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Abstract 
Włodzimierz Raczkowski, Jan Sroka (eds.), Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. XI: Ośrodki miej
skie [History and Culture of the Sławno region, vol. XI: Towns]. Fundacja „Dziedzictwo", Darłowo 
- Sławno 2013, pp. 416, figs 107, colour plates 16. ISBN 978-83-61508-51-9. Polish texts with Ger
man summaries. 

The aim of the book is to regain the forgotten past of four towns (Darłowo, Polanów, Sianów and Sławno), for-
gotten due to political and social changes just after the WWII. Selected aspects of their history are a subject 
of most of the papers presented in the volume. Towns in the Sławno region appeared in the middle ages (13lh/14lh 

century) and from the very beginning played important role in the social, cultural and economic development. 
Their citizens were involved in many forms of activities and remains of some of them are still visible in town-
scape. What is our approach to them? Is the past of those towns a value for current citizens? Do we need to use 
the past for the modern development of towns and the whole region? 
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Ośrodki miejskie ziemi sławieńskiej 
- czynnik kulturotwórczy? 

Wprowadzenie 

Miasta to o d  tysięcy lat specyficzny element krajobrazu kulturowego. Na zie
miach polskich pojawiły się w średniowieczu. Wcześniej, przez około 6000 lat 
dominował krajobraz rolniczy, wprowadzony przez neolitycznych rolników 
(np. Skrzypek 2004; 2005; 2009; 2010). Ich ślady znamy z wielu miejsc zie
mi sławieńskiej, a najbardziej rozpoznawalne jest Borkowo (Skrzypek 2005; 
Wierzbicki 2005) i Dąbki (Kabaciński, Terberger, Ilkiewicz 2007). 

Stopniowa intensyfikacja eksploatacji rolniczej, wzrost demograficzny 
czy komplikowanie struktur społecznych prowadziły - choć nie liniowo i nie 
bez faz kryzysowych - d o  tworzenia bardziej zhierarchizowanych społeczno
ści, w których pojawiły się wyraźnie ukształtowane systemy władzy, manife
stujące się między innymi budową osad obronnych. To właśnie przedstawicie
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le uformowanego systemu władzy często występowali z inicjatywą zakładania 
miast jako nowej, specyficznej formy osadniczej (por. Bogucka, Samsonowicz 
1986; Rączkowski 1993; 1999; Rębkowski 2001). Takie ośrodki miejskie z jed
nej strony stawały się istotnym elementem stymulującym lokalną gospodarkę 
(rola targu, obecność rzemieślników, kupców), ale też równocześnie stawały 
się czynnikiem budowy prestiżu lokalnych władców, b o  to oni byli najczęściej 
inicjatorami ich powstania i czerpali z tego zyski. 

Kolonizacja związana z zasiedlaniem miast prowadziła do kształtowania 
nowych relacji społecznych. W wyznaczonej przestrzeni wspólnie mieszkali 
i pracowali ludzie o różnych tradycjach kulturowych. Ich relacje do pewne
go stopnia regulowane były przepisami prawa, specyficznymi dla określonych 
miast, a współpraca, świadomość wspólnych interesów, wznoszenie się ponad 
indywidualne potrzeby i oczekiwania z pewnością miały wpływ na sukces go
spodarczy i kulturowy danego ośrodka. 

1. Ośrodki miejskie ziemi sławieńskiej 

Te same procesy zachodziły na ziemi sławieńskiej, na której do XIII wieku 
przeważał krajobraz rolniczy z osadnictwem wiejskim nierównomiernie roz
łożonym, odwzorowującym plemienną strukturę społeczności tu egzystują
cych. We wczesnym średniowieczu powstało w tej okolicy wiele grodów, które 
można utożsamiać z lokalnymi ośrodkami władzy, a według Henryka Łow-
miańskiego (1985), nawet z miastami typu konsumpcyjnego. W wyniku roz
maitych procesów integracyjnych, politycznych, społeczno-gospodarczych 
doszło do zasadniczej unifikacji tego obszaru w ramach struktury, zwanej 
przez historyków Księstwem Sławieńskim (np. Spors 1983). 

To właśnie elity Księstwa podejmowały inicjatywy związane z wprowadza
niem nowych rozwiązań społecznych i gospodarczych w celu budowania sil
nej pozycji politycznej. Do takich działań należało uporządkowanie istnieją
cej struktury obszarów wiejskich oraz zasiedlenie niezagospodarowanych te
renów poprzez wprowadzenie tzw. kolonizacji niemieckiej. Proces ten nie za
kończył się w XIII czy XIV wieku, lecz był kontynuowany, nawet do wieku XX 
(np. lokacja wsi Brzeście), choć oczywiście przez inną władzę. 

Jednym z istotnych elementów reorganizacji krajobrazu ziemi sławieńskiej 
było zakładanie miast. Przyjmuje się, że proces ten rozpoczął się na początku 
XIV wieku, choć coraz więcej danych zaczyna wskazywać, że nastąpił przynaj
mniej pod koniec XIII wieku (np. Wawrzyniak 2003). W rezultacie powstały 
cztery ośrodki miejskie - Darłowo, Polanów, Sianów i Sławno. 

Prawa miejskie miastom dawnego i obecnego powiatu sławieńskiego 
nadali możnowładcy pomorscy, bracia Święcowie - Jan, Piotr i Wawrzyniec. 
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Lokowane zostały na prawie lubeckim. Było to najbardziej rozpowszechnione 
niemieckie prawo lokacyjne wzorowane na prawie Lubeki, nadanym miastu 
w 1226 roku przez cesarza Fryderyka II. O d  XIII wieku stanowiło ono wzór 
prawno-organizacyjny dla ponad 140 miast położonych od Hamburga do Ry
gi (Rębkowski 2001). Po lokacji mieszczanie budowali najpotrzebniejsze in
stytucje i urządzenia, takie, jak ratusz, kościół, obwarowania. Tworzyli także 
samorząd. Głównymi zajęciami ludności było rzemiosło, handel i rolnictwo. 
Ważną rolę odgrywali rzemieślnicy produkujący lub przetwarzający żywność 
- rzeźnicy, młynarze, piekarze, browarnicy oraz tkacze, szewcy, powroźnicy, 
bednarze. 

Powstanie i okrzepnięcie ośrodków miejskich, już o charakterze produk
cyjnym (Łowmiański 1985), stało się istotnym czynnikiem kulturotwórczym. 
Miast nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do ośrodków gospodarczych 
(choć ta rola też jest istotna). Kontakty regionalne i ponadregionalne kup
ców oraz przedstawicieli Kościoła, obecność władzy książęcej lub je j  reprezen
tantów, ambicje patrycjatu, wielokulturowość, stanowiły doskonałe podłoże 
do tworzenia, adaptowania, przetwarzania i transmisji nowych wzorców kul
turowych. Warto zauważyć, że ogromną rolę odgrywały samorządy miejskie. 
To one podejmowały decyzje dotyczące podstaw funkcjonowania miasta. Każ
da taka decyzja mogła przynosić mniej lub bardziej istotne skutki dla dalszych 
losów miast. Nie można ukrywać, że decyzja władz Darłowa o przystąpieniu 
do Hanzy (Walkiewicz, Żukowski 2005) była istotnym czynnikiem stymulu
jącym możliwości rozwojowe miasta. I mieszczanie darłowscy doskonale ten 
potencjał wykorzystali w okresie od XIV do XVII wieku. Pozostałe miasta re
gionu nie podjęły takiej inicjatywy. 

Kulturotwórcza rola ośrodków miejskich odnosiła się d o  generowania 
nowych wzorców kulturowych na rozmaitych płaszczyznach: szkolnictwa, 
handlu, wytwórczości, organizacji prac samorządu, inicjatyw w zakresie 
projektów architektonicznych, infrastrukturalnych. Tygiel kulturowy, ja
kim stawały się miasta, powodował kreowanie ciągle nowych modeli życia. 
Twórcza adaptacja wzorców zewnętrznych kształtowała specyfikę miast 
ziemi sławieńskiej. Odbywało się to na różnych polach - inicjatyw gospo
darczych (np. „Rugenwalder Teewurst"), społecznych (np. moda) czy kul
turowych (np. utworzenie muzeum w Darłowie). Trochę inne były podsta
w y  kulturotwórcze takich ośrodków, j a k  dwory  szlachty pruskiej  zamiesz
kującej  np. w Bartolinie, Noskowie, Ostrowcu, Pieńkowie, Tychowie. Te 
lokalne ośrodki (miasta i dwory) przenikały się i oddziaływały na kulturę 
okolicznych wsi. W ten sposób tworzył się konglomerat elementów dwor
skich, miejskich i wiejskich kształtujących specyfikę kulturową ziemi sła
wieńskiej. 

9 
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2. Władza i palimpsest miasta 

Decyzje podejmowane przez mieszczan nie były oderwane od szerszego kon
tekstu historycznego. Wojna trzydziestoletnia jako działanie zewnętrzne wo
bec samorządów miast doprowadziła do istotnych zniszczeń, zmian, pojawie
nia się nowych kontekstów. Przykładowo likwidacja klasztorów katolickich 
(np. kartuzów w Darłowie) miała niewątpliwie wpływ na ograniczenie jed
nego z ośrodków kulturotwórczych regionu. Ale w historii miast można też 
znaleźć aspekty wskazujące na prorozwojowe decyzje władz zewnętrznych. 
Z pewnością do takich należał program rozbudowy sieci komunikacyjnej Prus 
i budowa linii kolejowych (druga połowa XIX wieku). Działania władz po
szczególnych miast pokazują wyraźnie, że ówcześni włodarze starali się wy
korzystać te nowe możliwości i lobbowali za utworzeniem odpowiednich po
łączeń komunikacyjnych. Tu w najlepszej sytuacji znalazły się Sianów i Sław
no jako zlokalizowane na głównej trasie łączącej Szczecin z Gdańskiem (np. 
Lindmajer 1994). 

Kilka wieków rozwoju miast w zmiennych kontekstach historycznych, 
a także odnajdywanie się w nich mieszczan wpływało na kształtowanie ich 
krajobrazu. Niektóre elementy przestrzeni miast, które powstały na etapie ich 
tworzenia, trwały, inne uległy zniszczeniu, część została zastąpiona nowymi. 
Tworzył się palimpsest (np. Kijowska, Kijowski, Rączkowski 2010) będący 
niepełnym zapisem aktywności ich mieszkańców (zob. Gwiazdowska w tym 
tomie). Trudno dziś oceniać te decyzje - zastany w 1945 roku krajobraz miast 
był efektem wielu rozmaitych działań i postanowień. Podejmowane były one 
w określonej atmosferze intelektualnej, w sposobie rozumienia rzeczywisto
ści, identyfikacji potrzeb. Dziś obraz tych miast jest w znaczącym stopniu od
mienny. Dlaczego? 

3. Krajobraz (jako palimpsest) miasta i jego wartość 

Jeżeli spojrzymy na krajobrazy współczesnych miast niemieckich, a nawet sze
rzej - europejskich, które powstały w zbliżonych kontekstach historycznych 
i przechodziły podobne koleje losu, dostrzegamy fundamentalną różnicę. Nie 
da się je j  wytłumaczyć tylko odmiennymi losami czy zniszczeniami z okresu 
II wojny światowej. I tu ponownie wracamy do roli władz lokalnych w kształto
waniu krajobrazu miasta. W kontekście ogólnej antyniemieckiej polityki pol
skich władz państwowych p o  II wojnie światowej, krajobraz łączony z kulturą 
niemiecką miał być stopniowo eliminowany i zastępowany nowymi wzorca
mi. To połączenie polityki państwa i świadomości historycznej (lub je j  braku) 
władz lokalnych doprowadziło w wielu miastach do nieodwracalnych zmian, 

1 0  



Ośrodki miejskie z iemi  sławieńskiej 

które dziś stają się poważnym ograniczeniem rozwoju. Średniowieczne ukła
dy  miejskie z odrestaurowanymi budynkami z różnych okresów historycznych 
są bowiem jednym z głównych czynników podnoszących atrakcyjność tury
styczną miast. Zatem przeszłość jest w tych miastach istotną wartością, o którą 
się dba, którą się eksponuje, aktywnie wykorzystuje. 

A j a k  to wygląda w miastach powiatu sławieńskiego? Odnieść można wra
żenie, że nikt ani w nieodległej przeszłości, ani współcześnie nie dostrzega 
tego aspektu. Oczywiście niektórych procesów nie da się odwrócić. To mo
że w szczególności dotyczyć Sławna i Polanowa, których centra zostały znisz
czone i zabudowane nieprzystającą do  krajobrazu średniowiecznych miast ar
chitekturą. Ale  czy nie można podjąć inicjatyw, które ograniczą ten negatyw
ny wpływ? Potrzebna tu jest świadomość, że przeszłość to wartość, a estetyka 
miasta podnosi jakość życia mieszkańców (Jankowski 2010). Czy współczesne 
władze mają wyobraźnię, którą mieli mieszczanie w przeszłości, podejmując 
się zadań, które nie sprowadzały się wyłącznie do  zarządzania tu  i teraz? 

O wartości przeszłości ostatnio chyba zapomniały również władze Sia
nowa. Likwidacja dawnej  fabryki zapałek - ikony miasta - świadczy, że ten 
obiekt, jakże ważny w historii miasta zarówno w czasach przed II wojną świa
tową, j a k  i p o  niej, stał się nagle nikomu niepotrzebny, nie wart  lokalnej ini
cjatywy. A przecież nawet mieszkańcy Sianowa traktowali tę fabrykę jako coś 
ważnego, to w oparciu o nią budowali tożsamość swojej  małej ojczyzny: 

Żal mi było fabryki. To tak jakbym straciła część siebie. Pracowałam tam nie
mal od ponownego rozruchu fabryki w 1947 roku, aż do jej likwidacji w 2007. 
Uważam, że to wielka strata dla mieszkańców i miasta. Ikona przemysłu sław
nego na cała Polskę została zrównana z ziemią, aby mogły tam powstać budyn
ki mieszkalne. Z tego, co wiem, tylko komin ma zostać zachowany jako zabytek. 
To straszne, co się stało..., a mogłyby przecież część tych budynków służyć dzi
siejszej administracji, policji czy straży miejskiej\ 

Takie decyzje powodują, że miasta (władze miejskie) pozbywają się szansy 
na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na przeszłości. 

Lepiej wygląda sytuacja w Darłowie. Być może hanzeatycka historia mia
sta, jego dobrze zachowany układ przestrzenny zachęcają do  doceniania prze
szłości. I przekłada się to na taki krajobraz, który staje się przyjazny mieszkań
com i turystom. Nie oznacza to jednak, że w obecnym jego krajobrazie nie ma 
wątpliwej p o d  względem estetycznym architektury. Jest jednak szansa, że hi
storyczne wartości staną się walorem miasta w jeszcze większym stopniu. 

1 Strona internetowa: Chomikuj.pl/judytakl 989/Dokumenty/fabryka+zapalek+Sian*c3*b3w, 
1158483046.docx, dostęp 20 VI2013. 
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Podsumowanie 

Na ziemi sławieńskiej dostrzec można generalnie przykładanie niewielkiej wa
gi do  historycznych krajobrazów. Dotyczy to zarówno miast, j a k  i wsi. Specyfi
ka regionu rozmywa się, zanika. A b y  temu przeciwdziałać, powstała Fundacja 
„Dziedzictwo". Działa już  ponad 20 lat (zob. Rączkowski, Sroka w tym tomie). 
Stawia sobie za cele stopniowe budowanie świadomości wartości przeszłości. 
C z y j e j  działania doprowadzą do  zmiany nastawienia mieszkańców i włodarzy 
do  przeszłości? 
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Stracone złudzenia? 
20 lat zmagań z rzeczywistością 
- kalendarium Fundacji „Dziedzictwo" 

Wprowadzenie 

Rok 1989 przyniósł Polsce i Europie przełomowe wydarzenia. Fundamen
talna zmiana ustrojowa i w konsekwencji przewrót społeczno-ekonomiczny 
w naszej ojczyźnie, a później w innych krajach Europy Środkowej i Wschod
niej były i są szeroko dyskutowane w literaturze historycznej, socjologicznej, 
politologicznej. W dyskusjach tych zwraca się uwagę na wiele aspektów życia 
społecznego, także na istotną zmianę w organizacji samorządu terytorialne
go i „oddanie władzy" lokalnym społecznościom. To był z pewnością jeden 
z ważnych kontekstów mających wpływ na to, co się działo w Sławnie. 
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Równocześnie, choć na zupełnie innym polu i w innej skali, toczyły się 
procesy mające wpływ na archeologię. Może to być zaskakujące, ale nauka nie 
jest oderwana od życia społecznego, politycznego czy ekonomicznego. Sama 
w sobie jest tworem kultury (np. Zybertowicz 1995) i tak jak  ona podlega pro
cesom historycznym, uwikłana jest w rozmaite konteksty. 

W tradycyjnej praktyce uprawiania archeologii w Polsce nie dostrzegano 
związku przeszłości z rzeczywistością. Przeszłość była przedmiotem badań 
niezależnym od badacza i jego kulturowego kontekstu. Każdy archeolog po
stępował tak samo i poprzez pozyskiwanie nowych materiałów (głównie dzię
ki badaniom wykopaliskowym) niejako był skazany na poznanie (a nawet od
tworzenie, rekonstrukcję) przeszłości takiej, jaka była w rzeczywistości. 

Co najmniej od połowy lat 80. XX wieku w archeologii światowej pojawi
ły się poglądy inspirowane filozofią postmodernistyczną, kwestionujące takie 
myślenie. Szczególnie w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się intensywna debata 
na temat społecznej roli archeologii, je j  miejsca w kulturze, wpływu na budo
wanie lokalnych tożsamości, rozmaitych wizji świata i interpretacji przeszło
ści, a także je j  potencjału w rozwoju ekonomicznym, podnoszeniu atrakcyj
ności turystycznej miejsc i regionów (np. Ucko 1987; Stone, MacKenzie 1990; 
Stone, Molyneaux 1994; Skeates, McDavid, Carman 2012). Archeologia i prze
szłość zaczęły przekształcać się z obiektywnej (raczej mało użytecznej wiedzy) 
w towar, który można atrakcyjnie sprzedać, który ma wymiar społeczny (np. 
Shanks, Tilley 1987). Takie podejście było wówczas obce myśleniu polskich 
archeologów. 

1. Archeologia okolic Sławna przed powstaniem Fundacji 

Ziemia sławieńska ma spory potencjał archeologiczny, który nigdy nie był 
przedmiotem intensywnych badań archeologicznych. W okresie międzywo
jennym istotną rolę odgrywali tutaj Dietrich von Kleist (archeolog-amator) 
i Karl Rosenow (regionalista) (np. Rączkowski 2002; Łysiak 2002; Skrzypek 
2000; 2001). Dzięki nim zachowało się sporo informacji o przeszłości i rozma
itych zabytkach. Byli w stanie zainteresować mieszkańców historią tej ziemi 
oraz zmobilizować ich do przekazywania informacji o przypadkowych odkry
ciach. W praktyce realizowali jeden z elementów nurtu społecznie zaangażo
wanej archeologii, czyli wykorzystywanie przeszłości do budowania lokalnej 
tożsamości (koncepcja Heimat). 

Koniec II wojny światowej przyniósł fundamentalną zmianę - lokalna 
przeszłość przestała być wartością - jako obciążona niemiecką tradycją wrogą 
polskiej kulturze ludności osiedlającej się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. No
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wi mieszkańcy nie mieli wpojonego myślenia o wartości zabytków archeolo
gicznych i wyraźnie widać to przy porównaniu liczby tzw. znalezisk luźnych 
w okresie międzywojennym i powojennym (zob. Rączkowski 2002). Co więcej, 
władze państwowe nie prowadziły żadnej działalności mającej na celu zmianę 
tej sytuacji - wręcz przeciwnie. 

Na moment archeologia zaistniała w okolicy Sławna ponownie w latach 60. 
XX wieku za sprawą projektu weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych. 
Archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawdzali 
i uzupełniali informacje o zachowanych grodziskach będących pozostałością 
po plemionach zamieszkujących te tereny w okresie od VII wieku (Łosiński, 
Olczak, Siuchniński 1971). Zebrany wówczas bogaty materiał archeologiczny 
nie przełożył się ani na kontynuację badań w tym rejonie, ani na wprowadze
nie wyników do szerszej świadomości społecznej mieszkańców. 

Kolejna szansa pojawiła się dopiero w latach 80. XX wieku, gdy rozpoczął 
się szeroko zaplanowany program Archeologicznego Zdjęcia Polski (np. Ko
nopka 1981), polegający na poszukiwaniu i rejestrowaniu wszystkich stano
wisk archeologicznych. W rejonie Sławna prace zostały zapoczątkowane jesie
nią 1981 roku i ponownie prowadzili j e  archeolodzy z Uniwersytetu w Pozna
niu. Wyniki badań powierzchniowych (takie właśnie prowadzono w ramach 
projektu AZP) wykazały znaczące bogactwo pozostałości z odległej przeszło
ści i zachęciły do rozpoczęcia długofalowego programu studiów nad osadnic
twem w dorzeczu środkowej Wieprzy (Rączkowski 1998). Badania weryfika
cyjne i wykopaliskowe rozpoczęto w 1984 roku i prowadzone były początko
wo w Sławsku i Warszkowie. Kontynuowano j e  do 1997 roku, a ostatnie prace 
toczyły się na grodzisku wczesnośredniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7). 

Wieloletnia obecność archeologów nie miała właściwie żadnego przeło
żenia na wiedzę i społeczną świadomość przeszłości mieszkańców Sławska, 
Sławna, Warszkowa czy Wrześnicy. Można zadać pytanie: dlaczego tak się 
działo? 

Odpowiedź jest z pewnością złożona i dotyczy obu stron tej relacji (arche
ologów i lokalnej ludności). O ile trudno oczekiwać od mieszkańców „głodu" 
wiedzy o przeszłości (taka potrzeba nigdy nie była kształtowana), to może za
stanawiać stanowisko archeologów, którzy nie dbali o popularyzację swoich 
działań. 

Patrząc z perspektywy praktyki postępowania archeologów w latach 80. 
XX wieku, nie może to dziwić. Dominowała wówczas postawa sprowadzają
ca się do tego, że archeolog w terenie ma skupić się na wydobywaniu i doku
mentowaniu zabytków, a później przewiezieniu ich do macierzystej jednostki 
naukowej i tam poddać j e  dalszemu badaniu. Bliższe kontakty z lokalną spo
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łecznością nie były wskazane, a dzielenie się wiedzą nieuzasadnione (i tak to 
jest mieszkańcom niepotrzebne, gdyż archeolog realizuje „wyższe" cele). Moż
na takie podejście potraktować w kategoriach archeologii kolonialnej (Gosden 
2004) - archeolog przyjeżdża, wydobywa to, co go interesuje, zawłaszcza i wy
wozi. Lokalna społeczność nic z tego nie ma (teren przez nią zamieszkany jest 
tylko źródłem pozyskiwania „surowca"). Tak ukształtowana wieloletnia prak
tyka jest w dalszym ciągu kontynuowana w wielu ośrodkach badawczych. 

2. Przełom 1989/1990 - nowe wyzwania 

O ile rok 1989 doprowadził d o  istotnych zmian społecznych i ekonomicz
nych, to rok 1990 pozwolił na nowe spojrzenie na archeologię. We wrze
śniu 1990 roku w Barąuisimeto w Wenezueli odbył się World Archaeolo-
gical Congress. Zgromadził ogromną rzeszę archeologów z całego świata, 
w tym wielu takich, którzy dostrzegali rolę lokalnych społeczności w bu
dowaniu wyobrażeń o przeszłości, a także rolę archeologii w kreowaniu 
tożsamości kulturowej (Marciniak, Rączkowski 1992). Rok 1990 był tak
że rokiem otwarcia polskiej nauki na dorobek nauki europejskiej i świato
wej. Oznaczało to łatwiejszy dostęp d o  wiedzy, publikacji, kontaktów, pro
wadzonych dyskusji.  Dzięki temu w Barąuisimeto znalazła się trójka pol
skich archeologów - Monika Dastych, Arkadiusz Marciniak i Włodzimierz 
Rączkowski. 

Nowe myślenie, nowa filozofia nauki (i archeologii), nowe kontakty za
owocowały istotną zmianą - archeologia okolic Sławna przestała być nauką 
samą w sobie - miała również znaleźć oddźwięk lokalny. Sens je j  uprawiania 
polegał odtąd także na potrzebie udostępniania wyników badań lokalnej spo
łeczności. 

W ciągu roku splotły się zatem dwa istotne nurty - rozwój samorządów 
lokalnych i zmiana w nastawieniu archeologów do lokalnych społeczności 
(oczywiście nie dotyczyło to wszystkich archeologów w Polsce). Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. 

Już pierwszy kontakt prowadzącego badania archeologiczne (Włodzi
mierz Rączkowski) i dyrektora Sławieńskiego Domu Kultury (Jan Sroka) 
zaowocował inicjatywą zorganizowania pierwszej  w Sławnie wystawy ar
cheologicznej. Otwarto ją w lipcu 1991 roku. Prezentowała wyniki badań 
archeologicznych prowadzonych w okolicy Sławna w latach 1984-1990. 
Zatytułowana „Zanim powstało Sławno" (il. 1), przełamywała też schema
ty pokazywania przeszłości - nie były to gabloty z wybranymi atrakcyjny
mi zabytkami, tylko „realistyczne rekonstrukcje" elementów przeszłej kul-
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Zanim powstało Sławno 

Badania archeologiczne w rejonie Sławno 
w l a t a c h  1 9 8 - 4 - 1 9 9 0  

S ł n w n o ,  l i p i e c  1 ' - W  

1. Strona tytułowa ulotki informacyjnej o wystawie „Zanim powstało Sławno" w lipcu 
1991 r.; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 
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2. Fragment wystawy „Zanim powstało Sławno"; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 

t u r y  (szałas z I tysiąclecia p.n.e., chata z początków naszej  ery).  W y s t a w a  
spotkała się ze s p o r y m  lokalnym zainteresowaniem i stała s ię  istotnym 
potwierdzeniem ważności  związku  archeologów z lokalnymi społeczno
ściami. 

Kryzys związany z „rewolucją" finansową negatywnie wpłynął na perspek
tywy kontynuacji badań wykopaliskowych w okolicy Sławna. Zatem równo
cześnie ze zmianą podejścia w relacji do  lokalnej społeczności pojawiło się za
grożenie wstrzymania badań ze względu na ograniczenia finansowania zarów
no ze strony Uniwersytetu, jak  i służb konserwatorskich. Potrzebna była próba 
zaradzenia tej sytuacji. Optymalnym wariantem miało być powołanie fundacji  
(Rączko wski 1992). 
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3. Fundacja - panaceum na sławieńskie problemy 
archeologiczne? 

Już 19 lipca 1991 roku w biurze notarialnym Marii Wińskiej-Marchlewicz 
w Słupsku ustanowiona została Fundacja „Dziedzictwo". Wojciech Ludwikow
ski, burmistrz Miasta i Gminy Sławno, Zdzisław Rogalski, członek Zarządu 
Miasta i Gminy Sławno (obaj reprezentujący Zarząd Miasta i Gminy Sławno) 
oraz dwóch archeologów: Arkadiusz Marciniak oraz Włodzimierz Rączkow-
ski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie zadeklaro
wali chęć powołania Fundacji „Dziedzictwo" i ustanowili majątek założyciel
ski w wysokości 8 400 000 starych złotych (il. 3). Na siedzibę Fundacji wybra
no Sławieński Dom Kultury (dalej: SDK). Takie rozwiązanie miało zagwaran
tować powiązanie badań archeologicznych z lokalną władzą oraz stworzenie 
warunków do transmisji tworzonej wiedzy do lokalnej społeczności poprzez 
działania i inicjatywy SDK. Ten układ został jeszcze bardziej wzmocniony po
przez powołanie Zarządu Fundacji w składzie: Włodzimierz Rączkowski -
prezes, Jan Sroka - wiceprezes i Cecylia Wójcicka - sekretarz. 

Ochrona zabytków archeologicznych na terenie Sławna i w jego okolicach 
została określona jako zasadniczy cel działań Fundacji. Realizowano go po
przez finansowe i organizacyjne wspieranie badań archeologicznych, publiko
wanie i upowszechnianie wyników badań stanowisk archeologicznych, wspo
maganie działalności konserwatorskiej, wspieranie starań władz lokalnych 
o utworzenie muzeum w Sławnie, prowadzenie działalności popularyzującej 
ochronę zabytków, uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży 
z położeniem nacisku na kształtowanie świadomości historycznej i szacunku 
dla świadectw przeszłości. 

Statut Fundacji nie przewidywał prowadzenia działalności gospodarczej, 
co zdecydowanie ułatwiało funkcjonowanie w perspektywie administracyjno-
biurokratycznej, ale z drugiej strony skazywał na pozyskiwanie środków wy
łącznie w formie darowizn, subwencji, dotacji, zapisów itp. Oznaczało to, że 
gromadzenie środków na kontynuacje badań archeologicznych i realizacje in
nych celów strategicznych było wyraźnie utrudnione (i jest trudne do dziś). 
Taki statut zakładał poniekąd również ścisłą współpracę z samorządami lo
kalnymi i wykorzystywanie środków na dziedzictwo kulturowe znajdujące się 
w ich dyspozycji. Rzeczywistość okazała się trudniejsza, niż przewidywali to 
twórcy Fundacji w 1991 roku. 

W ciągu 20 lat istnienia Fundacja cały czas współpracowała z samorząda
mi lokalnymi, lecz nie była to droga usłana różami. Już rozdział miasta i gmi
ny Sławno na dwie odrębne jednostki samorządowe spowodował dodatkowe 
utrudnienia i komplikacje. Pojawiły się bowiem pytania o zasadność wydat-
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ków w jednej gminie, gdy aktywność Fundacji była realizowana w innej. Z jed
nej strony takie pytania i wątpliwości były zrozumiałe, ale z drugiej wskazy
wały na poważny problem - zatomizowanie działań i krótkowzroczność władz 
lokalnych. Nie dostrzegano, że wartości kulturowe obecne na terenie jednej 
gminy mają również wpływ na rozwój kulturowy mieszkańców gmin sąsied
nich. Zatem podział na gminy nie sprzyjał działaniom Fundacji, a władze po
wiatu (powstałego w 1999 roku) nie bardzo się kwapiły do przejęcia takiej in
tegrującej roli na poziomie tworzenia wspólnej tożsamości regionalnej (pro
mowana wówczas koncepcja małej ojczyzny). 

Nie oznacza to, że współpraca z władzami lokalnymi zupełnie nie istniała. 
Początkowo to Miasto Sławno wspierało inicjatywy Fundacji, później główną 
rolę zaczęła odgrywać gmina Sławno (Stefanowski 2002). Pojedyncze inicja
tywy wspierały również inne gminy: Postomino, Darłowo (gmina, a później 
miasto), Malechowo, Sianów, Polanów. Z wyjątkiem gminy Sławno nigdy nie 
była to jednak długofalowa współpraca - raczej jednostkowe zadania. 

Z czasem częściej udawało się pozyskać pomoc Starostwa Powiatowego 
w Sławnie, a nawet Urzędu Marszałkowskiego. I w tym przypadku trudno mó
wić o jakiejś stabilizacji, wizji wspólnych działań na rzecz ochrony i promocji 
dziedzictwa archeologicznego (i szerzej kulturowego). 

Fundacja poszukiwała również środków poza obszarem działania. Niektó
re projekty znalazły uznanie i wsparcie finansowe: Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, Fundacji Równać Szanse, Narodowego Instytutu Dziedzic
twa. Dzięki tak pozyskanym środkom Fundacji udaje się realizować rozmaite 
cele statutowe. 

Warto przy tym zaznaczyć, ze wszystkie osoby pracujące na rzecz Fundacji 
robią to społecznie, bez wynagrodzenia. W tym miejscu należą im się szcze
gólne słowa podziękowania, których adresatami są zwłaszcza: Maria Wojtko
wiak, Lidia Wróblewska, Katarzyna Śmigielska, Dariusz Gałkowski, sołtysi wsi 
Sławsko i Wrześnica, pracownicy Sławieńskiego Domu Kultury, Tadeusz Le
wandowski (były nadleśniczy w Nadleśnictwie Sławno), leśniczy z Wrześnicy, 
strażacy ze Sławska, studenci archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi
cza w Poznaniu, Mirosław Kosior (proboszcz w Sławsku) oraz Krzysztof Ko
walczyk. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przez te 20 lat bezintere
sownie wspierali działania Fundacji. 

Wspomnieć również należy instytucje i zakłady pracy, które na wiele sposo
bów pomagały w naszych działaniach, między innymi: Szkoła Podstawowa im. 
Jana Kochanowskiego w Sławsku, Zakłady Drzewne „Sławodrzew" i „Poldan", 
Nadleśnictwo Sławno, Leśnictwo we Wrześnicy, Przedsiębiorstwo Budownic
twa Specjalistycznego „Olszewski i Synowie", restauracja „Pod Lipami", restau
racja „U Szwagra", OSiR, Ośrodek Doskonalenia Rolniczego, PSS „Społem". 
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Pojawia się, zatem pytanie: czy takie szerokie zaangażowanie osób i insty
tucji ze Sławna i okolic oznacza sukces działań Fundacji? Odpowiedź z pew
nością nie jest jednoznaczna. Spójrzmy na to z perspektywy inicjatyw mają
cych na celu realizacje celu statutowego Fundacji. 

4. Badania archeologiczne - nowa wiedza 

Od samego początku istnienia Fundacji kontynuacja badań archeologicznych 
była jednym z nadrzędnych celów. Do 1997 roku prowadzone były wieloaspek
towe badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym we Wrześnicy (Rącz-
kowski 1998). Przyniosły one bardzo wiele interesujących odkryć i w spo
sób istotny wpłynęły na budowanie nowej wiedzy o wczesnym średniowieczu 
nad Wieprzą i początkach Księstwa Sławieńskiego (Rączkowski 1999). 

W środowisku archeologów polskich doceniany był zwłaszcza szeroko za
krojony program badań interdyscyplinarnych związanych z zespołem osadni
czym we Wrześnicy (Łosiński 1996). Badania te obejmowały rozmaite meto
dy: geomorfologiczne, okrzemkowe, datowania radiowęglowe i dendrochro-
nologiczne, paleoentomologiczne, paleohydrologiczne, paleoetnobotaniczne, 
zdjęcia lotnicze itd. Ich wyniki publikowane były w Polsce, ale także prezento
wane za granicą i tam szeroko udostępniane oraz komentowane (Tschan, Rącz
kowski, Latałowa 2000; Latałowa, Rączkowski 1999; Zapłata, Tschan 2001). 

Bogate rezultaty badań zachęcają również do nowatorskich interpretacji 
inspirowanych współczesną refleksją teoretyczną w archeologii (Zapłata 2003; 
Rączkowski 2003). Oznacza to, że archeologia okolic Sławna może na stałe 
wejść do historii polskiej archeologii zarówno ze względu na charakter od
kryć (np. kapitalne konstrukcje drewniane podstawy wału grodu we Wrześni
cy, unikatowy zespół odważników), jak i sposoby ich interpretacji (il. 4). A to 
może być niebagatelną wartością dla regionu. 

O ile zasadnicze badania prowadzone były we Wrześnicy, to pojawiała się 
również potrzeba podejmowania różnych interwencji. Już w 1992 roku w trak
cie remontu podłogi kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sławsku 
dokonano unikatowego odkrycia fragmentów oryginalnej posadzki gotyckiej 
(Krajewski, Rączkowski 1994). To wyjątkowo rzadkie odkrycie w niebywały 
sposób podnoszące zabytkową wartość kościoła. Dzięki otwartości ówczesne
go proboszcza, Mirosława Kosiora, udało się zachować i wyeksponować frag
menty tej posadzki. Niestety, wydaje się, że to odkrycie i walory kościoła są 
zbyt słabo promowane. 

Inny przykład związany z badaniami interwencyjnymi dotyczy Brześcia, 
stan. 8, gdzie w trakcie rekonesansu lotniczego zidentyfikowano niszczone 
stanowisko archeologiczne. Działania ratownicze we wrześniu 1992 roku wy-
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4. Przekrój wału obronnego grodziska we Wrześnicy, stan. 7; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 

kazały obecność cmentarzyska z początków epoki żelaza (około 500-400 lat 
p.n.e.). 

To dwa przykłady pokazujące z jednej  strony aktywny udział Fundacji 
w badaniach terenowych, ale także wspomaganie służb konserwatorskich. 

