwsza sesja gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie odbyła się 
22 grudnia 1954 roku. Przewodniczącym Prezydium Rady wybrano 
Lucjana Cieślę, zastępcą Aleksandra Bigusa. Dokonano także wyboru 
komisji stałych Rady. Tematyka sesji Rady w Bukowie była podobna 
do spraw omawianych na sesjach rady gromadzkiej w Polanowie.  
__________________ 

40 APS. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie (PMRN Polanów), sygn. 
5 i n., Protokół z sesji MRN w Polanowie z 20 listopada 1957 roku. 

41 APS. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie (PMRN Polanów), sygn. 
k. 1. Protokół z sesji MRN w Polanowie z 24 lutego 1955 roku. 

42 APS. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie (dalej Gromada  
Polanów), sygn. 1. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie  
z 4 stycznia 1956 roku; Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie  
z sesji z 21 kwietnia 1956 roku; Protokół z posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady 
Narodowej z 28 sierpnia 1957 roku. 

43 APS. Gromada Polanów. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Pola-
nowie za rok 1956. 
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W 1955 roku odbyło się dziewięć sesji, a w roku następnym siedem 
(protokoły z sesji za rok 1957 nie zachowały się). Wiele miejsca w ob-
radach zajęły sprawy funkcjonowania szkół w gromadzie. Interwenio-
wano do Wydziału Oświaty Prezydium PRN w Sławnie o otwarcie 
szkół w Krytnie i Bożenicy. Ponadto omawiano sprawy porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowania do wyborów sejmo-
wych 1957 roku44. 

Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie 
jest niemożliwa do omówienia, gdyż z kadencji 1955–1957 zachowało 
się tylko kilka protokółów z posiedzeń Prezydium, brak natomiast 
protokołów sesji. Z zachowanych materiałów wynika, że w 1956 roku 
przewodniczącym Prezydium Rady był Bolesław Szewczyk, a zastępcą 
przewodniczącego Władysław Szarwakowski. Prezydium w okresie 
1955 roku przez kilka miesięcy nie miało sekretarza gromadzkiego. 
Dopiero na sesji Rady 26 czerwca 1956 roku wybrano sekretarza, zo-
stał nim Roman Ciężki45. Tematyka sesji Rady w Żydowie była podob-
na do problematyki podejmowanej na sesjach w Polanowie i Bukowie. 

Kolejne wybory do rad narodowych odbyły się 2 lutego 1958 roku, 
po październikowych przemianach politycznych, już z nową ustawą  
o radach narodowych uchwaloną przez Sejm 25 stycznia tegoż roku, 
która poszerzała uprawnienia rad szczebla gromadzkiego i małych 
miast. Głosowano na listę wyborczą Frontu Jedności Narodowej (FJN). 

Pierwsza sesja nowej Rady (MRN) odbyła się w Polanowie 13 lute-
go 1958 roku. Przewodniczącym Prezydium wybrano ponownie Kazi-
mierza Jareckiego, zastępcą przewodniczącego został Wiktor Lipski,  
a członkami Prezydium – Teresa Kucharska, Stefan Szemraj i Wacław 
Śliwa. Powołano sześć komisji problemowych: finansów i budżetu, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, zaopatrzenia ludności, oświa-
ty i kultury, zdrowia, pracy i pomocy społecznej. Rada liczyła 16 osób, 
w tym ośmiu członków PZPR, dwóch SD i sześciu bezpartyjnych46. 

Podobnie jak w poprzedniej kadencji, Rada funkcjonowała bez 
większych zmian personalnych. Zmiany w składzie Prezydium nastą-
__________________ 

44 APS. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie, sygn. 1. k. 1. Proto-
kół z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie z 5 stycznia 1956 roku; Protokół  
z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie z 30 listopada 1956 roku. 

45 APS. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie (Gromada Żydowo), 
sygn. 1. Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie od 
stycznia do grudnia 1956 roku. 

46 APS. PMRN Polanów, sygn. 6. k. 1. Protokół z sesji MRN Polanów z 13 lutego 
1958 roku. 
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piły dopiero na sesji 22 stycznia 1960 roku, po rezygnacji z pracy Pre-
zydium Rady Teresy Kucharskiej i Stefana Szemraja. Nowymi człon-
kami Prezydium wybrano Mieczysława Ślebodę i Lucjana Skalskiego47. 

Na sesji Rady 22 stycznia 1961 roku dokonano oceny działalności 
za okres kadencji MRN. W czasie kampanii wyborczej za najważniej-
sze problemy do rozwiązania uznano: ostateczne odgruzowanie mia-
sta, założenie spółdzielni mieszkaniowej, remont nieczynnych budyn-
ków, uruchomienie linii kolejowej, utworzenie szwalni (praca dla 
kobiet) i zagospodarowanie obiektów po tartaku. Podobnie jak w la-
tach poprzednich, postulat uruchomienia linii kolejowej do Polanowa 
pozostał w sferze marzeń, a realizację uruchomienia zakładu odzieżo-
wego w celu zatrudniania kobiet przesunięto na lata następne. 

W grudniu 1960 roku w Polanowie mieszkało 1996 osób, w tym 
tylko 973 kobiety. W mieście było 214 budynków z 462 mieszkaniami  
i 1573 izbami. Ze źródeł pozarolniczych utrzymywało się 72,3% ogółu 
ludności (Krzeczkowska 1976: 141). 

Pierwsza sesja Rady Gromadzkiej w Polanowie odbyła się 16 lute-
go 1958 roku. Przewodniczącym Prezydium został Konrad Radkowski, 
a członkami Prezydium Jan Nowak, Władysław Przewoźniak i Szcze-
pan Skibiński. Rada liczyła 16 radnych. Powołano następujące komisje 
problemowe: finansów i budżetu, rolną, oświaty i kultury, osiedli  
i urządzeń gromadzkich oraz komisję regulaminową. Na kolejnej sesji 
16 marca wybrano sekretarza gromadzkiego. Został nim Wacław 
Stark48. 

W toku kadencji następowały zmiany na stanowisku przewodni-
czącego Prezydium Rady. Na sesji 3 czerwca 1960 roku nowym prze-
wodniczącym wybrano Zygmunta Bartosika, a po jego śmierci 11 stycz-
nia 1961 roku przewodniczącym został Lucjan Cieśla. Na działalność 
Rady wpływ miały również częste zmiany sekretarza gromadzkiego. 
Już w kwietniu 1958 roku Wacława Starka zastąpiła Teresa Przyby-
szewska, a w styczniu 1959 roku obowiązki sekretarza przejął Tade-
usz Miarka. Kolejna zmiana nastąpiła 3 czerwca 1960 roku, gdy se-
kretarzem został Władysław Szafoni49. 
__________________ 

47 APS. PMRN Polanów, sygn. 9. k. 1. Protokół z sesji MRN Polanów z 22 stycznia 
1961 roku. 

48 APS. PMRN Polanów, sygn. 6. k. 2. Protokół z sesji MRN w Polanowie z 13 lute-
go 1958 roku; k. 7. Protokół z sesji MRN w Polanowie z 16 marca 1958 roku. 

49 APS. PMRN Polanów. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Pola-
nowie za okres od kwietnia 1958 do stycznia 1961 roku. 
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Tematyka sesji Rady Gromadzkiej w Polanowie wynikała z art. 24 
ustawy o radach narodowych, który zobowiązywał je do: popierania 
produkcji rolnej, realizacji dostaw obowiązkowych, podatku gruntowe-
go i innych świadczeń finansowych, współpracy ze spółdzielczością 
rolniczą w celu zabezpieczenia zaopatrzenia ludności w artykuły kon-
sumpcyjne i przemysłowe oraz zabezpieczenia pomieszczeń szkół, pla-
cówek kulturalnych i służby zdrowia50. 

W czasie kadencji odbyło się 30 sesji Rady, na których podjęto 46 
uchwał. Dotyczyły one: uchwalenia planu gospodarczego i budżetu 
oraz jego realizacji przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, 
ładu i bezpieczeństwa publicznego, pracy kulturalnej, melioracji grun-
tów ornych oraz łąk i pastwisk, działalności kółek rolniczych, uwłasz-
czenia rolników, działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”. Z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców gromady Polanów 
w czasie kampanii wyborczej za najważniejsze zadanie do zrealizowa-
nia uznano potrzebę budowy szkoły podstawowej w Jacinkach i wła-
ściwe funkcjonowanie kółek rolniczych51. 

Pierwsza sesja Rady Gromadzkiej w Żydowie odbyła się 15 lutego 
1958 roku. Przewodniczącym Prezydium wybrano Romana Ciężkiego,  
a członkami Prezydium Rady Mikołaja Narlocha, Jana Bulwana i Fran-
ciszka Wszelakiego. Powołano komisje stałe: finansów i budżetu, rolną, 
kultury i oświaty, mienia gromadzkiego i komisję regulaminową52. 

Ukazanie całokształtu działalności Rady Gromadzkiej w Żydowie 
w okresie kadencji lat 1958–styczeń 1961 jest utrudnione z braku pro-
tokołów Rady za drugą połowę 1958 roku oraz niektórych protokołów  
z lat 1959 i 1960. 

Należy przyjąć, że tematyka sesji Rady Gromadzkiej w Żydowie 
była podobna, jak w Radzie Gromadzkiej w Polanowie. Z zachowanych 
protokołów wynika, że omawiano: realizację dostaw obowiązkowych, 
zagospodarowanie łąk i pastwisk, estetykę i czystość wsi, melioryzację, 
oświatę i kulturę, budżet, szkody łowieckie, naprawy i konserwację 
dróg gromadzkich oraz wybór sołtysów. Nie udało się ustalić, czy  
w okresie kadencji następowały zmiany na stanowisku przewodniczą-
cego i Prezydium Rady53. 
__________________ 

50 Dziennik Ustaw, 1958, nr 5, poz. 16. 
51 APS. Gromada Polanów, sygn. 4. k. 20. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-

dowej w Polanowie z 16 lutego 1961 roku. 
52 APS. Gromada Żydowo, sygn. 2. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-

dowej w Żydowie z 15 lutego 1958 roku. 
53 APS. Gromada Żydowo, sygn. 2. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Żydowie za rok 1958 i 1959 roku. 
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16 kwietnia 1961 roku odbyły się wspólne wybory do Sejmu i rad 
narodowych (kadencja rad została przedłużona). Pierwsza sesja MRN 
w Polanowie (kadencji 1961–1965) odbyła się 25 kwietnia tego roku. 
Przewodniczącym Prezydium wybrano ponownie Kazimierza Jarec-
kiego, a członkami Prezydium zostali Józef Hryckowian, Edward No-
wak i Tadeusz Smal. Powołano komisję: finansów i budżetu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa i zaopatrzenia ludności, bu-
downictwa i gospodarki komunalnej, oświaty, kultury, zdrowia i po-
mocy społecznej oraz mandatową. Rada liczyła 16 radnych, w tym 10 
członków PZPR, trzech SD i trzech bezpartyjnych54. 