Zawieszenie terenowej fazy badań archeologicznych w 1997 roku nie ozna
czało zakończenia naukowego zainteresowania okolicami Sławna. Kontynu
owane było opracowywanie wyników badań i stopniowe ich publikowanie. Po
wstało kilka prac magisterskich wykorzystujących materiały z badań (Maciej 
Górczak, Piotr Hoppel, Piotr Kukliński, Maciej Niesyty, Anna Ozdowska, Mar
cin Pudliszak, Agnieszka Sobczyk, Rafał Zapłata, Izabela Zmyślona). 

W 2009 roku rozpoczęła się w okolicy Sławna nowa faza badań tereno
wych, która wiąże się z wykorzystaniem najnowszych technologii w nieinwa
zyjnych badaniach archeologicznych. W pierwszej kolejności przy pomocy 
GPS RTK wykonano szczegółowe pomiary grodziska w e  Wrześnicy oraz tera
sy zalewowej (Łukasz Banaszek, Tomasz Michalik, Daria Ratajczak). Pozwoli
ło to na uzyskanie nowej jakościowo informacji o zachowanych reliktach gro
du (jako formy terenowej) oraz mikrotopografii doliny Wieprzy na tym od
cinku. 

Dalszym krokiem było uzyskanie w 2011 roku dofinansowania Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (przy wsparciu finansowym gminy 
Sławno) na realizację projektu nr 1548/11 „Teledetekcja archeologicznych kra
jobrazów ziemi sławieńskiej". Wykorzystano w nim najnowocześniejsze me
tody pomiarów - naziemne skanowanie laserowe (grodziska w e  Wrześnicy, 
Ostrowcu i Starym Krakowie) oraz metody geofizyczne w e  Wrześnicy i Sław
sku. Już w 2012 roku (kwiecień) zastosowano najnowocześniejszą obecnie 
w archeologii metodę rozpoznania, czyli lotnicze skanowanie laserowe (ALS/ 
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LiDAR - Opitz, Cowley 2013). Objęto nim obszary w okolicach Starego Kra
kowa, lasów wrześnickich oraz okolic Polanowa. Już wstępne opracowanie wy
ników pozwala stwierdzić jakościowy wzrost wiedzy o pozostałościach arche
ologicznych. Niektóre ustalenia były już prezentowane na konferencjach kra
jowych i międzynarodowych (2011 - York, Malbork, 2012 - Darłowo, Poznań, 
Budapeszt). Ostatnie badania otwierają szerokie perspektywy na przyszłość 
i to zarówno w kwestii nowych ustaleń na temat przeszłości, jak i popularyza
cji wiedzy i promocji regionu. 

5. Od nauki d o  społeczeństwa 

Jak wspomnieliśmy, idea udostępniania i upowszechniania wiedzy była jed
nym z wiodących motywów powołania Fundacji. Nic więc dziwnego, że tego 
typu aktywność stale jest obecna w jej  działaniach, choć podlega rozmaitym 
zmianom. Do najważniejszych należy popularyzacja wiedzy wśród najmłod
szych, a dalej transmisja wiedzy ze środowiska naukowego do lokalnych spo
łeczności. 

5.1. W i e d z a  p r z e z  zabawę  

Atrakcyjność odkryć dokonywanych we Wrześnicy, Sławsku czy Brześciu po
wodowała pojawianie się wiedzy o nich w regionalnej i lokalnej prasie, a to 
generowało stopniowy wzrost zainteresowania badaniami oraz rosnącą liczbę 
osób odwiedzających teren wykopalisk. Z inicjatywy SDK pojawił się pomysł 
zorganizowania specjalnych „dni otwartych drzwi" dla zwiedzających (najczę
ściej dzieci na wakacjach, kolonistów, wczasowiczów). Trzeba było zastanowić 
się nad takim przygotowaniem miejsca badań, by było ono wystarczająco ko
munikatywne i atrakcyjne dla uczestników w różnym wieku. 

Tak zrodził się pomysł organizacji jednodniowego festynu „Sobota na gro
dzisku", który miał w sobie łączyć przekaz merytoryczny oraz lekką rozryw
kę. Pierwszy festyn odbył się w lipcu 1996 roku i jego tematem przewodnim 
był... „Pogrzeb". Wynikało to z faktu, że intensywne opady deszczu utrudniły 
dostęp do grodziska i stanowiska badań, więc cały festyn został przeniesiony 
na miejsce, gdzie znajduje się cmentarzysko kurhanowe z tego samego okresu, 
co grodzisko. Festyn stał się okazją pokazania tych aspektów kultury wczesno
średniowiecznej, które były powiązane ze śmiercią członka społeczności. 

W kolejnych latach festyn odbywał się już na grodzisku, a jego tematami 
przewodnimi w roku 1997 i 1998 byli „Kupcy" oraz „Misja". Dalsze spotkania 
odbywały się bez tematów wiodących, choć często akcentowały jakieś aspek
ty związane czy to z ochroną dziedzictwa archeologicznego, czy ogólnie kul
turowego, a nawet promocją specyficznych rzemiosł. Dyskusja nad dostępem 
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5. Uczestnicy festynu „Sobota na grodzisku" w 2005 r. tworzą krąg w miejscu grodu - sie
dziby księcia sławieńskiego; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 

uczestników d o  miejsca imprezy (często lekko podmokła łąka), j a k  i wątpli
wości służb konserwatorskich prowadziły do  zmiany lokalizacji. Festyn kolej
no wędrował z grodziska na łąkę Roberta Gofryka w Sławsku, b y  ostatecznie 
zadomowić się na boisku sportowym w Sławsku, niedaleko trochę młodszego 
grodziska. 

Ogółem odbyło się 15 festynów (1996-2010) współorganizowanych ze Sła-
wieńskim Domem Kultury i współfinansowanych stale przez gminę Sławno (ii. 
5, 6). Niepowodzeniem idei spotkania było to, że nie udało się stworzyć lokal
nego zapotrzebowania na tego typu imprezę. Festyn był postrzegany jako coś 
zewnętrznego, co było oferowane mieszkańcom i władzom gminy, ale oni nie 
utożsamili się z nim - było to dobre, atrakcyjne, póki było proponowane i zor
ganizowane przez kogoś. Nie udało się pobudzić mieszkańców do  tego, aby 
podjęli inicjatywę i poczuli presję na organizowanie kolejnych spotkań. Brak 
imprezy w 2011 roku został społecznie dostrzeżony, ale nie wywołał reakcji. 
To oznaczało koniec zabawy w dotychczasowej formule. Można tego żałować, 
gdyż to jeden z najstarszych festynów archeologicznych w Polsce i jego zaletą 
(choć może i wadą) było najmniejsze skomercjalizowanie (Wróblewska 2008). 
Ale  z drugiej  strony trudno pewne rzeczy kontynuować na siłę. 
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6. Uczestnicy warsztatów dla dzieci i młodzieży prezentują swoje umiejętności w trakcie 
festynu „Sobota na grodzisku" w 2008 r.; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 

Festyn stwarzał okazję  d o  zabawy (i nauki) przez chwilę i sam w sobie nie 
za bardzo angażował lokalną społeczność. Trudno było oczekiwać, b y  do
rośli poważnie i na dłużej włączali się w aktywność związaną z populary
zacją wiedzy. Zatem dzieci stały się celem kolejnych działań. W 2002 roku, 
w e  współpracy ze Sławieńskim Domem Kultury, podjęto  inicjatywę orga
nizacji kilkudniowych warsztatów archeologiczno-historycznych, które po
zwoliłyby dzieciom i młodzieży przygotować się d o  festynu. Ważne były tu 
dwa  cele: ułatwienie przyswajania wiedzy prezentowanej w trakcie festynu 
oraz przygotowanie dzieci i młodzieży d o  prezentowania w trakcie festy
n u  własnej twórczości, nowo nabytych umiejętności - pokazania się wła
snej  społeczności i gościom spoza regionu. Ideą było też włączenie, poprzez 
dzieci i młodzież, lokalnej społeczności d o  organizacji  i odpowiedzialności 
za festyn. 

Warsztaty odbyły się dziewięć razy (2002-2010) i miały zróżnicowaną tema
tykę oraz w różnorodny sposób angażowały ich uczestników. Otwartość dzieci, 
ich aktywność, pomysłowość, zaangażowanie oraz... oczekiwanie na więcej po
kazywały, że był to dobry kierunek działań (il. 7). Niestety, kres festynu zamknął 
też ideę warsztatów. 
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7. Dzieci w trakcie warsztatów archeologiczno-historycznych w 2005 r.; Archiwum Fun
dacji „Dziedzictwo" 

5.2. T r a n s m i s j a  w i e d z y  

0 ile festyn, warsztaty adresowane były w szczególności do  młodszej części 
społeczeństwa ziemi sławieńskiej, to dla dorosłych, a zwłaszcza tych zainte
resowanych regionem - nauczycieli, władz lokalnych, Fundacja zorganizowa
ła serię konferencji naukowo-popularnych. Inicjatywę początkową wykazał 
SDK i wspólnie z Wojciechem Łysiakiem zorganizowana została konferencja 
„Sławno i ziemia sławieńska - historia i kultura", która odbyła się w kwiet
niu 2002 roku. Referaty na niej wygłoszone ukazały się w publikacji Sławno 
1 ziemia sławieńska. Historia i kultura, t. I (Łysiak 2002). Kolejne konferen
cje, począwszy o d  2003 roku, organizowała głównie Fundacja „Dziedzictwo" 
przy współpracy z różnymi instytucjami: Sławieńskim Domem Kultury, wła
dzami gmin Sławno, Postomino, Darłowo, Malechowo, miasta i gminy Sianów 
oraz miasta i gminy Polanów. Ogółem odbyło się osiem spotkań. W ich trakcie 
referenci przedstawiali rozmaite aspekty historii, kultury, przyrody, współcze
sności. Ich celem było 

pokazanie żyjących i tworzących tu wcześniej ludzi, pokazanie historii ma
łej ojczyzny nowym mieszkańcom. Świadomość tradycji jest nieodzownym ele
mentem poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, a tym samym pewnego komfortu 
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życia. I nie najważniejszy jest tu aspekt materialny, lecz właśnie aspekt świado
mościowy. [...] Należy na nowo odkryć przeszłość ziemi sławieńskiej, ludzi z tej 
przeszłości, „przywrócić" do życia zabytki. Jest to proces bardzo trudny i długi. 
Można wręcz powiedzieć, że jest to rodzaj pracy organicznej (Sroka, Rączkow-
ski 2003: 7-8). 

Taka ogólna idea przyświecała wszystkim dotąd organizowanym konfe
rencjom i przygotowywanym na ich bazie publikacjom (dziewięć tomów). 
Na ile efektywne były te działania? Trudno na to pytanie odpowiedzieć wprost, 
ale patrząc z punktu widzenia frekwencji na spotkaniach, zwłaszcza udzia
łu nauczycieli, to raczej nie można mówić o wielkim sukcesie. I znów mamy 
do czynienia z paradoksalną sytuacją - seria tych publikacji znana jest lepiej 
poza regionem niż w regionie. Powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie zna
cie, sami nie wiecie, co posiadacie" jest nadzwyczaj aktualne na ziemi sławień
skiej. I nie dotyczy to tylko potencjału historycznego tego regionu, ale również 
współczesnych działań na rzecz jego rozwoju. Dotychczasowe konferencje 
pozwalały na zachęcanie naukowców z różnych części Polski (Warszawa, Po
znań, Słupsk, Koszalin, Szczecin) do prac na ziemi sławieńskiej. I ten ogromny 
potencjał praktycznie w żaden sposób nie jest wykorzystywany. 

Dziś wszystkie teksty opublikowane przez Fundację są ogólnie dostępne 
w Internecie (Archeo.edu.pl/dziedzictwo/publikacje.htm). Każdy może z nich 
korzystać. Tylko jeszcze ważne jest, parafrazując Dziennikarza z Wesela Stani
sława Wyspiańskiego: Byle im się chciało chcieć. 

Publikacje Fundacji są nie tylko owocami konferencji. Przybliżanie prze
szłości, ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali i pracowali, oraz podejmowanie trud
nych problemów wymiany ludności w konsekwencji II wojny światowej to in
ne ważne inicjatywy. Lokalna społeczność uzyskuje również takie informacje, 
taką wiedzę. Czy zechce z niej skorzystać? 

Inną formą transmisji wiedzy o przeszłości były wystawy organizowane 
w Sławieńskim Domu Kultury. Jak wspomnieliśmy, pierwsza przygotowywa
na była jeszcze na etapie tworzenia Fundacji. Jej tematem były pradzieje okolic 
Sławna przed powstaniem miasta („Zanim powstało Sławno" - lipiec 1991). 

Przez dziesięć lat Fundacja wraz ze Sławieńskim Domem Kultury zorgani
zowała osiem wystaw. Był to spory wysiłek organizacyjny, zwłaszcza przy tych 
wystawach, które były oryginalne, w niekonwencjonalny, na owe czasy, sposób 
pokazywały archeologię i przeszłość regionu (np. „Archeologia od kuchni" -
1993, „Zanim powstało Sławno 2"  - 1994). 

Jaki miały wpływ na postrzeganie archeologii lub wzrost zainteresowania 
przeszłością Sławna, trudno ocenić. Bez wątpienia najliczniejszymi zwiedza
jącymi były dzieci (wycieczki szkolne), a trudno było spotkać przedstawicieli 
władz lokalnych. To o czymś świadczyło. 
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6. Projekt Parku Archeołogiczno-Przyrodniczego 
„Wrześnickie kurhany" 

Na przełomie wieków pojawiła się idea nowatorskiego wówczas projektu 
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego okolic Wrześnicy i Sławska. Jak to 
zwykle bywa, to przypadek stał się katalizatorem różnorodnych działań, które 
zostały zintegrowane pod ogólnym hasłem „Wrześnickie kurhany". Student ar
chitektury Politechniki Poznańskiej, Adam Kijowski, podjął inicjatywę opra
cowania - jako pracę magisterską - projektu zagospodarowania przestrzeni 
w rejonie Sławska i Wrześnicy z nadaniem je j  nowych funkcji i możliwości 
rozwojowych. Rdzeniem projektu miał stać się unikatowy kompleks osadni
czy w rejonie Wrześnicy (ii. 8). Ale przedmiotem ochrony miały zostać objęte 
również zasoby architektury typowej dla tzw. krainy w kratę (Szalewska 1999; 
2002) oraz wartościowe elementy kulturowe i przyrodnicze. Właśnie łączenie 
ochrony elementów kulturowych oraz przyrodniczych było istotnym walorem 
założeń projektu. 

Konsekwencją pracy magisterskiej Adama Kijowskiego, bardzo wyso
ko ocenionej przez pracowników Politechniki Poznańskiej, była wystawa je
go projektu w SDK w październiku 2001 roku i powiązana z nią konferen
cja „Quo vadis?: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego ziemi sła-
wieńskiej". Prace prezentowane w trakcie konferencji stały się przedmiotem 
publikacji (Rączkowski, Sroka 2002). Zarówno projekt Kijowskiego (2002), jak 
i szersza perspektywa kulturowa zaprezentowana w trakcie konferencji (Rasze-
ja  2002) stały się zaczynem dla rozmów i działań na rzecz utworzenia Parku 
Archeołogiczno-Przyrodniczego „Wrześnickie kurhany". 

W 2001 roku nie było jeszcze prawnego umocowania dla takiej idei, ale 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku wprowadziła 
już koncepcję „parku kulturowego" oraz wymogi niezbędne przy powoływa
niu takich miejsc. Cała inicjatywa i przygotowanie dokumentów zostały prze
kazane władzom lokalnym (gminom), a wojewódzki konserwator zabytków 
mógł tylko oceniać taki projekt. 

Mimo braku podstaw prawnych powołania Parku rozpoczęto intensywne 
prace związane z inwentaryzacją zasobów przyrodniczych i kulturowych rejo
nu objętego projektem, czyli Sławsko - Wrześnica - Nosalin - Staniewice. In
wentaryzacje: geomorfologiczna (Wacław Florek) oraz archeologiczna (Wło
dzimierz Rączkowski) były już wcześniej wykonane jako efekt realizowanych 
programów badawczych. W 2002 roku rozpoczęło się spisywanie zasobów 
biologicznych, głównie botanicznych (Zbigniew Celka). W 2003 roku konty
nuowano inwentaryzację zasobów przyrodniczych i zainaugurowano rejestro-
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZYSKA KURHANOWEGO 2 

Parku Preyrodniiao- Archeologlanym „Wizeinlcklo Kurhany* Skali 1; 500 

A .  i4 
v» :i ty ę m 

•?. j liii# J«> JL_ 
: | 
i 

*-v--

/ s 

8. Projekt zagospodarowania cmentarzyska kurhanowego (Wrześnica, stan. 16) wg pomy
słu Adama Kijowskiego; Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 
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wanie zasobów architektonicznych (Elżbieta Raszeja). Przeprowadzono także 
badania nad świadomością mieszkańców ziemi sławieńskiej w zakresie trady
cyjnego krajobrazu kulturowego i ich stosunku do spuścizny niemieckiej (An
drzej Brencz). Inwentaryzację architektoniczną kontynuowano w 2004 roku. 

Wstępne wyniki tych działań przedstawione zostały na seminarium „Kra
jobraz kulturowy: zapis przeszłości i szansa na przyszłość". Odbyło się ono 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu 25 maja 2004 roku i wywołało spo
rą sensację jako niebywale zaawansowany projekt wprowadzający w życie za
łożenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która nie mia
ła jeszcze roku! W środowisku specjalistów prace przygotowawcze na rzecz 
utworzenia Parku „Wrześnickie kurhany" uznano za wzorcowe i stały się one 
przedmiotem (zdrowej) zazdrości. 

A jak to wyglądało w odbiorze władz gmin potencjalnie zainteresowanych 
projektem (gmina Sławno i gmina Postomino)? 31 stycznia 2003 roku (a więc 
jeszcze przed uchwaleniem ustawy) powołano zespół ds. projektu ochrony kra
jobrazu w rejonie „Wrześnickich kurhanów". W trakcie tego spotkania opra
cowano również plan działań na różnych polach (naukowym, edukacyjnym, 
popularyzacyjnym), które w konsekwencji miały doprowadzić do utworzenia 
Parku. Kolejne spotkanie zespołu odbyło się 20 listopada 2004 roku. Podsu
mowano na nim działania z roku 2003 i 2004, a także przeanalizowano praw
ne aspekty powołania parku krajobrazowego. Wobec braku „woli politycznej" 
władz obu gmin żadne działania administracyjne nie zostały podjęte. Projekt, 
który pozwolił na zebranie ogromnej liczby informacji o zasobach kulturo
wych i przyrodniczych oraz mógł być wzorcowy dla wielu podobnych inicja
tyw w Polsce, został porzucony. Jest to bez wątpienia niepowetowana strata, 
gdyż zasoby dziedzictwa, a zwłaszcza architektonicznego kurczą się w zastra
szającym tempie. Dla Fundacji to również znacząca porażka - nie udało się 
zbudować świadomości, że przeszłość jest wartością. Zmieniający się i dewa
stowany krajobraz kulturowy ziemi sławieńskiej pokazuje, jak ważne były ini
cjatywy sprzed kilku lat i jakie straty wiążą się z ich zaniechaniem. Tezy sfor
mułowane w tekście „Bezużyteczna przeszłość" (Rączkowski 2006) okazały się 
być bolesną rzeczywistością. 

Podsumowanie 

Smak jubileuszu jest słodko-gorzki. Twórcy Fundacji i je j  Zarząd, ale także 
Przyjaciele i Współpracownicy mogą mieć satysfakcję z osiągnięć. Ważne jest 
docenienie działań Fundacji na przykład poprzez przyznanie nagród: w roku 
2009 - złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego (ii. 9), w 2012 
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Zarząd Województwa ZartaJfilojwiiiorskii^o 

w uznaniu zasług dla rozwoju regionu 
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9. Dyplom przyznania Fundacji „Dziedzictwo" złotej Odznaki Honorowej Gryfa Za
chodniopomorskiego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2009 r.; 
Archiwum Fundacji „Dziedzictwo" 
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- Laur Starosty Sławieńskiego. Z drugiej strony, wiele szans nie zostało wy
korzystanych, a wręcz zmarnowanych. Wiele celów nadal czeka na realizację. 
Daleko więc do pełnej satysfakcji. Krople goryczy przypominają, jak dużo jest 
jeszcze do zrobienia. Być może trzeba przemyśleć na nowo, w nowych warun
kach, formułę istnienia Fundacji, by efektywniej realizować założone cele. 

Kalendarium 

19 l ipca 1991 - ustanowienie  Fundacj i  „Dziedzictwo" 
l ipiec 1991 - wystawa „Zanim powstało Sławno" w Sławieńskim Domu Kul

tury 

7 stycznia 1992 - rejestracja Fundacj i  „Dziedzictwo" przez  Sąd Re jonowy  
d l a  miasta stołecznego Warszawy p o d  n u m e r e m  0000013327 w Krajo
w y m  Rejestrze Sądowym 

22 m a j a  1992 - konferencja z okazji 625-lecia nadania praw miejskich Sławnu 
(referat: „Lokalizacja Sławna jako efekt zmian organizacji terytorialnej spo
łeczności środkowego dorzecza Wieprzy") 

czerwiec-lipiec 1992 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre
dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 

l ipiec 1992 - ratownicze badania wykopaliskowe w kościele w Sławsku 
l ipiec 1992 - spotkanie władz lokalnych i służb konserwatorskich poświęco

ne ochronie zabytków archeologicznych i potrzebie prowadzenia nadzorów 
i badań ratowniczych 

wrzesień 1992 - badania ratownicze w Brześciu (stan. 8) 
wrzes ień-październik  1992 - wystawa w SDK „Badania wykopaliskowe 

w Brześciu" 
jesień 1992 - publikacja czasopisma „Dorzecze" (tom 1) poświęconego pro

blematyce archeologicznej 
jesień 1992 - Maria Wojtkowiak zostaje sekretarzem Fundacji 

czerwiec-lipiec 1993 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre
dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 

jesień 1993 - wystawa „Archeologia od kuchni" w SDK 
jesień 1993 - publikacja drugiego tomu czasopisma „Dorzecze" z tekstami 

poświęconymi 625-leciu lokacji Sławna 

czerwiec-l ipiec 1994 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre
dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 

l ipiec 1994 - badania geofizyczne w Sławsku (stan. 5) 
l ipiec 1994 - inicjatywa przygotowania projektu zagospodarowania i ochrony 

cmentarza żydowskiego w Sławnie 
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l istopad 1994 - spotkanie przedstawicieli gmin dawnej ziemi sławieńskiej 
w celu przedyskutowania prawnych i organizacyjnych problemów ochrony 
zabytków oraz wykorzystania istniejącego potencjału dla celów turystycz
nych i kształtowania świadomości historycznej mieszkańców; pierwsza ini
cjatywa utworzenia parku archeologicznego we Wrześnicy oraz sieci szla
ków turystycznych pieszych i rowerowych przebiegających obok najważ
niejszych zabytków 

l i s topad-grudzień 1994 - wystawa „W pogoni za przeszłością. Badania ar
cheologiczne w rejonie Sławna w latach 1984-1994" 

jesień 1994 - wystawa „Zanim powstało Sławno 2" w SDK 

m a j  1995 - wystawy: „Samarkanda wczoraj i dziś" oraz „Sztuka naskalna Uz
bekistanu" w SDK 

czerwiec-lipiec 1995 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre
dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 

l ipiec 1995 - prace porządkowe i inwentaryzacyjne na cmentarzu żydowskim 
w Sławnie 

czerwiec-lipiec 1996 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre
dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 

l ipiec 1996 - badania geofizyczne w Sławsku (stan. 5) 
20 l ipca 1996 - I festyn „Sobota na grodzisku" („Pogrzeb"), współpraca 

z SDK 

m a j  1997 - współpraca przy organizacji Biegu Święców 
czerwiec-lipiec 1997 - badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośre

dniowiecznym we Wrześnicy (stan. 7) 
19 lipca 1997 - II festyn „Sobota na grodzisku" („Kupcy"), współpraca z SDK 
październik  1997 - XII Konferencja Pomorzoznawcza w Szczecinie: kom

pleksowa prezentacja wyników badań archeologicznych na grodzisku 
we Wrześnicy (stan. 7) 

1998 - opracowywanie wyników badań na grodzisku we Wrześnicy (praca 
magisterska Agnieszki Sobczyk) 

l ipiec 1998 - III festyn „Sobota na grodzisku" („Misja"), współpraca z SDK 
październik  1998 - międzynarodowa konferencja w Kulicach, referat: „Osad

nictwo a proces urbanizacji wczesnośredniowiecznych społeczności Pomo
rza Środkowego" 

1999 - opracowywanie wyników badań na grodzisku we Wrześnicy (prace 
magisterskie: Piotr Kukliński, Anna Ozdowska, Marcin Pudliszak, Rafał 
Zapłata) 

1999 - współpraca przy opracowaniu strony internetowej kościoła w Sławsku 
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2 4  lipca 1999 - IV festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 

2000 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

l ipiec  2000 - prace porządkowo-rekonstrukcyjne na grodzisku we Wrześnicy 
22  l ipca  2000 - V festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
13-15 grudnia  2000 - współpraca przy konferencji „Społeczne funkcjono

wanie archeologii" Koła Naukowego Studentów Archeologii przy Instytucie 
Prahistorii UAM 

2001 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

l ipiec  2001 - prace porządkowo-rekonstrukcyjne na grodzisku we Wrześnicy 
21  l ipca  2001 - VI  festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
20-22  l ipca  2001 - współpraca przy festynach w Darłowie (Muzeum-Zamek 

Książąt Pomorskich) i Borkowie 
17 października  2001 - konferencja „Quo vadis?: przyszłość przeszłego kra

jobrazu kulturowego ziemi sławieńskiej" 
17 października  2001 - wystawa: „Wrześnickie kurhany Projekt Parku Przy-

rodniczo-Archeologicznego" (Adam Kijowski) 
14-16  l istopada  2001 - współpraca przy konferencji „Horyzonty archeologii 

- od zabytku do myśli" Koła Naukowego Studentów Archeologii przy Insty
tucie Prahistorii UAM 

2002 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

l ipiec 2002  - prace porządkowo-rekonstrukcyjne na grodzisku we Wrześnicy 
2002 - publikacja książki: De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego kra

jobrazu kulturowego ziemi sławieńskiej 
m a j  2002 - współpraca przy organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych w Sław

nie 
12 m a j a  2002 - współpraca przy organizacji Biegu Święców 
l ipiec 2002  - prace porządkowo-rekonstrukcyjne na grodzisku we Wrześnicy 
14-20  l ipca  2002 - badania Koła Naukowego Studentów Biologii przy UAM 

(opiekun: Zbigniew Celka) 
15-19 lipca 2002 - I warsztaty archeologiczno-historyczne, współpraca z SDK 
20 lipca 2002 - VII festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
20-22  l istopada  2002 - współpraca przy konferencji „Wiara, pamięć i arche

ologia" Koła Naukowego Studentów Archeologii przy Instytucie Prahistorii 
UAM 

2003 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 
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30 stycznia 2003 - powołanie i pierwsze posiedzenie zespołu ds. projektu 
ochrony krajobrazu w rejonie „Wrześnickich kurhanów" 

2 5 - 2 6  k w i e t n i a  2003 - konferencja „Ziemia sławieńska - kultura i historia" 
w Sławnie 

10 m a j a  2003 - współpraca przy organizacji Biegu Święców 
czerwiec  2003 - badania etnologiczne w okolicy Sławna (opiekun: Andrzej  

Brencz) 
l ip iec  2003  - prace porządkowo-rekonstrukcyjne na grodzisku we Wrześnicy 
6 - 1 9  l ipca 2003  - inwentaryzacja zasobów architektury zabytkowej (opiekun: 

Elżbieta Raszeja) 
13-19  l ipca  2003 - badania Koła Naukowego Studentów Biologii przy UAM 

(opiekun: Zbigniew Celka) 
14-18 l ipca  2003 - II Warsztaty archeologiczno-historyczne Powrót do  prze

szłości - współpraca z SDK 
19 l ipca  2003 - VIII festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
19 l ipca  2003  - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Krajobraz mojej  oko

licy" (we współpracy z SDK i Nadleśnictwem Sławno) 
paźdz iern ik- l i s topad  2003 - wystawa prac Wilhelma Grossa (1883-1974), 

rzeźbiarza i grafika podchodzącego ze Sławna (współpraca: SDK, Muzeum-
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie) 

2003 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. II 

2004 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
w e  Wrześnicy 

7 - 8  m a j a  2004  - konferencja „Ziemia sławieńska - kultura i historia" w Jaro
sławcu 

2 5  m a j a  2004 - seminarium w Poznaniu „Krajobraz kulturowy: zapis przeszło
ści i szansa na przyszłość" (współpraca: Muzeum Archeologiczne w Pozna
niu, Politechnika Poznańska) 

12-16 l ipca  2004 - III warsztaty archeologiczno-historyczne „Wehikuł czasu", 
współpraca z SDK 

17  l ipca  2004 - IX festyn „Sobota na grodzisku" - współpraca z SDK 
paźdz iern ik  2004 - wystawa rzeźby Olafa Hannemanna i Reinharda Thiele, 

artystów z Berlina (współpraca: Starostwo Sławieńskie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Miastku) 

2 0  l istopada 2004  - seminarium w Sławsku „Krajobraz kulturowy: zapis prze
szłości i szansa na przyszłość" (współpraca: Szkoła Podstawowa im. Jana Ko
chanowskiego w Sławsku) 

2 0  l istopada 2004  - drugie posiedzenie zespołu ds. projektu ochrony krajo
brazu w rejonie „Wrześnickich kurhanów" 

2004 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. III: Gmina Postomino 
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2005 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

2005 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. IV: Gmina Malechowo 
11-15  l ipca  2005 - IV Warsztaty archeologiczno-historyczne „Świat według 

archeologii", współpraca z SDK 
16 l ipca  2005 - X festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
16 l ipca  2005 - publikacja okolicznościowego folderu o historii Fundacji 
7 - 8  października 2005 - konferencja „Ziemia sławieńska - kultura i historia: 

z historii wsi" w Jarosławcu 

2006 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

2006 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. V: Studia z dziejów wsi 
25-26  m a j a  2006 - konferencja „Ziemia sławieńska - historia i kultura: gmi

na Darłowo" w Darłowie/Wiciu 
10-14 lipca 2006 - V warsztaty archeologiczno-historyczne „Od chorału 

do hip-hopu, od halatafl do play-station: daleko czy blisko?", współpraca 
z SDK i Stowarzyszeniem „Przeszłość dla Przyszłości" 

15 lipca 2006 - XI festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 

2007 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

2007 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. VI: Gmina Darłowo 
16-20 lipca 2007 - VI warsztaty archeologiczno-historyczne „Moje sławieńskie 

zakątki", współpraca z SDK i Stowarzyszeniem „Przeszłość dla Przyszłości" 
21 lipca 2007 - XII festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 
4 - 6  października 2007 - konferencja „Ziemia sławieńska - historia i kultura: 

gmina Sławno" w Warszkowie 

2008 - opracowywanie i upowszechnianie wyników badań na grodzisku 
we Wrześnicy 

2008 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. VII: Gmina Sławno 
2008 - publikacja „Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów...". Powiat 

Sławieński w roku 1945. Wspomnienia dawnych mieszkańców 
m a j  2008 - spotkanie z autorami książki „Mój los..." w Muzeum Zamku Ksią

żąt Pomorskich w Darłowie 
8 - 9  czerwca  2008 - konferencja „Ziemia sławieńska - historia i kultura: gmi

na i miasto Sianów" w Iwięcinie 
14-18 lipca 2008 - VII warsztaty archeologiczno-historyczne „Sławskie Sławna 

korzenie", współpraca z SDK i Stowarzyszeniem „Przeszłość dla Przyszłości" 
19 lipca 2008 - XIII festyn „Sobota na grodzisku" - współpraca z SDK 
2008 - ogłoszenie konkursu na wspomnienia pn. „Powiat sławieński w pierw

szych latach p o  wojnie", współpraca ze Starostwem sławieńskim 
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2009 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. VIII: Gmina i mia
sto Sianów 

2009 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. IX: Krajobrazy oko
lic Sławna 

2009 - publikacja Legendy powiatu sławieńskiego 
2009 - publikacja Zaraz po wojnie. Zapis pierwszego dwudziestolecia we wspo

mnieniach osadników w powiecie sławieńskim 
2009 - publikacja Stefana Żurawskiego Powiat i ziemia sławieńska w latach 

1945-2008. Zarys dziejów, współpraca ze Starostwem sławieńskim 
13-17  l ipca  2009 - VIII warsztaty archeologiczno-historyczne „Wehikuł cza

su", współpraca z SDK i Stowarzyszeniem „Przeszłość dla Przyszłości" 
18 l ipca  2009 - XIV festyn „Sobota na grodzisku" - współpraca z SDK 
l istopad  2009 - badania geomatyczne grodziska we Wrześnicy (Łukasz Ba

naszek) 

2010 - publikacja Historia i kultura ziemi sławieńskiej, t. X: Miasto i gmina Po
lanów 

11-13  czerwca  2010 - konferencja „Ziemia sławieńska - historia i kultura: 
miasto i gmina Polanów" 

5 - 9  l ipca 2010 - IX warsztaty archeologiczno-historyczne „Od chorału do hi-
p-hopu, od halatafl do play-station: daleko czy blisko?" współpraca z SDK 
i Stowarzyszeniem „Przeszłość dla Przyszłości" 

10 lipca 2010 - XV festyn „Sobota na grodzisku", współpraca z SDK 

marzec-listopad  2011 - projekt „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów 
ziemi sławieńskiej" obejmujący badania geofizyczne na grodziskach w Sław
sku i Wrześnicy oraz pomiary skanerem laserowym w Ostrowcu, Wrześnicy 
i Starym Krakowie 

kwiecień-czerwiec  2011 - wystawy w Trzebiatowie i Jarosławcu akwarel Gun
tera Machemehla w setną rocznicę urodzin artysty urodzonego w Sławnie 

kwiecień  2011 - publikacja katalogu wystawy Gunter Machemehl (1911-1970) 
21  m a j a  2011 - przygotowania okolicznościowego folderu z okazji X V  Biegu 

Święców 

13-14  stycznia  2012 - konferencja „Ziemia sławieńska - historia i kultura: 
miasta powiatu sławieńskiego" w Darłowie 

styczeń 2012 - wystawa „Widoki miast pomorskich" przygotowana przez Ar
chiwum Krajowe w Greifswaldzie, współpraca z SDK 

kwiecień 2012 - lotnicze skanowanie laserowe okolic Starego Krakowa, Wrze
śnicy i Polanowa: aplikacja najnowszych technologii nieinwazyjnych w ar
cheologii 
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20 Jahre Stiftung „Dziedzictwo (Erbgut)" i n  Sławno 

Zusammenfassung 

Im Jahre 1991 haben Włodzimierz Rączkowski und Arkadiusz Marciniak - Ar-
chaologen der Adam Mickiewicz Universitat in Poznań (Posen) - und der Rat der 
Stadt und Gemeinde Sławno (Schlawe) die Stiftung „Dziedzictwo (Erbgut)" ins 
Leben gerufen. 

Das Ziel der Stiftung ist (aufgrund des Statutes): Schutz und Erhaltung der ar-
chaologischen Uberreste in Sławno und Umgebung. Im Laufe dieser Jahre hat die 
Stiftung zahlreiche wissenschaftliche Tagungen organisiert, auch ab 2002 den Zy-
klus „Geschichte und Kultur der Schlawer Erde". 

Alle Tagungsreferate wurden in Biichern veróffentlicht, bis heute zehn Bandę. 
Die Stiftung hat viele Ausstellungen organisiert, u.a. Vergangenheit der Schla

wer Erde, Ausgrabungsfunde, Lebensrettung, auch Studenten- und Jugendtreffen, 
Untersuchungen der kulturellen und botanischen friihen Entwicklung des Lan-
des. 

15 Jahre lang betreute die Stiftung die historisch - unterhaltende Veranstal-
tung „Samstag auf der Burg" in den mittelalterlichen Burganlagen in Wrześnica 
(Freetz) und in Sławsko (Alt-Schlawe). 
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krajobrazów ziemi sławieńskiej 

Wstęp 

Termin „wykopaliska" jest dla wielu z nas synonimem wyrażenia „badania 
archeologiczne". Jednak już  od  kilkudziesięciu lat na całym świecie d o  po
znawania dziejów ludzkości coraz częściej stosowane są inne metody, znane 
pod  wspólną nazwą „badań nieinwazyjnych". Ich pojawianie się i rosnąca po
pularność to, z jednej strony, efekt zmiany sposobu patrzenia na dziedzictwo 
kulturowe w ogóle, a archeologiczne w szczególności (zob. Konwencja Mal
tańska), z drugiej natomiast - rezultat rozwoju nauki i wykorzystywania no
wych technologii w studiach archeologicznych. Współczesna myśl konser
watorska kładzie nacisk na zachowanie dziedzictwa w stanie j a k  najmniej 
zmienionym. Badania wykopaliskowe, nawet te prowadzone z aptekarską do
kładnością, dostarczają nam ograniczonego, zamkniętego zbioru informacji. 
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W efekcie ich przeprowadzenia wybrana część stanowiska archeologicznego 
zostaje bezpowrotnie zniszczona. Kolejne studia można prowadzić jedynie 
na pozyskanym już materiale (zabytkach i sporządzonej dokumentacji). Wy
korzystanie metod nieinwazyjnych pozwala natomiast na wielokrotne badanie 
tego samego stanowiska, ponieważ nienaruszona zostaje jego struktura. Tym 
samym stanowisko archeologiczne pozostawia się w zastanym stanie, a możli
wość obcowania z nim udostępniona zostaje kolejnym pokoleniom (por. Ko
byliński 1999). 

Głównym zadaniem Fundacji „Dziedzictwo" jest badanie, ochrona i po
pularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi sławieńskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej  najdawniejszych dziejów. Realizując projekt „Teledetek
cja archeologicznych krajobrazów ziemi sławieńskiej"1, osiągnęliśmy wszyst
kie powyższe cele Fundacji. W niniejszym tekście chcielibyśmy zaprezento
wać wyniki przeprowadzonych badań oraz zwrócić uwagę na ich aspekty po
pularyzatorskie i konserwatorskie. Częściowe rezultaty zastosowania metod 
nieinwazyjnych zostały przedstawione w materiałach z sesji pomorzoznawczej 
za lata 2009-2011 (por. Banaszek 2013). 

Celem projektu było pozyskanie nowych informacji na temat historii 
badanych miejsc oraz ich aktualnego stanu zachowania. By go zrealizować, 
na czterech wczesnośredniowiecznych grodziskach położonych na obszarze 
historycznej ziemi sławieńskiej przeprowadzono badania z wykorzystaniem 
metod nieinwazyjnych. Studiami objęte zostały stanowiska w Ostrowcu (stan. 
6), Sławsku (stan. 5), Starym Krakowie (stan. 6) oraz Wrześnicy (stan. 7). 

Dla wszystkich grodzisk przeprowadzono kwerendę w zasobach Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 
oraz Muzeum w Koszalinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jej efektem 
było stwierdzenie, iż dotychczasowa wiedza na temat wybranych stanowisk 
pochodzi głównie z badań niemieckich, przeprowadzonych przez Dietricha 
von Kleist w latach 30. XX stulecia oraz badań weryfikacyjnych grodzisk Po
morza Środkowego realizowanych w latach 60. tego wieku przez zespół bada
czy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Łosiński, Olczak, 
Siuchniński 1971) i w większości ogranicza się ona do określenia przybliżone
go rozmiaru pozostałości po grodach oraz czasu ich pierwotnego zamieszki
wania. Jedynie na temat grodziska we Wrześnicy informacji było więcej. Ba
dania wykopaliskowe przeprowadzone w latach 80. i 90. XX wieku pozwoliły 
między innymi określić datę rozpoczęcia budowy grodu (Rączkowski, Sikor

1 Badania przeprowadzono dzięki finansowemu wsparciu z budżetu  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (nr projektu 1548/11) oraz  g m i n y  Sławno, przy  współudzia
le międzynarodowego pro jektu  „ArchaeoLandscapes Europę" (nr 2010-1486/001-001), 
finansowanego ze  ś r o d k ó w  Unii Europejskiej  w ramach p r o g r a m u  Culture 2007-2013.  
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ski 1996) oraz umożliwiły wysunięcie hipotezy dotyczącej kontaktów handlo
wych ludności z wrześnickiego grodu z kupcami ze Skandynawii (Maleszka 
1998; por. też Sroka, Rączkowski w tym tomie). 

1. Charakterystyka wykorzystanych metod 

Podczas realizacji projektu „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów ziemi 
sławieńskiej" zostały zastosowane cztery metody nieinwazyjne: pomiary geoma-
tyczne, w tym z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego (ang. Ter-
restrial Laser Scanning - TLS), badania geomagnetyczne przy użyciu radiome
tru transduktorowego oraz magnetometru cezowego, badania elektrooporowe, 
a także analiza i interpretacja zdjęć lotniczych oraz map archiwalnych. Wyni
ki osiągnięte dzięki aplikacji powyższych metod są zróżnicowane pod wieloma 
względami. 

Dzięki metodzie geomagnetycznej możliwe było rozpoznanie obiektów 
archeologicznych zalegających w przypowierzchniowych warstwach gruntu, 
na podstawie wytwarzanych przez nie anomalii magnetycznych, a także ziden
tyfikowanie struktur rozpoznanych na obrazie magnetycznym. Wykorzystanie 
metody elektrooporowej pozwoliło zaś na uszczegółowienie zasięgu i kształ
tu tych struktur oraz ustalenie głębokości ich zalegania (Misiewicz, Bogacki, 
Małkowski 201 la;  201 lb). W konsekwencji miało to umożliwić nieinwazyjne 
rozpoznanie rozplanowania wewnętrznego badanych stanowisk, nie narusza
jąc przy tym substancji zabytkowej. Z kolei badania TLS pozwoliły uzyskać 
bardzo szczegółowe Numeryczne Modele Terenu (NMT) grodzisk, a przez to 
drobiazgowo przyjrzeć się ich rzeźbie (szerzej Banaszek 2013). Wskutek te
go możliwa była weryfikacja wyników wcześniejszych badań Łosińskiego, Ol
czaka i Siuchnińskiego (1971). Ponadto niezwykła szczegółowość uzyskanych 
NMT pozwoliła na rozpoznanie stanu zachowania grodzisk oraz doprowadzi
ła do studiów nad historią terenów grodzisk po utracie ich pierwotnej funkcji, 
zapisanych w mikrorzeźbie terenu. Interpretacja zdjęć lotniczych i map histo
rycznych umożliwiła natomiast rozpoznanie sposobu, w jaki przestrzeń wokół 
wybranych stanowisk archeologicznych zmieniała się w ciągu ostatnich kilku
dziesięciu, a nawet kilkuset lat. Dokonano identyfikacji zmian w zagospodaro
waniu przestrzennym grodzisk oraz ich najbliższej okolicy. 

Zróżnicowany charakter wykorzystanych metod badawczych miał rów
nież istotny wpływ na skalę, dla jakiej uzyskano poszczególne wyniki. Podczas 
gdy interpretacja zdjęć lotniczych i materiałów kartograficznych została prze
prowadzona dla całych krajobrazów wokół grodzisk, to badania TLS i geo
magnetyczne przeprowadzono wyłącznie na obszarach samych pozostałości 
po grodach. Metodę elektrooporową wykorzystano natomiast do przebadania 
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niewielkiego terenu o wymiarach 10 x 30 m. Takie znaczące różnice w wielko
ści badanych obszarów wymagały odpowiedniej platformy dla synchronizacji 
oraz integracji pozyskanych danych. Z tego powodu wszelkie dane i informa
cje przestrzenne zostały wprowadzone do Systemów Informacji Przestrzen
nej (GIS). Zwiększyło to efektywność analiz oraz pozwoliło otrzymać wyni
ki, ukazujące wczesnośredniowieczne grodziska ziemi sławieńskiej w zupełnie 
nowej perspektywie. 

Pomiary laserowe na grodziskach w Ostrowcu, Starym Krakowie i Wrze-
śnicy z wykorzystaniem skanera RIEGL V Z  400 przeprowadził Zakład Usług 
Inżynierskich APEKS z Gdańska. Badania geomagnetyczne oraz pomiary 
metodą elektrooporową wykonał zespół Instytutu Archeologii Uniwersyte
tu Warszawskiego w składzie: Krzysztof Misiewicz, Miron Bogacki, Wiesław 
Małkowski oraz studenci. Te pierwsze zostały przeprowadzone dla stano
wisk w Sławsku i Wrześnicy, drugie zaś jedynie na fragmencie stanowiska 
w Sławsku. Ponadto wykonano fotografie lotnicze (również w bliskiej pod
czerwieni) tego stanowiska z wykorzystaniem latawca na uwięzi oraz po
miary geomatyczne z zastosowaniem precyzyjnego i dokładnego odbiorni
ka GPS. Dla wszystkich badanych grodzisk przeprowadzono analizę piono
wych zobrazowań lotniczych pozyskanych z zasobów Instytutu Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centralnego Ośrod
ka Geodezji i Kartografii w Warszawie (najstarsze fotografie pochodziły z lat 
60. ubiegłego wieku). Natomiast interpretacja ukośnych zobrazowań lotni
czych dotyczyła jedynie stanowisk w Sławsku oraz Wrześnicy. Zdjęcia znaj
dują się w zbiorów IP UAM. Analizy archiwalnych pruskich materiałów kar
tograficznych dokonano głównie na podstawie XIX-wiecznych Urmesstisch-
blatter oraz XIX- i XX-wiecznych Messtischblatter. 

1.1. Grodzisko w Sławsku (stan. 5) 

Władysław Łosiński, Jerzy Olczak i Kazimierz Siuchniński (1971: 215-220) 
piszą, iż to nizinne grodzisko, usytuowane wśród podmokłych łąk, było w cza
sie prowadzonego rozpoznania całkowicie zniwelowane. Na jego obszarze, 
służącym wówczas (jak i dziś) za łąkę/pastwisko, dojrzeli oni jednak koliste 
zagłębienie, uznając j e  za możliwą pozostałość po zasypanej fosie. Postępująca 
na tym terenie gospodarka rolna spowodowała niwelację obwałowań, majda
nu oraz innych form terenowych stanowiska do tego stopnia, iż obecnie, na
wet widoczne w latach 60. ubiegłego wieku niewielkie pozostałości p o  fosie są 
nieczytelne dla obserwatora. W konsekwencji większości ludziom, stojącym 
dziś na łące znajdującej się na obszarze głównego grodu Księstwa Sławieńskie-
go, trudno jest uwierzyć w znaczenie tego miejsca w przeszłości. A przecież 
wyżej wymienieni autorzy (1971: 220) powołując się na Giesebrechta, stwier-
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1. Ukośne  zdjęcie  lotnicze grodziska  w Sławsku, w ś r ó d  łąk widoczna  jes t  stojąca w o d a  w y 
pełniająca niewielkie obniżenia terenu p o  d a w n e j  fosie; fot.  W. Rączkowski,  1996 

dzają, iż jeszcze w XVIII wieku grodzisko charakteryzowały dobrze zachowa
ne półkoliste obwałowania i rów fosy. 

Prowadzony przez Włodzimierza Raczkowskiego w latach 90. XX wie
ku  archeologiczny rekonesans lotniczy przyniósł zaskakujące rezultaty Lo
kalizacja grodziska została potwierdzona, choć w oparciu o analizę wykona
nych zdjęć okazało się, że jest ono bardziej przesunięte na południowy zachód. 
Na fotografiach lotniczych widoczne były również pozostałości fosy (ii. 1). 
Choć są niewidoczne w terenie, to wciąż możliwa jest ich identyfikacja z po
wietrza dzięki zaistnieniu odpowiednich wyróżników (w tym wypadku wo
da zalewająca pastwisko wypełniła nieznaczne nierówności terenu). Ponadto 
Rączkowski sugeruje (informacja ustna), iż na podstawie fotografii lotniczej 
można sformułować przypuszczenie, że grodzisko w Sławsku było dwuczło
nowe, z podgrodziem otoczonym fosą. 

Podążając tropem fotografii lotniczych, w ramach realizowanego projek
tu przeprowadziliśmy analizę pionowych zobrazowań z zasobów CODGiK-u 
oraz IP UAM, z których najstarsze wykonane były w połowie lat 90. ubiegłego 
stulecia. Nie przyniosły one jednak żadnych nowych informacji na temat roz
miaru oraz kształtu grodziska. Choć w ograniczonym zakresie potwierdziły 
hipotezę wysuniętą na podstawie analizy ukośnego zdjęcia lotniczego (obec
ność obniżenia terenu otaczającego potencjalne podgrodzie), to przyniosły 
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2. Pionowe zdjęcie lotnicze grodziska  w Sławsku n a  tle zlokalizowanych wzdłuż W i e p r z y  
paleomeandrów, różnice w rzeźbie terenu stanowiska są bardzo  słabo widoczne  i t rud
n o  odróżnić j e  o d  ś ladów p o  dawnych korytach rzeki; zb iory  IP UAM, oprać, własne 

również wątpliwości - czy widoczne zaokrąglone formy nie są wyłącznie po
zostałościami p o  obecnych w dolinie Wieprzy paleomeandrach (il. 2). 

Istotnymi źródłami dla poznania historii grodziska w Sławsku są pruskie 
materiały kartograficzne. Na arkuszu 1666 Schlawe mapy Messtischblatt w ska
li 1:25 000 (druk mapy w 1897 roku, uaktualnienie w 1911), omawiane stano
wisko archeologiczne nie jest zaznaczone (il. 3). Dlaczego kartografowie pruscy 
nie nanieśli na mapę formy terenowej grodziska, którą przecież Łosiński, Olczak 
i Siuchniński (1971) rozpoznali jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia (il. 4)? 

Odpowiedź na to pytanie może opierać się jedynie na przypuszczeniach. 
Z jednej strony, choć forma terenowa mogła być w czasie pomiarów widocz
na, to tak szczątkowa, iż nie uznano je j  za wartą zmapowania. Z drugiej stro
ny, być może mierniczy nie dopełnił wszystkich obowiązków, jakie nakładała 
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3. Fragment arkusza 1666 Schlawe mapy Messtischblatt, pomiędzy Sławskiem a Wieprzą 
nie z m a p o w a n o  żadnych f o r m  terenowych związanych z grodziskiem; oprać, własne 

na niego instrukcja. Polskie mapy topograficzne dla tego obszaru, powsta
jące p o  wojnie, także nie ukazywały pozostałości p o  grodzisku w Sławsku, 
a i tak rozpoznano j e  w trakcie badań archeologicznych. Dopiero przepro
wadzone w latach 60. rozpoznanie, skupione głównie na identyfikacji obiek
tów związanych z przeszłą działalnością człowieka, a przez to posiadające inne 
niż wyłącznie topograficzne cele, doprowadziło do zmapowania grodziska. 
Skoro wcześniejsze niż Messtischblatter opracowania kartograficzne powsta
ły w mniejszych skalach oraz z gorszą dokładnością odwzorowania i pomia
ru, to czy oznacza to, iż nie ma na nich śladu po historycznej stolicy Księstwa 
Sławieńskiego? 

Nic bardziej mylnego! Otóż rozpoznany przez Łosińskiego, Olczaka i Siuch-
nińskiego (1971) główny człon grodziska pojawia się, naszym zdaniem, na ar
kuszu 380 Schlawe wydanej w 1836 roku mapy Urmesstischblatt (il. 5), rów
nież opracowanej w skali 1:25 000 (np. Lorek 2009). Biorąc pod uwagę fakt, iż 
kartografowie pruscy tworząc późniejsze Messtischblatter, w wielu przypad
kach przerysowywali informacje z wcześniejszych Urmesstischblatter, warto 
zastanowić się, dlaczego w przypadku grodziska w Sławsku nie doszło do jego 
uwzględnienia na młodszej mapie o tej samej skali? Być może w okresie po
między 1836 a 1897 rokiem (daty druku obu map) doszło do tak intensywnej 
niwelacji pozostałości grodowych, że ich forma terenowa niemalże zanikła. 

Bazując wyłącznie na arkuszu Urmesstischblatter, trudno jednoznacznie 
powiedzieć, czy widoczny w miejscu grodziska symbol oznaczający wyniesie
nie reprezentuje jedynie pozostałość po głównym pierścieniu wałów (i znajdu-
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4. Plan stanowiska w Sławsku według Łosińskiego, Olczaka i Siuchnińskiego (1971: il. 35) 
oprać, własne 
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on? 

5. Fragment arkusza mapy Urmesstischblatt z 1836 r., na którym naniesione są pozostało
ści po sławskim grodzisku; oprać, własne 

6. Fragment arkusza mapy Schmettaua z 1780 r., na którym można dostrzec dwuczłonową 
strukturę grodziska; oprać, własne 
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7. Mapa wysokościowa grodziska w Sławsku o cięciu warstwicowym co 3 cm wraz z lo
kalizacją przekrojów; oprać, własne na podstawie danych Misiewicza, Bogackiego 
i Małkowskiego (201 la) 

16.6 aj | 
16 4«ł 

mm 

8. Przekroje przez model terenu stanowiska w Sławsku; oprać, własne na podstawie da
nych Misiewicza, Bogackiego i Małkowskiego (201 la) 
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jącego się wewnątrz majdanu), czy też wskazuje na obecność formy terenowej 
związanej z potencjalnym podgrodziem (sugerowanym na podstawie fotogra
fii lotniczej), która wciąż mogła być widoczna w momencie wykonywania po
miarów. Skala opracowania musiała bowiem wymuszać pewną generalizację. 

Jeżeli jednak sięgniemy p o  jeszcze starsze opracowanie, to zauważymy, iż 
na jednym z 270 arkuszy mapy Schmettaua (Kabinettkarte, Schmettausche 
Kartę), powstałej w latach 1767-1787 dla całego Królestwa Pruskiego (Medyń-
ska-Gulij, Lorek 2008), grodzisko nie dość, że jest zaznaczone, to jeszcze po
siada dwie części zorientowane względem siebie, Wieprzy oraz wsi w sposób 
przypominający rezultaty rekonesansu lotniczego z 1996 roku (ii. 6). Drobne 
rozbieżności w topologii można naszym zdaniem zrzucić na karb generalizacji 
mapy, gdyż opracowanie Schmettaua powstało w skali 1:50 000. Tym samym 
interpretacja zdjęcia lotniczego znalazła wsparcie w materiałach kartograficz
nych i dzięki dużej skali zrektyfikowanej fotografii pozwoliła na ścisłe określe
nie lokalizacji nie tylko głównej części grodziska, ale i pozostałych struktur. 

W celu potwierdzenia wysuniętych hipotez w ramach realizowanego pro
jektu zespół IA U W  został poproszony o wykonanie badań geomagnetycz
nych, metodą elektrooporową oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
z wykorzystaniem odbiornika GPS RTK na terenie dwuczłonowego grodzi
ska w Sławsku (Misiewicz, Bogacki, Małkowski 201 la; Rączkowski i in. 2013). 
Powstały w wyniku pomiarów NMT potwierdził istnienie subtelnych różnic 
w rzeźbie terenu pomiędzy poszczególnymi częściami stanowiska. Choć te kil
kunastocentymetrowe różnice są na tym obszarze niewidoczne gołym okiem, 
rozpoznano j e  dzięki opracowaniu danych przestrzennych. Prezentowana ma
pa wysokościowa o cięciu warstwicowym co 3 cm potwierdza kształt grodzi
ska określony na podstawie analizy zdjęcia lotniczego (il. 7). Profile przez mo
del terenu pokazują, że choć różnice wysokościowe są nieznaczne, to można 
dopuścić się interpretacji rozplanowania głównych części grodu (il. 8). 

W wyniku badań geomagnetycznych zmapowano rozpoznane liniowe, di
polowe anomalie, wskazujące na zaleganie pod powierzchnią gruntu obiek
tów poddanych działaniu ognia. Mapy rozkładu całkowitej wartości natężenia 
pola magnetycznego (il. 9) oraz gradientu składowej poziomej natężenia pola 
magnetycznego (il. 10) także potwierdzają hipotezę na temat kształtu stano
wiska. Prezentują one rozmieszczenie przepalonych struktur. Ponadto po za
chodniej stronie grodziska wyznaczono teren do przeprowadzenia wielopo
ziomowej prospekcji elektrooporowej (tabl. I A). Misiewicz, Bogacki i Mał
kowski (201 la:  15) tak komentują wyniki uzyskane tą metodą: 

Jak wynika z zestawienia 3-wymiarowych modeli rozkładu wartości oporno
ści pozornej, największe jej zróżnicowanie występuje w przypadku pomiarów 
przy maksymalnym zasięgu prądu wynoszącym 2 m. Można więc przypuszczać, 
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9. Grodzisko w Sławsku: mapa rozkładu wartości całkowitego wektora natężenia pola ma
gnetycznego w przedziale 49500-51500 nT, liniowy kształt rozkładu wartości pola po
dąża za planem grodziska, jaki można narysować na podstawie interpretacji zdjęcia 
lotniczego oraz analizy modeli terenu; oprać. Misiewicz, Bogacki, Małkowski (201 la), 
zmienione 

że źródłem obserwowanych anomalii są obiekty położone głównie w warstwach 
do głębokości od 1 do 2 m. Oczywiste jest, że w niektórych miejscach zalegają 
one bezpośrednio pod humusem, w innych zaś sięgają poniżej 2 m i są widoczne 
na mapach prezentujących wyniki pomiarów przy zasięgu prądu wynoszącym 
3 m. W związku z powyższym, mapę rozkładu oporności pozornej warstw zale
gających do głębokości 2 m włączono do systemu informacji przestrzennej o sta
nowisku. Na mapie wyraźnie rysują się granice obiektów wydzielonych zarówno 
w wyniku prospekcji elektrooporowej, jak i magnetycznej. 
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10. Grodzisko w Sławsku: mapa rozkładu wartości gradientu składowej pionowej wekto
ra całkowitego natężenia pola magnetycznego, pomiary przyrządem Bartington Dual 
grad 601-2, analiza w zakresie -2.5 +2.5nT/m, wyraźne proste linie wynikają z zabu
rzeń pola wzdłuż współczesnych struktur (rowy melioracyjne, grobla), w prawym dol
nym narożniku ilustracji widoczne zaokrąglenie (podążające za kształtem głównych 
obwałowań), w południowo-zachodniej części grodziska łukowata anomalia podąża za 
linią umocnień zewnętrznych; oprać. Misiewicz, Bogacki, Małkowski (201 la), zmie
nione 
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16 >5 ~'-fS 

11. Mapa wysokościowa grodziska we Wrześnicy, cięcie warstwicowe co 25 cm; oprać, 
własne 

1.2. G r o d z i s k o  w e  W r z e ś n i c y ,  stan.  7 

Grodzisko nizinne typu pierścieniowatego w e  Wrześnicy położone jest na te
rasie zalewowej Wieprzy (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 229-233). Je
go  forma jest wyraźnie widoczna wśród łąk. Pozostałości p o  obwałowaniach, 
choć w pewnych partiach mocno zniszczone, wciąż piętrzą się - zwłaszcza 
w północno-zachodniej części stanowiska - nawet 3 metry ponad otaczający 
j e  teren (il. 11). Na potrzeby badań usunięto porastające gęsto majdan samo
siejki olszy, które w znaczący sposób uniemożliwiały prospekcję. Po ich wy
cięciu na grodzisku pozostała wysoka trawa oraz pojedyncze dorosłe drzewa 
liściaste, zlokalizowane głównie na wałach. 

Analiza ukośnych zdjęć lotniczych nie przyniosła żadnych istotnych re
zultatów. Podkreślały one jedynie plastyczność stanowiska i jego dominację 
nad otaczającymi j e  nadwieprzańskimi łąkami. Na podstawie analizy piono
wych zdjęć, pochodzących z zasobu CODGiK-u, doszliśmy do  wniosku, iż 
sposób zagospodarowania stanowiska i jego najbliższych okolic nie zmienił 
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12. Fragment arkusza 1566 Peest mapy Messtischblatt z 1897 r., brak widocznych śladów 
po grodzisku; oprać, własne 

się na przestrzeni ostatnich 40  lat. Na najstarszym zdjęciu - z 1976 roku -
wśród łąk na terasie zalewowej znajdują się porastające głównie linie obwało
wań skupiska drzew. Podobny opis stanowiska dają nam badacze z Poznania, 
prowadzący badania weryfikacyjne grodzisk Pomorza Środkowego p o d  ko
niec lat 60. ubiegłego stulecia (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 229). Skoro 
widoczne na zdjęciu liściaste i iglaste korony wskazują na to, iż drzewa rosnące 
na wałach są dorosłe, to można wysunąć hipotezę, iż w taki sam sposób obiekt 
był zagospodarowany w latach 60., 50., a być może i 40. X X  wieku. 

Analiza map archiwalnych przynosi zaskakujące rezultaty. Otóż grodzisko 
w ogóle nie jest zaznaczone na  wydaniu arkusza 1566 Peest mapy  Messtisch
blatt z 1897 roku (il. 12). O ile w przypadku silnie zniwelowanego stanowiska 
w Sławsku jego brak na mapie może być zrozumiały, tak nienaniesienie infor
macji o dziś wciąż wyraźnych obwałowaniach grodu wrześnickiego budzi py
tania. Choć nie znamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego owych obwałowań nie 
zmapowano, to warto zwrócić uwagę na inny aspekt mapy. Otóż na tym arku
szu na terasie zalewowej nie znajdziemy żadnych obszarów zadrzewionych. 
Czy obszar grodziska (około 0,75 ha) był zbyt mały, aby porastające j e  drzewa 
umieścić na mapie w skali 1:25 000? Czy może w trakcie powstawania mapy 
Messtischblatt stanowisko nie było porośnięte? 

A b y  spróbować odpowiedzieć na  to pytanie, musimy wziąć p o d  uwagę ar
kusz z serii Urmesstischblatter, wydrukowany w 1836 roku (il. 13). Widać, iż 
wśród łąk nad Wieprzą, w miejscu, gdzie mogłoby być zlokalizowane grodzi
sko, znajduje się niemalże prostokątna struktura, zorientowana podobnie j a k  
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13. Fragment arkusza mapy Urmesstischblatt z 1836 r., na którym na terasie zalewowej 
Wieprzy naniesiony jest prostokąt, prawdopodobnie symbolizujący błędnie zmapowa-
ne (zbyt daleko od rzeki) pozostałości grodowe; oprać, własne 

stanowisko archeologiczne. Jednakże ó w  symbol jest przesunięty nieco da
lej o d  Wieprzy, a tym samym bliżej krawędzi wysoczyzny. Rodzi to pytania: 
czy zamiast grodziska nie znajdowała się na terenie terasy zalewowej inna 
struktura, związana np. z hodowlą zwierząt, a samo stanowisko nie zostało na
niesione na mapę? 

Sprzeciw takiej tezie daje  naszym zdaniem sam  Urmesstischblatt. Na po
łudniowy wschód od grodziska, na skraju lasu i na zachód o d  drogi biegną
cej wzdłuż rzeki znajduje się bowiem symbol przedstawiający zlokalizowany 
w tym miejscu ogromny kurhan. Choć wznosi się on d o  dziś na więcej niż pięć 
metrów ponad otaczający go  teren, to zajmuje jedynie 0,2 ha, czyli w przybli
żeniu jest 3 - 4  razy mniejszy niż obszar grodziska. Proporcje użytych na mapie 
symboli są podobne. 
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W konsekwencji uważamy, iż to właśnie grodzisko we Wrześnicy jest 
umieszczone na mapie, a potwierdza to brak jakichkolwiek innych struktur 
widocznych w mikrorzeźbie terenu okolicznych łąk (Banaszek 2010). Co wię
cej, na podstawie wyników pomiarów ALS można wysunąć hipotezę, iż kształt 
obwałowań był w przeszłości bardziej zbliżony do prostokąta niż obecnie. Po
nadto, należy zwrócić uwagę, iż na Urmesstischblatt cała terasa zalewowa jest 
odlesiona. O ile być może znajdowały się na niej pojedyncze drzewa (których 
nie nanoszono na mapę w skali 1:25 000), to grodzisko nie było porośnięte. 

Argument, przemawiający za tym, że w przypadku mapy z 1836 sytuacja 
jest podobna do przedstawionej na Messtischblatt (obszar grodowy, nawet je
śli był zarośnięty, to zbyt mały, aby go umieścić na mapie) wydaje się błęd
ny. Przeciwko niemu świadczą niewielkie kępy drzew, znajdujące się zarówno 
na południe, jak  i północ od grodziska zaznaczone na mapie Urmesstischblatt, 
a nie pojawiające się na opracowaniu późniejszym. Kiedy doszło więc do zale
sienia grodziska? Z dużą pewnością stało się to pomiędzy latami 30. XIX a 50. 
XX wieku. Na mapach Messtischblatter nie umieszczano tak małych skupisk 
drzew, więc informacja płynąca z tego arkusza jest niejednoznaczna. 

Analiza archiwalnych materiałów kartograficznych doprowadziła nas do ko
lejnych wniosków. Otóż na stan zachowania grodziska istotny wpływ może mieć 
charakter meandrującej Wieprzy. Jak wspomnieliśmy, na arkuszu Urmesstischblatt 
stanowisko oddalone jest znacznie od rzeki. Wynika to nie tylko z jego praw
dopodobnie błędnego przesunięcia na południowy wschód, ale i odmienne
go przebiegu koryta. Dzięki zestawieniu map istnieje możliwość obserwacji 
zmiany biegu rzeki w czasie (przy założeniu, że przebieg koryta Wieprzy jest 
poprawnie odwzorowany). Wyraźnie widać, jak woda niebezpiecznie zbliżyła 
się do grodziska. Łosiński, Olczak i Siuchniński piszą, że w momencie prowa
dzonych przez nich badań rzeka znajdowała się około 50 metrów od obwało
wań (1971: 229). Biorąc pod uwagę fakt, iż dziś brzeg Wieprzy oddalony jest 
w najbliższym miejscu jedynie o 5,5 metra od zerodowanych obwałowań, 
można uznać, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat proces ten gwałtownie 
przybrał na sile. Jednakże, czy możemy do końca zaufać Łosińskiemu, Olcza
kowi i Siuchnińskiemu, skoro nie są konsekwentni? 

Po pierwsze, tuż pod informacją o odległości pomiędzy rzeką a grodzi
skiem zamieścili stworzoną podczas badań mapę sytuacyjno-wysokościową 
(Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: il. 44). Analizując przedstawione przez 
nich rozmiary stanowiska - 100 x 130 m (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 
229), dochodzimy do wniosku, że Wieprza nie powinna znajdować się dalej 
niż 20-30 m od obwałowań. Po drugie, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przed
stawione przez nich rozmiary są zbyt duże. Z niezwykle precyzyjnych i do
kładnych pomiarów TLS wynika, iż grodzisko wraz z mocno zerodowanymi 
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14. Analiza Local Relief Model modelu terenu grodziska we Wrześnicy: A - ślady 
po prowadzonej orce pod las, B - obniżenie terenu wynikające z prowadzonych 
w tym miejscu badań wykopaliskowych, C - lokalizacja wkopów rabunkowych, 
D - wyrwa powstała prawdopodobnie wskutek erozji wodnej; oprać, własne 

pozostałościami p o  wałach nie jest większe niż 120 x 70 m. Ten metodyczny 
błąd pomiaru poddaje  w wątpliwość informację o znaczącym oddaleniu sta
nowiska o d  Wieprzy, nie przecząc jednak istnieniu zagrożenia, na jakie jest 
ono narażone. 

Dzięki pomiarom laserowym udało się z większą niż dotychczas pewnością 
obliczyć powierzchnię i poznać pozostałe wymiary osady obronnej. Umożliwiły 
one również identyfikację innych, niezwiązanych z pierwotnym zamieszkiwa
niem grodu, elementów historii grodziska. Wracając do  wcześniejszej dyskusji 
na temat postępującego zalesienia stanowiska, należy zwrócić uwagę na wyni
ki analizy Local Relief Model (Hesse 2010) przeprowadzonej na NMT wygene
rowanym na podstawie pomiarów TLS. W południowej części grodziska znaj
dują się wyraźne linie, biegnące ukośnie do  głównych kierunków stron świata 
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15. Grodzisko we Wrześnicy, interpretacja liniowa wartości natężenia pola magnetyczne
go; oprać. Misiewicz, Bogacki, Małkowski (201 lb), zmienione 

lub naśladujące zaokrąglenie obwałowań (ii. 14: A). Są to ślady p o  panującym 
kilkadziesiąt lat temu tzw. modelu surowcowym w uprawie lasu. W ramach 
tego sposobu uprawy drzew, nastawionego przede wszystkim na produkcję 
drewna, stosowano intensywne prace orne, przygotowujące teren p o d  przyszłe 
nasadzenia. Obecność tak głębokiej orki p o d  las może wskazywać na to, iż te
ren grodziska w e  Wrześnicy został poddany zalesieniu dopiero w latach powo
jennych, w czasach intensywnego zalesiania tzw. Ziem Odzyskanych. Rosnące 
wciąż na stanowisku drzewa są efektem tych działań. 

Dzięki pomiarom skanerem laserowym możliwe było także dokładne zlo
kalizowanie niektórych wykopów, jakie powstały podczas badań wykopalisko
wych na terenie grodziska (il. 14: B). Jeden z nich, widoczny jako  ciemniejszy 
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od otoczenia prostokąt w północno-wschodniej części stanowiska, wciąż deli
katnie odcina się od sąsiadującego z nim terenu z powodu procesu osiadania 
ziemi (szerzej: Banaszek 2013). Ponadto, na podstawie wyników analiz NMT 
zidentyfikowano rozmaite wkopy rabunkowe (il. 14: C) oraz inne zniszczenia 
substancji zabytkowej prawdopodobnie pochodzenia naturalnego, jak  znajdu
jąca się w północno-zachodniej części stanowiska wyrwa w obwałowaniach, 
związana być może z erozją wodną lub działalnością zwierząt (il. 14: D). 

Możliwe, iż zniszczenia dokonane przez człowieka na terenie grodziska 
we Wrześnicy są widoczne także na obrazie geomagnetycznym uzyskanym 
przez zespół IA UW (il. 15). W swoim raporcie Misiewicz, Bogacki i Małkow
ski (201 lb)  piszą, iż w miejscu anomalii nr 4 obwód majdanu jest przerwany 
(na odcinku b-b', por. il. 15). Ich zdaniem, bez dalszych dociekań nie sposób 
stwierdzić, czy to pozostałość p o  prowadzonych w tym miejscu badaniach ar
cheologicznych (wskutek czego północne obwałowania miałyby zostać znisz
czone w ich środkowej części), czy też rezultat świadomego urządzenia prze
strzeni wewnątrz grodu. Jeżeli owa anomalia jest wynikiem prowadzonych 
prac wykopaliskowych, to ani nie powstała podczas badań Instytutu Prahi
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1988-1995 
(Rączkowski 1998), ani w czasie badań sondażowych z lat 60. ubiegłego wieku 
(Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971). 

Badania geomagnetyczne pozwoliły zidentyfikować przepalone lub pod
dane obróbce termicznej elementy związane z drewnianą architekturą grodo
wą - bramą, palisadą, fosą i obiektami zabudowy wewnętrznej. 