W toku kadencji następowały zmiany w składzie Prezydium Rady  
i samej Radzie. Na sesji 7 sierpnia 1962 roku przyjęto rezygnację Ka-
zimierza Jareckiego, a nowym przewodniczącym został Stefan Szem-
raj. Na sesji 26 stycznia tegoż roku z członka Prezydium zrezygnował 
Tadeusz Smal, a wybrano Leona Burzyńskiego55. 

Podczas kampanii wyborczej mieszkańcy Polanowa zgłosili wiele 
bardzo ważnych postulatów pod adresem władz miasta, powiatu i wo-
jewództwa. Za najważniejsze uznano: budowę szkoły podstawowej, 
wodociągów miejskich, poczekalni autobusowej PKS, naprawę dróg  
i ulic, zorganizowanie ogródka jordanowskiego, przydzielenie karetki 
dla ośrodka zdrowia, utworzenie poradni dla dzieci i poradni dla ko-
biet oraz budowę łaźni miejskiej. Większość tych postulatów uzależ-
niona była od decyzji władz powiatowych (planowanie centralne), na-
tomiast zrealizowano szereg wniosków dotyczących: oświetlenia ulic, 
budowy nowych chodników i wykonania ogródka jordanowskiego. 

W czasie kadencji MRN odbyła 39 sesji, na których omawiano: 
plan gospodarczy i budżet (sześć razy), bezpieczeństwo i porządek pu-
bliczny, zdrowie i opiekę społeczną, handel i zaopatrzenie ludności, 
rolnictwo, przemysł, oświatę i kulturę, pracę Prezydium Rady (trzy-
krotnie). Podjęto 78 uchwał, a komisje Rady odbyły 79 spotkań i 29 
kontroli56. 

W 1964 roku w Polanowie mieszkały 2234 osoby, w tym 1083 ko-
biety. Oddano do użytku Cegielnię „Srebrzenica” zatrudniającą 112 
osób. Do szkoły podstawowej uczęszczało 600 uczniów. Działał Miejski 
__________________ 

54 APS. PMRN Polanów, sygn. 21. k. 21 i n. Protokół z sesji MRN Polanów  
z 25 kwietnia 1961 roku. 

55 APS. PMRN Polanów, sygn. 10. k. 1. Protokół z sesji MRN Polanów z 26 stycz-
nia; k. 94. Protokół z sesji MRN Polanów z 7 sierpnia 1962 roku. 

56 APS. PMRN Polanów, sygn. 13. k. 72 i n. Protokół z sesji MRN Polanów  
z 22 marca 1965 roku. 
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Dom Kultury, kino „Odra”, Klub PPUPiK „Ruch”. GS dysponowała  
13 placówkami handlowymi oraz prowadziła: restaurację, rzeźnię, 
piekarnię i wytwórnię wód gazowanych. Miasto uczestniczyło w woje-
wódzkim konkursie na najpiękniejsze miasto57. 

Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie odbyła 
się 29 kwietnia 1961 roku z udziałem 17 radnych. Przewodniczącym 
Prezydium Rady wybrano ponownie Lucjana Cieślę, a członkami Pre-
zydium Zenona Filipowiaka, Władysława Przewoźniaka i Szczepana 
Skibińskiego. Powołano także stałe komisje Rady. Na sesji 24 lutego 
1965 roku przewodniczącym Prezydium wybrano Edwarda Nowaka58. 

W okresie kadencji Rada odbyła 28 sesji, na których omawiano co-
rocznie problemy: uchwalania i realizacji budżetu, obowiązkowych 
dostaw, realizacji należności finansowych (podatek gruntowy, ubezpie-
czenia w PZU zagród i zasiewów, składek na fundusz budowy szkół), 
wykonania dostaw obowiązkowych, melioracji, remontu szkół, działal-
ności kółek rolniczych oraz realizacji postulatów zgłoszonych w czasie 
kampanii wyborczej. Podobnie, jak na terenie gromady Polanów, ich 
realizacja, na przykład otwarcie szkoły podstawowej w Świerczynie  
i podniesienie stopnia organizacji w szkole w Krytnie zależała od 
władz oświatowych59. 

Pierwsza sesja Rady Gromadzkiej w Żydowie odbyła się w końcu 
kwietnia 1961 roku (niezachowały się protokoły z sesji Rady i jej Pre-
zydium z 1961 roku). Przewodniczącym Prezydium wybrano Kazimie-
rza Biedulskiego, a obowiązki sekretarza gromadzkiego objął Edward 
Pasieczny. W skład Prezydium wchodził Stefan Król60. Zmiana na 
stanowisku przewodniczącego Rady nastąpiła dopiero na sesji Rady 
26 marca 1965 roku, kiedy po rezygnacji K. Biedulskiego przewodni-
czącym Prezydium Rady wybrano Kazimierza Jareckiego. 

Tematyka obrad gromadzkiej rady w Żydowie były podobna jak 
gromady Polanów. Dotyczyły one spraw związanych z: rolnictwem, 
budżetem, oświatą i kulturą. Odbyły się 33 sesje Rady przy frekwencji 
około 76%. 
__________________ 

57 APS. PMRN Polanów. 
58 APS. Gromada Polanów, sygn. 4. k. 20. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-

dowej w Polanowie z 29 kwietnia 1961 roku; sygn. 6. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady 
Narodowej Polanów z 27 marca 1966 roku. 

59 APS. Gromada Polanów. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Pola-
nowie za lata 1961–1964. 

60 APS. Gromada Żydowo, sygn. 4. k. 7 i n. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Żydowie z 31 stycznia 1962 roku. 
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Mieszkańcy gromady Żydowo w czasie kampanii wyborczej 1961 
roku zgłosili wiele postulatów. Te najważniejsze niedoczekały się re-
alizacji, gdyż były w kompetencji władz powiatowych. Nie podjęto bu-
dowy szkoły w Żydowie (ogromna ciasnota), nie doprowadzono energii 
elektrycznej do Gołogóry, nie wykonano drogi z Żydowa do Starego 
Żoliborza, przesunięto realizację remontu świetlicy gromadzkiej w Ży-
dowie i ogrodzenia cmentarza w Żydowie61. 

Kolejne wybory do Sejmu i rad narodowych odbyły się 30 maja 
1965 roku. Pierwsza sesja nowo wybranej MRN w Polanowie miała 
miejsce 10 czerwca 1965 roku. Przewodniczącym Rady wybrano po-
nownie Stefana Szemraja, a członkami Prezydium: Józefa Adamskie-
go, Władysława Lasockiego, Wiktora Lipskiego i Annę Potulną. Powo-
łano także stałe komisje Rady: budżetu i finansów, ochrony porządku  
i bezpieczeństwa publicznego, budownictwa i gospodarki mieszkanio-
wej, zaopatrzenia ludności, oświaty i kultury, zdrowia, opieki społecz-
nej i zatrudnienia oraz mandatową. 

Za najważniejsze zadania stojące przed nową Radą uznano: budo-
wę 120 mieszkań, z tego 60 z budownictwa rad narodowych, poczekal-
ni PKS, ośrodka turystyczno-wypoczynkowego oraz poprawę stanu 
ulic, remont domu kultury, poprawę zaopatrzenia ludności w artykuły 
żywnościowe i produkty przemysłowe62. 

Cechą charakterystyczną kadencji MRN lat 1965–1969 była sta-
bilność składu osobowego Rady i Prezydium z jej przewodniczącym. 
Tylko jeden raz dokonano zmiany w składzie Prezydium, gdy po rezyg-
nacji Anny Potulnej nowym członkiem Prezydium na sesji 21 marca 
1967 roku wybrano Antoniego Pawłowskiego63. 

Przedmiotem obrad sesji obok corocznego uchwalania budżetu  
i oceny jego realizacji były: działalność w zakresie gospodarki komu-
nalnej, szczególnie remontów kapitalnych i bieżących budynków 
mieszkalnych, działalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy oświaty i kultury. 
Na sesji 29 października 1965 roku omawiano przygotowania do 
wprowadzenia reformy oświaty (przedłużenie nauki w szkole o VIII 
__________________ 

61 APS. Gromada Polanów, k. 7. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Żydowie z 26 marca 1965 roku. 

62 APS. PMRN Polanów, sygn. 14. k. 1. Protokół z sesji MRN Polanów z 10 czerwca 
1965 roku. 

63 APS. PMRN Polanów, sygn. 15. Protokół z sesji MRN Polanów z 21 marca 1967 
roku. 
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klasę). Podkreślono ciasnotę w szkole – tylko 12 izb lekcyjnych przy 
ponad 600 uczniach64. 

Istotnym problemem dla władz miasta była działalność Domu Kul-
tury i trudności z jego remontem. Sprawom kultury poświęcono sesję 
15 czerwca 1966 roku. Natomiast na sesji 13 września 1968 roku Rada 
wypowiedziała się za przekazaniem do Rady Gromadzkiej obszaru  
o powierzchni 3433,98 ha (główne tereny rolnicze i lasy). Podczas ka-
dencji Rada odbyła 28 sesji oraz sesje uroczyste z okazji święta lipco-
wego i w 1966 z okazji 1000-lecia państwa polskiego. 

W 1968 roku miasto liczyło 2606 mieszkańców, w tym 1302 kobie-
ty. Zasoby mieszkaniowe to 1732 izby mieszkalne, z tego w gestii Rady 
Narodowej 1191 izb. Działało 20 placówek handlowych. W szkole pod-
stawowej uczyło się 679 uczniów. W mieście były 74 telefony, w tym  
18 u osób prywatnych. Zarejestrowanych było 231 aparatów telewizyj-
nych, a widzów w kinie było prawie 30 tys. (WUS 1971: 34–36). 

Podczas sesji MRN podjęto także problem nigdy w historii Rady 
nie rozpatrywany. Na sesji 23 października 1967 roku dokonano oceny 
sezonu wczasów pracowniczych organizowanych przez Fundusz Wcza-
sów Pracowniczych z Mielna i związane z tym problemy (estetyka 
miasta, zaopatrzenie w żywność i poprawa działalności placówek kul-
turalnych). Historycznym wydarzeniem była także wyjazdowa sesja 
Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie, na której dokonano oceny 
działalności Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie, 
podsumowującej dorobek Rad na Ziemi Polanowskiej65. 

Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie nowej 
kadencji odbyła się 9 czerwca 1965 roku. Przewodniczącym Prezydium 
Rady wybrano ponownie Edwarda Nowaka, a członkami Prezydium 
zostali: Jan Bullo, Szczepan Skibiński i Jan Strzelecki. Powołano tak-
że stałe komisje Rady. W czasie tej kadencji składy osobowe Rady 
(dwie zmiany) i Prezydium były stabilne. Jednak już na sesji 26 paź-
dziernika tegoż roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczą-
cego Prezydium. Po ustąpieniu Edwarda Nowaka nowym przewodni-
czącym wybrano Mariana Skórowskiego66. 
__________________ 

64 APS. PMRN Polanów, sygn. 14. k. 50. Protokół z sesji MRN Polanów z 29 paź-
dziernika 1965 roku. 

65 APS. PPRN Sławno. sygn. 30. Protokół z sesji Powiatowej Rady Narodowej  
w Sławnie z 24 listopada 1966 roku. 

66 APS. Gromada Polanów, sygn. 4. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Polanowie z 9 czerwca 1965 roku. 
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Problematyka sesji Rady to zagadnienia związane z rolnictwem 
(obowiązkowe dostawy, należności finansowe, działalność kółek rolni-
czych, melioracje łąk, pomoc dla gospodarstw podupadłych), porząd-
kiem i bezpieczeństwem publicznym, budżetem oraz remontem szkół 
podstawowych67. 