Linie oznaczone jako 1-5 są prawdopodobnie związane z konstrukcją grodzi
ska. Wewnętrzne lico wału jest poświadczone na łącznej długości 191 m [il. 15: 
1, 2] jednak w części tego pierścienia występuje przerwa b-b' o długości 10,20 
m. Obwód jest dodatkowo zrekonstruowany a-a (37,20 m). [...] Na zewnątrz 
od opisywanego pierścienia znajduje się anomalia [il. 15: 3], która może wyzna
czać zewnętrzne lico wału, ewentualnie określać linię fosy. Obecność tej linii o dłu
gości 49,70 m może świadczyć o szerokości podstawy wału grodziska, odcinek BC 
- 10,80 m. Częściowo uchwycona linia nie pozwala na rekonstrukcję większego 
fragmentu obwodu lica zewnętrznego, który zapewne był w części zachodniej do
stosowany do rzeki Wieprzy [...] Istotna zmiana jest zlokalizowana we wschod
niej części grodziska [il. 15: 5], jest to szereg linii wydających się być w związku 
z grodziskiem i mogących być elementami bramy. Długość tych linii waha się 
od 10 do 13 metrów. Dodatkową anomalią, znajdującą się wewnątrz obiektu, jest 
linia [il. 15: 4], ma ona długość 13 metrów i jest odsunięta o 5,50 m równolegle 
do wewnętrznego lica wału (Misiewicz, Bogacki, Małkowski 201 lb :  5). 
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16. Mapa wysokościowa grodziska w Starym Krakowie, cięcie warstwicowe co 1 m: 
A - wał na południowym zachodzie, B - prawdopodobne obwałowania północne; 
oprać, własne 

1.3. G r o d z i s k o  w S t a r y m  K r a k o w i e  (stan. 6 )  

Grodzisko wyżynne o płaskim majdanie w Starym Krakowie położone jest 
na cyplu wysoczyzny otoczonym z trzech stron łąkami na dolinach Wieprzy 
oraz Jarosławianki. Zdaniem Łosińskiego, Olczaka i Siuchnińskiego (1971: 
223-227), to wczesno- i późnośredniowieczne stanowisko archeologiczne by
ło odcięte o d  reszty wysoczyzny wałem wraz z zewnętrzną fosą (najprawdo
podobniej suchą) umieszczonymi w południowo-zachodniej części grodu. 
Również fałdę ziemną, zlokalizowaną w części północnej, interpretują jako 
prawdopodobny wał oddzielający majdan o d  języka wysoczyzny schodzącego 

6 5  



ŁUKASZ BANASZEK, LIDIA WRÓBLEWSKA 

17. Fragment arkusza mapy Messtischblatt, choć brak śladów po obwałowaniach grodziska 
(nazwa terenowa Hóllenberg), to można dostrzec przebieg drogi ze Starego Krakowa 
do Kowalewie oraz budynki zlokalizowane na terenie stanowiska; oprać, własne 

w kierunku ujścia Jarosławianki do  Wieprzy (1971: 224). Mapa wysokościowa 
o cięciu warstwicowym co 1 metr uwidacznia owe elementy systemu obron
nego, j a k  i wskazuje na znaczne przewyższenia terenu, na jakim zlokalizowa
ny został gród (ii. 16). 

Teren grodziska porośnięty jest obecnie lasem liściastym, co w znaczący 
sposób uniemożliwia archeologiczne rozpoznanie lotnicze. Analizując piono
w e  zdjęcia lotnicze (najstarsze z 1970 roku) oraz pruskie opracowania karto
graficzne: arkusz  Grupenhagen mapy  Messtischblatt wydany w 1897 roku (ii. 
17) i Urmesstischblatt z roku 1836 (il. 18), widzimy, iż stanowisko było zale
sione już  w pierwszej połowie XIX wieku. Jednakże na obu tych opracowa
niach widać, iż w e  wschodniej części obszaru grodowego znajdowały się zie
mie uprawne oraz zabudowania. 

Obraz pozostałości p o  grodzie zlokalizowanych na granicy terenów rolnych 
oraz leśnych przedstawiony jest także na mapach przygotowanych przez Joannę 
Plit (2009). Choć je j  analizy dotyczące zmian użytkowania gruntów ziemi sła-
wieńskiej w ciągu ostatnich 400 lat zostały przeprowadzone dla skali poglądo
wej, to na opracowanych materiałach widać, iż grodzisko znajduje się od  wie
ków na skraju obszarów rolnych wokół wsi  oraz lasu pomiędzy Starym Krako
wem a Kowalewicami. 

Jednakże porównując sytuację obecną, tj. o d  lat 70. ubiegłego stulecia (kie
dy  to najstarsze z analizowanych zdjęć lotniczych zostało wykonane), z obra
zem osadnictwa w XIX wieku, widać wyraźnie, iż teren grodziska przestał być 
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18. Fragment arkusza mapy Urmesstischblatt, brak widocznych śladów po obwałowaniach, 
droga ze Starego Krakowa do Kowalewie przebiega jedynie po wschodnim zboczu gro
dziska, widoczne budynki na tle ziem uprawnych; oprać, własne 

zasiedlany. Ta zmiana nastąpiła najprawdopodobniej wskutek przesiedleń lud
ności, z jakimi mieliśmy do  czynienia p o d  koniec II wojny światowej. 

O ile należałoby podjąć studia historyczne lub etnograficzne nad tym, kie
dy  dokładnie zabudowania na grodzisku zostały opuszczone, to nie m a  wątpli
wości, iż w ciągu nieco ponad 70 lat krajobraz tego miejsca zmienił się diame
tralnie. Obszar funkcjonujący jako miejsce zamieszkania i pracy stał się ukrytą 
w lesie strefą z zupełnie innymi znaczeniami. 

Przeprowadzone na terenie stanowiska pomiary laserowe pozwoliły uzy
skać dokładny model terenu. Umożliwiły one nie tylko narysowanie map wy
sokościowych grodziska oraz częściową weryfikację wyników badań z lat 60. 
XX wieku, ale i przyjrzenie się mikrorzeźbie rejonu. Na Messtischblatter poja
wia się zlokalizowane na tym obszarze rozwidlenie drogi biegnącej z Kowalewie 
do Starego Krakowa. Umożliwia ona pokonanie zejścia z wysoczyzny do  doliny 
Jarosławianki p o  obu zboczach (wcześniej jedyna droga wiodła pomiędzy za
budowaniami na terenie grodziska i pozwalała na zejście jedynie p o  wschod
nim stoku). Przebieg obu tras jest wyraźnie widoczny na mapie przedstawiają
cej analizę nachylenia stoków względem stron świata (tabl. I B). 

Ponadto, studiując model terenu, p o  je j  obu stronach zidentyfikowano wą
skie linie, równolegle do  drogi biegnącej w kierunku północno-wschodnim. Te 
zaburzenia rzeźby wynikają z orki prowadzonej prawdopodobnie przez miesz
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kańców widocznych na archiwalnych mapach zabudowań (tabl. I B: A). Tym 
samym potwierdza się wyraźna na opracowaniach kartograficznych sytuacja 
zagospodarowania terenu oraz możliwe jest określenie wymiarów działek 
(północna - około 0,17 ha; południowa - około 0,43 ha). 

Oprócz śladów użytkowania rolnego można także dokładnie zlokalizować 
wszystkie ukazane na Messtischblatter zabudowania, a także wysunąć hipotezę, 
iż w okresie po publikacji mapy, a przed opuszczeniem tego obszaru przez osad
ników dobudowano jeszcze trzy budynki na działce południowej (tabl. I B: B). 
Kamienne fundamenty części z nich są nadal widoczne w terenie. 

Analiza nachylenia stoków względem stron świata pozwala dostrzec jesz
cze jeden element historii obszarów grodowych. Na majdanie, gdzie brak po
zostałości po prowadzonych przed 100-150 laty pracach rolnych, zlokalizo
wane są równoległe linie zorientowane na osi wschód-zachód, z lekkim od
chyleniem ku  północy (tabl. I B: C). Najprawdopodobniej są to pozostałości 
po orce wcześniejszej niż XIX-wieczna, prowadzonej na obszarze całego maj
danu po opuszczeniu grodu przez jego pierwotnych mieszkańców. Pomi
mo tego, iż ślady te są słabo widoczne w przekrojach (tabl. I B: X-Z), swoim 
kształtem przypominają rozpowszechniony w całej Europie system uprawy ty
pu  ridge andfurrow (np. Hall 1982), polegającej na orce z użyciem pługa wy
posażonego w jedną odkładnicę. Powodowało to powstawanie równoległych 
pasów wywyższeń oraz obniżeń wskutek odkładania skib na jedną stronę 
w stosunku do kierunku orki. Wraz ze zwrotem, jaki następował po dojściu 
do końca pola, skiby wybierane były z pasa częściowo już podciętego (podczas 
poprzedniego przejścia) i odkładane na stronę, do której dołożone będą kolej
ne (wraz z następnym przejściem o przeciwnym zwrocie). Wątpliwości może 
budzić jednak szerokość pojedynczych wgłębień na terenie grodziska (około 
1,5 metra), która miejscami jest zbyt mała, aby można było je  uznać za wynik 
prowadzenia prac rolnych tego typu. 

Łosiński, Olczak i Siuchniński (1971: 223-224) piszą, iż w skład umocnień 
grodowych wchodził wał z fosą na stronie południowo-zachodniej oraz moż
liwy wał na stronie północnej. Na podstawie wyników pomiarów TLS infor
macje te zostały zweryfikowane pozytywnie, możliwe jest również wysunięcie 
hipotezy, iż zarówno od strony południowej, jak i wschodniej stanowisko było 
w pewien sposób umocnione. 

Widoczne jest to w analizie Local Relief Model terenu (tabl. II A). Barwą 
czerwoną oznaczone są obszary wyniesione do 20 cm ponad najbliższą okolicę, 
żółtą ponad 20 cm, zaś turkusowe znajdują się do 20 cm poniżej najbliższych 
im terenów, niebieskie są obniżone o więcej niż 20 cm. Dzięki temu procesowi 
możliwa jest identyfikacja lokalnych różnic wysokości bez nawiązania do wy
sokości bezwzględnej (Hesse 2010). O d  wschodnich krańców głównego wału 
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aż po zejście nad Jarosławiankę - w południowo-wschodnim narożniku wyso
czyzny - wzdłuż krawędzi obserwujemy przebieg dwóch linii: żółto-czerwonej 
oraz niebiesko-turkusowej. Widać wyraźnie, że patrząc z majdanu w kierunku 
Jarosławianki najpierw napotykamy pozostałości p o  nasypie, a później p o  nie
regularnym i nieznacznym podcięciu terenu. Od zejścia nad rzekę w kierun
ku północnym rozpoznać możemy ślady po nasypie bez wyraźnego podcięcia 
(z powodu jego braku lub niemożliwości rozpoznania za pomocą tej analizy). 
Nasyp ów na całej analizowanej długości ma około 6 m szerokości i wznosi 
się miejscami ponad 0,5 m nad płaski majdan. Być może jest to pozostałość 
po wale, który dodatkowo umacniał gród od strony Jarosławianki. 

Wspomniane nieregularne podcięcie krawędzi wysoczyzny w części po
łudniowej znajduje kontynuację w głównym wale. Naszym zdaniem, z tego 
powodu prawdopodobnie można wykluczyć obecność suchej fosy w części 
południowej grodziska. Powstanie tych bardziej liniowo ułożonych wgłębień 
niż rzeczywistej linii podcięcia być może należy wiązać ze zrębem porastają
cych umocnienia drzew. Sam wał, mocno zniszczony wyraźnymi wgłębienia
mi, piętrzy się miejscami do 4 metrów ponad majdan, zaś w najwyższym miej
scu sięga około 5 metrów ponad nawierzchnię drogi Kowalewice - Stary Kra
ków przecinającą go w północnej części. 

1.4. G r o d z i s k o  w O s t r o w c u  (stan. 6 )  

Grodzisko nizinne nad jeziorem Ostrowieckim, z wklęsłym majdanem i ze
wnętrznym wałem, było najbardziej monumentalnym ze wszystkich stanowisk 
badanych w trakcie realizacji projektu (il. 19). Gród - pierwotnie zlokalizowa
ny na półwyspie wcinającym się w akwen od północy - opływały (od strony 
północno-wschodniej) wody Kosierzewki, wypływającej z jeziora w kierunku 
Kosierzewa. 

Podczas badań w latach 60. XX wieku nieckę pomiędzy wschodnią częścią 
obwałowań zewnętrznych i głównych grodu zinterpretowano jako prawdopo
dobny ślad p o  bramie (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 189-198). 

Podobnie jak pozostałości grodowe w Starym Krakowie, stanowisko w Ostrow
cu oraz jego najbliższe okolice porasta las liściasty, co skutecznie uniemożliwia ar
cheologiczne rozpoznanie z powietrza. Analiza pionowych zdjęć lotniczych po
zwala wysunąć wnioski, iż teren ten był użytkowany w ten sposób co najmniej 
od lat 60. XX wieku (najstarsze z interpretowanych zdjęć wykonano w 1968 
roku). Biorąc pod uwagę, że widoczne na nim drzewa były wówczas doro
słe, można przesunąć datę zalesienia o kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wstecz. 
Na arkuszu 1766 Wussow mapy Messtischblatt z 1897 roku obszar grodziska 
również porastają lasy. Widzimy więc, że sposób użytkowania tego rejonu nie 
zmienił się w ciągu ostatnich stu lat. 
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19. Mapa wysokościowa grodziska w Ostrowcu, cięcie warstwicowe co 1 m; oprać, własne 

Jednocześnie na podstawie analizy danych i informacji przestrzennych 
możemy stwierdzić, iż wraz postępującym osuszaniem jeziora zmieniła się 
okolica wokół grodziska. Pomimo odprowadzania p o d  koniec XIX wieku 
większości wody  z zatoki opływającej stanowisko o d  zachodu, to wciąż sta
ła ona w niektórych miejscach (il. 20). Podmokłego wówczas obszaru nie po
rastała wysoka roślinność. Jednakże z upływem lat, gdy grunt stał się bardziej 
suchy, możliwe było wykorzystanie terenów na zachód o d  stanowiska jako łąk 
i pastwisk. Z czasem doszło zaś do  ich częściowego zalesienia. 

Widzimy więc, j a k  wskutek podjętych działań melioracyjnych możliwości 
postrzegania grodziska uległy zmianie. Po pierwsze, stanowisko wraz z pół-
wyspem, na jakim było umiejscowione, nie wcina się już  charakterystycznie 
w jezioro. Po drugie, dostęp do  niego o d  strony wsi  został ułatwiony - nie trze
b a  j u ż  pokonywać drogi wokół zatoki. 

Jednakże wraz  z postępującym zalesieniem obszar grodowy jest  bar
dziej zasłonięty. Powoduje to pewnego rodzaju zamykanie czy też odcina
nie krajobrazu grodziska zarówno o d  jeziora, nad którym jest  położone, j a k  
i Ostrowca. 

Widoczna jednocześnie na arkuszu Messtischblatt i na współczesnych ma
pach topograficznych regulacja oraz pogłębianie Kosierzewki wiąże się ze zmia
ną warunków wodnych jeziora Ostrowieckiego. Przebieg koryta pogłębionego 
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20. Fragment arkusza mapy Messtischblatt z widocznym grodziskiem (Burgwall) oraz osu
szaną zatoką położoną na zachód od stanowiska, a także uregulowanym biegiem Ko-
sierzewki; oprać, własne 

cieku widoczny jest w północno-wschodniej części obszaru poddanego po
miarom TLS (tabl. II B). W miejscu ostrego skrętu biegu rzeczki k u  północy 
dochodzi do  niej pas  obniżenia terenu, ciągnący się wzdłuż zewnętrznych ob
wałowań (częściowo również pogłębiony). Być może jest to pozostałość p o  fo
sie, która otaczała wały od  północy oraz zachodu. 

W wyniku pomiarów laserowych rozpoznano nasyp (o szerokości między 
10 a 20 metrów i przewyższeniu sięgającym 1,2 metra) zlokalizowany na pół
nocny zachód od głównych wałów. Można przyjąć hipotezę, iż jest to ślad p o  ko
lejnym pasie umocnień, o którym nie wspominają Łosiński, Olczak i Siuchniń-
ski (1971). Poza tym jednym elementem pomiary laserowe potwierdziły wnio
ski badaczy wysunięte pod koniec lat 60. XX wieku. 

2. Wartość konserwatorska badań 

Jak wspomnieliśmy w e  wstępie, większość z analizowanych w ramach projek
tu grodzisk badanych było p o  raz ostatni pod  koniec lat 60. ubiegłego stulecia 
(z wyjątkiem stanowiska w e  Wrześnicy). Z tego powodu bardzo istotne było 
rozpoznanie stanu zachowania poszczególnych obiektów w celu identyfikacji 
zmian, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przeprowadzenie 
naziemnego skaningu laserowego pozwoliło uzyskać szczegółowe modele te
renu. Na ich podstawie wykonano w środowisku Systemów Informacji Prze
strzennej między innymi identyfikację zniszczeń oraz naniesienie ich na ma
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py stanowisk. Rozpoznano liczne wkopy rabunkowe (Wrześnica, Ostrowiec) 
i pozostałości po prowadzonych wcześniej badaniach archeologicznych (Wrze
śnica). Zmapowano zniszczenia powstałe wskutek prowadzonej gospodarki 
leśnej (Stary Kraków, Ostrowiec, Wrześnica), rolnej (Sławsko, Stary Kraków, 
Wrześnica) i wynikającej z rozbudowy sieci drogowej (Stary Kraków, Sław
sko). Dokładnie określono skutki erozji wodnej (Wrześnica, Ostrowiec), dzia
łalności zwierząt (Wrześnica, Stary Kraków) oraz wtórnego zasiedlenia stano
wisk archeologicznych (Stary Kraków). 

Porównanie wyników tych analiz wraz z opisem stanu zachowania obiektów 
określonym podczas badań z lat 60. XX wieku pozwala wysunąć kilka wniosków. 
Po pierwsze, metoda naziemnego skaningu laserowego doskonale sprawdza 
się w rozpoznaniu rzeźby terenu zarówno stanowisk płaskich, jak i o skom
plikowanej rzeźbie. Pozwala ona uchwycić różnice w mikrorzeźbie badanych 
obszarów, a dzięki zastosowaniu różnorodnych algorytmów przetwarzających 
dane pochodzące z TLS możliwa jest identyfikacja zniszczeń. Efektywność 
analiz pozyskanych tą metodą danych przestrzennych czyni naziemny ska
ning laserowy niezwykle przydatnym narzędziem monitorowania obiektów 
archeologicznych umożliwiającym wykrycie nawet najłagodniejszych proce
sów degradacji substancji zabytkowej. 

Po drugie, o ile grodzisko w Sławsku jest najbardziej zniwelowanym ze wszyst
kich badanych stanowisk, przeciętym zarówno groblą, jak i kanałami meliora
cyjnymi, to brak na nim widocznych śladów po zniszczeniach spowodowanych 
przez tzw. poszukiwaczy skarbów. Paradoksalnie brak działalności tzw. detek-
torystów może wynikać właśnie z niewidocznej w terenie formy stanowiska. 
Bardziej prawdopodobne jest jednak stwierdzenie, że jest to rezultat bliskości 
zabudowań wsi i swoistej kontroli prowadzonej nad pozostałościami grodo
wymi znajdującymi się na łąkach prywatnych właścicieli. 

Po trzecie, działalność poszukiwaczy skarbów jest najintensywniejsza 
na terenie grodziska we Wrześnicy. Rozpoznano tam zarówno zupełnie świe
że wkopy, jak i pochodzące sprzed kilku, kilkunastu lat (choć z pewnością 
nie wszystkie wkopy należy wiązać wyłącznie z detektorystami), zlokalizowa
ne głównie na terenie majdanu, choć część z nich naruszyła fragmenty obwa
łowań. Te ostatnie ucierpiały również wskutek erozji wodnej oraz działalno
ści zwierząt kopiących jamy. Grodzisko nosi też liczne ślady niszczycielskiej 
dla substancji zabytkowej głębokiej orki pod las. Jest ono najsilniej zdewasto
wanym ze wszystkich badanych w trakcie projektu stanowisk. 

Po czwarte, o ile prowadzona na terenie pozostałości grodowych w Starym 
Krakowie gospodarka leśna nie doprowadziła do większych zniszczeń na te
renie majdanu, tak wał znajdujący się po południowo-wschodniej części sta
nowiska jest silnie zdewastowany. Obecne na nim wgłębienia powstały naj
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prawdopodobniej wskutek zrębu drzew porastających go w przeszłości. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż buki wciąż rosną na umocnieniach, a obszar grodziska 
nie został wyłączony z gospodarczego użytkowania lasu, należy się spodzie
wać, że pozyskiwanie drewna doprowadzi w przyszłości do kolejnych znisz
czeń. Ponadto, w wyniku działalności zwierząt wał usiany jest norami. Z uwagi 
na przebieg przez stanowisko drogi ze Starego Krakowa do Kowalewie, a także 
zasiedlenia go w XIX i XX wieku w północnej części, możemy zaobserwować 
wkopy wynikające prawdopodobnie z prowadzonych na obszarze grodziska 
prac gospodarczych. 

Po piąte, stanowisko w Ostrowcu pomimo zalesienia jest zachowane w bar
dzo dobrym stanie. Brak w nim wyraźnych zniszczeń, choć w północno-
wschodniej części wałów zewnętrznych znajduje się niecka powstała prawdo
podobnie wskutek wielokrotnego wjazdu na teren grodziska ciężkiego sprzętu 
(np. ciągnika). Odnotowano jeden wkop rabunkowy (na terenie majdanu). Je
żeli hipoteza o trzecim pasie umocnień byłaby prawdziwa, to należałoby pod
jąć poszukiwania dalszego przebiegu owych obwałowań w kierunku wschod
nim. Mogły one zostać zniszczone wskutek regulacji Kosierzewki. 

Zupełnie innym elementem realizacji projektu badawczego była budo
wa przestrzennej bazy danych o stanowiskach archeologicznych gminy Sław
no. Jej architektura, oparta na systemie klient - serwer, wykorzystywała opro
gramowanie open-source: QuantumGIS, PostGIS oraz PostrgreSQL. Zostały 
do niej wprowadzone informacje o stanowiskach pozyskane w trakcie realiza
cji programu AZP. Przekazana do urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie baza posłuży do realizacji poli
tyki ochrony dziedzictwa archeologicznego. Wykorzystanie Systemów Infor
macji Przestrzennej (GIS) zwiększa bowiem efektywność zarządzania dzie
dzictwem. 

3. Wartość popularyzatorska badań 

Jednym z celów działalności Fundacji „Dziedzictwo" jest zaangażowanie lo
kalnej społeczności w ochronę dziedzictwa kulturowego ziemi sławieńskiej. 
Trudno jest jednak dbać o relikty przeszłości, której się nie zna. Jak wykazały 
bowiem wyniki badań antropologicznych przeprowadzonych w ramach oma
wianego projektu, najdawniejsze dzieje omawianego regionu są bardzo sła
b o  znane mieszkańcom. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele. Jednym 
z nich jest z pewnością położenie trzech stanowisk w lasach, daleko od siedlisk 
ludzi i dróg. Z kolei grodzisko w Sławsku, choć położone w bezpośrednim są
siedztwie wioski, nie posiada własnej formy terenowej, nie jest więc widoczne 
dla postronnego i niezorientowanego obserwatora. Słabe rozpoznanie historii 
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tych miejsc przez archeologów również nie sprzyja popularyzowaniu wiedzy 
o nich wśród lokalnej społeczności. 

Dodatkową trudnością jest z pewnością fakt, iż ziemia sławieńska to obszar, 
na którym po II wojnie światowej nastąpiła wymiana ludności z niemieckiej 
na polską. Potomkowie tamtych osadników ciągle nie są związani z otaczają
cym ich krajobrazem (Sroka, Rączkowski 2003). Choć z pewnością w ostat
nich latach tendencja do uznawania najbliższej okolicy za „własną" jest znacz
nie większa niż dawniej. 

Niezmienny jest jednak brak zainteresowania lokalnej społeczności wystę
pującymi w sąsiedztwie reliktami przeszłości (Wróblewska 2008). Być może 
jest to efekt małej perswazyjności ukrytych w lasach pozostałości po średnio
wiecznych grodach oraz przekute w znane od lat potoczne przekonanie, że cie
kawe rzeczy i interesujące miejsca nie mogą być tuż obok nas. 

Wykorzystanie najnowszych technologii do pozyskania danych na temat 
badanych stanowisk umożliwiło zniwelowanie przeszkody w postaci trud
ności z dostępem do grodzisk oraz problemy z ich dostrzeżeniem w terenie. 
Przy użyciu narzędzi GIS, archeologiczne dane przestrzenne przetworzone 
zostały do formy wirtualnej rzeczywistości. Wyniki badań udostępniono na
stępnie w formie możliwej do otwarcia przez każdego użytkownika kompu
tera (np. dzięki aplikacji GoogleEarth), co pozwoliło uzyskać zdalny dostęp 
do badanych stanowisk, ukazanych w otoczeniu wirtualnych krajobrazów, 
każdej zainteresowanej osobie. 

Jednym z głównych założeń projektu było zaprezentowanie wyników pro
wadzonych badań nie tylko specjalistom. Odbiorcami wiedzy o rezultatach 
projektu mieli być także mieszkańcy miejscowości, na których terenie poło
żone są cztery badane nieinwazyjnie grodziska. W tym celu przeprowadzo
ny został cykl wykładów w szkołach podstawowych i gimnazjach, do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z wymienionych miejscowości. Prelekcjom to
warzyszyła wystawa posterowa prezentowana w każdej ze szkół przez około 
tydzień. Uczestnikom spotkań przedstawiono zastosowane w trakcie badań 
metody i pozyskane wyniki oraz proponowane formy wykorzystania wiedzy 
0 badanych stanowiskach do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. 

Wykłady oraz wystawa zostały bardzo życzliwie przyjęte przez władze szkół 
1 nauczycieli. Wielokrotnie podkreślali oni, że zbyt mało jest informacji o tym, 
co działo się w ich najbliższej okolicy w czasach dawniejszych niż X V  wiek 
oraz że są zbyt trudno dostępne, również z uwagi na specyficzny język, jakim 
są opisywane. Spotkania te budziły także zainteresowanie wśród uczniów, kil
kakrotnie kończąc się całą serią pytań dodatkowych. Szczególną uwagą cieszyły 
się komputerowe wizualizacje grodzisk, które sprawiały, że słuchacze zwiedzali 
j e  bez opuszczania sali wykładowej, co podsycało ich zainteresowanie. 
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Podjęto również próby zorganizowania spotkań dla dorosłych mieszkań
ców Udało się to jedynie w Sławsku, gdzie na prelekcję przyszła jedna oso
ba (zastępca sołtysa) oraz w Starym Krakowie - tu słuchaczy było około 30, 
w większości dorosłych. Spotkanie zakończyło się wyprawą na stanowisko, 
dla wielu uczestników była to pierwsza wizyta w tym miejscu. W ramach pre
lekcji w Starym Krakowie można było również zweryfikować podejrzenia do
tyczące tego, iż wirtualny dostęp do stanowisk zniechęci do ich odwiedzania 
w rzeczywistości. Wnioski są raczej odwrotne - wcześniejsze obejrzenie wizu
alizacji komputerowej stanowiska skłoniło uczestników wyprawy do poszuki
wania, w czasie je j  trwania, szczegółów zaobserwowanych na ekranie kompu
tera oraz zwracania uwagi na elementy ukształtowania terenu, które umknę
ły archeologom. Choć żaden model komputerowy nie zastąpi nam dostępu 
do oryginału - czy to grodziska, czy pojedynczych artefaktów, to wykorzysta
nie współczesnych metod rozpowszechniania wiedzy o przeszłości może przy
czynić się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym i umożliwić 
spojrzenie na nie z zupełnie nowej perspektywy. 

Wycieczka na stanowisko w Starym Krakowie, z racji mniej formalne
go niż prelekcja charakteru, dała również możliwość poznania opinii miesz
kańców wioski i okolicy na temat możliwych dalszych losów grodziska. Do
strzegali oni wyjątkowość tego miejsca i jego walory, jako potencjalnej atrak
cji turystycznej, rozumieli potrzebę zadbania o nie, mówiąc równocześnie, że 
z pewnością nie jest to w tej chwili ich priorytet. Idealnym dla nich rozwiąza
niem byłaby sytuacja, w której to ktoś z zewnątrz (!) zająłby się uporządkowa
niem terenu grodziska i późniejszą opieką nad nim. 

Prelekcja omawiająca etapy realizacji projektu i pozyskane wyniki została 
również zaprezentowana w czasie sesji Rady Gminy Sławno. Wysłuchali je j  rad
ni, urzędnicy gminni oraz uczestniczący w sesji mieszkańcy gminy. Do wszyst
kich mieszkańców historycznego obszaru ziemi sławieńskiej adresowane były 
artykuły publikowane w tygodniku „Obserwator Lokalny". Ponadto drukiem 
ukazał się kilkunastostronicowy Archeologiczny przewodnik po ziemi sławień
skiej przeznaczony przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych i gim
nazjów. Został on przesłany w kilku egzemplarzach do wszystkich bibliotek 
szkolnych i publicznych działających na terenie powiatu sławieńskiego. 

Zakończenie 

Projekt „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów ziemi sławieńskiej" zre
alizowany przez Fundację „Dziedzictwo" obfitował w interesujące i niejedno
krotnie zaskakujące wyniki, jak  choćby identyfikacja śladów orki, pochodzą
cej z dwóch różnych okresów dziejowych, na stanowisku w Starym Krakowie. 
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Rezultaty badań w sposób znaczący poszerzyły naszą wiedzę o średniowiecz
nej przeszłości ziemi sławieńskiej. Istotny był również sposób pozyskania tej 
wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnych, spełniają
cych wymogi współczesnych zaleceń konserwatorskich. Niezwykle ważnym 
elementem zakończonych działań było rozpowszechnienie wiedzy o grodzi
skach, ich kontekście krajobrazowym oraz dziejach po okresie pierwotnego 
zamieszkania. Głównym adresatem tego przekazu stała się społeczność lokal
na. Do niej adresowano artykuły w lokalnej prasie, prelekcje, wystawę oraz 
Archeologiczny przewodnik po ziemi sławieńskiej. Jednym z istotnych elemen
tów było położenie nacisku na to, jak wiedzę o przeszłości można wykorzystać 
do budowy przyszłości regionu. 

Na terenie powiatu sławieńskiego, na skutek zmian na mapie geopolitycz
nej Europy wprowadzonych po II wojnie światowej, dokonała się całkowita 
wymiana ludności. Poprzedni, niemieccy mieszkańcy tego terenu zostali wy
siedleni do Niemiec, a na ich miejsce sprowadzano ludność głównie z połu
dniowego wschodu i wschodu Polski. Efektem tych działań było przerwanie 
ciągłości kulturowej. Nowi mieszkańcy nie nawiązywali głębszych relacji z za
stanym krajobrazem, który był dla nich obcy i który początkowo, jako ponie
miecki, wywoływał raczej negatywne uczucia wywołane przeżyciami wojen
nymi. 

Ten brak więzi z dziedzictwem kulturowym regionu skutkował nie tylko 
brakiem troski o nie, ale również niechęcią do jego poznawania. Nawet pró
by wykazania „słowiańskości" tych ziem przez ówczesne władze nie zmieni
ły podejścia mieszkańców do otaczających ich pozostałości dawnych dziejów. 
Dopiero kolejne pokolenia zaczęły wykazywać zainteresowanie historią rejo
nu, który zamieszkują. Jednak nawet dla nich istotny bywa kontekst etniczny, 
co skutkuje niejednokrotnie podejmowaniem prób udowadniania, że ta prze
szłość jest nasza, ponieważ jest słowiańska. 

Realizując projekt „Teledetekcja archeologicznych krajobrazów ziemi sła
wieńskiej" pokazywaliśmy bogactwo dziejowe tego obszaru bez odnoszenia 
się do tego, do jakich grup etnicznych należeli jego dawni mieszkańcy. Waż
niejsze było rozbudzenie poczucia dumy wśród współczesnych mieszkańców 
z powodu wyjątkowości miejsca, w którym żyją. 

Istotnym elementem prezentacji wiedzy o przeszłości było też wskazywa
nie możliwych sposobów wykorzystywania je j  w rozwoju gospodarczym re
gionu. Powiat sławieński, z racji swojego nadmorskiego położenia oraz du
żego zalesienia i licznego występowania jezior, ma naturalne predyspozycje 
do rozwoju turystyki. Dotychczas jednak korzystały z tego głównie miejsco
wości położone bezpośrednio nad morzem. Ogromna liczba dobrze zacho
wanych stanowisk archeologicznych znajdujących się na tym terenie, głównie 
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w pewnym oddaleniu od  wybrzeża, daje szansę na przyciągnięcie turystów 
również d o  miejscowości położonych w głębi lądu i do  znalezienia nowych 
źródeł zarobkowania przez szerszy k r ą g  jego mieszkańców. 

Główną trudnością w korzystaniu z tych zasobów jest brak wiedzy o ich 
występowaniu wśród mieszkańców regionu i jego władz, a w konsekwencji 
także brak pieniędzy na uporządkowanie tych miejsc oraz budowę infrastruk
tury  w postaci dróg i ścieżek dojazdowych, parkingów czy miejsc odpoczynku, 
które umożliwiłyby udostępnienie ich szerokiej publiczności. Przeprowadzo
na w ramach projektu akcja informacyjna z pewnością poszerzyła k r ą g  osób 
rozumiejących potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego oraz korzyści z te
go  płynące. Wojewódzki Urząd Konserwatorski oraz Urząd Gminy Sławno, 
na której terenie położone były trzy z czterech badanych grodzisk, zyskały na
tomiast doskonałe narzędzie d o  monitorowania stanu zachowania stanowisk 
położonych na terenie gminy oraz planowania działań mających na celu ich 
ochronę w postaci przestrzennej bazy danych zbudowanej w środowisku GIS, 
zawierającej informacje o tych miejscach. 

Nie należy również zapominać, że projekt był szeroko prezentowany spo
łeczności naukowej na konferencjach w Polsce i Europie. Zastosowane bo
wiem metody badawcze, włączenie badań antropologicznych jako sposobu 
na rozpoznanie stosunku społeczności lokalnej d o  dziedzictwa kulturowego 
regionu oraz zasięg akcji popularyzującej rezultaty projektu uczyniły z niego 
przedsięwzięcie unikatowe, szczególnie na terenie naszego kraju. 
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Archaologische Teledetektion 
der Landschaft des Kreises Sławno (Schlawe) 
Zusammenfassung 

Mittelalterliche Burganlagen gehóren zu den bekanntesten und erkennbaren Spu-
ren der vergangenen Tatigkeiten der Menschen. In Zeiten ihrer Nutzung erfiillten 
sie wahrscheinlich politische, gesellschaftliche oder religióse Funktionen. Sogar 
verlassene Burganlagen waren in der Landschaft noch immer zu erkennen. Doch 
mit der Entwicklung z.B. der Landwirtschaft oder der Ausbreitung der Walder, 
gerieten sie in Vergessenheit, sie verschwanden vor den Augen des Beobachters. 

Das Schlawer Land ist reich an archaologischen Uberresten, jedoch ist es den 
Bewohnern nicht bekannt, wie die Ebnung der Burganlagen in Sławsko (Alt-
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Schlawe), der Hauptstadt des Schlawer Fiirstentums, nicht weit von der heutigen 
Ortschaft gelegen, zeigt. Die heutige Weide gleicht vielen anderen in der Uber-
schwemmungsterasse der Wipper. Das Projekt „Teledetektion archaologischer 
Landschaften der Schlawer Land" wird von der Stiftung „Dziedzictwo/Erbgut" 
realisiert, finanziert vom Kultusministerium (Nr. 1548/11) und der Gemeinde 
Sławno. Das internationale Projekt „Archaeo Landscapes Europę" hat das Ziel, 
mittelalterliche Burganlagen des Kreises den Bewohnern, der Verwaltung und 
den Touristen naher zu bringen. Mit Hilfe moderner Methoden und Techniken 
ist es gelungen, vier Burganlagen zu identifizieren, in Ostrowiec (Wusterwitz), 
Stary Kraków (Alt-Krakow), Sławsko und Wrześnica (Freetz). Das breite Spekt
rum der Untersuchungsmethoden erlaubte uns, ohne Schaden anzurichten, das 
bisher schon bekannte Wissen zu erweitern und neue Informationen zu verarbei-
ten. Die neu entdeckten Angaben konnten mit traditionellen archaologischen Ta-
tigkeiten nicht aufgedeckt werden. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten in Sachen archaologischen Bestandes in der Ge
meinde Sławno, wurde der Verwaltung, dem Bezirkskonservator und dem Um-
weltschutz iibergeben. Es wurde eine visuelle Information erstellt, ohne die heu
tigen dichten Walder und mit iiberschaubaren Zugangen zum Inhalt der Vergan-
genheit „Am Feldrain". Die Erfolge der Untersuchungen sind in einer attraktiven 
und iiberzeugenden Form der Bevólkerung und der Verwaltung des Kreises vor-
gestellt worden. 
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Naturalne krajobrazy ziemi sławieńskiej 
w kontekście geologicznej historii 
Pomorza 

Wstęp 

„Krajobraz" to pojęcie występujące w języku potocznym, więc zwykle ludziom 
wydaje się, że wiedzą na ten temat wszystko i mogą się dowolnie wypowiadać 
i działać. Niestety, skutki tego są dość marne, o czym świadczy wygląd współ
czesnego krajobrazu Polski. Każdy, kto był na mitycznym do niedawna Zacho
dzie, mógł się bez trudu przekonać, że mimo dużo większej gęstości zaludnienia 
tamtejsze krajobrazy w olbrzymiej większości nie sprawiają wrażenia brzydkich 
i chaotycznych. Jest to rezultat znacznie poważniejszego niż u nas traktowania 
kwestii planowania przestrzennego, architektury krajobrazu i architektury, ale 
także większej znajomości tradycji, rozumianej również jako świadomość cech 
krajobrazów naturalnych i ich przekształceń w przeszłości historycznej. 