W 1968 roku w gromadzie Polanów mieszkało 1829 osób. Na tere-
nie gromady było 141 gospodarstw chłopskich i cztery PGR-y o areale 
3651 ha. Funkcjonowało sześć szkół podstawowych, do których uczęsz-
czało 333 uczniów. Biblioteka gromadzka dysponowała 1312 wolumi-
nami książek, z których korzystało 631 czytelników. Średnia wypoży-
czeń na jednego czytelnika to 29 książek (WUS 1971: 58–60). 

Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie odbyła się 
9 czerwca 1965 roku. Przewodniczącym Prezydium Rady ponownie 
wybrano Kazimierza Jareckiego. Powołano cztery stałe komisje: pla-
nowania gospodarczego i budżetu, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia 
ludności, oświaty i kultury, dróg i mienia gromadzkiego68. 

W czasie czteroletniej kadencji odbyło się 28 sesji Rady, w tym 
cztery uroczyste. Tematyka sesji koncentrowała się na problemach 
realizacji przez rolników podstawowych zadań w dziedzinie produkcji 
roślinnej i hodowli, realizacji należności finansowych (podatek grun-
towy, ubezpieczenia w PZU, melioracji) oraz stanu dróg, remontu szkół, 
działalności kulturalnej, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

W czasie kadencji nastąpiła także zmiana na stanowisku przewod-
niczącego Prezydium na sesji 30 czerwca 1967 roku. Po rezygnacji 
Kazimierza Jareckiego nowym przewodniczącym Prezydium wybrano 
Antoniego Parszczyńskiego69. 

W końcu grudnia 1968 roku w gromadzie Żydowo mieszkały 1354 
osoby, w tym 748 kobiet. Na obszarze gromady znajdował się jeden 
PGR i 216 gospodarstw chłopskich. Działały trzy szkoły podstawowe, 
do których uczęszczało 315 uczniów oraz trzy biblioteki z 4205 wolu-
minami, z których korzystało 294 czytelników. Średnia wypożyczeń na 
jednego czytelnika to 18 książek (WUS 1971: 76–78). 

Duże znaczenie dla rozwoju gromady Żydowo miały prowadzone 
dwie ważne inwestycje o znaczeniu nie tylko regionalnym. W Gołogó-
__________________ 

67 APS. Gromada Polanów, sygn. 6–9. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Polanowie za okres kadencji 1961–1965. 

68 APS. Gromada Żydowo, sygn. 4. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Żydowie z 9 czerwca 1965 roku. 

69 APS. Gromada Żydowo, sygn. 5. k. 29. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Żydowie z 30 czerwca 1967 roku. 



 Rady narodowe Ziemi Polanowskiej w latach 1945–1978 405 

rze budowano telewizyjną stację przekaźnikową, a w Żydowie od po-
czątku lat 60. prowadzono prace przy budowie elektrowni szczytowo- 
-pompowej, którą oddano do użytku w 1971 roku (Żurawski 2009: 150). 

1 czerwca 1969 roku odbyły się kolejne wybory do Sejmu i rad na-
rodowych. Głosowano, jak w latach poprzednich, na listę Frontu Jed-
ności Narodowej. Pierwsza sesja nowo wybranej MRN w Polanowie 
dobyła się 14 czerwca tegoż roku. Wybrano 19 radnych. Przewodniczą-
cym Prezydium MRN wybrano ponownie Stefana Szemraja a zastępcą 
Władysława Lasockiego. Członkami Prezydium zostali Józefa Liberra, 
Ignacy Świeczyński i Janusz Wiliński. Przynależność partyjna rad-
nych była następująca: 10 członków PZPR, trzech z SD, dwóch z ZSL 
oraz czterech bezpartyjnych. Powołano osiem komisji problemowych70. 

W czasie kadencji 1969–1972 MRN odbyła 31 sesji, w tym siedem 
uroczystych. Corocznie przedmiotem obrad było uchwalanie oraz wy-
konanie planu gospodarczego i budżetu, a także sprawy: gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, funkcjonowania handlu (działalność GS 
Polanów), bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności Miej-
skiego Domu Kultury oraz przedstawienie sprawozdań z corocznej 
działalności Rady i Prezydium71. 

Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie odbyła 
się 10 czerwca 1969 roku z udziałem 16 radnych. Przewodniczącym 
Prezydium ponownie wybrano Mariana Skórowskiego. Członkami Pre-
zydium zostali: Jan Gierszewski, Weronika Pęczak i Władysław Mróz. 
Jednak już na sesji 17 marca 1970 roku po rezygnacji Mariana Skó-
rowskiego przewodniczącym Prezydium wybrano Jana Gierszewskie-
go, a członkiem Prezydium został Feliks Radkowski72. 

1 stycznia 1972 roku zgodnie z uchwałą WRN w Koszalinie  
z 20 września 1971 roku włączono gromadę Żydowo do gromady Pola-
nów (liczba radnych nowej Rady wzrosła do 25 osób, a weszło do niej 
tylko dziewięciu radnych z gromady Żydowo). 11 lutego 1972 roku 
odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Gromadzkiej Rady Narodowej 
obejmujące obie dotychczasowe gromady73. 
__________________ 

70 APS. PMRN Polanów, sygn. 17. k. 9. Protokół z sesji MRN Polanów z 10 czerwca 
1969 roku. 

71 APS. PMRN Polanów, sygn. 17–19. Protokoły z sesji MRN Polanów za okres ka-
dencji. 

72 APS. Gromada Polanów, sygn. 9. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Polanowie z 17 marca 1970 roku. 

73 APS. Gromada Polanów, sygn. 12. k. 1. Protokół z sesji Gromadzkiej Rady Naro-
dowej Polanów z 11 lutego 1972 roku. 
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Tematyka sesji dotyczyła, podobnie jak w ubiegłej kadencji, spraw: 
rolnictwa, a zwłaszcza realizacji należności finansowych, realizacji 
prac melioracyjnych oraz poprawy w zakresie wzrostu plonów i zwięk-
szenia produkcji hodowlanej. Ponadto okresowo omawiano prace Biu-
ra Gromadzkiego, funkcjonowanie handlu, działalność kulturalną 
(świetlice, kluby „Ruchu”), uchwalanie planu gospodarczego i budżetu 
oraz jego realizację. Na sesjach 1972 roku poruszano sprawy związane 
z: pracami melioracyjnymi, porządkowaniem zagród wiejskich i bez-
pieczeństwem przeciwpożarowym, działalnością spółdzielni mleczar-
skiej, a także przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego74. 

Pierwsze posiedzenie GRN Żydowo, w nowej kadencji, odbyło się 
10 czerwca 1969 roku. Wybrano 16 radnych. Przewodniczącym Pre-
zydium Rady ponownie wybrano Antoniego Parszczyńskiego (brak 
protokołów sesji za rok 1969). W latach 1970–1971 Rada odbyła 16 
sesji, na których omawiano: realizację budżetu za lata 1969–1970, 
obowiązkowe dostawy, porządkowanie zagród wiejskich i remonty, 
akcję żniwną i działalność kulturalną. Ostatnia sesja Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Żydowie odbyła się 15 grudnia 1971 roku przy 
obecności ośmiu radnych i dotyczyła omówienia budżetu gromady na 
1972 rok75. 

W 1970 roku gromada Żydowo liczyła 1559 mieszkańców, w tym 
728 kobiet. Działały trzy szkoły podstawowe, w tym ośmioklasowe, do 
których w 18 oddziałach uczęszczało 442 uczniów. Zatrudniano 12 
nauczycieli. Funkcjonowały trzy biblioteki z 4335 woluminami, z któ-
rych korzystało 301 czytelników. Działało pięć kół Związku Młodzieży 
Wiejskiej (WUS 1971: 76–78). 

5. Rada Narodowa Miasta i Gminy Polanów  
1973–1978  

29 listopada 1972 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie Kon-
stytucji PRL, w której stwierdzono, że organami władzy państwowej  
w gminach, miastach, powiatach i województwach są rady narodowe. 
__________________ 

74 APS. Gromada Żydowo, sygn. 6, 7. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodo-
wej Żydowo za rok 1970 i 1971. 

75 APS. Gromada Żydowo, sygn. 6, 7. Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodo-
wej Żydowo za rok 1970 i 1971. 
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W gminach i miastach niestanowiących powiatu może być wspólna 
rada narodowa. Jednocześnie stwierdzono, że organami wykonawczy-
mi i zarządzającymi gminnych rad narodowych oraz rad wspólnych 
dla miast i gmin są naczelnicy gmin (miasta i gminy). Ustawa pozo-
stawiała nadal dotychczasową funkcję prezydium rady w wojewódz-
twie, powiecie i miastach. 

W tym samym dniu (29 listopada 1972 roku) Sejm uchwalił ustawę 
o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Zgodnie  
z tą ustawą z 1 stycznia 1973 roku utworzono gminy jako podstawowe 
jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiej-
skich, w ustawie o radach narodowych (z 25 stycznia 1958 roku) zaś 
dodano Rozdział 7a Przepisy szczególne dotyczące gminnych rad naro-
dowych, w którym określono zasady funkcjonowania tych rad, zakres 
działania i obowiązki naczelnika gminy. 

Pierwsza sesja utworzonej Rady Narodowej Miasta i Gminy, w któ-
rej skład weszli dotychczasowi radni MRN i GRN, odbyła się 8 stycznia 
1973 roku z udziałem 41 radnych (Rada liczyła 46 osób). Przewodni-
czącym Rady wybrano Mariana Skórowskiego, wiceprzewodniczącym 
został Władysław Lasocki, a członkami Prezydium przewodniczący 
stałych komisji: Janusz Wiliński, Jan Gierszewski, Jan Niejadlik, Jan 
Maszke i Krzysztof Barański. Powołano pięć komisji: planu, budżetu, 
finansów i zaopatrzenia, rolnictwa, ładu i porządku publicznego, 
oświaty, kultury i spraw socjalnych oraz terenową i ochrony środowi-
ska. Naczelnikiem Miasta i Gminy Polanów został Stefan Szemraj. 

W lutym 1973 roku w mieście i gminie mieszkało 6370 osób, z tego 
3691 na wsi. Funkcjonowało dziewięć szkół, w tym trzy z klasami  
I–VIII oraz dziewięć klubów („Ruch” i Rolnika). Obok dwóch cegielni, 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, filii POM i mleczarni 
działały stacja przekaźnikowa TVP i elektrownia szczytowo-pompowa 
w Żydowie76. 

W czasie trwającej od stycznia do listopada 1973 roku kadencji Rada 
odbyła cztery sesje. Omawiano problemy: planu społeczno-gospodar-
czego i budżetu, prac wiosennych w rolnictwie, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego77. 
__________________ 

76 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej APK). Zespół Rada Narodowa Miasta 
i Gminy Polanów (RNMiG Polanów), sygn. 1/1. k. Protokół z sesji RNMiG Polanów  
z 8 stycznia 1973 roku; Kronika miasta i gminy Polanów, t. I, rok 1973. 

77 APK. RNMiG Polanów, sygn. 1/1. Sesje RNMiG Polanów od stycznia do lipca 
1973 roku. 
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22 listopada 1973 roku Sejm dokonał kolejnej zmian w ustawie  
o radach narodowych dodając nowy Rozdział 1a Wspólne rady naro-
dowe i zmiany w podporządkowaniu rad narodowych, Rozdział 3a 
Prezydia rad narodowych i Rozdział 5a Terenowe organy administracji 
państwowej. Oznaczało to, że terenowymi organami administracji pań-
stwowej stali się wojewodowie, prezydenci miast powyżej 100 000 miesz-
kańców, naczelnicy powiatu, miasta i gminy. Natomiast prezydia rad 
stały się organem reprezentującym radę i organizującym jej pracę. 

Wybory do rad oparte na nowym prawie odbyły się 9 grudnia 1973 
roku. Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy w Polanowie, z udziałem  
22 radnych (wybrano 30 radnych), odbyła się 19 grudnia 1973 roku. 
Przewodniczącym Rady wybrano Jerzego Ciszewskiego (PZPR), a za-
stępcami Henryka Krystowczyka (PZPR) i Ryszarda Kaweckiego 
(ZSL). Członkami Prezydium zostali: Janusz Wiliński, Jan Gierszew-
ski, Konrad Gordon, Jan Płatek i Jan Maszke78. 

W 1974 roku Rada odbyła tylko trzy sesje, na których omówiono 
plan społeczno-gospodarczy rozwoju miasta i gminy na rok 1975, re-
alizację budżetu za rok 1973 oraz sprawy funkcjonowania szkół  
w mieście i gminie. Natomiast na sesji 23 grudnia Rada pozytywnie 
zaopiniowała wnioski o odwołanie ze stanowiska naczelnika miasta  
i gminy Stefana Szemraja i powołanie Henryka Krystowczyka79. 

W 1975 roku po likwidacji powiatów liczba radnych miasta i gminy 
zwiększyła się o sześciu radnych PRN, wybranych w okręgu polanow-
skim i zamieszkujących na terenie miasta i gminy Polanów, którzy  
z mocy ustawy stawali się radnymi miasta i gminy80. 

Na sesji 9 lipca 1975 roku dokonano zmiany na stanowisku prze-
wodniczącego Rady. Zgodnie z ustawą o radach narodowych z 22 listopa-
da 1972 roku obowiązki przewodniczącego Rady w gminach i miastach 
pełnił I sekretarz komitetu gminnego, miejskiego. Rada odwołała więc 
ze stanowiska przewodniczącego Jana Ciszewskiego i powołała Wikto-
ra Empachera, natomiast Jan Ciszewski został wiceprzewodniczącym 
Rady81. 
__________________ 

78 APK. RNMiG Polanów, sygn. 1/2. Protokół z sesji Rady Narodowej Miasta  
i Gminy Polanów z 19 grudnia 1973 roku. 

79 APK. RNMiG Polanów, sygn. 3. Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Polanów 
od lutego do grudnia 1974 roku; APK. RNMiG Polanów, Protokół z sesji RNMiG Pola-
nów z 23 grudnia 1974 roku. 

80 Dziennik Ustaw 1975, nr 16, poz. 91 
81 APK. RNMiG Polanów, sygn. 5. Protokół z sesji RNMiG Polanów z 9 lipca 

1975 roku. 
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W 1976 roku na sesji 3 stycznia rozpatrywano sprawę zmiany gra-
nic gminy Polanów po likwidacji gminy Lejkowo (patrz rozdz. 1). 
Zgodnie z propozycjami władz wojewódzkich do gminy Polanów włą-
czono 13 wsi z gminy Lejkowo, Sianów i Manowo. W dyskusji podkreś-
lano, jakie skutki będzie to miało dla prawidłowego funkcjonowania 
instytucji gminnych oraz jakie formy pomocy otrzyma gmina od władz 
wojewódzkich82. 

Rok 1976 to także zwiększenie stanu osobowego Rady o osoby bę-
dące radnymi gminy Lejkowo, Sianów i Manowo, a zamieszkałymi  
w miejscowościach włączonych do gminy Polanów (sześć osób). 

21 listopada 1977 roku, na zakończenie kadencji, odbyła się sesja 
Rady, na której podsumowano jej działalność. W latach 1974–1977 
odbyło się 20 sesji Rady, na których każdego roku omawiano: uchwa-
lanie i realizację planu społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gmi-
ny, porządek i bezpieczeństwo publiczne, sprawy rozwoju produkcji 
roślinnej i hodowli w gminie, problemy oświaty i kultury (między in-
nymi dowóz dzieci do szkół, remonty, poprawę warunków lokalowych 
szkół i placówek kulturalnych). Za osiągnięcia uznano: oddanie do 
użytku (po wieloletnich staraniach) nowego budynku szkolnego, uzy-
skanie nowych pomieszczeń dla biblioteki miejskiej i remont biblioteki 
w Żydowie, poprawę stanu dróg w gminie i ulic w mieście oraz inwe-
stycje w rolnictwie (fermy owiec i chlewnie w PGR-ach). 

Ponadto, w 1975 roku dokonano wyboru składu osobowego Kole-
gium Karno-Administracyjnego przy Naczelniku Miasta i Gminy Po-
lanów, a w 1976 roku wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kosza-
linie83. 

W końcu 1977 roku w Polanowie zamieszkiwało 2438 mieszkań-
ców, w tym 1206 kobiet. Zawarto 20 małżeństw, urodziło się 49 dzieci, 
a zmarło 30 osób. Saldo migracji było minusowe i wynosiło 146 osób. 
W mieście działały dwa przedszkola, jedna zbiorcza szkoła gminna 
(miasto i gmina), do której uczęszczało 1014 uczniów przy zatrudnie-
niu 43 nauczycieli. Miejska biblioteka dysponowała księgozbiorem 
9800 tomów, z której korzystało 900 czytelników. Na jednego czytelnia 
przypadało ponad 28 wypożyczeń. W kinie na 527 seansach było ponad 
34 000 widzów. Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej  
__________________ 

82 APK. RNMiG Polanów, sygn. 1/6. Protokół z sesji RNMiG Polanów z 3 stycznia 
1976 roku. 

83 APK. RNMiG Polanów, sygn. 1/8. Protokół z sesji RNMiG Polanów z 24 listopa-
da 1977 roku. 
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w 1977 roku wynosiły 12,9 mln złotych, a wartość czynów społecznych 
– 2,1 mln złotych. 

W gminie Polanów mieszkało 5803 osoby, w tym 2760 kobiet, za-
warto 65 małżeństw, urodziło się 123 dzieci, zmarło 61 osób. Saldo 
migracji było ujemne i wynosiło 82 osoby. Działały trzy przedszkola, 
trzy szkoły podstawowe z 297 uczniami. Księgozbiór biblioteczny liczył 
11300 tomów, z którego korzystało 1400 czytelników. Na jednego czy-
telnika przypadało 26 wypożyczeń. 

Na terenie gminy działało 19 kółek rolniczych i 22 Koła Gospodyń 
Wiejskich. Plony czterech podstawowych zbóż wynosił 27,9 q z ha,  
w tym: pszenicy – 25,1 q, żyta – 28,0 q, owsa – 25,0 q i jęczmienia – 
33,8 q, oraz ziemniaków 184 q. W działalności hodowlanej w gospodar-
ce nieuspołecznionej było 1836 sztuk bydła, w tym: 888 krów, 4067 
sztuk trzody chlewnej, 1497 owiec i 338 koni. 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej w 1977 roku  
w gminie wynosiły 96,3 mln zł i były dwukrotnie wyższe w porówna-
niu do 1975 roku. Wartość czynów społecznych wynosiła 2,1 mln zł 
(WUS 1978: 41, 57, 141, 150, 153, 281, 296). 

5 lutego 1978 roku odbyły się kolejne wybory do rad narodowych. 
Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy Polanów odbyła się 
16 lutego. Przewodniczącym Rady wybrano ponownie Wiktora Empa-
chera, zastępcami zaś zostali Jerzy Ciszewski i Ryszard Kawecki. Do 
Prezydium zostali wybrani: Renata Blus, Alina Mazur, Szczepan Ro-
siak, Krzysztof Barański i Władysław Lasocki84. 

Zakończenie 

W latach 1945–1978 rady narodowe na Ziemi Polanowskiej, 
podobnie jak w całym kraju, przechodziły różne okresy wynikające  
z przemian polityczno-społecznych i gospodarczych Polski. W pierw-
szym okresie lat 1945–1950 były one terenem ostrej walki politycznej, 
najpierw w celu usunięcia z nich PSL, a następnie uzyskania dominu-
jącego wpływu w nich przez PPR. Radni delegowani byli do nich przez 
partie i stronnictwa polityczne. 

Drugi, bardzo krótki, okres to lata 1950–1954, w którym rady na-
rodowe spełniały funkcje „transmisji partii do mas”. Podejmowały  
__________________ 

84 Kronika miasta i gminy Polanów, t. I, rok 1978. 
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w swojej działalności wiele zadań o charakterze politycznym, wynika-
jących z polityki PZPR. 

Trzeci, najdłuższy okres, to lata 1955–1972. Charakteryzował się 
powolnym poszerzaniem zakresu działania rad narodowych i przeka-
zywania im wielu spraw, które wcześniej miały rady wyższego szczeb-
la. Faktycznie jednak utworzenie w 1954 roku gromad w miejsce gmin 
ograniczyło rolę rad gromadzkich i miejskich w wypełnianiu zadań  
w zakresie zaspokajania potrzeb społeczeństwa wsi i małych miast. 
Nadal jednak dominujący wpływ na ich funkcjonowanie miały instancje 
partyjne PZPR, gdyż istniejący wówczas system wyborczy (głosowanie 
bez skreśleń i podział na listach wyborczych na miejsca mandatowe  
i niemandatowe) z góry określał ich skład osobowy. Należy jednak 
podkreślić, że w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych i gospo-
darczych rady narodowe Ziemi Polanowskiej starały się o wypełnianie 
swoich funkcji zgodnie z potrzebami jej mieszkańców. 