Artykuł ten odnosi się d o  niewielkiego obszaru, relatywnie mało prze
kształconego, ale zagrożonego dewastacją zarówno pozostałości krajobrazu 
naturalnego (zachowanego dotąd przede wszystkim w zakresie rzeźby i budo
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w y  geologicznej), jak i przekształconej w czasach historycznych szaty roślinnej 
oraz architektury wiejskiej i układów ruralistycznych. 

1. Położenie fizycznogeograficzne ziemi sławieńskiej 

Pod pojęciem „ziemi sławieńskiej" rozumie się zazwyczaj obszar obecnego po
wiatu sławieńskiego lub teren powiatu w jego dawnych granicach, to jest przed
wojennych (Landkreis Schlawe) lub powojennych, wielokrotnie się zmieniają
cych1. Niniejsza praca dotyczy powiatu sławieńskiego w jego dzisiejszych gra
nicach administracyjnych. 

Omawiany rejon położony jest w północno-wschodniej części wojewódz
twa zachodniopomorskiego. Środkową część obszaru powiatu zajmuje miasto 
Sławno. Powiat sąsiaduje od wschodu i południowego wschodu z położonym 
w województwie pomorskim powiatem słupskim, zaś od zachodu i południo
wego zachodu z leżącym w województwie zachodniopomorskim powiatem 
koszalińskim. Jego powierzchnia wynosi obecnie 1043,26 km2. 

Większa część powiatu sławieńskiego położona jest na wyróżnionym przez 
Jerzego Kondrackiego (1994; 1998) obszarze mezoregionu Równina Sławień-
ska (313.43). Jedynie jego południowy skraj leży na terenie mezoregionu Wy
soczyzną Polanowska (313.46). Oba te mezoregiony stanowią części makrore
gionu Pobrzeże Koszalińskie (313.4). Północny pas powiatu, położony wzdłuż 
linii brzegowej Bałtyku jest fragmentem mezoregionu Wybrzeże Słowińskie 
(313.41), które wraz z Równiną Sławieńską wchodzą w skład makroregionu 
Pobrzeże Koszalińskie (313.4), a ten w skład podprowincji Pobrzeże Połu-
dniowobałtyckie (313.). Z kolei Wysoczyzną Polanowska jest elementem ma
kroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), który jest częścią pod
prowincji Pojezierze Południowobałtyckie (314.-315.). Wszystkie wyróżnio
ne jednostki terytorialne leżą w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31.) (tabl. 
III A; Kondracki, Ostrowski 1994). 

Podobnie określić można położenie powiatu sławieńskiego, stosując po
dział regionalny Pomorza autorstwa Bolesława Augustowskiego (1977). We
dług tego ujęcia, większość powiatu leży na terenie Równiny Słupskiej (9), 
przy czym kilkukilometrowy pas położony wzdłuż brzegu morza stanowi część 
Wybrzeża Słowińskiego (10). Obie należą do Pobrzeża Zachodniopomorskie
go, elementu składowego Pobrzeża Pomorskiego. Południowo-wschodni frag
ment powiatu obejmuje skrajną część Pojezierza Bytowskiego (20), która sta
nowi element Pojezierza Zachodniopomorskiego - części składowej Pojezie
rza Pomorskiego. 

1 Wikipedia,  hasło: Powiat Sławno, dostęp  12 III 2012.  
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Na dość urozmaicony krajobraz wąskiego pasa Wybrzeża Słowińskie
go  składają się: plaże, nadmorskie wydmy, klify, przymorskie jeziora i bagna 
oraz skłony wzgórz morenowych i równin wysoczyznowych. 

Środkowa część Równiny Sławieńskiej jest mało urozmaicona i wznosi 
się do  rzędnych 40-60  m n.p.m. Znajduje się w ramach dość obszernych do
lin Grabowej, Wieprzy i Reknicy. Najbardziej zróżnicowana jest j e j  północna 
część ze wzgórzami morenowymi sięgającymi 72 m n.p.m. (Wzgórza Barzo-
wickie). Stopień urozmaicenia rzeźby rośnie również w kierunku południo
wym, gdzie występują wzgórza i pagóry morenowe oraz kemowe okolone 
względnie płaskimi powierzchniami glacifluwialnymi. Płaskie bądź faliste po
wierzchnie wysoczyznowe rozcięte są przez niezbyt liczne rynny subglacjalne, 
doliny erozyjne i dolinki denudacyjno-erozyjne. Lokalnie wysoczyznę nadbu
dowują niewysokie, płaskie kemy i nieliczne ozy. 

Niewielki fragment Wysoczyzny Polanowskiej występujący na terenie po
wiatu charakteryzuje się dość żywą rzeźbą i występowaniem fragmentów wy
soczyzny pagórkowatej na tle wysoczyzny falistej i dość urozmaiconą rzeźbą 
sandrową, a także obecnością dużej rynny subglacjalnej, obecnie odwadnianej 
przez Reknicę. 

2. Pojęcie krajobrazu 

„Krajobraz" to termin wieloznaczny, stosowany zarówno w języku potocz
nym, j a k  i różnych dziedzinach nauki: geografii, ekologii, biologii, architek
turze czy geochemii, różnie definiowany i interpretowany2. Harald Plachter 
(1995) wyróżnił cztery rodzaje krajobrazów: naturalne i seminaturalne, kultu
rowe tradycyjne, rolnicze nowoczesne i terenów zurbanizowanych, przy czym 
krajobrazy naturalne i seminaturalne funkcjonują, według tego autora, zgod
nie z prawami przyrody. 

Pierwszą typologię krajobrazu Polski opracował w końcu lat 50. X X  wie
k u  Jerzy Kondracki (1960). Zgodnie z jego założeniami, głównym czynnikiem 
krajobrazotwórczym jest rzeźba powierzchni Ziemi. Ukształtowanie terenu, 
związane ściśle z budową geologiczną i sytuacją geomorfologiczną decyduje 
o zróżnicowaniu pozostałych elementów systemu krajobrazowego: gleb, wód, 
szaty roślinnej i świata zwierzęcego (Kondracki 1960; Richling 2005a; 2005b). 

W roku 1984 powstała nowa wersja podziału krajobrazowego Polski, opra
cowana przez zespół p o d  kierunkiem Jerzego Kondrackiego i Andrzeja Ri-
chlinga (Richling 1984). Według niej, na nizinach głównym czynnikiem kra
jobrazotwórczym jest typ genetyczny rzeźby, z którym związany jest charakter 

2 Wikipedia, hasło: Krajobraz, dostęp 19 I 2012. 
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litologiczny skał, stosunki wodne, gleby i roślinność. Krajobrazy nizin dzie
lą się na cztery rodzaje: glacjalny, peryglacjalny, fluwioglacjalny i eoliczny, 
przy czym podział na gatunki krajobrazów przeprowadzono, biorąc pod uwa
gę deniwelacje i spadki powierzchni terenu (Richling 1984; 2005b; por. też 
tabl. III A, B). 

3. Budowa geologiczna obszaru powiatu sławieńskiego 

Omawiany obszar znajduje się w strefie położonej na obrzeżeniu jednost
ki tektonicznej, zwanej synklinorium brzeżnym, wskutek czego podłoże pre-
kambryjskie znajduje się tu na głębokości około 3,5 km, a wszystkie zasadni
cze jednostki stratygraficzne paleozoiku i mezozoiku są w relacji do otaczają
cego przemieszczone i częściowo zredukowane erozyjnie. Szczególnie dotyczy 
to utworów kredowych, których strop został także zniszczony przez egzara-
cyjną działalność kolejnych lądolodów (Mojski 1984). Na większości obszaru 
powiatu, na osadach kredowych zalegają utwory paleogeńskie i neogeńskie, 
lokalnie również częściowo lub całkowicie zegzarowane (Uniejewska, No
sek 1986b; 1987a; 1987b). Powierzchnia utworów starszych od czwartorzędu 
(podczwartorzędowa) jest urozmaicona, najbardziej w zachodniej i południo
wej części powiatu. Tę pierwotnie położoną na rzędnej co najmniej 20-30 m 
p.p.m. (najwyżej - koło Zagórzyna, Sińczycy, Wilkowic i Sławska oraz w połu-
dniowo-wschodniej części powiatu) rozcinają dziś liczne, o niewyrównanym 
dnie i nieregularnym kształcie obniżenia. Największe z nich mają przebieg 
południkowy: jedno, zaczynające się koło Darłówka na rzędnej około 130 m 
p.p.m. i osiągające w swej południowej części, koło Jeżyczek rzędną około 200 m 
p.p.m., nawiązuje swym przebiegiem do doliny Grabowej i rozcina osady gór
nej kredy (Florek 2007); drugie biegnie na linii Jarosławiec - Sulimice i osiąga 
rzędną około 135 m p.p.m. (W. Florek 2004). Inne, o przebiegu N W  - SE bie
gną wzdłuż linii: wschodni skraj jeziora Wicko - Marszewo i Nosalin - Żab
no. Sięgają rzędnych poniżej 120 m p.p.m. Podobne usytuowanie ma obniże
nie z centrum na wschód od Staniewic, przekraczające rzędną 100 m p.p.m. 
Do obniżenia Nosalin - Żabno nawiązuje obniżenie biegnące równoleżnikowo 
na południe od linii Tychowo - Bzowo sięgające rzędnej 110 m p.p.m. Wśród 
obniżeń o przebiegu równoleżnikowym warte odnotowania jest to biegnące 
niemal równolegle do dolnego odcinka doliny Wieprzy, na południe od Darło
wa, a potem nieco na północ od Zielnowa. We wschodniej części rozcina ono 
osady eocenu i oligocenu (Filonowicz 1987). 

Obniżenia te są dziełem niszczącej (egzaracyjnej) działalności kolejnych lą
dolodów, które w plejstocenie nasunęły się na obszar Pomorza. Szczególnie ak
tywne pod tym względem były środkowopolskie zlodowacenia odry i warty. 
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Osady czwartorzędowe są reprezentowane przez gliny zwałowe, piaski i żwi
ry  glacjalne, piaski, żwiry i mułki glacifluwialne i glacilimniczne, żwiry, piaski 
i namuły fluwialne, gytie, mułki i inne utwory limniczne, torfy i inne utwory 
bagienne. Należą one do różnych pięter plejstocenu, najstarsze najprawdopo
dobniej do jednego ze zlodowaceń południowopolskich, jednak podstawowa 
masa osadów czwartorzędowych jest efektem działalności zlodowaceń odry 
i warty, a przede wszystkim zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), 
którego pobyt na tym obszarze zakończył się zaledwie kilkanaście tysięcy lat 
temu. Warto dodać, że w osadach czwartorzędowych, zwłaszcza w glinach, 
tkwią dość liczne bloki (porwaki) osadów paleo- i neogeńskich; liczniej na ob
szarach położonych na terenie gmin Postomino i Darłowo. Sporadycznie wy
stępują one na powierzchni ziemi, czego przykładem może być niewielki po-
rwak (kra lodowcowa) we wschodniej części Cisowa (Keilhack 1897a; 1897b; 
Florek 2007) czy krawędź wysoczyzny koło Mącznika i Pomiłowa, gdzie poja
wiają się piaszczyste osady mioceńskie (Uniejewska, Nosek 1987b). 

Miąższość osadów czwartorzędowych na obszarze powiatu zmienia się 
znacznie od około 146 m na zachód od Nosalina i 147 m koło Górska (130 m 
koło Jarosławca, 120 m koło Postomina, 110 m na południe od  Bzowa) do 2 m 
na południe od Sławna i Bobrowic (około 16 m w rejonie elewacji podłoża 
obejmującej okolice Sławska, Radosławia i sięgającej p o  Wilkowice oraz 20 m 
koło Bzowa). 

4. Postglacjalna historia środkowej części Pomorza 

Rozkład podstawowych form terenu i rozmieszczenie utworów powierzchnio
wych jest przede wszystkim efektem funkcjonowania zaplecza strefy margi
nalnej fazy pomorskiej stadiału głównego vistulianu, a według wielu bada
czy - fazy gardzieńskiej czy poprzedzającej ją domniemanej fazy sławieńsko-
lęborskiej. Wiek fazy gardzieńskiej, wcześniej oceniany na najstarszy dryas, 
bądź 13 200 lat BP (Rosa 1963; 1984; Kozarski 1986), obecnie datowany jest 
na 14 500 lat BP (Rotnicki, Borówka 1995). Poglądy na temat dominujących 
wówczas procesów morfotwórczych są rozbieżne. Dotyczy to głównie modelu 
deglacjacji. Znaczna część badaczy przyjmuje koncepcję frontalnej deglacjacji 
Pomorza (Keilhack 1901; 1930; Galon, Roszkówna 1967). 

Schemat deglacjacji zaproponowany przez Konrada Keilhacka (1901) zo
stał, z niewielkimi zmianami, zastosowany przez wszystkich cytowanych au
torów, a także znalazł odbicie w Przeglądowej mapie geomorfologicznej Pol
ski w skali 1:500 000, wydanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Za
gospodarowania Polskiej Akademii Nauk (Starkel 1980). Twórcy przytoczo
nych opracowań uznali fazę pomorską i gardzieńską za transgresywne, czego 
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konsekwencją było uznanie wału moren spiętrzonych i pojedynczych masy
wów morenowych położonych na północ od gminy za efekt aktywnego kształ
towania strefy marginalnej lądolodu bałtyckiego, choć najnowsze datowania 
termoluminescencyjne wskazują, że glina, budująca owe moreny, powstała 
we wcześniejszych fazach glacjalnych (Olszak i in. 2011). 

Deglacjacji towarzyszył przepływ wód roztopowych, które formowały ryn
ny subglacjalne, doliny marginalne (doliny wód roztopowych) i odcinki pra-
dolinne. Dochodziło też do zagrzebywania martwych lodów, które konserwo
wały wcześniej wytworzone zagłębienia, a później, po wytopieniu same przy
czyniły się do powstania nowych. W wyniku tych procesów powstała mozai
ka powierzchni morenowych i glacifluwialnych, porozcinanych siecią rynien 
i dolin erozyjnych, z licznymi zagłębieniami o zróżnicowanych rozmiarach 
i kształtach. 

Późny glacjał to okres intensywnego formowania się sieci dolinnej. Na ob
szarze dzisiejszego powiatu sławieńskiego powstawała ona na zrębach odwod
nienia sub- i ekstraglacjalnego, a następnie poprzez stopniowe włączanie różno-
genetycznych obniżeń w sieć odwodnienia, w systemie zlewni Wieprzy i Grabo
wej. Towarzyszyło temu wypełnianie obniżeń osadami mineralnymi i organo-
genicznymi oraz rozcinanie progów dzielących te obniżenia (por. Florek 1991). 
Wody Wieprzy i Grabowej odpływały wówczas do Bałtyku, którego brzeg leżał 
kilkadziesiąt kilometrów dalej na północ niż obecnie. Trzeba tu dodać, że obie 
te rzeki tworzyły wówczas odrębne systemy fluwialne. 

Późny vistulian, a zwłaszcza jego cieplejsze etapy (bolling, allerod), to okres 
akumulacji mułów jeziornych, gytii węglanowych i kredy jeziornej w zbiorni
kach, których znaczna część powstała wskutek wypełniania wodami roztopo
wymi, bądź dzięki wytapianiu brył martwego lodu. W wielu miejscach two
rzyły się też miąższe torfowiska mszyste, rozciągające się na obszarach wystę
powania wieloletniej zmarzliny. Dało to zapewne początek rozwojowi jeziora 
Łętowskiego, dzisiejszych jezior przybrzeżnych (Bukowo, Kopań, Wicko) i in
nych niewielkich zbiorników oraz towarzyszących im mokradłom. Wszyst
ko to działo się w warunkach ekspansji pionierskich formacji leśnych (tundra 
parkowa), czemu towarzyszył bogaty rozwój mchów, krzewinek i roślinności 
zielnej. Odgrywało to niebagatelną rolę w stabilizowaniu powierzchni terenu 
i ograniczaniu procesów stokowych. W okresach chłodniejszych (najstarszy 
dryas, starszy dryas, młodszy dryas) dochodziło do redukcji szaty roślinnej 
do zbiorowisk tundrowych, odbudowy wieloletniej zmarzliny, przy wzroście 
intensywności procesów stokowych i eolicznych. 

Holoceński rozwój pokrywy roślinnej ograniczył intensywność procesów 
stokowych, a ocieplenie klimatu zaktywizowało procesy wietrzenia chemicz
nego, co z kolei zintensyfikowało pedogenezę. Klimat nadal nosił cechy kon
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tynentalne, a temperatura lata była zbliżona do współczesnej, przy większej 
surowości zim. Sprzyjało to szybkiej degradacji wieloletniej zmarzliny, wzro
stowi infiltracji, a tym samym ługowaniu łatwo rozpuszczalnych substan
cji zawartych w osadach powierzchniowych (przede wszystkim węglanów). 
W preboreale w zbiornikach wodnych utrzymywało się zapewne wysokie tem
po akumulacji kredy jeziornej, która została następnie wyparta przez akumu
lację gytii organicznych (Madeja, Latowski 2008). 

Holoceńskie zmiany klimatu były powodem znacznych wahań poziomu 
wody w jeziorach, przy czym najniższy stan osiągnął on najprawdopodobniej 
w boreale (por. Florek 1991). W okresach bardziej wilgotnych rozwijały się 
torfowiska, częściowo wskutek zanikania jezior. W tym czasie za sprawą dzia
łania meandrujących rzek powstały równiny zalewowe Wieprzy, Moszczenicy, 
Wrześnicy, Reknicy, Ściegnicy i doszło do zabagnienia dna Wieprzy powyżej 
Sławna, a także dolin Reknicy, Moszczenicy i Radosławki. W stropie osadów 
budujących równiny zalewowe często występują mułowo-ilaste utwory powo
dziowe (mady). W okresie atlantyckim, około 6000-5500 lat BP, dzięki trans
gresji litorynowej wody Bałtyku osiągnęły poziom zbliżony do współczesne
go-

Podniesienie się poziomu wody utrudniało odpływ wód gruntowych i po
wierzchniowych, ale wpływ tego zjawiska ograniczył się do strefy przybrzeż
nej i nie wywarł żadnego nacisku na ewolucję den dolin rzecznych na obszarze 
powiatu sławieńskiego. W znaczący sposób wpłynął natomiast na powstanie 
przybrzeżnych jezior Wicko, Kopań i Bukowo. 

Rozwój osadnictwa przyczynił się do odlesienia obszaru, a w konsekwencji 
do aktywizacji procesów denudacyjnych, czego dowodem są wypełnienia do
linek denudacyjno-erozyjnych (Tylman 2011; Tylman, Krąpiec, Florek 2011) 
i rozwój pokryw madowych na dnie równi zalewowej Wieprzy (Kaczmarzyk, 
Florek, Olszak 2008). 

5. Współczesne procesy morfogenetyczne 
i ich rola w przekształcaniu krajobrazu 

Do najbardziej spektakularnych procesów współcześnie wpływających na kształ
towanie krajobrazu powiatu należy zaliczyć erozyjną działalność rzek, przede 
wszystkim Wieprzy, oraz abrazyjną morza. 

Abrazja zauważalna jest przede wszystkim na odcinku brzegu bezpośred
nio przylegającym do Jarosławca. Działalność morza była tu wspomagana roz
wojem procesów stokowych, które na klifach stymulował dodatkowo spływ 
wód gruntowych. Do niedawna był on znacznie wzmagany ucieczką ście-
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1. Jarosławiec, nisza osuwiskowa utworzona zimą 2011 r.; fot. W. Florek, 23 I 2011 r. 

ków z nieszczelnych szamb, co w sumie przyczyniało się d o  cofania się brzegu 
w tempie przeciętnym około 0,8 m/rok. Po wybudowaniu ciężkiej opaski be
tonowej tempo abrazji zwolniło, a p o  oddaniu do  użytku kanalizacji w Jaro
sławcu radykalnie zmniejszył się rozwój osuwisk. Mimo to, moim zdaniem, 
strefę nadbrzeża na odległość do  około 100 m o d  górnej krawędzi k l i fu  nale
ży traktować jako strefę zagrożoną abrazją (Florek 2004). Słuszność tej opinii 
potwierdziły zdarzenia, które miały miejsce na początku roku 2011 - powsta
ły wówczas nowe nisze osuwiskowe, a ciężka opaska betonowa pękła i wygięła 
się na długości kilkudziesięciu metrów (il. 1). Wydaje  się, że jest to m.in. efekt 
ponownego (po upływie kilkudziesięciu lat) uaktywnienia się przylegającej 
do  kli fu części wzgórz morenowych, których wewnętrzna budowa jest, wsku
tek zaburzeń glacitektonicznych, bardzo złożona. Warto tu przypomnieć, że 
atrakcyjność krajobrazowa wybrzeża abradowanego jest, niezależnie o d  jego 
stanu, zawsze duża, choć dla wczasowiczów - bardzo mała (brak plaży i moż
liwości kąpieli). 

Na odcinkach wybrzeża położonych na zachód i na wschód o d  kl i fu  jaro-
sławieckiego zaznacza się aktywna działalność wiatru. Skutkiem są nagroma
dzenia piasków eolicznych, a także wydmy nadmorskie (il. 2) w strefie przy
brzeżnej. 

Na znacznych obszarach, zwłaszcza użytków rolnych, notuje się dość in
tensywne oddziaływanie spłukiwania powierzchniowego. Dotyczy to szcze-
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2. Plaża i wydma przednia na zachód od Dąbek (km 290); fot. M. Odżygóżdż, 9 VIII 2007 r. 

golnie terenów o większym nachyleniu (stref krawędziowych wysoczyzn mo
renowych), tradycyjnie, acz całkowicie nieracjonalnie oranych wzdłuż stoku 
i do  tego zajętych p o d  uprawy roślin późno okrywających powierzchnię gleby 
(ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe). Zarówno woda, j a k  i wypłukany ma
teriał trafiają do  cieków, powodując wezbrania niekiedy przybierające rozmia
r y  powodzi. Dotyczy to przede wszystkim dna doliny Wieprzy, w mniejszym 
stopniu dna doliny Grabowej. Zalaniu ulega jedynie równina zalewowa (naj
częściej j e j  najniżej położona część), która jest użytkowana jako użytek zielo
ny lub zajęta przez oles (ols), stąd ewentualne straty materialne są minimalne. 
Na równinach zalewowych Wieprzy i j e j  dopływów p o  wezbraniach pozostają, 
zwłaszcza w sąsiedztwie koryt, niewielkie piaszczyste odsypy. 

Podobne skutki morfologiczne mogą pojawiać się na znacznie większym 
obszarze położonym nad jeziorem Wicko, w sąsiedztwie Kanału Głównego 
i w dolinie rzeki Klasztornej. Zdarzają się tu powodzie, których główną przy
czyną mogą być cofki sztormowe, występujące w okresie jesienno-zimowym. 
Sprzyja temu niskie położenie wspomnianego obszaru (rzędne poniżej 1 m 
n.p.m.), stale wysoki poziom w ó d  gruntowych, a okresowo także długotrwa
łe opady atmosferyczne. Zalaniem zagrożona jest część zabudowań wsi  Jezie-
rzany i Łącko. Cofki sztormowe obejmują swym zasięgiem także dolny bieg 
Wieprzy w rejonie Darłowa oraz zalewowe tereny przylegające d o  jezior Ko
pań (zwłaszcza o d  strony zachodniej, gdzie teren równi torfowej sąsiadującej 
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3. Wezbranie roztopowe Wieprzy, żółtawe wody rzeki są silnie obciążone zawiesiną spłu
kaną z pól; fot. W. Florek, 6 II 2011 r. 

z jeziorem został rozprzedany pod  zabudowę rekreacyjną) i jeziora Bukowo, 
w sąsiedztwie Dąbek i Żukowa Morskiego. 

Okres występowania spiętrzeń sztormowych sprzyja także powstawaniu 
odsypów „korkujących" kanały łączące jeziora przybrzeżne z morzem. Wiąże 
się to z jednej  strony z tworzeniem się delt wstecznych w jeziorach (w czasie 
wlewów spiętrzonych w ó d  morskich do  jezior) i blokowaniem odpływu w ó d  
ze zlewni jezior do  morza, gdy cofki ustępują. Warto tu również wspomnieć 
o możliwości wystąpienia w dolinach Grabowej, Wieprzy i na terenie innych 
obniżeń nadmorskich zjawiska zwanego „niedźwiedziem bałtyckim", polega
jącego na nagłym występowaniu fal morskich o wysokości sięgającej 3 m, któ
re wdzierając się w głąb lądu, czynią poważne szkody, zwłaszcza w zabudo
wie nadrzecznej. Źródła historyczne dokumentują skutki takich zjawisk, które 
dotknęły m.in. Darłowo (Rosenow 1938; Majewski 1977; Florek 1996; 2007). 
Wiele wskazuje, że źródłem tych fal mogły być podmorskie wstrząsy sejsmicz
ne, a więc miały one charakter tsunami. 

Ważnym czynnikiem rzeźbotwórczych w ostatnich wiekach jest człowiek 
(Florek 1991; Florek, Florek, Kaczmarzyk 1998; Rączkowski 2008). Skutki je
go  działalności dają się udokumentować o d  średniowiecza, kiedy to na terasie 
kemowej i nadzalewowej w rejonie Wrześnicy powstały kurhany, a na równi
nie zalewowej Wieprzy okolone wałami grodziska (koło Sławska i Wrześnicy). 
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Budowano j e  również na wyższych poziomach morfologicznych w dolinach 
rzek (np. na zachód od Starego Krakowa, u zbiegu doliny Wieprzy i je j  dopły
wu - Jarosławianki). Dokonane wówczas odlesienia prawdopodobnie prze
kroczyły połowę powierzchni zlewni (Śląski 1951), co zaowocowało zwięk
szeniem odpływu powierzchniowego i większą dostawą rumowiska do koryt 
rzecznych (ii. 3), a w konsekwencji przyczyniło się do uformowania pokrywy 
madowej w dolinie Wieprzy (Florek 1991; 2002; Florek, Florek, Kaczmarzyk 
1998; Florek, Kaczmarzyk 2007; Kaczmarzyk Florek, Olszak 2008). 

W obecnych czasach człowiek przez swą działalność gospodarczą nadal 
wpływa na rozmiary i zasięg opisanych procesów, ale także bezpośrednio in
geruje w krajobraz poprzez wykonywanie nasypów i wykopów drogowych 
oraz kolejowych, eksploatację surowców mineralnych (piaski, żwiry, iły zasto-
iskowe), budowę młynów wodnych czy gromadzenie śmieci na wysypiskach. 

Znacznym przekształceniom podlegały i podlegają koryta rzek i dna ich 
dolin. Pierwotnie sprowadzały się one do piętrzenia małych cieków, związa
nego z budową młynów wodnych (do mielenia zbóż czy kory dębowej) oraz 
foluszy. Powodowało to gromadzenie się osadów rzecznych powyżej progów 
piętrzących i erozję denną poniżej nich. W czasach nowożytnych dna dolin 
podlegały melioracji (w tym budowie kanałów odwadniających i nawadnia
jących), a koryta poddano procesom regulacyjnym, skracając j e  i prostując. 
Spowodowało to zwiększenie spadku wody i nasilenie erozji dennej, a w kon
sekwencji redukcję liczby wylewów rzek i ich zasięgów (Florek 1991). Skutki 
tych działań obserwuje się do dziś. 

6. Geomorfologiczne cechy krajobrazu ziemi sławieńskiej 

Schemat rozkładu przestrzennego podstawowych form terenu i budujących je  
osadów przedstawiają przeglądowe mapy: Andrzeja Marsza (1984) (tabl. IV 
A)  i wykonana przez zespół autorów pracujący pod redakcją Leszka Starkla 
(1980), w podziałce 1:500 000. 

Dają one dość powierzchowny przegląd form terenu, lecz nawet on wska
zuje, że na terenie powiatu sławieńskiego można wyróżnić dwie podstawo
we strefy różniące się cechami rzeźby. Granica pomiędzy nimi biegnie wzdłuż 
drogi z Darłowa, w kierunku wschodnim, przez Postomino. Część północ
na ma rzeźbę bardzo zróżnicowaną, na południu ograniczona jest pasmem 
wzgórz morenowych (Wzgórza Barzowickie), za którym rozciąga się niewiel
ki obszar falistej wysoczyzny urozmaiconej pojedynczymi pagórkami (np. Pa
górki Nacmierskie). Skrajne położenie zajmują obszerne, kotlinowate obniże
nia, których najniższe części stanowią jeziora: Bukowo, Kopań i Wicko. Obec
nie mają one charakter jezior przybrzeżnych, toteż od  strony morza zamknię
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te są barierami piaszczystymi, których podstawy stworzyły sztormowe wlewy 
wód morskich i które następnie zostały nadbudowane wydmami powstałymi 
z piasku nawianego z plaży Na granicy z morzem występuje plaża o szerokości 
od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, której brak jedynie na klifowym od
cinku brzegu na wysokości Jarosławca, co po części stanowi efekt hydrotech
nicznej przebudowy tego odcinka brzegu morskiego. 

Południowa część powiatu składa się z dwóch zasadniczych elementów: 
wysoczyzn morenowych - płaskich (wysokości względne do 2 m, nachylenie 
stoków do 2°), a ku południowi coraz bardziej falistych (wysokości względ
ne 2-5  m, nachylenie stoków do 5°), które powstały podczas recesyjnych faz 
deglacjacji po fazie pomorskiej ostatniego zlodowacenia oraz z systemów do
linnych Grabowej i Wieprzy, których szkielet uformowały wody roztopowe 
lądolodu pod koniec plejstocenu, a które zyskały fluwialny charakter w holo-
cenie. Centralna część wysoczyzny, położona pomiędzy dolinami obu wymie
nionych rzek, obniża się ku północy, gdzie gliniaste osady przykryte są mułka-
mi i iłami zastoiskowymi. Osadziły się one na dnie rozległego zbiornika, który 
przez co najmniej kilkadziesiąt lat istniał tu na przedpolu lądolodu. Ten obszar 
jest niemal płaski, a występujące osady zastoiskowe mają małą przepuszczal
ność i skłonność do podmokłości. 

W południowo-wschodniej części powiatu na obrzeżu dolin Wieprzy i Gra
bowej zachowały się piaszczyste spłaszczenia teras sandrowych, pośrodku któ
rych obszerne obniżenie zajmuje jezioro Łętowskie. Kontrastują one z pagór
kowatą rzeźbą wysoczyzny (wysokości względne - ponad 5 m, nachylenie sto
ków - ponad 5°) i kilkudziesięciometrowej wysokości pagórkami morenowy
mi. Wysoczyzny rozcina też kilka rynien subglacjalnych różnych rozmiarów, 
z których największą jest rynna odwadniana przez Reknicę oraz kilka bardziej 
połogich dolin marginalnych odwadnianych, między innymi przez Moszcze
nicę i Moszczeniczkę. 

Powierzchnie wysoczyznowe obu rodzajów zbudowane są z ablacyjnych 
glin piaszczystych barwy brązowej, pod którymi leżą różnoziarniste osady 
glacifluwialne, a także piaski glacjalne, glina bazalna i nieliczne kry  utworów 
neogeńskich i paleogeńskich. Na znacznym obszarze zasięgi występowania 
obu rodzajów wysoczyzn pokrywają się z elewacjami powierzchni podczwar-
torzędowej, które ogranicza linia biegnąca wzdłuż tras Wilkowice - Sławsko -
Pomiłowo - Smardzewo oraz Mazów - Przemysławie - Bobrowice. 

Dość liczne i rozległe na terenie powiatu sławieńskiego są też inne for
my powstałe wskutek działalności wód roztopowych - kemy, terasy kemowe, 
ozy, terasy i powierzchnie erozyjno-akumulacyjne wód roztopowych, zagłę
bienia p o  martwym lodzie oraz formy erozyjno-denudacyjne, eoliczne, antro
pogeniczne i inne. Na mapach wykonanych w skalach przeglądowych nie są 
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one wyróżniane. Ich występowanie omawiane jest za to w opracowaniach bar
dziej szczegółowych (por. Sylwestrzak 1978; Uniejewska, Nosek 1986a; 1986b; 
1987a; 1987b; W. Florek 2004; 2007). 

7. Zbiorowiska roślinne ziemi sławieńskiej 

Związek pomiędzy fizycznogeograficznymi cechami obszaru a szatą roślin
ną najlepiej oddaje mapa naturalnej roślinności potencjalnej. Pokazuje ona 
rozmieszczenie formacji roślinnych, jakie rozwinęłyby się na danym obszarze 
pod wpływem rzeźby terenu, budowy geologicznej i oddziaływania klimatu, 
gdyby sukcesji roślinnej nie zakłócały naturalne czynniki destrukcyjne (np. 
wybuchy wulkanów) i działalność człowieka. 

Dla obszaru Polski taką mapę opracował zespół pod kierunkiem Jana Mar
ka Matuszkiewicza (1993; 2008). Na terenie powiatu sławieńskiego największe 
powierzchnie zajmują na niej rozmaite formy wilgotnych lasów: łęgów i olsów 
oraz względnie żyznych grądów i dąbrów (Matuszkiewicz 2008) (tabl. IV B). 

Żyzna buczyna niżowa zajmuje północną, zachodnią i południową część 
równiny dennomorenowej, stanowiącą zasadniczy element Równiny Sławień
skiej, oraz czołowomorenowe wzniesienia Wzgórz Barzowickich. Płatowo 
pojawia się także we wschodniej części Równiny, na wschód od doliny Wie
przy. Związana jest więc z występującymi na powierzchni glinami ablacyjnymi 
i utworami zastoiskowymi (iłami i mułkami ilastymi). 

Środkowa część wspomnianej równiny dennomorenowej to obszar wystę
powania subatlantyckich grądów bukowo-dębowo-grabowych przyjmujących 
tu ubogą postać pomorską. Zajmują one także spory teren na południe od  Po
stomina. 

Kontynentalne bory  mieszane spotykane są na powierzchniach sandrów 
dolinnych i teras kemowych rozwiniętych w południowo-wschodniej części 
powiatu sławieńskiego w nawiązaniu do środkowej części systemu odwodnie
nia Wieprzy i górnego biegu Grabowej. 

Dna dolin Wieprzy i Stobnicy zajęte są przez niżowe łęgi olszowe i jesiono-
wo-olszowe, zaś dna dolin Grabowej i Reknicy przez ols środkowoeuropejski. 
Dobrze odzwierciedla to zróżnicowanie litologiczne tych dolin: w dolinach 
Grabowej i Reknicy występują obszerne torfowiska podścielone gytią, zaś 
w dolinach Wieprzy i Stobnicy dominują namuły. 

Równoleżnikowemu odcinkowi doliny Wieprzy i dolinie Stobnicy towarzy
szy pas zajęty przez subatlantycką wilgotną dąbrowę acidofilną. Jej obecność 
uwarunkowana jest zarówno litologicznie (występowaniem mułków i piasków 
drobnoziarnistych), jak  i hydrogeologicznie (płytkim występowaniem wód 
gruntowych i ich szybką wymianą). 
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4. Oles (ols) porastający dno doliny Jarosławianki na zachód od Starego Krakowa, do 1945 r. 
teren bezleśny; fot. W. Florek, 24 IV 2010 r. 

Lokalnie, niewielkimi płatami pojawiają się zbiorowiska związane z uwa
runkowanymi hydrogeologicznie bagnami. Szczególnie zaznacza się obecność 
kontynentalnego boru bagiennego obecnego w sąsiedztwie jeziora Modła, 
na Sławieńskich Błotach i Janiewickim Bagnie (tabl. IV B). 

W pasie nadmorskim, poza odcinkami klifów koło Wicia i Jarosławca, cią
gną się strefy nadmorskiego boru  bażynowego związane z występowaniem 
nadmorskich wydm uformowanych z drobnoziarnistych piasków przewia
nych z plaży. 

Pozostałe formacje roślinności potencjalnej na terenie powiatu sławień-
skiego trafiają się rzadko, zajmują niewielkie powierzchnie lub nie pojawiają 
się wcale. 

Trzeba tu koniecznie podkreślić, że ze względu na trwającą o d  dawna 
gospodarczą ingerencję człowieka rzeczywiste zbiorowiska roślinne znacz
nie różnią się od opisanych zbiorowisk roślinności potencjalnej. Dotyczy to 
przede wszystkim obszarów oddanych gospodarce rolnej (57% powierzch
ni powiatu), w mniejszym zaś terenów leśnych (29% powierzchni), choć 
i tu skład gatunkowy, zwłaszcza drzew, poważnie różni się o d  potencjalnego. 
Skrajnie przekształcone zbiorowiska roślinne występują na terenach zurbani
zowanych (Sławno i Darłowo zajmują łącznie prawie 35 km 2 ,  co stanowi 3,4% 
powierzchni powiatu), przemysłowych i służących transportowi. 
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5. Strefa brzegowa jeziorka przy drodze Łętowo - Korzybie; fot. W. Florek, 6 VIII 2007 r. 

Na polach wśród roślin uprawnych występuje roślinność segetalna, czy
li zbiorowiska chwastów, które różnią się składem w zależności o d  warunków 
glebowych i poziomu kultury rolnej, ale też w zależności o d  tego, czy towarzy
szą uprawom zbożowym, czy roślinom okopowym lub uprawom ogrodowym. 
Ich zasięg występowania jest w konsekwencji tych uwarunkowań bardzo dy
namiczny. 

O charakterze krajobrazu wiejskiego w znacznej mierze decydują też zbio
rowiska ruderalne, związane z drogami, zabudową, podwórkami czy gruzowi
skami (Sobisz 2007). Na podłożu mineralnym, w krajobrazie rolniczym utrzy
mują się czyżnie, czyli zbiorowiska krzewiaste z tarniną, głogami, trzmieli-
ną i różami. W ciągu ostatnich kilkunastu lat duże znaczenie krajobrazotwór-
cze zyskały też zbiorowiska typu okrajkowego rozwijające się na obrzeżach 
roślinności wysokiej  (lasów, ale i parków podworskich) w wyniku zaniechania 
utrzymywania w ryzach ich granic. 

Olbrzymia część lasów tylko lokalnie utrzymuje skład zbliżony do  opisa
nego dla roślinności potencjalnej. Jest to rezultatem gospodarki leśnej prefe
rującej przez ostatnich dwieście lat wprowadzanie na dużą skalę szybko ro
snących gatunków drzew iglastych (głównie sosny i świerka) kosztem drzew 
liściastych. W wielu przypadkach współczesne zbiorowiska leśne zostały przy
wrócone na tereny, które w okresie dominacji ekstensywnej gospodarki rolnej 
były odlesione i użytkowane jako  pola i pastwiska (il. 4). 

9 5  



W A C Ł A W  FLOREK 

6. Dno doliny Moszczeniczkł ze śladami melioracji i dawnego użytkowania rolniczego 
(łąkowo-pastwiskowego); fot. W. Florek, 5 V 1994 r. 

Najbardziej zbliżone d o  naturalnych pod  względem składu gatunkowego 
są zbiorowiska bagienne i wodne (ii. 5), choć i te nie uniknęły ingerencji go
spodarczych, np. wskutek osuszających melioracji, a część niewielkich jezior 
powstała dzięki uregulowaniu, w tym wyprostowaniu rzek, wskutek czego po
jawiły się poregulacyjne starorzecza. Ponadto dna dolin były w przeszłości od-
lesiane, meliorowane (odwadniane) i przeznaczane na łąki i pastwiska (il. 6). 
Obecnie, wobec znacznego ograniczenia hodowli na łąki te wkraczają łozowi-
ska bądź płaty olsów, rzadziej łęgów. 

8. Krajobrazy ziemi sławieńskiej 

Krajobrazy powiatu sławieńskiego przedstawione przez Jerzego Kondrackie
g o  i Jerzego Ostrowskiego (1994) (tabl. III A )  w ujęciu typologicznym grzeszą 
uproszczeniami w co najmniej dwóch aspektach: typologicznym i przestrzen
nym. Typologicznym, gdyż na przykład krajobraz Wzgórz  Barzowickich okre
ślają jako  młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, a krajobraz północno-za-
chodniej, zastoiskowej części Równiny Sławieńskiej jako  krajobraz dolin i rów
nin akumulacyjnych, terasów [!] z wydmami. Oczywiście błędy w ujęciu ty
pologicznym skutkują błędami w ujęciu regionalnym, przestrzennym (brak 
wyróżnień wzniesień morenowych tam, gdzie one są, a wyróżnienie teras 
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z wydmami tam, gdzie ani teras, ani wydm nie ma). Inne, dość oczywiste błę
dy (np. brak wyróżnienia brzegów klifowych) można złożyć na karb daleko 
posuniętej generalizacji wymuszonej skalą mapy. 

Od wielu spośród wymienionych usterek wolny jest obraz krajobrazów na
turalnych autorstwa Andrzeja Richlinga i Andrzeja Dąbrowskiego (1995) (tabl. 
III B). Poprzez wyróżnienie pośród krajobrazów nizin, wśród krajobrazów gla-
cjalnych - wzgórzowych i przypisanie tego typu zarówno Wzgórzom Barzo-
wickim, jak i Pagórkom Nacmierskim oraz pagórkom morenowym występują
cym w południowej części powiatu osiągnięto zasadniczą zgodność z obrazem 
glacjalnej rzeźby terenu (por. tabl. IV A). Gorzej sprawa ma się z rzeźbą den 
dolinnych. Górne części doliny Wieprzy, a także dno doliny Reknicy (rynny 
subglacjalnej!) zostały uznane za krajobrazy równin zalewowych w terenach 
nizinnych, a środkowe i dolne części dolin Wieprzy i Grabowej za krajobrazy 
równin tarasowych w terenach nizinnych. Biorąc pod uwagę sposób potrakto
wania przez autorów sąsiednich dolin: Dzierżęcinki i Słupi, można przyjąć, że 
powodem mogła być nikła znajomość terenu i schematyzm postępowania ty
pologicznego. 

Można jednak stwierdzić, że ogólny obraz tego ujęcia kartograficznego 
wykazuje dużą zbieżność z układem jednostek geomorfologicznych (tabl. IV 
A) i mapą roślinności potencjalnej Jana Marka Matuszkiewicza (2008) (tabl. 
IV B), co, zważywszy na przytoczone we wstępnej części artykułu definicje 
krajobrazu naturalnego, należy uznać za stan oczekiwany. 

Jeśli uwzględni się ponadto relatywnie niski stopień synantropizacji kra
jobrazu zobrazowany na mapie Jerzego Kondrackiego i Jerzego Ostrowskiego 
(1994) (tabl. V A), to znajdujemy dodatkowe uzasadnienie zbieżności, o któ
rej wspomniałem. Warto zauważyć, że autorzy mapy uznali, że strefa nadmor
ska, poza bezpośrednio przylegającą do brzegu, cechuje się niskim stopniem 
synantropizacji. Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji budowlanych związanych 
głównie z rozwojem funkcji turystyczno-rekreacyjnych, które pojawiły się 
w ciągu ostatnich 20 lat, strefę tę należy uznać za przekształconą co najmniej 
w stopniu średnim. Należy też odnotować, że szerokość obszaru zainwesto
wania w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła: obejmuje ona miejscowości 
położone nawet w odległości kilku kilometrów od morza (np. Rusinowo, Bo-
bolin czy Nacmierz). Z kolei lasy położone w południowej części powiatu zo
stały przez autorów mapy uznane na silnie zagrożone przez przemysł. Moje ob
serwacje wskazują, że przynajmniej obecnie brak uzasadnienia dla dokonania 
takiego wyróżnienia. Należy więc przyjąć, że krajobraz powiatu sławieńskiego 
można uznać za przekształcony w stopniu co najwyżej średnim. 

Z kolei mapa przedstawiająca waloryzację estetyczną krajobrazów (Kon
dracki, Ostrowski 1994) (tabl. V B) jest, moim zdaniem, nie dość konsekwent-
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7. Krajobraz równiny morenowej (wysoczyzny morenowej płaskiej), użytkowanej rolniczo, 
z oczkami polodowcowymi na wschód od Warszkowa; fot. W. Florek, 13 V 2011 r. 

na w relacji do  wcześniej omówionych, gdyż za tereny o bardzo wysokich wa
lorach uznaje jedynie te położone w dość wąskim pasie biegnącym wzdłuż 
brzegu morskiego. Kondracki i Ostrowski uznali atrakcyjność widoków 
„na morze" i w kierunku jezior przybrzeżnych oraz wysokie walory urozma
iconej rzeźby terenu, ale tylko tych obszarów, które położone są w odległo
ści mniejszej niż 10 k m  o d  morza. Dzisiejszy stan zainwestowania turystycz-
no-rekreacyjnego niewątpliwie obniżył rzeczywistą atrakcyjność krajobrazu 
w wielu miejscach. Dodatkowo na stan krajobrazu wpłynęło wybudowanie 
licznych siłowni wiatrowych: koło Kanina, Dzierżęcina, a przede wszystkim 
na wschód o d  Darłowa, na niezwykle dotąd atrakcyjnych krajobrazowo wzgó
rzach w rejonie Cisowa. 

Część obszaru powiatu - tereny gmin Sławno i Postomino - została obję
ta opracowaniem, którego celem było wyróżnienie nie jednostek typologicz
nych, a regionalnych jednostek krajobrazowych niższego rzędu. Ponieważ zo
stały już  one omówione szczegółowo przez Elżbietę Florek - autorkę wydzie
leń (Florek E. 2004; 2009, Florek, Florek 2004; 2007), tu zostaną potrakto
wane jedynie pobieżnie, w nawiązaniu do  przedstawionych wcześniej opraco
wań typologicznych. W ujęciu Florek cała wysoczyzną morenowa mieszcząca 
się pomiędzy dolinami Wieprzy i Grabowej dzieli się p o d  względem krajo
brazowym na jednostki różniące się rzeźbą terenu, osadami występującymi 
na powierzchni, gęstością i charakterem rozwinięcia sieci hydrograficznej 
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8. Krajobraz falistej wysoczyzny morenowej, użytkowanej rolniczo, na południe od Bo
browic; fot. W. Florek, 9 VIII 2007 r. 

oraz użytkowaniem terenu (charakterem p o k r y w y  roślinnej), które odzwier
ciedla także stopień i charakter ingerencji gospodarczej człowieka. Wyróżniła 
ona następujące jednostki krajobrazowe: 
- k. równin między Wrześnicą a Tychowem (il. 7), 
- k. równin między Bobrowicami a Smardzewem (il. 8), 
- k. równin zastoiskowych (Lasów Starokrakowskich), 
- k. polnych równin zastoiskowych (il. 9), 
- k. obniżenia Moszczenicy, 
- k. doliny Radosławki (Florek 2007). 

Warty odnotowania jest także podział doliny Wieprzy. Idąc o d  południa, 
autorka wyróżniła następujące jednostki: 
- k. doliny Wieprzy na południowy wschód o d  Pomiłowa, 
- k. doliny Wieprzy w okolicach Pomiłowa, 
- k. doliny Wieprzy na północ o d  Sławna (il. 10), 
- k. doliny Wieprzy (na terenie gminy Sławno: k. doliny Wieprzy w okolicach 

Starego Krakowa (il. 11) (E. Florek 2004; 2007). 
Konsekwentnie, w dolnym biegu rzeki należałoby jeszcze wyróżnić: 
- k. doliny Wieprzy poniżej ujścia Stobnicy (na zachód o d  skraju Lasów Sta

rokrakowskich), 
- k. równiny aluwialno-morskiej w rejonie Darłowa. 
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9. Krajobraz równiny zastoiskowej na zachód od Starego Krakowa; fot. W. Florek, 9 VII 
2011 r. 

10. Krajobraz doliny Wieprzy koło Staniewic (na równi zalewowej - łąki i pastwiska, 
na wysoczyźnie morenowej płaskiej - pola); fot. W. Florek, 5 V 1994 r. 
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11. Las bukowo-sosnowy porastający terasę kemową w dolinie Wieprzy na zachód od Ma-
zowa; fot. W. Florek, 19 XII 2008 r. 
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12. Krajobraz barier i jezior przybrzeżnych (plaża, wydma przednia, bór bażynowy na wy
dmach, jezioro Bukowo); fot. K. Łuczkiewicz, 2 VIII 2003 r. 
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Zróżnicowanie krajobrazowe wymienionych odcinków doliny Wieprzy 
wynika ze zróżnicowania genetycznego elementów, które dzisiejsza rzeka łą
czy: rynien subglacjalnych, dolin marginalnych, równiny aluwialno-morskiej 
połączonych relatywnie wąskimi odcinkami o charakterze dolin erozyjnych. 
Część odcinków charakteryzuje się szerokim dnem (równią zalewową) i obec
nością wyższych poziomów morfologicznych: terasy nadzalewowej, terasy ke-
mowej lub teras sandrów dolinnych. 

Inne (np. odcinek pomiędzy Tynem a Kowalewicami) wyróżnia obecność 
wąskiej równiny zalewowej i niemal całkowity brak wyższych poziomów mor
fologicznych. Poszczególne odcinki różni też stopień rolniczego wykorzysta
nia równiny zalewowej. O d  ujścia Ściegnicy do Tyna oraz poniżej Kowalewie 
do niedawna zdecydowanie dominowały wilgotne łąki i pastwiska (obecnie 
w wielu miejscach zajmowane przez olsy i łozowiska), na pozostałych odcin
kach powszechne są wilgotne i bagienne lasy: olsy i łęgi). 

W pasie nadmorskim Elżbieta Florek (2004) wyróżniła: 
- k. nadmorskich plaż (ii. 12), 
- k. wybrzeża klifowego, 
- k. torfowych równin nadmorskich, 
- k. łąkowo-jeziorny, 
- k. pagórków morenowych, 
do czego należałoby jeszcze dodać występujący u zbiegu Grabowej i Wieprzy: 
- k. równiny aluwialno-morskiej koło Darłowa (wcześniej zaliczony także 

do jednostki doliny Wieprzy). 
Ujęcie przedstawione przez cytowaną autorkę jest bardzo interesujące i do

brze odzwierciedla zróżnicowanie krajobrazu przebadanych przez nią gmin. 
Szkoda, że nie objęło powierzchni całego powiatu. 

Podsumowanie 

Historia formowania się abiotycznych i biotycznych elementów krajobrazu 
naturalnego dzisiejszego powiatu sławieńskiego jest długa, ale ślady procesów 
j e  kształtujących stanowią zapis tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kil
kunastu tysięcy lat. Elementy rzeźby terenu i budujących j e  osadów pospo
łu z klimatem kształtują krajobraz naturalny i do niedawna decydowały o je
go charakterze. Narastająca w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat antropopresja 
doprowadziła do wytworzenia krajobrazów seminaturalnych, przede wszyst
kim różnych odmian krajobrazu rolnego. Ostatnich kilkaset lat to okres two
rzenia krajobrazów skrajnie przekształconych antropogenicznie: obszarów 
zurbanizowanych i przemysłowych. Na szczęście, jak dotąd te skrajne prze
kształcenia omijają obszar dzisiejszego powiatu sławieńskiego, ale niszczenie 
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tradycyjnej zabudowy wiejskiej: domów ryglowych, zabudowy przemysłowej 
(młynów wodnych i wiatraków) oraz wprowadzanie elementów architekto
nicznych obcych krajobrazowi pomorskiemu (chat „góralskich", prostopadło-
ściennych bloków mieszkalnych czy dość fantazyjnej zabudowy „willowej", 
a także elektrowni wiatrowych) zdecydowanie mu nie służą. Uważam, że zna
jomość zagadnień związanych z występowaniem krajobrazów naturalnych 
i ich przekształceń, których w przeszłości dokonywano bez nadmiernej inge
rencji w krajobraz, mogą zostać wykorzystane w e  właściwym i celowym jego 
kształtowaniu. 
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Naturliche Landschaften der Schlawer Lande 
i m  Zusammenhang mit  der geologischen Geschichte 
Pommerns 
Zusammenfassung 

„Landschaft" ist ein vieldeutiger Begriff, der sowohl in der Umgangssprache wie 
auch in verschiedenen Gebieten der Wissenschaft angewendet wird: Geografie, 
Biologie, Architektur oder Geochemie, verschiedenartig definiert und interpre-
tiert. In der Geografie und Ókologie nimmt man an, dass die naturliche Land
schaft grundsatzlich mit den Regeln der Natur yerbunden ist. 

In Niederungen ist der genetische Typ an der GelandebeschafFenheit beteiligt, 
der mit dem litologischen Charakter des Gesteins, mit den Wasserverhaltnissen, 
der Erdoberflache und der Pflanzenwelt yerbunden ist. 

Im Kreis Sławno (Schlawe) ist die Verteilung der Gelandeform und die Anord-
nung der Oberflachenbildung vor allem das Ergebnis der Einwirkung des Hinter-
landes, das wie die Seephase am Rande funktioniert und das pommersche Haupt-
stadial des Weichselian darstellt. Nach der Degradierung des Innenlandeises 
und der Tatigkeit der Schmelzwasser entstand ein Oberflachenmosaik mit einem 
Netz von Rinnen und Erosionstalern des Moranen- und Eisflusses, durchzogen 
von zahlreichen Yertiefungen verschiedener Grófóe und Formen. 

1 0 6  



Naturalne krajobrazy z iemi  sławieńskiej 

In der Zeit des Holozans, entwickelten sich Uberschwemmungsebenen durch 
die Tatigkeit der Flussmeander der Wieprza (Wipper) und Moszczenica, Wrześ-
nica, Reknica und Ściegnica. Es kam sogar zur Verschlammung der Wieprza ober-
halb von Sławno. Das Ansteigen des Wasserspiegels in der Ostsee erschwerte den 
Abfluss des Grundwassers und der Fliisse. Dies blieb im Bereich des Kiistengebie-
tes von geringer Bedeutung, hatte aber Einfluss auf die Entstehung der Kiistenseen 
Kopań und Bukowo. Im Kiistengebiet der Ostsee bildeten sich breite Streifenvon 
Sandstranden und Wanderdiinen. 

Die Entwicklung der Pflanzenwelt wird anhand einer Landkarte plastisch dar-
gestellt. Sie ist eng mit der Gestaltung der Erdoberflache verbunden, Auf dem 
Gebiet der Schlawer Erde befinden sich verschiedene Formen, feuchter Walder: 
Erlen- und Eichenwaldgebiete. Sehr ergiebige Buchenwalder wachsen in fast al-
len Teilen der Grundmoranenebenen, ebenso auf den Hiigeln der Stirnmoranen 
bei Barzowice und im Osten des Wieprzatales. Im mittleren Teil der Ebenen wach
sen Buchen- und Eichenwalder von weniger reichen Formen, z.B. im Suden von 
Postomino. 

Kontinentale Mischwalder entwickelten sich auf den Sanderebenen und den 
Terassenhiigeln im Siidosten des Kreises, verbunden mit dem Entwasserungs-
system der Wieprza und oberen Grabowa. In den Wieprza- und Stobnicatalern 
wachsen Niederungserlen- und Eschenwalder, in den Grabowa- und Reknicata-
lern mitteleuropaische Erlen. In Verbindung mit den hydrogeologischen Verhalt-
nissen entstanden kleinere Siimpfe und kontinentale Sumpfwalder in der Nach-
barschaft der Seen Modła, laniewice u.a. 

Im Kiistenstreifen, mit Ausnahme der KlifFs bei Wicie und Jarosławiec (Jers-
hóft), ziehen sich lange Streifen von Krahenbeerenstrauchern hin. Es muss be-
tont werden, dass durch die andauernde Ingerenz des Menschen (Wirtschaft 
und Industrie) die Pflanzenwelt und ihre Ansammlungen sich geandert haben. 
Dies betrifft vor allem die Landwirtschaft (57%), weniger die Walder (29%). Die 
Entwicklung und Ausbreitung der Stadte Darłowo und Sławno hat mit 35 km2 da-
ran teilgenommen, fast 3,4% des Kreises. 

Die Geschichte der abiotischen und biotischen Formierung der Elemente der 
natiirlischen Landschaft des heutigen Kreises ist lang. Die Spuren des Prozesses 
beschreiben die Entwicklung von tausenden Jahren. Die verschiedenartigen An-
sichten der Gelandeformen miissen so behandelt werden (wie Kulturdenkma-
ler und im Erziehungsprozess junger Einwohnergenerationen genutzt werden, 
um den Lokalpatriotismus zu fórdern und die Landschaft des Kreises allgemein 
bekanntzumachen. 

1 0 7  



; 



H I S T O R I A  I K U L T U R A  

Z I E M I  S Ł A W I E Ń S K I E J  

T O M  XI 

O Ś R O D K I  MIEJSKIE 

2013 

ZBIGNIEW SOBISZ 

Słupsk 

Flora naczyniowa 
alei i szpalerów gminy Sławno 

Wstęp i uwagi metodyczne 

Wykorzystanie modelu korytarzy ekologicznych (Forman 1983) pozwala 
na podkreślenie szczególnej roli krajobrazowej elementów liniowych, takich 
jak  aleje śródpolne, szpalery drzew i ich pobocza. Korytarze ekologiczne, trak
towane jako układy liniowe lub pasowe, stanowią istotne elementy środowiska 
przyrodniczego (Wołk 1987). Umożliwiają przemieszczanie się gatunków or-
nitofauny, drobnych ssaków, owadów i gryzoni, ale stanowią również swoiste 
ostoje rzadkich gatunków roślin. 

Stosunkowo od  niedawna funkcjonuje pojęcie użytku ekologicznego 
(Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku). Są to zasługujące 
na ochronę pozostałości ekosystemów, mające istotną wartość dla zachowania 
zasobów genowych i typów środowisk zarówno naturalnych, j ak  i antropoge
nicznych, na przykład kępy drzew i krzewów lub płaty nieużytkowanej roślin
ności. W skali regionalnej zaliczyć można d o  nich aleje i szpalery drzew, trak
towane w krajobrazie rolniczym jako siedliska marginalne (Olaczek 1990). 
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Praca przedstawia stan zachowania alei i szpalerów drzew na terenie gmi
ny Sławno proponowanych do objęcia ochroną prawną oraz jednego obiektu 
będącego pomnikiem przyrody - alei lipowej w Kwasowie. Te korytarze eko
logiczne zasługują na uwagę nie tylko ze względu na dobrze zachowaną den-
droflorę, ale również na udział interesującej flory roślin zielnych. 

Badania nad florą roślin naczyniowych alei i szpalerów prowadzono w la
tach 2008-2011. Poza szczegółowymi spisami florystycznymi, mierzono ob
wody okazałych drzew na wysokości 130 cm od ich podstawy (pierśnica). 
Nazewnictwo roślin naczyniowych podano za Mirkiem i innymi (2002). No
menklatura dendroflory jest zgodna z dziełem Senety i Dolatowskiego (2004). 
Wymiary drzew kwalifikujących je  do ochrony przyjęto według Rucińskiego 
(1998). Nazwy obiektów fizjograficznych uwzględniono za Białeckim (2001). 

W charakterystyce tych obiektów za nazwami miejscowości uwzględniono 
kolejno następujące dane i symbole: 
- niemiecką nazwę miejscowości obowiązującą do 1945 roku (Kaemmerer 

1988; Białecki 2002); 
- numer ewidencyjny arkusza mapy 1:10 000 (313.323 - Stary Kraków, 

313.341 - Sławno Północ, 313.342 - Warszkowo, 313.343 - Sławno Połu
dnie, 313.344 - Tychowo, 313.433 - Ściegnica, 323.122 - Janiewice, 313.124 
- Kolonia Janiewice) (Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1989); 

- pas i słup; 
- długość obiektu; 
- w przypadku alei lipowej w Kwasowie numer i data je j  wpisu do rejestru po

mników przyrody („Dz. Urz. Woj. Zachodniopom." 2001). 

Charakterystyka alei i szpalerów 

K w a s o w o  (Quatzow)  
313.344 - 82  x 481, 520  m ,  753 - 11 p a ź d z i e r n i k a  2001 r. 

Aleja stanowi część składową parku założonego na początku XIX wieku (co 
potwierdzają materiały kartograficzne z 1823 roku), gdy właścicielem była 
rodzina von Michaelis. Jednak obecność starodrzewia parkowego wskazuje, 
że park mógł powstać wcześniej przy XVIII-wiecznym obiekcie parterowym 
z dwiema oficynami (Szalewska i in. 1975). W 1819 roku majątek nabył po
rucznik Wilhelm von Michaelis i od tego momentu do 1945 roku dobra pozo
stawały w rękach tej rodziny (Michaelis 1989). 

W założeniu dworsko-parkowym w Kwasowie główne osie orientowane by
ły w linii NW-SE. W tym kierunku przebiega dzisiaj droga wjazdowa do mająt
ku oraz równoległa aleja lipowa wychodząca od elewacji ogrodowej pałacu. 
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1. Kwasowo - najstarsza aleja lipowa w Polsce; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

Aleja lipowa (ii. 1) jest najstarszą w Polsce i liczy 240-290 lat (Pacy-
niak, Surmiński 1965). O d  początku XIX wieku nazywana była Aleją Pańską 
ze względu na właścicieli dóbr (Saeume 1986). Spośród 24 lip drobnolistnych 
Tilia cordata najokazalsza m a  630 cm obwodu, powyżej  500 cm mają dwa 
drzewa (510 i 560 cm), powyżej  400 cm - sześć drzew (405,425,430, 445, 490 
i 500 cm). Między lipami rosną olbrzymie kasztanowce pospolite Aesculus hip-
pocastanum, z których sześć m a  obwód powyżej  300 cm (trzy drzewa p o  310, 
jedno 325 i dwa p o  370 cm) oraz trzy piękne graby pospolite  Carpinus betu-
lus (255 i dwa  drzewa p o  290 cm). W warstwie runa alei na wysokości wjazdu 
do  lasu rośnie komosa strzałkowata Chenopodium bonus-henricus, która 
na Pomorzu jest gatunkiem rzadkim, znajdującym się na Czerwonej Liście 
(Żukowski, Jackowiak 1995). 

K w a s o w o  ( Q u a t z o w ) ,  313.344  - 8 2  x 481,  9 0  m 

Założenie parkowe jest dobrze zachowane - układ alei, szpalerów, grupy sta-
rodrzewia, otwarte polany pozwalają na odtworzenie pierwotnych osi krajo
brazowych parku. Niewątpliwie ważną linią jest aleja prowadząca o d  głów
nej drogi dojazdowej do  pałacu, prostopadła d o  szpaleru dębowo-bukowego. 
Szpaler dębowy składa się z pięciu potężnych dębów szypułkowych Quercus 
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robur (390, 400, 420, 515 i 540 cm). Między dębami rosną dwie lipy drobno-
listne Tilia cordata. 

Przedłużeniem szeregu dębowego jest biegnący prostopadle do niego 
szpaler bukowy przy boisku sportowym. Składa się z 27 starych buków po
spolitych Fagus syhatica, z których siedem zaliczono do najbardziej okazałych 
(300, 380, 415, 430, 440, 460 i 500 cm). Na końcu kolumny buków rosną dwa 
kasztanowce pospolite (320 i 340 cm) oraz topola biała Populus alba o obwo
dzie 380 cm. 

T y c h o w o  (Wendisch  Tychów) ,  313.344 - 8 4  x 4 8 6 , 4 0 0  m 

W rejonie Tychowa występują cztery aleje, które dla potrzeb inwentaryzacji 
przyrodniczej oznaczono kolejno symbolami: T-l, T-2, T-3, T-4. Związane są 
nierozerwalnie z majątkiem rodziny von Kleist. Miejscem centralnym, w któ
rym się zbiegają, jest park, położony w północnej części wsi, mający charakter 
naturalistyczny, krajobrazowy. Walory widokowe podnoszą górki widokowe 
powstałe z wykopów pod stawy. Jedna z nich, osławiona ludowymi przekaza
mi to Chropawiec (Rauher Berg). 

Stawy połączone są systemem meandrujących rowów, w których przepływ 
wody był niegdyś regulowany za pomocą grobli i przepustów. Obecnie zarów
no sadzawki, jak i rowy, zwłaszcza we wschodniej części parku, są w znacz
nym stopniu zamulone i zarośnięte. Z wielu mostków zachował się tylko jeden 
- Kamienny Most (Steinerne Briicke). 

Podwójna Aleja Duchów (T-l) prowadziła od pałacu do drogi Sławno 
(Schlawe) - Korzybie (Zollbriick). Dawny pałac w południowo-wschodniej 
części parku, w związku z groźbą zawalenia, został zburzony zimą 1978 ro
ku (Misiewicz, Grodzka 1993). Aleja była wymieniana w dokumentach jako 
droga do jazdy konnej (zewnętrzne pasy) i jako Aleja Pańska (pas środkowy) 
(Schulz 1989). Według przekazów mieszkańców Tychowa, pasy zewnętrzne 
służyły również konduktom żałobnym, stąd nazwa Aleja Duchów. 

Trakt liczy 208 drzew. Po prawej stronie od nieistniejącego pałacu do dro
gi Sławno - Korzybie rośnie 99 drzew, z czego 10 ma obwody powyżej 300 
cm, najokazalsze z nich - 370 cm. Pięć lip jest oplecionych bluszczem pospoli
tym Hedera helix, podlegającym ochronie prawnej. Lewa strona alei liczy 109 
drzew: 12 z nich ma obwody powyżej 300 cm, pięć od 350 do 375 i siedem 
od 310 do 345 cm. 

T y c h o w o  (Wendisch  T y c h ó w )  
3 1 3 . 3 4 4 - 8 4 x 4 8 7 ,  700  m 

Aleja T-2 liczy 228 drzew i jest złożona z lip drobnolistnych, klonów pospoli
tych Acer platanoides i klonów jaworów  Acer pseudoplatanus oraz dębów szy-
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pułkowych. Równoległa do Alei Duchów była tylko drogą gospodarczą. Prze
wożono nią ziemniaki do gorzelni i ziarno do spichlerzy (Schulz 1989). Pod
szyt stanowią: bez czarny Sambucus nigra, malina właściwa Rubus idaeus, ka-
ragana syberyjska  Caragana arborescens i podrost gatunków alejowych. 

T y c h o w o  (Wendisch  Tychów)  
313.344 - 8 4  x 487, 313.433 - 8 4  x 4 8 8 , 1 6 0 0  m 

W skład alei T-3 wchodzi 314 drzew: klony pospolite i klony jawory, brzozy 
brodawkowate Betula pendula, jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, wiązy gór
skie Ulmusglabra i dęby czerwone Quercus rubra. Jest ona prostopadła do Alei 
Duchów i prowadzi od zakrętu szosy przy gorzelni do Bzowa (Besow) w kie
runku granicy gminy (do lasu), częściowo brukowana na podjazdach do pól 
uprawnych. 

Była to ważna droga gospodarcza ze względu na usytuowanie większości 
pól i pastwisk w tej części tychowskiego majątku rycerskiego (Michaelis 1989). 
Uwagę zwracają drzewa o cechach pomnikowych: kasztanowiec pospolity 
(o obwodzie 520 cm), dwa klony jawory (410, 460 cm), klon srebrzysty Acer 
saccharinum (260 cm), dwie jabłonie płonki Malus sylvestris (135 i 210 cm) 
i grusza pospolita Pyrus pyraster (205 cm). W podszycie alei rośnie: głóg jed-
noszyjkowy  Crataegus monogyna, żarnowiec miotlasty Sarothamnus scopa-
rius. Zanotowano to również dużo podrostu wiązu polnego w odmianie kor
kowej Ulmus minor var. suberosa. 

T y c h o w o  (Wendisch  Tychów) ,  313.342 - 8 5  x 487, 8 6  x 487, 1650 m 

Lipowa aleja śródpolna T-4 od  zakrętu drogi Tychowo - Bzowo, w kierunku 
Noskowa liczy łącznie 157 drzew, z czego 16 ma obwody powyżej 350 cm. Nie
które z tych lip były intensywnie ogławiane, a najokazalsza z nich ma odwód 
385 cm. Przy większości drzew obserwowano stare, nieprzycinane odroślą. 
W podszycie alei notowano: żarnowiec miotlasty, bez czarny, głóg jednoszyj-
kowy i podrost czeremchy amerykańskiej Padus serotina. Przy alei widoczne 
jest wzniesienie Srebrnogóra (Silberberg) - według miejscowych przekazów, 
było to miejsce schadzek czarownic (Wetzel 1931). 

W y s z k o w o  (Sigurdshof ) ,  313.433 - 8 2  x 4 8 8 , 1 4 0  m 

Majątek Wyszkowo należał do dóbr Tychowa (Schulz 1989). Ostatnim wła
ścicielem był Sigurd von Kleist (od jego imienia nazwa dziś już nieistnieją
cego majątku). W latach 1940-1941 w budynku dworu działało konspiracyj
ne Seminarium dla Wikarych Kościoła Wyznającego (założonego jako sprze
ciw części ewangelików przeciw opanowaniu przez nazistów Niemieckiego 
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2. Szpaler świerkowy w Wyszkowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

Kościoła Ewangelickiego). Pracami Seminarium kierował Dietrich Bonhoef-
fer (Quer 1986). W październiku 1999 roku członkowie sekcji amerykańskiej 
Międzynarodowego Towarzystwa Dietricha Bonhoeffera wmurowali tablicę 
upamiętniającą seminarium Kościoła Wyznającego i jego twórcę za szpalerem 
świerkowym oddzielającym park od  drogi Tychowo - Korzybie (Pejsa 2003). 
Przy płycie nagrobnej rośnie chroniona śnieżyczka przebiśnieg Galanthus ni-
valis i przylaszczka pospolita Hepatica nobilis. 

Szpaler składa się z 51 drzew (il. 2). Po lewej stronie wjazdu na parking ro
śnie 20  drzew (70-220 cm), p o  prawej stronie natomiast 31 drzew (60-210 cm). 
Szpaler oddzielał dawny ogród (dzisiejszy parking) o d  szosy. Na zachowanym 
planie sytuacyjnym majątku rycerskiego Tychowo z 1941 roku można wyróż
nić zabudowania dworskie i ogród, należące do  Wyszkowa. Świerkowa aleja 
stanowi dzisiaj granicę oddziału 421 obrębu Żukowo Nadleśnictwa Sławno. 

W a r s z k ó w k o  ( N e u  W a r s c h o w ) ,  313. 3 4 2  - 8 6  x 483,  8 6  x 4 8 4 , 1 0 6 0  m 

Aleja liczy 242 lipy drobnolistne (tabl. V I  A). Brukowany trakt do  Warszków-
ka rozpoczyna się o d  drogi powiatowej Warszkowo (Alt Warschkow) - Ko
rzybie (Zollbriick). W Warszkówku przy posesji nr  1 kończy go  d ą b  czerwony 
o obwodzie 350 cm. 12 lip m a  obwody od  310 do  335 cm. Podszyt stanowią 
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krzewy bzu czarnego i podrost klonu pospolitego. Na poboczach alei obser
wowano częste występowanie nawłoci późnej Solidago gigantea. Nawłoć póź
na należy do najbardziej ekspansywnych roślin spotykanych w Polsce (Tokar-
ska-Guzik 2005). 

G w i a z d o w o  (Quasdow),  313.343 - 8 0  x 484, 360 m 

W Gwiazdowie zinwentaryzowano dwie aleje, które oznaczono symbolami 
G-l i G-2. Aleja G-l złożona jest z 80 drzew: lip drobnolistnych i szerokolist-
nych Tilia platyphyllos, dębów szypułkowych i sosen zwyczajnych Pinus sy-
lvestris. Aleja śródpolna znajduje się za gminnym wysypiskiem śmieci (tabl. 
VI  B). Spośród drzew alejowych 11 lip drobnolistnych ma ponad 300 cm, a naj
okazalsza z nich - 515 cm obwodu. Natomiast pięć lip szerokolistnych ma ponad 
250 cm obwodu. W podszycie dominuje: bez czarny, głóg jedno- i dwuszyjko-
w y  Crataegus laevigata i porzeczka alpejska Ribes alpinum. Zanotowano również 
sporo podrostu drzew alejowych. W runie notowano łubin trwały Lupinus poly-
phyllus. 

G w i a z d o w o  (Quasdow) ,  313.122 - 7 9  x 484, 810  m 

Aleja śródpolna G-2 prowadzi od sklepu w Gwiazdowie w kierunku pierw
szych zabudowań Kolonii Gwiazdowo. Liczy łącznie 56 lip drobnolistnych, 
z czego pięć drzew ma obwody 300 cm i więcej, a najokazalsza - 330 cm. Pod
szyt o charakterze czyżni z udziałem: śliwy tarniny Prunus spinosa, bzu czar
nego, głogu dwuszyjkowego, róż: dzikiej Rosa canina i rdzawej Rosa rubiginosa 
oraz śliwy domowej mirabelki Prunus domestica subsp. syriaca. 