Okres czwarty, rozpoczęty w 1973 roku likwidacją gromad i utwo-
rzeniem gmin oraz dokonanie rozdziału władzy uchwałodawczej i kon-
trolnej od działalności administracyjnej, umożliwiał radom lepsze za-
spokajanie interesów społeczności lokalnej. Negatywnym faktem było 
łączenie stanowiska przewodniczącego prezydium rady z funkcją  
I sekretarza PZPR miasta i gminy. 
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Nationalräte im Gebiet Polanów i.d.J. 1945–1978 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

In meinem Artikel stelle ich die Arbeit einiger Nationalräte vor, d.h. des 
Stadt- und Gemeingehrates in Polanów und die Ortschaftsräte von Bukowo und 
Żydowo. Mit dem Namen „Pollnower Erde“ bezeichnet der Autor das Gebiet der 
Stadt und der Gemeinde Pollnow in den Verwaltungsgrenzen von 1945–1976. 

Die Tätigkeiten der Nationalräte weisen zahlreiche Veränderungen im 
Verwaltungsprozess i.d.J. 1945–1978 auf. Von 1945–1950 waren sie ein Ge-
setzgebungsorgan der territorialen Selbstverwaltung. Die Ratsmitglieder 
wurden von den politischen Parteien bestimmt. Eine charakteristische Ei-
genart war der politische Kampf um die Besetzung eines Rates, was zu häufi-
gem Wechsel in den Ratsvorsitzen und des ganzen Rates führte. 

Die nächste Etappe hing mit dem neuen Gesetz vom 20.März 1950 zu-
sammen. In der Zeit, 1950–1954,waren die Nationalräte ein Organ der ein-
heitlichen Staatsregierung und der Ratsvorstand ein Organ der staatlichen 
Verwaltung. Die Mitglieder wurden bestimmt und nicht gewählt. Man er-
nannte vor allem Angehörige der Arbeiterpartei. Sie hatten die Aufgabe, die 
Richtlinien des Zentralkomitee der Arbeiterpartei zu wahren. 

Die erste Nationalratswahl zu den Stadt- und Gemeinderäten in Bukowo, 
Żydowo und Polanów, fand am 5. Dezember 1954 statt. Die 3-jährige 
Kadenzzeit dieser neuen Räte fiel in die Oktoberwende 1956, jedoch führten 
sie die Arbeit wie gewohnt weiter. 

Am 25. Januar 1958 verabschiedete das polnische Parlament ein neues 
Gesetz in Sachen Nationalräte, welches den Gemeinde- und Stadträten mehr 
Freiraum für ihre Tätigkeiten zusicherte. Die größte Rolle spielten weiterhin 
die Mitglieder der Arbeiterpartei. 

I.d.J. 1958–1972 realisierten sie die von Partei und Staat vorgeschriebe-
nen Aufgaben und Ziele, aber die Möglichkeit zur Ausführung ihrer Tätigkei-
ten wurde durch sehr bescheidene finanzielle Zuwendungen und das zentrale 
Planwirtschaftssystem begrenzt. Hauptaufgaben der Räte waren: Angelegen-
heiten der Landwirtschaft, Einziehen der Gebühren und Abgaben, Angele-
genheiten der Bildung und Kultur, Öffentliche Sicherheit, Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern, Zusammenarbeit mit 
landwirtschaftlichen Genossenschaften und Bauernvereinigungen. 

Ab 1. Januar 1973 wurden erneut Gemeinden als territoriale Untergrup-
pen der Verwaltung berufen. Der Nationale Bezirksrat in Koszalin berief 
gleichzeitig einen gemeinsamen Rat für Stadt und Gemeinde Polanów. Erste 
Wahlen fanden am 9. Dezember 1973 statt. Der Orts- und Gemeindevorsteher 
war jetzt auch der Gesetzgeber für seine Verwaltung. Im Anhang: Namen der 
Ratsmitglieder in Stadt, Gemeinde und Ortschaften von 1954–1972. Für Stadt 
und Gemeinde Polanów nur 1973. 
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Aneks  

Wybory do rad narodowych  
5 grudnia 1954 roku 

Radni Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Badurek Weronika 
2. Budynek Jan 
3. Ciepłowski Franciszek 
4. Domagała Tadeusz 
5. Faryna Stanisław 
6. Filas Kazimierz 
7. Gajewski Franciszek 
8. Jarecki Kazimierz 
9. Krystowczyk Stefania 

10. Kucharska Teresa 

11. Kujawski Józef 
12. Lebioda Władysław 
13. Majda Teresa 
14. Marciniak Anna 
15. Moroz Zofia 
16. Ossowski Franciszek 
17. Pawłowski Aleksander 
18. Polatajew Jan 
19. Stark Wacław 
20. Szemraj Stefan 

Zastępcy radnych 

1. Kwiatkowska Stefania 
2. Majcher Józef 
3. Świecki Bronisław 

4. Śmietana Roman 
5. Świadczyński Ignacy 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowie 

1. Bigus Aleksander 
2. Cieśla Lucjan 
3. Dolman Anna 
4. Kalinowski Stanisław 
5. Knap Andrzej 
6. Łysko Michał 

7. Piechulski Stefan 
8. Szuba Jan 
9. Środa Piotr 

10. Świętoń Stanisław 
11. Trafny Leopold 
12. Waszczenko Stefan 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Bławat Teodor 
2. Marciniak Ignacy 
3. Skibiński Bronisław 
4. Sosnowski Stanisław 
5. Stachera Andrzej 

6. Szafoni Władysław 
7. Talewski Stanisław 
8. Terczyński Józef 
9. Tkaczyk Anna 
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Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie 

1. Ciężki Roman 
2. Ciężkowski Antoni 
3. Dąbrowski Aleksander 
4. Ficner Czesław 
5. Galicki Franciszek 
6. Maliszewski Jan 

7. Narloch Mikołaj 
8. Stanisławski Eugeniusz 
9. Szarwakowski Władysław 

10. Szewczyk Bronisław 
11. Szymańska Wanda 
12. Zawada Czesław 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie, rok 1955, nr 1, poz. 36 

Wybory do rad narodowych  
5 lutego 1958 roku 

Radni Rady Narodowej w Polanowie 

1. Badurek Weronika 
2. Filas Kazimierz 
5. Gajewski Franciszek 
4. Jarecki Kazimierz 
5. Kaczor Stanisław 
6. Kucharska Teresa 
7. Lebioda Władysław 
8. Lipski Wiktor 

9. Niejadlik Jan 
10. Pawłowski Aleksander 
11. Stark Wacław 
12. Szemraj Stefan 
13. Sitkiewicz Mieczysław 
14. Śleboda Mieczysław 
15. Śliwka Wacław  
16. Śmietana Roman 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Bigus Aleksander – Domachowo 
2. Bławat Teodor – Wieleń 
3. Bullo Jan – Wietrzno 
4. Cieśla Lucjan – Krytno 
5. Doboszewski Zygmunt – Bukowo 
6. Dołchań Anna – Ryszczewko 
7. Chojnacki Jan – Ryszczewko 
8. Chylicki Maksymilian – Warblewo 
9. Nowak Jan – Jacinki 

10. Otczyk Leokadia – Rosocha 
11. Przewoźniak Władysław – Rosocha 
12. Radkowski Konrad – Wieleń 
13. Roguski Marian – Bukowo 
14. Skibiński Szczepan – Jacinki 
15. Starzyk Wacław – Świerczyna 
16. Tkaczyk Anna – Świerczyna 
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Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie 

1. Bulwan Jan – Żydowo 
2. Ciężki Jan – Chocimino 
3. Glinka Jan – Gołogóra 
4. Klimas Feliks – Gołogóra 
5. Kochanowski Edward – Żydowo 
6. Kogut Stanisław – Żydowo 
7. Krystianiak Stanisław – Chocimino 
8. Mielczarek Józef – Żydowo 
9. Miloch Marta – Kępiny 

10. Mielczarek Józef – Żydowo 
11. Narloch Mikołaj – Żydowo 
12. Przybyszewski Józef – Żydowo 
13. Sznyter Kazimierz – Żydowo 
14. Wołk Michał – Kępiny 
15. Wszelaki Franciszek – Żydowo 
16. Zabłocki Tadeusz – Stary Żelibórz 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie, rok 1958, nr 2, poz. 11 

Wybory do rad narodowych  
16 kwietnia 1961 roku 

Radni Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Burzyński Leon 
2. Hryckowian Józef 
3. Jarecki Kazimierz 
4. Krystowczyk Stefania 
5. Labuda Józef 
6. Liberra Józefa 
7. Lipski Wiktor 
8. Mazur Józef 

9. Mazur Juliusz 
10. Nowak Edward 
11. Nowak Kazimierz 
12. Pawłowski Aleksander 
13. Smal Tadeusz 
14. Śleboda Józef 
15. Zaborak Edward 
16. Zabrocka Jadwiga 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Bullo Jan – Wietrzno 
2. Bławat Teodor – Wieleń 
3. Chojnacki Jan – Ryszczewko 
4. Czarkowski Jan – Jacinki 
5. Cieśla Lucjan – Krytno 
6. Filipowiak Zenon – Wietrzno 
7. Matysiak Maria – Krytno 
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8. Nieckarz Dymitr – Domachowo 
9. Pietrzyk Władysław – Świerczyna 

10. Przewoźniak Władysław – Rosocha 
11. Roguski Marian – Bukowo 
12. Skibiński Bronisław – Świerczyna 
13. Skibiński Szczepan – Jacinki 
14. Stachera Andrzej – Warblewo 
15. Środa Piotr – Krytno 
16. Wielgus Eugeniusz – Bukowo 
17. Woroń Stefan – Dalkowo 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie 

1. Biedulski Kazimierz – Żydowo 
2. Bulwan Jan – Żydowo 
3. Glinka Jan – Gołogóra 
4. Glonek Jan – Kępiny 
5. Grabowski Ryszard – Głogowiec 
6. Klimas Feliks – Głogowiec 
7. Król Stefan – Żydowo 
8. Kochanowski Edward – Żydowo 
9. Kubik Eugeniusz – Żydowo 

10. Mielczarek Józef – Żydowo 
11. Raziuk Michał – Żydowo 
12. Osiecki Czesław – Żydowo 
13. Staniszewski Eugeniusz – Kępiny 
14. Wołk Michał – Kępiny 
15. Wszelaki Franciszek – Żydowo 
16. Zabłocki Tadeusz – Stary Żelibórz 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie rok 1961, nr 5, poz. 33 

Wybory do rad narodowych  
30 maja 1965 roku 

Radni Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Adamski Józef 
2. Baran Krzysztof 
3. Borowski Cyryl 
4. Gac Stefan 
5. Jurewicz Joanna 
6. Kraska Lech 

7. Lasocki Władysław 
8. Liberra Józefa 
9. Lipski Wiktor 

10. Łanko Teodor 
11. Maszke Jan 
12. Oterski Stanisław 
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13. Pawłowski Aleksander 
14. Płatek Jan 
15. Popowicz Antoni 
16. Potulna Anna 

17. Prendecki Krzysztof 
18. Świeczyński Ignacy 
19. Szemraj Stefan 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Bindas Jerzy – Krytno 
2. Bullo Jan – Wietrzno 
3. Bańczak Władysław – Domachowo 
4. Chojnacki Jan – Rzyszczewko 
5. Gierszewski Jan – Warblewo 
6. Jasionowski Jerzy – Dalkowo 
7. Nalepa Stefan – Bukowo 
8. Nowak Edward – Polanów 
9. Pietrzyk Władysław – Świerczyna 

10. Radkowski Feliks – Wieleń 
11. Skibiński Bronisław – Świerczyna 
12. Skibiński Szczepan – Jacinki 
13. Stachera Andrzej – Warblewo 
14. Strzelecki Jan – Jacinki 
15. Szpakowski Henryk – Bukowo 
16. Tygielska Józefa – Rosocha 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie 

1. Bulwan Jan – Żydowo 
2. Chudziński Antoni – Żydowo 
3. Ciszewski Jan – Żydowo 
4. Dądera Szymon – Gołogóra 
5. Glinka Jan – Gołogóra 
6. Jarecki Kazimierz – Polanów 
7. Kierkosz Stefania – Żydowo 
8. Landowski Franciszek – Żydowo  
9. Łosiński Bronisław – Gołogóra 

10. Mielczarek. Józef – Żydowo 
11. Moryson Marek – Żydowo 
12. Moszko Bronisław – Żydowo 
13. Raziuk Michał – Żydowo 
14. Stasiak Albin – Chocimino 
15. Wołk Michał – Kępiny 
16. Zabłocki Tadeusz – Stary Żelibórz 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie rok 1965, nr 7, poz. 38 
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Wybory do rad narodowych  
1 czerwca 1969 roku 

Radni Miejskiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Baran Krzysztof 
2. Drewla Piotr 
3. Gac Stefan 
4. Turowicz Joanna 
5. Kawecka Marta 
6. Kozak Mikołaj 
7. Lasocki Władysław 
8. Liberra Józefa 
9. Łanko Teodor 

10. Maszke Jan 

11. Niejadlik Jan 
12. Noga Marian 
13. Oterski Wincenty 
14. Owięcki Edmund 
15. Płatek Jan 
16. Szemraj Stefan 
17. Świeczyński Ignacy 
18. Walczak Leon 
19. Wiliński Janusz 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Polanowie 

1. Gierszewski Jan – Warblewo 
2. Kos Bolesław – Bukowo 
3. Kowalski Kazimierz – Jacinki 
4. Mróz Władysław – Domachowo 
5. Pęczak Weronika – Jacinki 
6, Radkowski Feliks – Wieleń 
7. Różyło Jan – Krytno 
8. Rystwej Paweł – Świerczyna 
9. Skibiński Bronisław – Bukowo 

10. Skórowski Marian – Polanów 
11. Szewczyk Józef – Jacinki 
12. Szpakowski Henryk – Bukowo 
13. Szuba Jan – Bukowo 
14. Tygielska Józefa – Rosocha 
15. Woroń Stefan – Dalkowo 
16. Woźniak Kazimierz – Rosocha 

Radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Żydowie: 

1. Borsuk Krystyna – Żydowo 
2. Ciszewski Jan – Żydowo 
3. Dądera Szymon – Gołogóra 
4. Glinka Jan – Gołogóra 
5. Grabowski Ryszard – Głogowiec 
6. Kierkosz Stefania – Żydowo 
7. Kotłowska Halina – Gołogóra 
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8. Krysiak Aniela – Gołogóra 
9. Kubik Eugeniusz – Żydowo 

10. Landowski Franciszek – Żydowo 
11. Parszczyński Antoni – Żydowo 
12. Sobczak Stanisław – Żydowo 
13. Stasiak Albin – Chocimino 
14. Wołk Michał – Kępiny 
15. Zabłocki Tadeusz – Stary Żelibórz 
16. Żak Józef – Chocimino 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie, rok 1969, nr 7, poz. 50 

Radni miasta i gminy Polanów wybrani w wyborach 9 grudnia 1973 roku 

1. Buczkowski Władysław 
2. Ciszewski Jerzy 
3. Gierszewski Jan 
4. Glinka Jan 
5. Gordon Krzysztof 
6. Grabowski Ryszard 
7. Jaromiak Maria 
8. Kawecki Ryszard 
9. Klimas Edward 

10. Królik Eugenia 
11. Krystowczyk Henryk 
12. Liberra Józefa 
13. Lisiński Jan 
14. Maszke Gerard 
15. Maszke Jan 

16. Niejadlik Jan 
17. Nowak Józef 
18. Pęczak Weronika 
19. Płatek Jan 
20. Powarzyński Piotr 
21. Skowroński Bolesław 
22. Szafoni Danuta 
23. Szulc Krystyna 
24. Wastowski Stanisław 
25. Wiliński Janusz 
26. Woźniak Eugeniusz 
27. Wrońska Eugenia 
28. Wyczyński Władysław 
29. Zabłocki Roman 
30. Żak Elżbieta 

Ź r ó d ł o: Dziennik Urzędowy WRN w Koszalinie, 1973, nr 11, poz. 94 
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Koncepcja  
programowo-przestrzenna  
Rynku Staromiejskiego  
w Polanowie 
 

MAREK JANKOWSKI* (KOSZALIN) 

Wprowadzenie: przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa analiza istniejące-
go terenu po byłym Rynku Staromiejskim Polanowa w kontekście pla-
nów jego ponownego zagospodarowania. Projekt dotyczy szczegółowej 
koncepcji programowo-przestrzennej obrazującej sposób odbudowy hi-
storycznego placu w mieście. 

Opracowanie obejmuje teren oznaczony na mapach Miasta Pola-
nów symbolem 160/5, o powierzchni 3155,00 m2. Od strony południo-
wej jest on ograniczony ulicą Wolności, od strony północnej ul. Zam-
kową, od zachodu neogotyckim kościołem p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, a od wschodu parcelę wyznacza istniejąca droga będąca prze-
dłużeniem ul. Cmentarnej. 

1. Rys historyczny 

Miasto Polanów otrzymało prawa miejskie na początku XIV 
wieku roku. Dokument lokacyjny określał granice miasta i jego lokali-
zację w odniesieniu do głównych szlaków komunikacyjnych (obecnie 
__________________ 

* ArchTim, Pracownia Architektoniczna. 
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ul. Wolności). Szlak ten łączył Koszalin z Bobolicami i Miastko ze 
Sławnem (Mohr 1989). Istotnym elementem związanym z lokacja mia-
sta (oprócz oczywistego określenia regulacji samorządowych) było 
określenie przestrzeni miasta. Wyznaczono centralny plac (rynek) oraz 
siatkę przecinających się pod katem prostym ulic. Plac miał wymiary 
regularne 60 × 95 m. Rynek obudowano czterema pierzejami kamienic. 
Wzniesiono również ratusz. 

Wygląd ulic nie jest nam znany. Prawdopodobnie wzorem ówczes-
nych trendów średniowiecza część budynków usytuowana była szczy-
tem do ulicy. Zabudowa w tej formie przetrwała do roku 1736. Znisz-
czył ją pożar. W wyniku pożaru ówczesne władze miasta zabroniły 
lokalizacji w obszarze śródmieścia budynków gospodarczych i stodół 
(Brüggemann 1779; Paul 1924). Nowe budownictwo mieszkaniowe by-
ło już sytuowane kalenicą do drogi. Gabaryt mieszkalnych kamienic 
ustalono na dwie kondygnacje. Zabudowa o tym charakterze kontynu-
owana była do końca XIX wieku. Zmienił się też budulec. W mieście 
uruchomiono lokalne cegielnie, a cegła stała się głównym materiałem

 
Ryc. 1. Polanów, widok z lotu ptaka na Rynek Staromiejski w okresie międzywojennym 
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budowlanym nowej zabudowy. XIX-wieczne miasto zachowało się na 
wielu zdjęciach i widokówkach (por. Gwiazdowska w tym tomie). Spo-
ro ujęć oddaje charakter ówczesnego rynku (Ryc. 1). Na uwagę zasłu-
guje drewniana wieża ratusza usytuowana na jego dachu (Ryc. 2). 
Wieżę zbudowano w XIX stuleciu. 

 
Ryc. 2. Polanów, nieistniejący już ratusz, w tle neogotycki kościół 

Ostatniego spisu ludności przed wybuchem II wojny światowej do-
konano w 1939 roku. Polanów liczył wówczas 3375 mieszkańców. 

W 1945 roku miasto zostało ostrzelane, zdobyte i splądrowane 
przez Armię Czerwoną (Gasztold 1976). Większość mieszkańców Pola-
nowa została internowana w obozach radzieckich. Wielu z nich zginęło. 
3 marca 1945 roku rynek miasta z ratuszem został przez Rosjan obla-
ny benzyną, przysypany białym fosforem i podpalony. Sześćdziesiąt lat 
po wojnie miasto nie doczekało się odbudowy centralnego placu (Ryc. 3). 

W latach 70. XX wieku powołano miejscową spółdzielnię mieszka-
niową i w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego placu wybudowano 
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kilka bloków (Żurawski 2009). Ich architektura do dzisiaj pozostaje  
w dużym dystansie z historycznym ukształtowaniem zabudowy mia-
sta. Blokowisko przysłania interesujący widok na łańcuch gór, kościół 
i pobliską zabudowę zachowaną jeszcze z czasów przedwojennych. 

 
Ryc. 3. Polanów, Rynek Staromiejski obecnie, w tle blokowisko 

2. Stan obecny 

Historyczny układ Rynku Staromiejskiego z zabudową pierze-
jową po pożarze w marcu 1945 roku na zawsze zniknął z krajobrazu 
miasta. Do dzisiaj ze starego układu zabudowy okalającej Rynek nie 
pozostało nic. Zachował się sam plac z przyległymi ulicami oraz histo-
ryczny drzewostan. Zdecydowaną część działki pokryto asfaltem, za-
słaniając brukową nawierzchnię dawnego placu. Obecnie Rynek Sta-
romiejski pełni funkcję miejskiego placu, a z jego wnętrza rozciąga się 
perspektywa na blokowisko. Pięciokondygnacyjna zabudowa mieszka-
niowa wzniesiona na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zupełnie zmie-
niła klimat tego miejsca. Gdyby nie obecność neogotyckiego kościoła 
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p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego próba odtworzenia w miejscu placu 
historycznego centrum miasta pewnie nie miałaby żadnego uzasadnienia. 

Współczesne przestrzenie odebrały miejskiemu palcowi charakter 
Rynku Staromiejskiego. Tym samym teren ten nie pełni już dawnej funk-
cji prestiżowej w rozumieniu centralnego dla miasta ośrodka administra-
cyjnego, kulturalnego, rekreacyjnego czy usługowo-handlowego. Obecnie 
plac przypomina prowincjonalny, osiedlowy parking z miejscami na ob-
woźny handel, tak też jest przez mieszkańców postrzegany i użytkowany. 

Teren byłego Rynku Staromiejskiego od strony południowej bezpo-
średnio przylega do ul. Wolności. Ulica ta jest główną arterią komuni-
kacyjną miasta. Od strony północnej plac ogranicza ulica Zamkowa, 
wschodnią krawędź placu zamyka droga łącząca ul. Wolności z ul. Zam-
kową. Teren byłego Rynku Staromiejskiego jest dobrze skomunikowa-
ny. Jego lokalizacja ponownie predestynuje to miejsce do odtworzenia 
historycznego placu miejskiego i nadania mu charakteru centralnego 
placu miasta Polanowa. 