Ż u k o w o  (Suckow), 323.122  -77 x 487, 210  m 

Majątek ziemski i lasy Żukowa były dobrami rycerskimi rodu von Podewils-
Krangen. Majątek ziemski liczył wówczas 1240 ha gruntów ornych i 3329 ha 
lasów administracyjnie ujętych jako nadleśnictwo, którego siedzibą była osa
da Suckow w pobliżu wsi Łętowo (Lantow), otoczona parkiem i aleją starych 
dębów szypułkowych. W 1931 roku rodzina von Hohenzollern-Sigmaringen 
sprzedała podupadające dobra berlińskiemu towarzystwu osadniczemu Pom-
mersche Siedlungsgesselschaft, które przeprowadziło na tym obszarze akcję 
osadniczą. Doszło przy tym do parcelacji i podziału majątku. Lasy pozosta
ły jednak w rękach von Hohenzollernów (Kópke 1989). Według archiwalnych 
materiałów kartograficznych park powstał na przełomie XVIII i XIX wieku 
(Grecki 1979). 

Aleja powstała w pierwszej połowie XX wieku i prowadziła do wsi od ze
społu budynków nadleśnictwa. Przed traktem od strony wsi zwraca uwagę 
dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm (il. 3). Szpaler kasztanowców pospolitych 
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3. Pomnikowy dąb szypułkowy (410 cm) w Żukowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

liczy 26 drzew o obwodach 315-340 cm (il. 4). Uzupełnieniem jest sześć lip 
drobnolistnych, sześć dębów szypułkowych i dwa  jesiony wyniosłe. Podszyt 
stanowią krzewy głogu jednoszyjkowego oraz podrost lipy drobnolistnej i gra
b u  zwyczajnego. W runie rośnie masowo bluszczyk kurdybanek  Glechoma he-
deracea i jaskier rozłogowy Ranunculus repens. 

Brześc ie  ( H o h e n z o l l e r n d o r f ) ,  323.122 - 7 7  x 485,  3 2 0  m 

Szpaler grabowy w kształcie elipsy posadzony został w 1931 roku na skrzyżo
waniu dróg w centrum wsi. Brzeście było folwarkiem Żukowa, a obsadzona 
grabami elipsa służyła jako plac zabaw i zebrań (Kopkę 1989). 

Szpaler liczy łącznie 123 graby, miejscami zrośnięte i fantazyjnie skręcone 
pnie w wyniku częstego przycinania (il. 5; tabl. VIII A). 12 drzew m a  obwody 
110 cm i więcej, a najokazalsze - 175 i 180 cm. Uwagę zwracają dwie brzozy 
brodawkowate przy kapliczce: 210 i 215 cm, i dwie przy wjeździe d o  sklepu -
160 i 225 cm. Teren przy kapliczce obsadzono: żywotnikiem zachodnim  Thuja 
occidentalis, tawułą japońską Spiraea japonica, bukszpanem wieczniezielonym 
Buxus sempervirens, cyprysikiem groszkowym  Chamaecyparis pisifera i róża
necznikiem katawbijskim  Rhododendron xcatawbiense. W runie rośnie maso
w o  babka wielonasienna Plantago intermedia. 
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4. Śródpolna aleja kasztanowcowa w Żukowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

Jan iewice  (Jannewitz )  
323.122 - 7 5  x 485,  7 5  x 486;  323.124 - 7 4  x 486;  1700 m 

Park składa się z dwóch części: zachodniej, starszej, powstałej w drugiej  poło
wie XIX wieku (o pow. 2,3 ha) i wschodniej  (o pow. 1,2 ha), utworzonej oko
ło 1900 roku w oparciu o naturalne zadrzewienie śródpolne. Obie części par
ku, który jest  własnością gminy Sławno, dzieli droga wiejska d o  wsi  Żukowo 
(Suckow). Głównym elementem kompozycji części starszej jest dwór  - była 
własność Podewilsów (Krause 1989). 

Na szczególną uwagę zasługuje piękna aleja lipowa Bismarcka, która bie
rze swój  początek przy kapliczce w e  wschodniej  części parku i prowadzi dro
gą brukową, a dalej polną d o  kompleksu leśnego (linia oddziałowa między 
oddz. 333 i 334 leśnictwo Janiewice, obręb Żukowo, Nadleśnictwo Sławno). 
Aleja  liczy 201 drzew, z czego 190 to lipy drobnolistne, 10 - klony jawory  
i jeden d ą b  szypułkowy. Według miejscowych podań, posadzona została 
przez von Bismarcka, który często przyjeżdżał z Warcina d o  janiewickiego 
dworu (mieszkał tu bowiem zarządca jego dóbr). Znakomita większość lip 
drobnolistnych m a  obwody w przedziale 110-270 cm, natomiast 21 drzew 
- o d  360-380 do  405-470 cm. W ś r ó d  lip uwagę zwracają obecne także cztery 
klony jawory  (305, 310, 320 i 335 cm). 
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5. Lewa strona elipsy grabowej w Brześciu; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

Stary K r a k ó w  ( A l t  K r a k ó w ) ,  313.323 - 9 4  x 4 7 5 , 1 2 0  m 

Szpaler dębów szypułkowych na zboczu kościelnego wzgórza liczy osiem 
drzew (il. 6). W jego skład wchodzi również jesion wyniosły i lipa drobnolist-
na o obwodzie 395 cm. W runie występuje chroniony bluszcz pospolity. Pod
szyt stanowią bez czarny i głóg szypułkowy Crataegus pedicellata. Ten ostat
ni notowany jest również w parku leśnym w Starym Krakowie przylegającym 
do  rzeki Wieprzy (Sobisz 2008). 

Skarpa kościelnego wzgórza o d  strony brukowanej drogi porośnięta jest 
czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum, natomiast o d  strony wschodniej 
podrostem olszy czarnej Alnus glutinosa i jesionu wyniosłego. Przy koście
le rosną dwa okazałe dęby szypułkowe (405 i 415 cm). Pierwszy jest ople
ciony kwitnącym i owocującym bluszczem pospolitym, którego pęd główny 
m a  85 cm obwodu. O sędziwym bluszczu dochodzącym do  18 metrów wyso
kości pisał Hreczkosiej (1975). 

N o s k o w o  ( N o t z k o w ) ,  313.342 - 8 9  x 4 8 8 , 1 8 0  m 

Park założony został w drugiej  połowie XIX wieku w stylu krajobrazowym, 
naturalistycznym. O d  X V  wieku właścicielami Noskowa byli von Natzmero-
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6. Szpaler dębowy w Starym Krakowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

wie. O d  1656 do 1945 roku Noskowo posiadała rodzina von Zitzewitz (Vil-
brandt 1989). 

Do założenia dworsko-parkowego prowadzą dwie drogi. Pierwsza, asfal
towana do Żabna (Segenberg), przy której rosną dwa dęby szypułkowe o ob
wodach pni 480 i 450 cm. Druga, brukowana to aleja prowadząca do zabudo
wań gospodarczych, obsadzona klonami pospolitymi. Łącznie liczy 28 drzew 
(tabl. VIII B). Podrost stanowi bez czarny, szczególnie w pobliżu podwórza 
folwarcznego. Zarośla bzu czarnego występują na bardzo żyznych siedliskach, 
zwłaszcza zasobnych w związki azotu (Wojterska 1990). 

Granicę założenia wzdłuż trasy szybkiego ruchu Gdańsk (Danzig) - Szcze
cin (Stettin) stanowi szpaler składający się ze 116 okazów grabu pospolite
go Carpinus betulus. W runie rosną chronione: bluszcz pospolity jako roślina 
okrywowa i konwalia majowa  Convallaria majalis. 

Zakończenie 

Na terenie gminy Sławno w latach 2008-2011 prowadzono inwentaryzację 
przyrodniczą 11 alei i pięciu szpalerów proponowanych do objęcia ochroną, 
z których jedynie aleja w Kwasowie jest obecnie pomnikiem przyrody. Zin
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wentaryzowano łącznie 1896 drzew, z których 1564 przypada na aleje, a 332 
rośnie w szpalerach. Do szczególnie interesujących należy najstarsza w Polsce 
aleja lipowa w parku dworskim w Kwasowie, licząca 240-290 lat, oraz podwój
na aleja lipowa w Tychowie. 

Wiele okazów drzew uznano za pomnikowe - najokazalsze osiągają ponad 
4 metry w obwodzie, czego przykładami jest: dziewięć lip drobnolistnych 77-
lia cordata (630, 560, 510, 500,490, 445, 430,425, 405 cm), siedem buków po
spolitych Fagus sylvatica (500, 460, 440, 430, 415, 380, 300 cm) oraz trzy dęby 
szypułkowe Quercus robur (540, 515, 420 cm) w Kwasowie, lipa drobnolistna 
(515 cm) w Gwiazdowie (G-l), kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocasta-
num (520 cm) i klony jawory  Acer pseudoplatanus (460, 410 cm) w Tycho
wie (T-3). Do innych pomników przyrody należą: dąb szypułkowy (380 cm) 
i kasztanowiec pospolity (340 cm) w Żukowie, dąb czerwony Quercus rubra 
(350 cm) w Warszkówku, klony jawory (335, 320, 310, 306 cm) w Janiewicach 
oraz brzozy brodawkowate Betula pendula (215, 210 cm) w Brześciu. 

Do rzadkich przedstawicieli dendroflory alei i szpalerów występujących 
na terenie gminy należą: klon srebrzysty Acer saccharinum (260 cm) w Tycho
wie (T-3), porzeczka alpejska Ribes alpinum w Gwiazdowie (G-l), głóg szy
pułkowy Crataegus pedicellata w Starym Krakowie i bluszcz pospolity Hedera 
helix w Noskowie, Starym Krakowie i Tychowie (T-l). 

Z gatunków zielnych, rzadkich w regionie, godne odnotowania są: czosnek 
niedźwiedzi Allium ursinum w Starym Krakowie, komosa strzałkowata Che-
nopodium bonus-henricus w Kwasowie oraz śnieżyczka przebiśnieg Galanthus 
nivalis i przylaszczka pospolita Hepatica nobilis w Wyszkowie. 
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Gefafibundelgewachse 
i n  den Alleen u n d  Spalieren der Gemeinde Sławno 
Zusammenfassung 

In der Gemeinde Sławno (Schlawe) wurde in den Jahren 2008-2011 eine Bestand-
aufnahme von 11 Alleen und 5 Spalieren durchgefiihrt, um sie dem Naturschutz-
bund zu iibergeben, jedoch nur die Allee in Kwasowo (Quatzow) wurde ais Na-
turdenkmal anerkannt. Erfasst wurden insgesamt 1896 Baume, davon 1564 in Al
leen und 332 in Spalieren. Die interessanteste Lindenallee befindet sich im Park 
des Herrensitzes in Kwasowo. Mit ihren 240-290 Jahren gehórt sie zu den altes-
ten in Polen. Erwahnenswert ist die doppelte Lindenallee in Tychowo (Wendisch 
Tychów). 

Viele Baume sind ais Naturdenkmaler anerkannt, die wertvollsten mit liber 4 m 
Umfang, z.B. 9 kleinblattrige Linden Tilia cordata (630, 560, 510, 500, 490, 445, 
430, 425, 405 cm), 7 Gemeine Buchen Fagus sylvatica (300 bis 500 cm), 3 Stielei-
chen Quercus robur (540, 515, 420 cm) in Kwasowo, die kleinblattrige Linde (515 
cm) in Gwiazdowo (Quasdow), die Rosskastanie Aesculus hippocastanum (520 
cm) und Bergahorn Acer pseudoplatanus (460, 410 cm) in Tychowo. Andere Na
turdenkmaler sind die Stieleiche (380 cm) und die Gemeine Kastanie (340 cm) 
in Żukowo (Suckow), die Roteiche Quercus rubra (350 cm) in Warszkówko (Neu 
Warschow), Ahorne (335, 320, 310, 306 cm) in Janiewice (Jannewitz) und die 
Betula pendula Warzenfórmige Birke (215, 210 cm) in Brzeście (Hohenzollern-
dorf). 
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Nur einige seltene Exemplare der Baumkunde treten manchmal in Alleen 
und Spalieren des Kreises auf, der Silberne Ahorn Acer saccharinum (260 cm) 
in Tychowo, ein besonderer Johannisbeerstrauch Ribes alpinum in Gwiazdowo, 
Die Stielhadebutte Crataegus pedicellata in Stary Kraków (Alt Kraków), der Ge-
meine Efeu Hedera helix in Noskowo (Notzkow) und Tychów. Noch zu erwahnen 
sind: Barlauch Allium ursinum in Stary Kraków, die Gansefufiart Chenopodium 
bonus-henricus in Kwasowo, das Schneeglockchen Galanthus nivalis und das Ge-
meine Leberbliinchen Hepatica nobilis in Warszkowo (Alt Warschow). 
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Schwerin 

Die archiyische Uberlieferung der Stadte 
und Gemeinden des Landkreises Schlawe 
im Landesarchiy Greifswald 

Dieser Beitrag soli in knapper Form das im Landesarchiy Greifswald ver-
wahrte Archiygut vorstellen, das f u r  den historischen Forschenden zum Kreis 
Schlawe von Interesse sein kónnte. Er soli jedoch keine monotone Aneinan-
derreihung von Urkunden und Aktentiteln bieten, sondern sich auf zwei As-
pekte beschranken. 

Im ersten Teil wird der Frage nachzugehen sein, warum sich im Greifs
walder Archiv uberhaupt eine Uberlieferung zu dieser Region befindet. Unter 
normalen Umstanden wiirde man sie in Greifswald kaum vermuten, sondern 
vielmehr in Archiven in Kóslin, Stolp oder Stettin. Dennoch kann man meh-
rere Jahrhunderte der Geschichte nur mit den Unterlagen des Greifswalder 
Archivs bearbeiten. Dies bedarf der Erklarung. 

Im zweiten Teil soli dann das Archivgut selbst zu Wort kommen. Dabei 
wird auf einige herausragende Archivalien eingegangen und diese werden 
in einen historischen Kontext gesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
friihen Geschichte, denn gerade hierzu hat das Greifswalder Archiv viel 
zu bieten. 
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Zunachst sei einmal der Blick auf die jiingere Phase der pommerschen Ar-
chivgeschichte gerichtet, denn das Landesarchiy Greifswald und die beiden 
polnischen Archive in Stettin und Koslin haben gemeinsame Wurzeln. Ihre 
alteren Bestande aus der Zeit vor 1945 entstammen alle dem einstigen Provin-
zialarchiy f u r  Pommern in Stettin, das im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts 
im Stettiner Schloss eingerichtet wurde und 1901 einen damals hochmoder-
nen Zweckbau in der Stettiner Innenstadt erhalten hatte. Die Gefahr alliierten 
Bombenangriffe auf die wirtschaftlich bedeutende pommersche Metropole 
und den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Stettin wahrend des Zweiten Welt-
krieges veranlasste die Stettiner Archivare zu umfangreichen Sicherungsmafi-
nahmen und Auslagerungen ihrer Archivalien. 

Es mag heute wie eine Ironie des Schicksals anmuten, dass das Archiv-
gebaude den Krieg weitgehend unbeschadet iiberstanden hat, die Archivbe-
stande in den Auslagerungsorten jedoch erhebliche Verluste erleiden muss-
ten. Noch gravierender f u r  die heutige historische Forschung wirkt sich je
doch die Tatsache aus, dass man aus Vorsicht eine móglichst breite Streuung 
von Auslagerungsdepots wahlte und es dabei tunlichst vermied, in einem De
pot komplette Bestande unterzubringen. Dahinter stand der Gedanke, im Fali 
der Vernichtung eines Depots nicht zugleich die kompletten Bestande zu ver-
lieren. Nicht vorhersehbar war jedoch die Trennung der Depots in der Folgę 
des Zweiten Weltkrieges und der neuen Grenzziehung entlang der Oder, de
reń genaue Festlegung im Raum Stettin sich bis in den Spatsommer 1945 hin-
zog. Nun standen etwa zwei Drittel des ausgelagerten pommerschen Archiv-
gutes und das Stettiner Staatsarchiv unter polnischer Verwaltung, wahrend 
sich sechs Aufiendepots auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone be-
fanden. 

Bereits relativ schnell haben polnische Archivare das Heft des Handelns 
in die Hand genommen, die ostlich der Oder gelegenen Ausweichąuartie-
re geraumt und das aufgefundene Archiygut im Stettiner Archivgebaude zu-
sammengefuhrt. Auf deutscher Seite dauerte es etwas langer. Erst im Sommer 
1946 gelang es dem einstigen Stettiner Archivar Hermann Gollub, die Behór-
den von der Notwendigkeit einer Sichtung und Zusammenfiihrung des Ar-
chivgutes in den sechs vorpommerschen Depots zu iiberzeugen. In einer Ka-
serne im weitgehend unzerstórt gebliebenen Greifswald erhielt Gollub einige 
Raume zur Unterbringung seines Archivs, das zunachst ais Auftenstelle des 
Schweriner Staatsarchivs errichtet worden war und eine solche bis zu seiner 
Selbstandigkeit 1965 bleiben sollte. 

Damit waren aus dem preuftischen Archiv durch den Krieg zwei pom
mersche Archive hervorgegangen. Ais Ergebnis einer spateren Verwaltungsre-
form auf polnischer Seite entstand dann das Staatsarchiv Koslin, das bei seiner 
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Einrichtung aus Stettin Bestande des óstlichen Archivsprengels erhielt, darun-
ter den Bestand des Regierungsbezirks Kóslin. 

Was bedeutet dies nun fiir die Bestande? Die Auslagerungen der Stetti-
ner Archivare waren von zwei Grundgedanken gepragt. Die Arbeiten sollten 
ziigig vorangehen und es sollte so ausgelagert werden, dass einzelne mógli-
che Archivgutverluste verkraftbar seien und nicht zum Gesamtverlust gan-
zer Bestande fiihren. Man bemiihte sich daher, wichtige Bestande auf mehre-
re Depots aufzuteilen, wobei heute die einzelnen Beweggriinde fiir die Wahl 
eines bestimmten Auslagerungsdepots f u r  dieses oder jenes Archiygut nicht 
mehr nacłwollziehbar sind. So gelangten Archivalien aus Hinterpommern 
in yorpommersche Depots und umgekehrt. Etwa ein Drittel des Archivguts 
des einstigen Stettiner Provinzialarchivs liegt heute im Landesarchiv Greifs-
wald. Darunter befinden sich Teile der Stadtarchive von Riigenwalde oder 
Schlawe. Grundsatzlich lasst sich jedoch festhalten, dass vor allem Archivgut 
aus dem Mittelalter und der Friihen Neuzeit in grófierer Zahl nach Greifs-
wald gelangte, wahrend der iiberwiegende Teil der pommerschen Uberliefe
rung aus preuftischer Zeit in Stettin zu suchen ware. 

Damit ist auch nacłwollziehbar, warum das Landesarchiy Greifswald f u r  
viele Kommunen in den beiden nordwestlichen Wojewodschaften ein wich-
tiger Ansprechpartner ist, wenn es um die Organisation von Stadt- oder Ge-
meindejubilaen geht. Die friihe urkundliche Uberlieferung liegt in Greifs
wald. 

Blicken wir nun in das Mittelalter des Raumes, den der Kreis Schlawe 
umschliefit. Wenn wir in das Mittelalter zuriickschreiten, so fallt unser Blick 
auf die friihen Stadtgriindungen und auf die Kloster und Stifte, dereń Urkun-
den zumeist die altesten der Region sind. Auch auf dem Gebiet des Kreises 
Schlawe befanden sich zwei Kloster. Dort befanden sich die Zisterzienserabtei 
Bucków und das Kloster Marienkrone bei Riigenwalde, dessen Griindungs-
geschichte zwischen 1398 und 1407 mit mehreren Ortsverlegungen und dem 
wiederholten Aus- und Einzug der Briider verbunden war. A n  die Griin-
dung der neuen Kartause hatte das Generalkapitel der Kartauser in Frank-
reich hohe Mafistabe angelegt. Nicht eingehaltene Zusagen von Mitgliedern 
des pommerschen Herzogshauses und der Tod von Fórderern zógerten die 
Griindung immer wieder heraus. Doch nachdem diese 1407 endgiiltig gliick-
te, erfreute sich die Kartause des Wohlwollens vieler Adeliger und Burger, die 
ihr zahlreiche Schenkungen zuwandten. 

Die Uberlieferung der Kartause Marienkron ist zumindest bemerkens-
wert, denn es haben sich Archivalien erhalten, die wir fiir andere Klóstern 
und Stifte heute vergeblich suchen. Der Urkundenbestand ist mit 61 iiber-
lieferten Stiicken noch iiberschaubar. Erhalten haben sich aber auch in der 
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Stadtbibliothek Berlin ein Giiterverzeichnis mit allen Schenkungen, das be-
reits in den zwanziger Jahren ediert wurde, und ein Kalendarium. Urspriing-
lich muss die Kartause noch wesentlich mehr Urkunden besessen haben, doch 
diirften diese Stiicke bereits bei ihrer Aufhebung oder wenig spater verloren 
gegangen sein. Denn der gesamte Bestand, der sich im Staatsarchiv Stettin be-
fand, kann heute im Landesarchiv Greifswald eingesehen werden. 

Ein ungleich ungiinstigeres Schicksal hat das Archiv des Klosters Bucków 
erfahren. Die Abtei ist eine Griindung Herzog Swantopolcks II. von Pom-
merellen, der im September 1248 den Ort Biissow mit weiteren Besitzungen 
dem Kloster Dargun ubertrug, damit die Mónche dort eine Niederlassung er-
richten. Die zu geringe Besitzausstattung und Unsicherheiten vor Ort verhin-
derten zunachst die Klostergriindung. Erst die Schenkung des Ortes Bucków 
1252 und die Unterstiitzung der pommerschen Herzóge und des Kamminer 
Bischofs 1253 ermóglichten letztlich die Griindung. Auf die Einzelheiten gehe 
ich heute nicht ein, uns interessiert vielmehr das Schicksal der klósterlichen 
Uberlieferung. Im Original erhalten haben sich lediglich 23 Urkunden. Der 
Rest ist friih verloren gegangen. Nicht mehr vorhanden ist auch ein Chartular, 
das wohl Mitte des 15. Jahrhunderts erstellt wurde. Von diesem Chartular be-
sitzen wir jedoch noch eine Abschrift aus dem friihen 17. Jahrhundert, wenn 
auch die Qualitat dieser Abschrift mehrfach beklagt wurde. Sie bietet jedoch 
die wichtigste Grundlage der klósterlichen Uberlieferung. 

Bleiben wir im Mittelalter, so richtet sich unser Blick auf die vier im Kreis 
Schlawe gelegenen Stadte Riigenwalde, Schlawe, Zanów und Pollnow. Beginnen 
wir mit der letztgenannten, denn hier ist die Quellenlage besonders diinn. Das 
Stadtarchiv mit allen Urkunden scheint in einem der vielen Stadtbrande weit-
gehend verloren gegangen, denn Urkunden haben sich iiberhaupt keine und 
Akten nur in sehr geringer Zahl erhalten. Das Staatsarchiv Stettin besitzt noch 
18 solcher Akten, wahrend in Greifswald keine Reste vorhanden sind. Besser ist 
die Grundlage fur  die historische Forschung bei den anderen drei Stadten. 

Ich richte meinen Blick zunachst nach Zanów, dessen Uberlieferung 
im Landesarchiv Greifswald ausgesprochen gering ist. Aus der Stadt Zanów 
haben sich elf Urkunden erhalten, hierunter nur ein mittelalterliches Stiick. 
Dieses Stiick verdient aber unsere Beachtung, auch wenn es stark beschadigt 
und daher problematisch in der Benutzung ist. Es handelt sich um eine Ur-
kunde Bischof Johanns von Kammin vom 22. August 1348, die er in Zanów 
ausstellte (Abb. 1). In dieser Urkunde vidimiert der Bischof eine Urkunde Pe
ter von Pollnows vom 11. Februar 1343, mit der dieser der Stadt Zanów lii-
bisches Stadtrecht verleiht. Das Griindungsprivileg der Stadt war demnach 
schon friih verloren gegangen, denn diese Abschrift Bischof Johanns nahm 
in der stadtischen Uberlieferung seinen Platz ein. Nimmt sich die im Original 
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l .  Bischófliches Transumpt  d e r  Gri indungsurkunde  d e r  Stadt Z a n ó w  v o m  22.  A u g u s t  1348 
/ Biskupi t ransumpt  aktu lokacy jnego  miasta  Sianowa z 2 2  s ierpnia 1348 r., nadanego 
przez  Piotra z Święcę z Polanowa; Landesarchiy Greifswald, Rep. 38U Zanów, Nr. I 

in Greifswald erhaltene urkundliche Uberlieferung noch relatiy bescheiden 
aus, so  hat sich f u r  Zanów ein ausgesprochen reicher Aktenbestand (von den 
Jahren 1777-1945) erhalten. Er befindet sich jedoch nicht im Landesarchiy 
Greifswald, sondern im Staatsarchiy in Stettin. 

Wesentlich umfangreicher sind die Bestande der Stadte Riigenwalde 
u n d  Schlawe im Landesarchiy. Diese beiden Bestande móchte ich nun etwas 
naher behandeln u n d  damit auch uber das Mittelalter hinausgreifen. Nehmen 
wir zunachst Riigenwalde in den Blick. Fur die kleine pommersche Hafenstadt 
ist allein der Urkundenbestand beachtenswert. Im Landesarchiy Greifswald 
werden 73 Urkunden des einstigen Stadtarchiys yerwahrt.  Nach einem alteren 
Verzeichnis waren noch vier weitere Urkunden yorhanden, die seit dem Ende 
des 19. Jahrhundert yerschollen sind. Zu diesem Bestand sind noch 5 Urkun
den des herzoglichen Archiys hinzuzuzahlen, die sich mit spezifischen Ange-
legenheiten der Stadt Riigenwalde beschaftigen. 

1 2 9  



MARTIN SCHOEBEL 

Zeitlich reicht der Bestand bis in das beginnende 14. Jahrhundert zu-
riick. Das alteste Stiick ist die Griindungsurkunde der Stadt vom 21. Mai 1312. 
Mit ihr ubergeben die Sohne des verstorbenen pommerellischen Herzogs 
Swenzo Peter von Neuenburg und seine Briider Jesko und Laurentius fiinf na-
mentlich genannten Lokatoren den Ort Riigenwalde mit umfangreichen Be-
sitzungen zur Aufsiedlung, bewilligen Freiheiten und eigene Gerichtsbarkeit 
und verleihen der Stadt das liibische Recht. Mit diesem Stiick setzt eine recht 
dichte urkundliche Uberlieferung ein (Taf. VIII). Bis zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts wurden allein 10 weitere Stiicke fur  die Stadt ausgestellt (Abb. 2). 

Im Vergleich zu diesem erfreulichen Befund hat sich kaum etwas zur ers
ten Stadtgriindung Riigenwaldes erhalten. In einer Urkunde des Fiirsten Wiz-
law II. von Riigen fur  das Kloster Bucków wird die Stadt Riigenwalde erstmals 
urkundlich erwahnt. Fiirst Wizlaw erscheint hier ais der erste Stadtgriinder. 
Die Schenkung an das Kloster Bucków bestatigte 1275 Herzog Mestwin II., 
der nun von der civitas nostra Ruyenwolde spricht, von unserer Stadt Riigen
walde. 

Beide Urkunden sind fur  die Stadtgeschichte von herausragender Bedeu-
tung und betten die friihe Stadtgeschichte in die wechselvollen Herrschafts-
verhaltnisse im Raum Schlawe in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts ein. 
Im einstigen Stadtarchiv haben sich kaum Spuren dieser ersten Griindung 
erhalten, so dass man auf die Urkunden des Klosters Bucków zuriickgreifen 
muss. 

Der reiche Urkundenbestand Riigenwaldes mit zahlreichen Privilegien, 
aber auch Kauf- und Kreditvertragen, steht in einem deutlichen Gegensatz 
zum Erhaltungszustand des stadtischen Aktenarchivs. Was aus Riigenwalde 
erhalten ist, befindet sich bis auf einen kleinen Splitter im Staatsarchiv Stettin 
heute im Landesarchiv Greifswald. Die Zahl von 244 erhaltenen Akten mag 
auf den ersten Blick auch durchaus stattlich erscheinen, doch ein kleiner Blick 
in die Findkartei offenbart doch starkę Verluste, die vor der Deponierung 
im einstigen Provinzialarchiv in Stettin Mitte des 19. Jahrhunderts eingetre-
ten sein miissen. 

In ihrer zeitlichen Dimension spiegeln die Akten den Zeitraum vom be-
ginnenden 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wider; ein-
zelne Stiicke entstammen auch einer spateren Zeit. Einen einigermaften ge-
schlossenen Komplex bilden hierbei verschiedene Kirchenangelegenheiten, so 
dass die stadtische Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts recht gut doku-
mentiert ist. Andere Akten zeugen vom Verhaltnis zum Landesherrn und von 
Landtagsangelegenheiten, sind jedoch eher fragmentarisch erhalten. Heraus-
zuheben sind jedoch zwei Serien, wie sie kaum fiir eine andere pommersche 
Stadt erhalten sind. So finden sich in Greifswald die Riigenwalder Hafenregis-
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ter nebst Einnahme- und Ausgaberechnungen aus den Jahren 1566 bis 1716 
und die Register der Kaufmannsgilde von Rugenwalde von 1540 bis 1720. Bei-
de Serien sind recht umfangreich und fast liickenlos erhalten. 

In ihnen spiegelt sich die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ebenso wie 
das soziale Gefiige bis zum Ende des Nordischen Kriegs. Angesichts der vielen 
Uberlieferungsverluste Pommerns kommt solchen Quellen eine grofie Bedeu-
tung zu, und wir warten gespannt auf die Ergebnisse aktueller Forschungen, 
die sich mit den Riigenwalder Hafenregistern auseinander setzen. 

Ais vierten Komplex móchte ich nun auf die Uberlieferung der Stadt Schla-
we eingehen. Zum Archiv der Stadt Schlawe im Landesarchiv Greifswald hat 
dieses vor einigen Jahren ein umfangreiches Findbuch erstellt, das im Grunde 
in seiner Ausfuhrlichkeit fiir den Druck vorbereitet ist. Leider konnte es bis-
her noch nicht erscheinen. 

Fiir Schlawe gilt im Wesentlichen das Gleiche wie fiir Rugenwalde. Das 
noch erhaltene stadtische Archiv befindet sich heute im Landesarchiv Greifs
wald. Lediglich 18 Akten zahlt der Aktenbestand im Staatsarchiv Stettin. Der 
Aktenbestand in Greifswald umfasst 430 Akten, auf die ich noch eingehen 
werde. Doch schauen wir zunachst auf den Urkundenbestand. Allein 103 Ur-
kunden sind noch im Original erhalten, weitere 15 Stiicke sind nachgewiesen, 
die zu einem friiheren Zeitpunkt in das Provinzialarchiv gelangt sein miissen, 
aber wahrscheinlich wahrend des Zweiten Weltkriegs vernichtet wurden. Hin-
zu kommen noch einige wenige Stiicke, die wir nur im Text kennen und die 
samtlich im 19. Jahrhundert ediert wurden, so dass wir von einem Gesamtbe-
stand von 121 Stiicken ausgehen kónnen. Alle Urkunden sind umfangreich re-
gestiert, so dass man hier einen guten Uberblick iiber die Geschichte der Stadt 
bieten kann. 

A n  der Spitze steht die Urkunde der Swenzonen - Jesko von Neuenschla-
we, Peter von Neuenburg und Laurentius von Rugenwalde - vom 22. Mai 
1317, mit der sie der Stadt Neuenschlawe 200 Hufen und das ltibische Recht 
iibertragen (Taf. IX). Auch hier handelt es sich um die Urkunde der Stadt -
griindung. Ich móchte an dieser Stelle einmal die Regelungen zitieren, die 
in einer solchen Urkunde enthalten sind. 

So soli die Stadt fiir acht Jahre von der Zahlung aller Verpflichtungen 
und dem Auflagerecht befreit sein. Nach Ablauf dieser acht Jahre ist die Stadt 
verpflichtet, Herrn Jesko von Neuenschlawe und seinen Erben alljahrlich 
an Martini 50 Mark slawische Pfennige zu zahlen. Die Gerichtsgebiihren ste-
hen zur Halfte Herrn Jesko und zur anderen Halfte der Stadt zu. Die Kosten 
fiir den Miihlenbau innerhalb der Stadt tragen zur Halfte Herr Jesko und zur 
anderen Halfte die Stadt, die Einnahmen werden ebenso aufgeteilt. Die Ein-
kiinfte aus den iibrigen Gebauden, wie zum Beispiel den Hausern der Schro-

1 3 2  



Die archiyische Uberlieferung der Stadte 

ter, Fleischer, den Buden der Schuhverkaufer und den Badehausern, sollen der 
Stadt zustehen. Der Stadt wird zudem der Zugang zum offenen Meer gewahrt. 
Wenn auch die Wipper  (flumen Wippera) mit Pramen befahrbar ist, so soli 
doch ein Treidelweg von zwei Ruten auf beiden Seiten (des Flusses) der Stadt 
offenstehen. Ferner werden der Stadt drei Schuten zum freien Heringsfang 
auf der salzigen See und dem „Glovenitzer Meer" (mare quod est Glowenitz) 
gewahrt. Zudem erhalt die Stadt den freien Fischfang innerhalb ihrer Grenzen 
in den Gewassern der Mosnitz (Mosniz) und Wipper  (Wippera). Wenn aber 
innerhalb dieser Grenzen Herr Wojsław (dominus Woyslaus) oder ein anderer 
Anspriiche anmelden sollte, so soli Herr Jesko vermitteln. Sollten in Zukunft 
Bodenschatze gefunden werden, so sollen die Halfte der Einnahmen Herrn 
Jesko zustehen. 

Die einzelnen Bestimmungen belegen deutlich, dass in Schlawe die Urkun-
de am Ende eines langeren Prozesses der Besiedlung steht. In einigen Punkten 
setzt sie die Existenz eines funktionierenden Gemeinwesens bereits voraus. 
Schlawe war im Grunde eine Doppelstadt. 

Bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert existierte hier eine grófiere sla-
wische Siedlung mit einer Burg, die das herrschaftliche Zentrum des Landes 
Schlawe bildete. Mehrfach wurden hier landesherrliche Urkunden ausgestellt, 
hier residierten zeitweise die Landesherren, hier saft aber auch ein Kastellan. 
Die 1317 neugegriindete Stadt Schlawe wird entsprechend auch ais Neuschla-
we im Gegensatz zum slawischen Altschlawe bezeichnet. Relativ rasch scheint 
dann das deutschrechtliche Neuschlawe die slawische Siedlung wirtschaftlich 
uberfliigelt zu haben und dieses ging letztlich in der Stadt Schlawe auf. 

Ein untriigliches Indiz f u r  diese Entwicklung war die Ubersiedlung des 
Johanniterordens, der seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert in Schlawe ei
ne Komturei unterhielt. Bereits 1326 werden Johanniter in (Neu-)Schlawe er-
wahnt und 1343 unterhalten sie hier einen Hof. Wenig spater ist dann in den 
Quellen nur noch von Schlawe die Rede. 

Wie wichtig Urkunden auch f u r  die Geschichte anderer Stadte sein kón-
nen, zeigt eine weitere Schlawer Urkunde vom 9. Marz 1326. Sie behandelt ei
nen Vergleich der Stadt mit den Johannitern. Ausgestellt wurde sie von den 
Ratsherren der Stadt Rugenwalde, die in diesem Vergleich vermittelten. Sie ist 
damit nicht nur ein friihes Zeugnis der Ratsverfassung Riigenwaldes, sondern 
bietet zugleich das alteste erhaltende Stadtsiegel Riigenwaldes, das heute je-
doch starkę Beschadigungen aufweist. 