3. Założenia projektu 

Założenia projektu w całości podporządkowano idei odtworze-
nia Rynku Staromiejskiego rozumianego jako serce miasta. Współczes-
ny charakter Rynku wymusza zorganizowanie spójnej przestrzeni 
miejskiej o charakterze reprezentacyjnym, w której zawarto szereg 
funkcji publicznych (administracyjna, usługowo-handlowa, gastrono-
miczna i rekreacyjna oraz komunikacyjna). Organizowana przestrzeń 
winna zyskać akceptację społeczności lokalnej, a walory kształtowanej 
od podstaw zabudowy muszą być kompromisem historycznych zaszłości 
ze współczesną wiedzą i sztuką kształtowania krajobrazu miejskiego. 
Stąd konieczność wnikliwej analizy zastanej przestrzeni miejskiej i wy-
pracowanie możliwych do przyjęcia kompromisów. Założenia projektowe 
w całości podporządkowano wizji rozwoju przestrzennego miasta. Rze-
czą nadrzędną jest uzyskanie jednoznacznej przestrzeni, która miesz-
kańcom i odwiedzającym miasto utożsamiać się będzie z Centralnym 
Rynkiem Polanowa. Wzorem innych miast decydujących się na rewita-
lizację, rewaloryzację czy odbudowę nieistniejących już zasobów miej-
skich przyjąłem zasadę kompromisu pomiędzy historycznie zachowanym 
układem urbanistycznym miasta, charakterem jego dawnej zabudowy  
a potrzebami lokalnej społeczności oraz możliwościami, jakie daje nam 
współczesna wiedza techniczna i stosowana technologia. Zasada kształ-
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towania ładu przestrzennego w całości podporządkowana została zapro-
jektowaniu miejskiego rynku wyznaczonego przez trzy zwarte pierzeje 
oraz czwartą opisaną bramą miejską i dominantą w postaci wieży zega-
rowej jednoznacznie definiującej centralny punkt miasta. A4. 

4. Analiza przestrzenna krajobrazu  
w kontekście istniejącej zabudowy 

Współczesny obraz placu został zdominowany zabudową pię-
ciokondygnacyjną pobliskich blokowisk. Agresywna architektura lat 
70. nijak przystosowała się do miejskiej przestrzeni Polanowa. Z racji 
wysokości budynków przekraczającej 16 m nad teren, zwalistej bryle  
i płaskim dachom otoczenie blokowisk uczyniło z dawnego Rynku Sta-
romiejskiego podrzędny miejski plac bez wyraźnie zarysowanej funk-
cji. Neogotycki kościół zamykający zachodnią krawędź placu stał się 
formą zupełnie obcą w nowej rzeczywistości przestrzennej miasta. 
Brak jakichkolwiek rozwiązań formalnych sprawił, że dawny charak-
ter miasta został zatracony. 

Wytyczne do projektowania koncepcyjnego nowego kształtu miasta 
muszą uwzględnić istniejące warunki. Szczególnie dotyczy to północ-
nej i wschodniej części placu. To na tych kierunkach ukształtowano 
owe blokowisko. Byłoby rzeczą niedopuszczalną, aby kształtując nową 
rzeczywistość miejsca, nie rozważyć tego problemu. Dlatego wyznaczając 
gabaryty nowych pierzei obudowujących dawny miejski plac, tak kształ-
towano maksymalną wysokość zabudowy, by ponad dachami nowo 
projektowanych kamienic nie zaistniała sąsiadująca z placem archi-
tektura blokowisk. Dlatego projektowana pierzeja północna i wschodnia 
ma znacznie wyżej kalenicę od tej historycznej. Pierzeja zachodnia 
stanowi tło dla wieży neogotyckiego kościoła. Zatem wysokość zabu-
dowy określono na dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Obecny 
plac różni się od wcześniej zabudowanego gabarytem – dawny wynosił 
60 × 95 m, obecnie to już tylko 60 × 55 m. 

Istotą odtworzenia historycznej przestrzeni miejskiej zwanej Ryn-
kiem Staromiejskim jest ponowne nadanie temu miejscu cech jedno-
znacznie odwołujących się do ducha historii. Oczywiście nie chodzi tu  
o ślepe naśladownictwo utraconych dóbr, a o asymilowanie tych cech, 
które jednoznacznie zaświadczać będą o randze odradzającego się miej-
sca. Prezentowane w opracowaniu rozwiązania kreują jeden z możli-
wych scenariuszy programowo-przestrzennych pozwalających spójnie 
zagospodarować zapomniany przez ponad 60 lat fragment miasta. 
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Projektowane rozwiązania realizują tradycyjną formę zabudowy 
miejskiej przestrzeni, posiłkując się współczesną formą architektonicz-
ną. Jej inność to wynik zastosowania nowoczesnych technologii i ma-
teriałów (chociażby w postaci żelbetu, wielkogabarytowych konstrukcji 
fasad osłonowych czy nieograniczonych możliwości kształtowania sa-
mych fasad kamienic). Współczesna architektura pozbawiona jest wie-
lu ograniczeń, a te które są, zawsze sprowadzają się do skali możli-
wych do poniesienia kosztów. 

5. Wytyczne do kształtowania  
nowego ładu przestrzennegoO5 

Prezentowany sposób kształtowania nowego wizerunku prze-
strzennego Rynku w Polanowie jest pochodną analizy siedmiu pod-
stawowych aspektów: 

– aspektu historycznego, 
– wpływu współcześnie ukształtowanej wizji przestrzennej najbliż-

szego otoczenia na nowo projektowaną przestrzeń miejską, 
– społecznie akceptowanej funkcji przestrzeni publicznej, 
– istotnego powiązania komunikacji pieszej i kołowej z zewnętrzną 

przestrzenią miasta oraz miejsca parkingowe obsługujące nowo 
tworzoną przestrzeń miejską, 

– wpływu ograniczeń zewnętrznych na planowaną inwestycję; wy-
dolność istniejącej infrastruktury technicznej, dostępności me-
diów i istniejące warunki geotechniczne, 

– oceny realności zamierzeń inwestycyjnych w aspekcie prawnym 
(problemy własnościowe) i finansowym, 

– możliwości twórczych zespołu projektowego, a dopuszczalnej gra-
nicy możliwego do zaakceptowania kompromisu. 

5.1. Aspekt historyczny 

Ujmowany jest w kontekście dogłębnego zrozumienia zasad 
jakimi kierowali się twórcy średniowiecznych założeń przestrzennych 
miasta. Analiza zarchiwizowanych materiałów planistycznych i fotogra-
ficznych pozwoliła na uchwycenie charakteru miejsca oraz dominujące-
go detalu architektonicznego zawartego na fasadach kamienic. Zacho-
wany materiał historyczny pozwolił wyodrębnić istotne cechy, które 
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stały się bezpośrednią wytyczną lub wprost inspiracją do nowych zało-
żeń projektowych. Analizie poddano: wysokość historycznej zabudowy, 
sposób kształtowania kierunków połaci dachowych oraz charaktery-
styczny detal. Inspiracją do kształtowania nowego ładu przestrzenne-
go Rynku Miejskiego stała się XIX-wieczna wieża ratusza. Zdecydowa-
łem, że jej architektura zostanie wkomponowana w nowe otoczenie 
placu. W całości przeniesiono do nowego projektu układ zamkniętych 
pierzei wyznaczający geometryczny kształt rynku. Zachowano też ist-
niejący drzewostan. Historyczny układ komunikacji, chociaż pozostał 
bez zmian, to jednak w nowym planie zagospodarowania rynku znaj-
duje się poza obrysem zewnętrznych jego pierzei. Wynika to z faktu, że 
historyczna pierzeja północna i wschodnia znajdowały się na zewnątrz 
istniejącego układu komunikacyjnego. 

5.2. Wpływ współcześnie ukształtowanej wizji przestrzennej 
najbliższego otoczenia  
na nowo projektowaną przestrzeń miejską 

W ciągu ponad 60 lat nieistnienia Rynku Staromiejskiego są-
siednia zabudowa, kształtowana na przełomie lat 70. i 80., nie usza-
nowała średniowiecznych uwarunkowań miasta. Zatem też, kształtując 
nowe oblicze rynku, sąsiadujące z nim blokowiska skutecznie wyizo-
lowano poprzez precyzyjnie oszacowany gabaryt nowo projektowanych 
kamienic od strony pierzei północnej i wschodniej (Tabl. I: A, B). W dal-
szej perspektywie zaleca się podjęcie próby rewitalizacji tych zasobów. 

W wyniku możliwych do przeprowadzenia zabiegów formalnych, 
realna jest zmiana wizerunku istniejącego osiedla i podporządkowanie 
jego estetyki nowym wymogom wynikającym z przyjętych uwarunko-
wań przestrzennych. Analiza pierzei południowej doprowadziła do in-
nej konkluzji. Otwarcie placu w kierunku południowym na istniejący 
pawilon szkoły i ul. Wolności nie dałoby oczekiwanego efektu. Dlatego 
optycznie przestrzeń tę postanowiłem zamknąć układem bramy prze-
jazdowej, zwieńczonej dominantą w postaci wieży ratusza, która przy-
brała formę historyczną uwidocznioną na zdjęciach z poprzedniego 
stulecia (Tabl. II: A). W przeciwieństwie do historycznego układu za-
gospodarowania wnętrza rynku nie zdecydowałem się wyznaczyć no-
wych dróg komunikacji kołowej. Plac w całości przeznaczono dla pie-
szych, nadając mu funkcję rekreacyjną, nasyconą zielenią i małą formą 
architektury (Tabl. II: B). 
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5.3. Społecznie akceptowana funkcja przestrzeni publicznej 

To ważne, by analizując współczesny charakter przestrzeni 
miejskiej, dobrze zaplanować jej funkcję. Z racji prestiżu miejsca musi 
mieć ona ogólnie akceptowany wydźwięk społeczny. Mówiąc wprost, 
musi dobrze służyć jak największej grupie społecznej. Rynek miejski 
winien kumulować w sobie pozytywne emocje. Powinien być również 
postrzegany jako miejsce formalnie ważne nie tylko przez mieszkań-
ców miasta, ale i przez przyjezdnych, szczególnie turystów. 

Dobierając funkcję, należy mieć na uwadze prestiż miejsca. Dlatego 
ostatecznie zdecydowano, aby plac miejski ukształtować z wyraźnym 
ukierunkowaniem na rekreację. Miejska fontanna skąpana w zieleni 
istniejących drzew i drewniane pomosty pełniące funkcję tak dzisiaj 
modnych ogródków gastronomicznych pozwolą zaspokoić oczekiwania 
mieszkańców miasta i gości (Tabl. III: A). Dlatego partery wszystkich 
kamienic przeznaczono na funkcję gastronomiczną i usługowo-handlo-
wą. Dopuszczono rozszerzenie tych funkcji na poziom piwnicy i pierw-
szego piętra. Powyżej zaproponowano funkcję mieszkaniową jedno- lub 
wielorodzinną. 

Historycznie Rynek Staromiejski pełnił również funkcje admini-
stracyjne. Tu znajdował się ratusz miejski. Obecnie nie ma takiego 
zapotrzebowania. Jednakże wyznaczając nowe podziały geodezyjne 
pod przyszłą zabudowę, magistrat zachowa we władaniu własność sa-
mego placu. Posunięcie to będzie gwarantować wszystkim mieszkań-
com równorzędny dostęp do miejskiej przestrzeni. Miasto zarządzać 
też powinno obiektem bramnym z wieżą miejską (replika wieży z XIX- 
-wiecznego ratusza). Budowli nadano funkcję publiczną. Zaprojekto-
wano tam punkt informacji turystycznej ze stałą wystawą miejską  
i galerią sztuki (Tabl. III: B). 

5.4. Powiązanie komunikacji pieszej i kołowej z zewnętrzną 
przestrzenią miasta oraz miejsca parkingowe  
obsługujące nowo tworzoną przestrzeń miejską 

Współczesne zagospodarowanie przestrzenne miasta wokół 
Rynku Staromiejskiego skutecznie uniemożliwiło historyczne odtwo-
rzenie przebiegu pierzei rynkowej zabudowy. Pomimo zachowanych 
dróg proponowana linia zabudowy jest różna od poprzedniej. Dlatego 
zasadniczo zmieniono obsługę komunikacyjną tego obszaru. Z nowo 
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projektowanego Rynku całkowicie wycofano ruch kołowy, wyrzucając 
go na zewnątrz. Przed przystąpieniem do projektu koncepcyjnego zle-
cono badania geologiczne przedmiotowego terenu. Badania wykazały, 
że poziom wód gruntowych jest wysoki. Warunki te co prawda umoż-
liwiają zaprojektowanie pod płytą dziedzińca Rynku miejsc parkingo-
wych dla lokalnej społeczności, chociaż nie będą to miejsca tanie. 
Wjazd do parkingów podziemnych wyznaczono w pierzei wschodniej. 

Wysoki poziom wód gruntowych wiąże się z wykonaniem tzw. cięż-
kiej izolacji i dodatkowo znacznie utrudni sam proces inwestycji. To 
wszystko wiąże się ze wzrostem jednorazowych kosztów inwestycyj-
nych. Dlatego zaleca się odstąpienie od podpiwniczenia budynków i sa-
mego Rynku. Jednak w tym przypadku należy uzyskać dodatkowy te-
ren pełniący funkcję parkingu dla mieszkańców strefy staromiejskiej. 

Ze względu na gabaryt placu jego funkcję podporządkowano rekrea-
cji i pieszej komunikacji. Ta ostatnia wymusiła zaprojektowanie bram 
pieszych na kierunkach wytyczonych przez pasaże piesze. I tak, bramę 
pieszą wyznaczono w pierzei północnej. Umożliwia ona połączenie ko-
munikacyjne Rynku z ul. Zamkową. Drugą bramę zaprojektowano  
w pierzei zachodniej, otwierając nowe przejście w kierunku kościoła 
(Tabl. IV: A). Dostęp na plac Rynku od ul. Wolności jest praktycznie 
otwarty. Kontynuując pierzeję wschodnią wystawioną na światło za-
chodnie oraz północną, na której operuje światło południowe, w ka-
mienicach od strony Rynku wprowadzono klasyczne podcienie (Tabl. 
IV: B). Oprócz funkcji czysto użytkowej podcienia w parterze nadadzą 
Rynkowi pożądany charakter. 

5.5. Ograniczenia zewnętrzne na planowaną inwestycję; 
wydolność istniejącej infrastruktury technicznej,  
dostępności mediów i istniejące warunki geotechniczne 

Teren przeznaczony przez gminę pod inwestycję jest w pełni 
uzbrojony. Nasycenie istniejących sieci pozwala bez przeszkód obsłu-
żyć planowane zamierzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: 

– instalacja sanitarna, 
– instalacja deszczowa, 
– instalacje wodociągowa, 
– sieć energetyczna, 
– sieć teletechniczna. 
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Istotnym elementem pozwalającym racjonalnie zaplanować kon-
cepcję zagospodarowania terenu jest rozpoznanie istniejących warun-
ków gruntowych w obrębie planowanych inwestycji. Dlatego na wnio-
sek projektantów zlecono wykonanie dokumentacji geologicznej. Jej 
celem było wstępne wysondowanie istniejących na wskazanym obszarze 
warunków gruntowo-wodnych. W dostarczonej przez uprawnionego 
geologa dokumentacji wyczerpująco opisano faktyczny stan warunków 
nośności gruntu oraz występujący poziom zalegania wód gruntowych. 

W ramach prac polowych, w uzgodnieniu z projektantem, wykona-
no cztery otwory badawcze. Ich rozmieszczenie daje wyczerpujący ob-
raz sytuacji. I tak w badanym podłożu stwierdzono występowanie 
utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego. Holocen na całym 
badanym terenie od góry reprezentowany jest przez przypowierzch-
niową warstwę nasypów, których miąższość w miejscach wykonania 
wierceń waha się od 0,5 do 1,0 m. Głębiej występują utwory akumula-
cji wodnolodowcowej wykształcone w postaci piasków. 

Do zbadanej głębokości plejstocen nie został przewiercony. Wodę 
gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokościach od 
0,6 do 2,4 m, co odpowiada rzędnym 76,9–77,3 m n.p.m. Obraz warun-
ków wodnych odnosi się do okresu wierceń i może ulegać okresowym 
zmianom w zależności od opadów atmosferycznych i pory roku. Prze-
widuje się wahania zwierciadła w granicach 0,5 m. 

Powyższe badania nie wykluczają możliwości podpiwniczenia pro-
jektowanych obiektów. Jednak wiąże się to z podwyższeniem kosztów 
samej inwestycji. Zdecydowałem się zaproponować rozwiązanie funk-
cjonalne z możliwością wykorzystania przestrzeni piwnic budynków 
oraz powierzchni pod placem Rynku. Uznałem, że świadoma rezygna-
cja z tego pomysłu nie powoduje zmiany projektowanych uwarunko-
wań przestrzennych. Jednak sugeruję wyznaczenie siostrzanej działki, 
na której możliwe będzie zaprojektowanie parkingów dla mieszkańców 
nowo projektowanego Rynku. 

5.6. Ocena realności zamierzeń inwestycyjnych  
w aspekcie prawnym (problemy własnościowe)  
i finansowym 

Realność zamierzeń inwestycyjnych rozpatrywana w kontek-
ście tylko dwóch parametrów, tj. stanu prawnego własności nierucho-
mości oraz jej finansowania, jest następująca: 
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– własność nieruchomości – teren przeznaczony pod inwestycję  
w całości jest własnością gminy Polanów. Jego lokalizacja w kon-
tekście planowanej inwestycji nie narusza interesów osób trzecich. 
Jedyne ograniczenia wynikają z ogólnie stosowanych przepisów 
prawa budowlanego. W obecnym stanie prawnym przedmiotowa 
inwestycja musi być poprzedzona stosownym opracowaniem wnios-
kującym do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go zamierzenia Inwestora. Przyjęte wnioski muszą znaleźć swoją 
akceptację w zatwierdzonym i obowiązującym prawnie planie. 
Powyższe opracowanie służyć ma sprecyzowaniu wniosku oraz 
nadaniu mu szczegółowej formy opisowej i graficznej; 

– aspekt finansowy – szczegółowa koncepcja programowo-prze-
strzenna pozwala z dużym przybliżeniem oszacować koszt pla-
nowanej inwestycji. Istotny parametr pozwalający zbilansować 
ogólne koszty inwestycji, to łączna powierzchnia użytkowa 
wszystkich możliwych do zrealizowania obiektów. Całkowitą po-
wierzchnię ustalono na ~ 3890 m2 . Zakładając, że realizacja me-
tra kwadratowego ze średnim kosztem obciążającym wykonanie 
docelowego otoczenia szacowana jest na poziomie 3600,00 zł brut-
to, łączny koszt inwestycji zamknie się w kwocie ~ 14.004.000,00 zł 
brutto. 

5.7. Możliwości twórcze zespołu projektowego  
a dopuszczalna granica możliwego  
do zaakceptowania kompromisu 

Powyższe opracowanie należy traktować jako wstęp do podję-
cia decyzji o ponownym zagospodarowaniu miejsca, które od ponad 60 
lat wieje pustką, nadając miastu niechciany charakter głębokiej pro-
wincji. Prezentowana koncepcja zaświadcza, że może być inaczej. 
Ostatecznie może wszystko to wyglądać lepiej niż w powyższej prezen-
tacji. Istotą projektu było przygotowanie szczegółowych wytycznych 
dla przyszłych planistów. Rejon śródmieścia wymaga szczególnie wnik-
liwej analizy miejskiej przestrzeni. Jej brak mści się podobnymi reali-
zacjami, jak pobliskie blokowiska otaczające dawny Rynek Staromiej-
ski Polanowa. 
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5.8. Nowy podział geodezyjny 

Szczegółowa koncepcja zagospodarowania placu miejskiego po 
starym Rynku pozwoliła precyzyjnie wyznaczyć nowy podział geode-
zyjny przedmiotowej nieruchomości. I tak działkę miejską o nr 160/5, 
obręb miasta Polanów, o łącznej powierzchni 3155 m2 podzielono na 12 
mniejszych jednostek. Nowy podział pozwala precyzyjnie wyodrębnić 
kolejne działki i nadać im planowane przeznaczenie. Szczegółowy pro-
jekt koncepcyjny pozwolił precyzyjnie określić gabaryty poszczególnych 
kamienic. Wszystko to powinno dać przyszłym projektantom planu 
miejscowego wyczerpujące dane do opisu prezentowanej przestrzeni. 

Zakończenie 

Prezentowane opracowanie ma charakter autorski. Jego celem 
jest pokazanie potencjalnych możliwości zagospodarowania istniejące-
go terenu pod kątem jego formy, funkcji i estetyki. Tak naprawdę pre-
zentacja ma za zadanie ukazać potencjał terenu, który dla historii 
miasta Polanowa był jego sercem. Miasto w swojej historii dwukrotnie 
od podstaw budowało to miejsce. Wydaje się, że nadszedł dobry czas, 
by po raz trzeci nadać mu godną formę. Współczesne metody pracy ar-
chitekta czynią z jego twórczych zmagań produkt zrozumiały dla ogó-
łu, łatwo przyswajalny i medialnie czytelny. 
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Planmäßiger räumlicher Entwurf  
des Altstadtmarktes in Polanów 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im Jahre 2008 wurde aufgrund eines Auftrages der Stadtverwaltung 
Polanów ein planmäßiger räumlicher Entwurf des Altstadtmarktes bearbei-
tet. Den Konzept realisierte das Architektbüro Archtim in Koszalin. Der Ge-
genstand der Bearbeitung ist die Analyse des Terrains des ehemaligen Alt-
stadtmarktes in Pollnow mit dem Plan einer erneuten Bewirtschaftung. 
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