Unter den stadtischen Urkunden finden sich auch einige Stiicke, die man 
hier nicht erwarten wurde wie Vertrage der Landesherren mit dem landstan-
digen Adel und der Geistlichkeit. Auch wenn es nicht allein um Angelegen-
heiten der Stadt ging, so scheint sie doch ais „Landstand" in die Yerhandlun-
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gen eingebunden gewesen zu sein, oder zumindest f u r  die Einhaltung der ver-
traglichen Bestimmungen garantiert zu haben. So erklart sich relativ einfach 
die Uberlieferung im Stadtarchiy Schlawe. Erwahnenswert ist noch die grofie 
Zahl an erhaltenen Siegeln, auch wenn eine nicht geringe Zahl kleinere oder 
grófiere Schaden aufweist. 

Erganzend sei noch ein Blick in das Aktenarchiy gerichtet. In ihm spie-
gelt sich die iibliche Aktenfuhrung einer pommerschen Landstadt in der Zeit 
vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Grólśe-
re Verluste scheint es in diesem Bestand nicht gegeben zu haben. Auffallig ist 
jedoch das Fehlen umfangreicher Rechnungsserien, wie ich sie fur  Riigenwal-
de erwahnt habe, und wie sie auch aus anderen Stadten, wenn auch nicht so 
luckenlos, erhalten sind. Im Fali von Schlawe hat man jedoch nicht den Ein-
druck, dass solche Unterlagen durch Kriegswirren oder Unglucke verloren gin-
gen, sondern scheinen sie gar nicht archiviert worden zu sein. Vielmehr ver-
blieben diese Unterlagen bei den rechnungsfuhrenden Behórden oder Amtern 
und wurden nach einer angemessenen Aufbewahrungszeit vernichtet. Dieses 
ist keineswegs ungewóhnlich, sondern entsprach der Praxis vieler Stadte. 

Fur die Landesgeschichtsforschung des Schlawer Raums bietet das Lan-
desarchiv mit den von ihm verwahrten Bestanden eine wichtige Grundlage. 
Bewusst beschrankt sich dieser Beitrag auf die Archive der drei Stadte Riigen-
walde, Schlawe und Zanów. A n  diesen Beispielen wurde versucht, ein wenig 
den inhaltlichen Reichtum der Uberlieferung, aber auch die umfangreichen 
Verluste darzustellen, die nicht nur in den letzten anderthalb Jahrhunderten 
eingetreten sind. Auf die Bestande der Amtsgerichte, des Landkreises, der In-
nungen oder der Kirche wurde dagegen nicht eingegangen, zumal sie im Lan-
desarchiv Greifswald nicht sehr umfangreich sind. 

Zumindest erwahnt seien jedoch noch die Bestande der Landesherrschaft 
und der Landesverwaltung, die zahlreiche Quellen zum Land Schlawe bie-
ten. Gleiches gilt f u r  die Handschriftensammlung des Landesarchivs oder die 
Sammlung der Gesellschaft fur  pommersche Geschichte, Altertumskunde 
und Kunst, die im Landesarchiv Greifswald deponiert wurde. Die altere Lite
ratur vermittelt einen kleinen Einblick, was sich in diesen Bestanden verbirgt. 
Einwohnerverzeichnisse zahlreicher Dórfer im 17. und 18. Jahrhundert lassen 
sich ebenso finden wie altere Karten, Gutsbeschreibungen, Prozesse der Un-
tertanen untereinander oder mit dem Gutsherrn, Pachtvertrage, Bauangele-
genheiten, Kirchensachen und manches mehr. 

Auch der Archivar kann seine Bestande nicht bis in das letzte Detail ken-
nen. So wird es der Landesgeschichtsforschung iiberlassen sein, noch viele 
wichtige Quellen zu entdecken. 
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Źródła archiwalne 
d o  dziejów miast i gmin  powiatu sławieńskiego 
w zasobie Archiwum Krajowego w Greifswaldzie 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie możliwości badawczych nad dzie
jami powiatu sławieńskiego w oparciu o źródła archiwalne przechowywane 
w zasobie Landesarchiv Greifswald (Archiwum Krajowe w Greifswaldzie). 
Problematyka została zaprezentowana w dwóch częściach. 

Pierwsza wyjaśnia, dlaczego w greifswaldzkim Archiwum znajdują się źró
dła historyczne do dziejów tego regionu, podczas gdy w zwykłych okoliczno
ściach powinno się ich szukać w archiwach w Koszalinie, Słupsku czy w Szcze
cinie. Tymczasem w Archiwum w Greifswaldzie przechowywane są archiwa
lia, które nierzadko stanowią jedyne źródło do badań nad wieloma wiekami 
historii. Ten aspekt wymaga bliższego objaśnienia. 

W drugiej części charakteryzowane są archiwalia, przy czym nie zosta
ły tutaj szczegółowo omówione całe zespoły archiwalne, a konkretne doku
menty wraz z ich historycznym kontekstem powstania. Są to głównie dyplomy 
średniowieczne, ponieważ właśnie ten typ źródeł jest bogato reprezentowany 
w greifswaldzkiej placówce. 

Spoglądając wstecz na historię archiwów pomorskich, można dostrzec, 
że zarówno Archiwum w Greifswaldzie, jak i polskie archiwa państwowe 
w Szczecinie i Koszalinie mają wspólne korzenie. Ich najstarsze zespoły archi
walne, te sprzed 1945 roku, pochodzą z zasobu przedwojennego niemieckiego 
Staatsarchiv Stettin (Archiwum Państwowe dla Prowincji Pomorze w Szczeci
nie). Zostało ono powołane do życia w drugiej ćwierci XIX wieku i urządzo
ne początkowo na Zamku Książąt Pomorskich, a następnie, po wybudowaniu 
na ten cel nowoczesnego budynku, przeniesione w 1901 roku do nowej siedzi
by w centrum Szczecina. W obawie przed nalotami bombowymi na gospodar
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czą metropolię pomorską i - co ważniejsze - strategiczne punkty komunika
cyjne Szczecina, archiwiści szczecińscy podjęli złożone działania zabezpiecza
jące archiwalia, polegające głównie na ich dyslokacji. 

Niemalże jako ironia losu jawi się fakt, że budynek archiwum przetrwał 
wojnę bez szkody, z kolei rozczłonkowane zespoły archiwalne i obiekty, w któ
rych j e  rozlokowano, poniosły liczne straty. Główną przesłanką dyslokacji 
było takie rozmieszczenie zespołów, aby nie znalazły się w całości w jednym 
miejscu, ponieważ w wypadku ich utraty nie uległby straceniu cały zespół do
kumentów. Ta w gruncie rzeczy racjonalna przesłanka nie mogła uwzględniać 
rozbicia poszczególnych zespołów poprzez zmianę granicy na Odrze, której 
ostateczny przebieg wykrystalizował się późnym latem 1945 roku. W ten spo
sób około 2/3 rozlokowanego zasobu szczecińskiego archiwum znalazło się 
na terenie administrowanym przez polskie władze, z kolei sześć pozostałych 
punktów rozmieszczenia zasobu na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej. 

Polscy archiwiści stosunkowo wcześnie rozpoczęli akcję poszukiwania ar
chiwaliów na wschód od Odry, gromadząc dokumentację odzyskaną z miejsc 
rozlokowania w budynku szczecińskiego archiwum. Po stronie niemieckiej 
proces ten trwał nieco dłużej. Dopiero latem 1946 roku udało się niegdysiej
szemu szczecińskiemu archiwiście Hermannowi Gollubowi przekonać władze 
0 konieczności zebrania i zabezpieczenia zbiorów archiwalnych, zgromadzo
nych w sześciu punktach p o  tej stronie rzeki. W koszarach na terenie nieznisz-
czonego Greifswaldu Gollub pozyskał pomieszczenia, w których zgromadził 
swoje archiwum, włączone jako oddział zamiejscowy Archiwum Państwowe
go w Schwerinie, w którego strukturach pozostawało do 1965 roku. 

W takich oto okolicznościach z jednego pruskiego archiwum przez wojnę 
powstały dwa pomorskie archiwa. W efekcie reformy administracyjnej po pol
skiej stronie Odry stworzono Archiwum Państwowe w Koszalinie, do którego 
zasobu trafiła część zespołów ze szczecińskiego Archiwum Państwowego, w tym 
akta rejencji koszalińskiej. 

Rozlokowanie zasobu dawnego archiwum szczecińskiego miało na celu ta
kie rozmieszczenie dokumentacji, aby potencjalne straty były jak  najmniejsze, 
chociaż dzisiaj trudno prześledzić podjęte rozstrzygnięcia i wybory miejsc. 
1 tak archiwalia dotyczące Pomorza Zachodniego ewakuowano na teren Po
morza Przedniego i odwrotnie. W efekcie około 1/3 zasobu archiwalnego 
dawnej prowincji pomorskiej przechowywana jest obecnie w Archiwum Kra
jowym w Greifswaldzie, w tym część archiwów miejskich Darłowa i Sławna. 
Zasadniczo można stwierdzić, że większość źródeł z okresu średniowiecza 
i nowożytności przechowywana jest w Niemczech, podczas gdy w Archiwum 
Państwowym w Szczecinie przechowywane materiały to w dużej części doku
mentacja z późniejszego okresu. 
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Ten fakt wyjaśnia, dlaczego Archiwum Krajowe w Greifswaldzie jest dla wie
lu polskich samorządów z terenu obu północnych województw ważnym partne
rem w kontekście jubileuszy miast i gmin. Najwcześniejsze pisane przekazy źró
dłowe zgromadzone są bowiem właśnie w tamtejszym archiwum. 

Okres średniowiecza charakteryzują liczne nadania praw miejskich oraz 
uposażeń dla zakonów i klasztorów, które to wydarzenia dokumentują naj
wcześniejsze przekazy zachowane dla tego regionu. Również na terenie po
wiatu sławieńskiego zlokalizowane zostały dwa klasztory, mianowicie opac
two cysterskie w Bukowie Morskim i klasztor Marienkron koło Darłowa, któ
rego historię z lat 1398-1407 wypełniają liczne zmiany miejsca pobytu oraz 
powtarzające się wyprowadzki i powroty braci. Chodzi tutaj o zakon kartuzów, 
którego kapituła generalna we Francji uzależniała założenie nowej kartuzji 
od spełnienia wysokich wymagań. Niedopełnienie warunków przez członków 
książęcego rodu panującego i śmierć najbardziej zainteresowanych stale od
suwały w czasie moment założenia. Dopiero po 1407 roku udało się ostatecz
nie kartuzom czerpać z łaski ofiary możnych (arystokracji pomorskiej) oraz 
mieszczan, którzy przekazywali szczodre nadania temu zakonowi. 

Przekazy źródłowe na temat kartuzów z Marienkron zwracają o tyle uwa
gę, że tego typu materiały nie zachowały się dla innych zgromadzeń i klaszto
rów. Zbiór liczący 61 dokumentów pozwala na dość pełne uchwycenie dzie
jów tej kartuzji. Ponadto ocalał także wykaz dóbr zakonu, przechowywany 
w Bibliotece Miejskiej w Berlinie, zawierający wszystkie nadania, opublikowany 
w latach 20. XX wieku, oraz kalendarium. Zapewne pierwotnie zbiór doku
mentów kartuzji Marienkron był znacznie liczniejszy, jednakże p o  sekulary
zacji lub w późniejszych latach część z nich zaginęła. Zachowane dokumenty 
trafiły do niemieckiego Archiwum Państwowego w Szczecinie, a dzisiaj można 
do nich sięgnąć w archiwum greifswaldzkim. 

Przeciwny los spotkał archiwum klasztoru w Bukowie Morskim. To nada
nie księcia Świętopełka II z Pomorza, który we wrześniu 1248 roku przekazał 
klasztorowi w Darguniu miejscowość Boryszewo (niem. Biissow) z dalszymi 
uposażeniami. Niewielkie uposażenie i niesprzyjające warunki utrudniały za
łożenie klasztoru. Dopiero nadanie Bukowa w 1252 roku i wsparcie książąt 
pomorskich oraz biskupa kamieńskiego umożliwiły założenie zakonu. Wra
cając do losów źródeł do dziejów tego klasztoru, w oryginale zachowały się 
23 dyplomy. Reszta dość wcześnie zaginęła. Nie zachował się także kartularz, 
który został sporządzony zapewne w połowie XV wieku. Posiadamy jednak je
go XVII-wieczną kopię, której jakość i wartość jest dyskusyjna, niemniej sta
nowi ważne źródło informacji do dziejów zakonu. 

Na terenie powiatu sławieńskiego położone są cztery miasta, których me
tryka sięga średniowiecza. Są to Darłowo, Sławno, Sianów i Polanów. Dla ostat
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niego z nich zachowała się szczątkowa liczba przekazów źródłowych, albo
wiem polanowskie archiwum miejskie wielokrotnie dotykała pożoga, wskutek 
czego przepadła praktycznie większość dokumentów. W Archiwum Państwo
wym w Szczecinie zachowało się 18 archiwaliów, w Greifswaldzie tymczasem 
nie ma nic. Nieco lepiej wyglądają przekazy źródłowe do dziejów pozostałych 
trzech miejscowości. 

Dla Sianowa w greifswaldzkim archiwum odnaleźć można stosunkowo 
niewielką liczbę materiałów. Zachowało się 11 dokumentów, w tym także śre
dniowieczny dyplom, który mimo dużych uszkodzeń zasługuje na wyjątkową 
uwagę. Jest to dokument biskupa kamieńskiego Jana z 22 sierpnia 1348 roku, 
wystawiony w Sianowie. Biskup potwierdza w nim zaświadczenie Piotra Świę-
cy z Polanowa z 11 lutego 1343 roku, w którym to dokonał lokacji miasta Sia
nowa na prawie lubeckim (il. 1). Oryginał aktu lokacyjnego nie zachował się, 
stąd potwierdzający stan prawny dokument biskupa Jana zajął jego miejsce. 
O ile najwcześniejsze źródła do dziejów Sianowa zachowały się w szczątko
wym stopniu, to zespół aktowy do dziejów nowożytnych jest dość obszer
nie zachowany. Ten zespół (z lat 1777-1945) jest z kolei przechowywany nie 
w Greifswaldzie, ale w Archiwum Państwowym w Szczecinie. 

W Archiwum w Niemczech znaleźć można dość licznie zachowane zbiory 
dyplomów Darłowa i Sławna. Dla pierwszego z nich zachował się m.in. zbiór 
73 dyplomów średniowiecznych. Z dawnych wykazów dyplomatycznych wia
domo, że brakuje wśród nich jeszcze czterech innych, które zaginęły w koń
cu XIX wieku. Do tego zbioru należy także doliczyć pięć dyplomów z archi
wum książęcego, które to dokumenty traktują o specyficznych sprawach ma
łego portu pomorskiego. 

Czasowo zespół ten sięga początków XIV wieku. Najstarszym dokumen
tem jest akt lokacyjny Darłowa z 21 maja 1312 roku, w którym to dokumencie 
synowie zmarłego księcia pomorskiego Piotra Święcy z Nowego i jego bracia 
Jaśko z Wawrzyńcem przekazują pięciu wymienionym z imienia zasadźcom 
miejscowość Darłowo wraz z licznymi uposażeniami, przywilejami i prawem 
własnego sądownictwa oraz nadają miastu prawo lubeckie (tabl. VIII). Do po
łowy XIV wieku dla Darłowa zostało wydanych dalszych 10 dyplomów (il. 2). 
Nie zachowały się z kolei dokumenty odnoszące się do pierwszego nadania 
praw miejskich dla tej miejscowości. 

W jednym z dyplomów wystawionych przez księcia rugijskiego Wisła
wa II dla klasztoru w Bukowie Morskim miasto Darłowo zostało wymienione 
po raz pierwszy źródłowo i wydaje się, że to właśnie książę Wisław był jego 
fundatorem. Nadanie dla klasztoru w Bukowie potwierdził w 1275 roku książę 
Mściwoj II, który mówi o civitas nostra Ruyenwolde, „o naszym mieście Dar
łowie". 
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Oba dokumenty mają kolosalne znaczenie w badaniach nad dziejami mia
sta, które ukazują procesy zmian stosunków własnościowych na ziemi sła-
wieńskiej w latach 70. XIII wieku. O ile w samym archiwum miejskim Dar
łowa brak jest przekazów na ten temat, o tyle w badaniach warto uwzględnić 
przekazy źródłowe klasztoru w Bukowie Morskim. 

W odróżnieniu od licznie zachowanego wczesnego zbioru dyplomów dar-
łowskich, a wśród nich przywilejów, umów sprzedaży, umów kredytowych, 
słabo zachowane są źródła aktowe z późniejszego okresu. To, co pozostało się 
z tej dokumentacji, to zaledwie mały odprysk, który trafił do niemieckiego 
Staatsarchiv Stettin (Archiwum Państwowe w Szczecinie), dzisiaj przechowy
wany w Archiwum w Greifswaldzie. Liczba 244 zachowanych jednostek akto
wych wydaje się całkiem obszerna, jednak dopiero analiza wykazów akt uzmy
sławia skalę ubytków, jakie musiały nastąpić przed przejęciem dokumentacji 
do archiwum prowincjonalnego w Szczecinie w połowie XIX wieku. 

Chronologicznie dokumentacja zamyka się w okresie od początku XVI 
wieku do końca wieku XVIII; pojedyncze archiwalia pochodzą z okresu póź
niejszego. Na jedną z grup tematycznych składają się dokumenty dotyczące 
spraw kościelnych, dzięki czemu źródła do badań nad życiem religijnym i sto
sunkami kościelnymi do XVIII wieku są stosunkowo liczne. Inne akta doty
czą spraw z zakresu monarchii stanowej, zachowane jednak fragmentarycznie. 
Warte uwagi są dwie serie, które nie przetrwały dla innych miast pomorskich. 
W Greifswaldzie znajdują się darłowskie rejestry portowe wraz z rachunkami 
dochodów i wydatków z lat 1566-1716 oraz rejestr gildii kupieckiej z lat 1540-
1720. Obie serie są bardzo obszerne i zachowane niemalże kompletnie. 

Dokumentacja ta odzwierciedla zarówno rozwój gospodarczy miasta, jak 
i stosunki społeczne do końca wojny północnej. Uwzględniając ogromne stra
ty w pomorskich źródłach historycznych, powyższe materiały mają dużą war
tość badawczą i oczekują na postęp badań naukowych z ich wykorzystaniem. 

Czwartym z miast, charakteryzowanych pod względem zachowanych prze
kazów archiwalnych, jest Sławno. Dla zespołu archiwum miasta Sławna opra
cowano kilka lat temu w Archiwum w Greifswaldzie obszerny inwentarz, któ
ry  w zasadzie jest gotowy do druku, jednak dotychczas jeszcze się nie ukazał. 

W przypadku tej miejscowości sytuacja wygląda podobnie jak w Darłowie. 
Zachowane dyplomy i akta przechowywane są w większości w Greifswaldzie, 
natomiast w Szczecinie znajduje się 18 jednostek aktowych. Zespół aktowy 
w Greifswaldzie liczy 430 jednostek, z kolei dyplomy zachowały się w liczbie 
103, przy czym było jeszcze 15 innych, przekazanych do niemieckiego archi
wum prowincjonalnego, które zaginęły. Do tego dochodzi kilka egzemplarzy, 
które pojawiają się w kontekście XIX-wiecznych publikacji źródłowych, stąd 
znana jest łączna liczba 121 dyplomów sławieńskich. Wszystkie z nich posia
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dają obszerne regesty, dzięki czemu można dość dobrze prześledzić historię 
tego miasta. 

Wyróżnia się wśród nich dokument lokacyjny, w którym bracia Świę-
cowie - Jaśko z Nowego Sławna, Piotr z Nowego i Wawrzyniec z Darłowa 
- 22 maja 1317 roku lokują miasto Nowe Sławno z 200 łanami na prawie lu-
beckim (tabl. IX). 

Miasto zwolnione zostało na osiem lat z wszystkich opłat i świadczeń. 
Po upływie tego okresu zobowiązano je, aby panu Jaśkowi Święcy z Nowego 
Sławna i jego spadkobiercom co roku na św. Marcina wnosić 50 marek sło
wiańskich fenigów. Opłaty sądowe przypadały p o  połowie miastu i Jaśkowi. 
Koszty budowy młyna w obrębie murów miejskich rozłożone zostały p o  poło
wie Święcy i miastu, w taki sam sposób dzielone były dochody z tego młyna. 
Dochody z pozostałych budynków, jak np. ze śrutowni, rzeźni, łaźni i kramów 
ze sprzedażą obuwia, przypadały miastu. Otrzymało ono także prawo swobod
nej żeglugi promowej na Wieprzy  (flumen Wippera) aż do otwartego morza; 
do Sławna należały brzegi rzeki (po obu stronach) na szerokość dwóch prę
tów. Ponadto otrzymało prawo wolnego połowu trzech barek śledzia na morzu 
słonym i „morzu Głownica" (mare ąuod est Glowenitz) oraz prawo wolnego 
połowu w granicach miasta i w wodach Moszczenicy (Mosniz) oraz Wieprzy 
(Wippera). Gdyby pan Wojsław (dominus Woyslaus) rościł w granicach miasta 
jakiekolwiek pretensje i żądania, rozjemcą w sporach miał być Jaśko Święcą. 
W przypadku pozyskania w przyszłości dóbr naturalnych, połowa udziałów 
przypaść miała panu Jaśkowi. 

Poszczególne zapisy w powyższym akcie lokacyjnym wskazują wyraźnie, 
że formalna lokacja miasta wieńczyła długi proces osadniczy. W kilku punk
tach odnosiła się do istniejącej wcześniej, funkcjonującej, ukształtowanej 
wspólnoty. Sławno w gruncie rzeczy było bowiem formą dwumiasta. 

Już w początkach XII wieku funkcjonowała tutaj duża słowiańska osada 
z grodziskiem, będąca ośrodkiem władzy dla ziemi sławieńskiej. Wystawiano 
dokumenty, urzędował władca, była to także siedziba kasztelana. Dla utwo
rzonego w 1317 roku miasta Sławna użyto określenia Nowe Sławno, aby od
różnić j e  od  słowiańskiego Starego Sławna. Wydaje się, że lokowane na prawie 
niemieckim Nowe Sławno stosunkowo szybko prześcignęło gospodarczo sło
wiańską osadę, która została ostatecznie przez nie wchłonięta. 

Niewątpliwą oznaką rozwoju tego ośrodka było przeniesienie się zakonu 
joannitów, którzy od  początku XII wieku utrzymywali w Sławnie komturię. 
Już w 1326 roku są wymienieni w Nowym Sławnie i w 1343 utrzymują tutaj 
dwór. W późniejszych źródłach wymienia się już wyłącznie Sławno. 

Jak istotne mogą być dyplomy także dla historii innych miast, ukazuje je
den ze sławieńskich dokumentów, z 9 marca 1326 roku, będący umową mię
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dzy miastem a joannitami. Wystawcą dokumentu jest rada miejska Darłowa, 
która pośredniczyła w tej umowie. Jest to zatem nie tylko wczesne świadec
two funkcjonowania rady miejskiej w Darłowie, ale także dokument zawie
rający najstarszą, dość mocno uszkodzoną, ale zachowaną pieczęć miejską 
Darłowa. 

Pośród dyplomów miejskich znaleźć można także egzemplarze, o których 
w niniejszym artykule nie będzie się traktować bliżej, jak  np. umowy lokal
nych władców z członkami rodów rycerskich i z przedstawicielami ducho
wieństwa. Również gdy sprawy nie dotyczyły samego miasta, pojawia się ono 
w zawartych porozumieniach, np. w roli reprezentanta stanów, czy chociażby 
jako gwarant wykonania zawartych w umowach warunków. Wartym uwagi 
jest także liczny zbiór pieczęci, zachowanych w mniej lub bardziej uszkodzo
nym stanie. 

Sięgając do materiałów aktowych, typowych dla reprezentanta stanu miast 
z okresu od XVI do XIX stulecia, można stwierdzić, że nie wykazuje większych 
ubytków. Zwraca jednak uwagę brak obszernej serii rachunków, o których 
wspomniano już w przypadku Darłowa, a zachowanych w większym lub mniej
szym stopniu w innych zespołach miejskich. W przypadku Sławna nie odno
si się jednak wrażenia, że strata ta nastąpiła w wyniku zawirowań wojennych 
czy w następstwie innych wydarzeń, a raczej że w ogóle nie została zarchiwi
zowana. Często dokumentacja tego typu była przechowywana we właściwych 
urzędach czy instytucjach, które zgodnie z obowiązującą praktyką po upływie 
określonego czasu przekazywały zbędną dokumentację do zniszczenia. Nie by
ło to jednak nic nadzwyczajnego, a stosowne do procedury realizowanej także 
w innych miastach. 

Dla badań regionalnych ziemi sławieńskiej zasób Archiwum Krajowego 
w Greifswaldzie jest kluczową bazą źródłową. W swoim artykule świadomie 
ograniczyłem się do trzech miast: Darłowa, Sławna i Sianowa. Na ich przykła
dach podjąłem próbę scharakteryzowania zawartości informacyjnej stosunko
wo bogato, mimo strat, zachowanego przekazu źródłowego. Zespoły instytucji 
sądowniczych, samorządowych, cechów czy kościołów, także przechowywane 
w greifswaldzkim Archiwum nie przetrwały licznie. 

Wymienić należy także zespoły lokalnego rycerstwa i szlachty oraz admi
nistracji lokalnej, dostarczające wielu przekazów historycznych do dziejów 
ziemi sławieńskiej. Podobnie wygląda to w przypadku zbioru rękopisów oraz 
zespołu aktowego po Towarzystwie Historii i Starożytności Pomorza, także 
zdeponowanych w Greifswaldzie. Literatura wskazuje, jakie informacje moż
na odnaleźć wśród tych zbiorów. Spisy mieszkańców licznych wiosek z XVII 
i XVIII wieku można spotkać również na starych planach i mapach, w opisach 
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majątków, w sprawach procesowych prowadzonych przez poddanych między 
sobą czy też z właścicielami majątków, umowy dzierżawcze, sprawy budowla
ne, sprawy kościelne i wiele innych. 

Archiwista nie zna w najdrobniejszych szczegółach przechowywanych 
w zasobie archiwalnym dokumentów i akt. Rozpoznanie kolejnych, niezna
nych dotąd źródeł historycznych pozostawia się zatem odkryciu osobom po
szukującym w ramach podejmowanych badań regionalnych. 

Przekład: JOANNA CHOJECKA 
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Nazwy miast powiatu sławieńskiego 

Wprowadzenie 

W artykule prezentuję nazwy tych miast, które były lub są związane geogra
ficznie i historycznie ze Sławnem jako stolicą powiatu. Ze względu na zmiany 
administracyjne należy wziąć pod  uwagę dawny (polski i niemiecki) powiat 
sławieński oraz jego strefę oddziaływania. 

Do tej pory  nie ma wydawnictw naukowo zajmujących się szczegółową 
toponimią powiatu sławieńskiego. Wycinkowe informacje na ten temat znaj
dują się w opracowaniach obejmujących zazwyczaj większy teren - Pomorza 
Środkowego lub Pomorza Zachodniego. Ważne są tu opracowania badaczy 
niemieckich: Reinholda Trautmanna Die Elb- und Ostseeslawischen Ortsna-
men (1948-1949) oraz Friedricha Lorentza Slawische Namen Hinterpommerns 
(1964). Ze strony polskiej należy wymienić prace autorstwa Ewy Rzetelskiej-
Feleszko i Jerzego Dumy:  Dawne słowiańskie dialekty województwa koszaliń
skiego. Najstarsze zmiany fonetyczne (1973), Dawne słowiańskie nazwy miej
scowe Pomorza Środkowego [dalej w tekście DSNMŚ] (1985), Językowa prze
szłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych (1996). Ponadto 
trzeba wziąć pod  uwagę publikację będącą obecnie w trakcie wydawania:  Na
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zwy miejscowe Polski - historia, pochodzenie, zmiany pod redakcją Kazimie
rza Rymuta (1996-2007) oraz artykuły niżej podpisanego. W swoich wcze
śniejszych opracowaniach omawiałem już nazwy Miastka, Polanowa, Sianowa 
i częściowo samego Sławna. Teraz materiał ponownie przejrzałem i uzupełni
łem, a zaczerpnąłem go z niemieckich i polskich źródeł historycznych, map 
i opracowań, począwszy od XII wieku do dziś (por. Bibliografia). 

1. Metoda 

Artykuł hasłowy ma następującą budowę: hasło (wytłuszczona współczesna 
postać nazwy), rodzaj obiektu, lokalizacja (w linii prostej względem Sławna), 
zapisy źródłowe (kursywą) w porządku chronologicznym. Potem - od nowego 
akapitu - następują etymologie kolejnych nazw z uwzględnieniem zmian ję
zykowych oraz właściwości topograficznych terenu i czynników kulturowych. 
Lokalizacja przywoływanych obiektów została podana według obecnych po
działów administracyjnych. 

Klasyfikację przeprowadziłem na podstawie kryteriów semantycznych 
i strukturalnych zaproponowanych przez Witolda Taszyckiego (1946; 1958: 
228-268) i Stanisława Rosponda (1957), a praktycznie połączonych i uzupeł
nionych przez Henryka Borka (1988) i Danielę Podlawską (1990). 

2. Słownik nazw 

Darłowo,  miasto,  2 0  k m  n a  p ó ł n o c n y  z a c h ó d  o d  Sławna: 

in terra Dirloua 1205 (Dreger 1748:1 72; Klempin 1868-1936:1 107; Perlbach 
1882: 12; Lorentz 1964: 22); 

Dirlov 1205 (Dreger 1748: I 72; Klempin 1868-1936: I 107; Perlbach 1882: 
12); 

Reyneuelde 1237 (DSNMŚ 52); 
in civitate nostra Rugenwolde 1271 (Klempin 1868-1936: II 247; Perlbach 

1882: 202); 
in civitate nostra Ruyenwalde 1275 (Perlbach 1882: 228); 
ciuitate Ruyenwolde 1277 (Klempin 1868-1936: II 333); 
Thirlou 1285 (Dreger 1748: III 239); 
Marąuardus dictus Rugenwolt n.o. 1302 (Kołobrzeg) (Klempin 1868-1936: 

IV 39); 
Ruienwolt 1304 (Klempin 1868-1936: IV 155); 
Rugenwaldt 1307 (Perlbach 1882: 578); 
Marąuardus Ruyenwold n.o. 1309 (Kołobrzeg) (Klempin 1868-1936: IV 373); 
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Laurentii de Ruwenwald n.o. 1312 (Darłowo) (Klempin 1868-1936: V 35); 
Ruwenwald 1312 (Klempin 1868-1936: V 35); 
lohannem et Ottonem, filios domini Ruyewold n.o. 1315 (Kołobrzeg) (Klempin 

1868-1936: V 240); 
Iohanni et Ottoni,filiis domini de Ruyenwold n.o. 1315 (Kołobrzeg) (Klempin 

1868-1936: V 240); 
lohannes, filius dicti militis de Ruyewald n.o. 1315 (Kołobrzeg) (Klempin 1868-

1936: V 240); 
Rugienwalt 1320 (Klempin 1868-1936: V 497); 
Rugium [!] in territorio Rygeno [!] 1324 (Klempin 1868-1936: V I  233); 
Rugenwold 1348 (Koeppen 1960: 312), 1406, 1410, 1443, 1444, 1450, 1452, 

1459, 1478 (Lemcke 1919: 9, 11, 16, 72, 74, 84, 90, 92, 99, 110); 
Rugenwold 1406 (Lemcke 1919: 5, 14); 
Rugenwolt 1406 (Lemcke 1919: 5); 
de/prope Ruyenwolde 1411 (Lemcke 1919: 21); 
Ruyenwold 1411, 1451 (Lemcke 1919: 22, 86); 
Rugenwald 1439 (Lemcke 1919: 67); 
Hennyngk zilmitze to Rugenwolde n.o. 1493 (Klempin, Kratz 1863: 157); 
Rugenwolde 1523 (Klempin, Kratz 1863: 171, 176, 185); 1539 (Heyden 1961— 

1964:1 131); 
Rugenwaldt 1617 (Klempin, Kratz 1863: 298); 
Rugenwalde 1618 (Lubinus 1618); 
Rugenwalde 1628 (Klempin, Kratz 1863: 250; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; 

OVC 1819: 24; Umtb 1836: 317; TSU 1846: 126; V O  1896: 156); 
Ryuald 1638 (Font XLVI 27); 
Rugenwalde (?) (Schmettau 1780); 
Ruegenwalde, po polsku Dyrłow al. Dzierzłów 1888 (Sulimierski, Chlebowski, 

Walewski 1880-1902: IX 953); 
Derłowo (Arnold 1936-1939: 1171), 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 82; Bia

łecki 2002: 50); 
Derłów (Kozierowski 1934), 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 82; Białecki 

2002: 50); 
Dyrłowo (Kozierowski 1934, druga wersja); 
Darłów 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 82; Białecki 2002: 50); 
Darłowo (Rospond 1951:50, Informator 1967:148; Stobiecki 1977:16; WUNM 

1980-1982: I 297; Rospond 1984: 67; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 71; 
MIOOt 1993-1997: 52; Rymut 1996-2007: II 266; Białecki 2002: 50; WUS 
2002). 

Zapisy z 1205 roku sugerują odczytanie *Dirlova, por. n.o. Dzirla (Taszycki 
1965-1987: II566), Dzierla (Rymut 1992-1994: II641), psł. *dbrliti 'wymyślać, 
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łajać, drażnić, czepiać się' (Trubaćev 1974: V 222), *drliti 'szarpać, rozrywać, 
targać' (Sławski 1974: V 47) z suf. -ow(o). Arnold (1936-1939: 1171) pisze, że 
to nazwa dzierżawcza od n.o. Dyrło, por. gwarowe dyrlać 'gderać, gniewać się 
na kogo'. Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek (1976: 63) po
dają, że po uwzględnieniu pewnych procesów językowych podstawowa n.o. 
mogłaby brzmieć *Darl. Rospond (1984: 67) przyjmuje interpretację dzier
żawczą, ale dodaje też wyrazy  darń, drzeć w znaczeniu 'orać rolę', a za podsta
wę proponuje psł. *dbr-, *der~, *dor-, por. serbsko-chorw. der, ros. dor 'teren 
leśny, wykarczowany', a więc byłaby to nazwa kulturowa, oznaczająca to samo, 
co Trzebnica. 

Potem występuje nazwa niem. Rugenwalde, spolonizowana w XVII wieku 
jako  Rywałd. Właścicielem miasta był książę Rugii, zatem źródłem jest niem. 
nazwa wyspy  Rugen (Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek 
1976: 64 podają, że stamtąd przybyli osadzeni tu zakonnicy) i ap. śrdniem. 
wolt, gniem. Wald 'las'. 

Wprowadzona p o  1945 roku nazwa Darłowo opierała się na średniowiecz
nych zapisach, por. n.m. Dzierlin (1363) XIX w., Dzerlino 1407, Dzyerlyn 1496, 
dziś Dzierlin, gm. Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie (Rymut 1996-2007: 
II 492); de Dyrlicze 1390, de Dirlice 1394, Derly 1576, zaginiona wieś, gm. Da
szyna (?), pow. łęczycki, woj. łódzkie (Rymut 1996-2007: II 318) (: n.o. Dyr
ło, por. Nicolaus Dirlo 1399, ap. gw. dyrlać, derlać 'gderać, gniewać się na ko
goś'); Derło 1795, Derto [!] 1827, Derło 1839, dziś ts., gm. Rokitno, pow. bial
ski, woj. lubelskie (Rymut 1996-2007: II 318) (może od n.o. Derło (Taszycki 
1965-1987:1 469), możliwe też wpływy ukraińskie). Co do budowy, por. n.m. 
Parłowo (Nieckula 1971: 152) (: n.o. *Prh> < psł. *perti, *pbrę 'przeć'). 

Jak podaje Lorentz (1964: 22), powołując się na notatki Roberta Holste-
na, jeszcze na przełomie XVII/XVIII wieku koło Darłowa znajdował się obiekt 
o nazwie Dirlow-Hufen - pola (?), a ponadto jakiś obiekt (?) koło Gorzebądza 
- czy to to samo? 

Miastko, miasto,  4 5  k m  n a  p o ł u d n i o w y  w s c h ó d  o d  Sławna 
(por. Chludziński 2012: 183): 

do Rumzborku 1565 (Hoszowski 1961: 75); 
Rummelsborch (Lubinus 1618); 
Stettlin Rummelsburg 1628 (Klempin, Kratz 1863: 281); 
Rummelsburgk 1628 (Klempin, Kratz 1863: 305); 
Rummelsburg (Gilly 1789; Reilly 1789-1806; OVC 1819: 73; TSU 1846: 107; 

V O  1896: 156; M25n 1919); 
pod Ramelsburgiem, w okolicach Rumelsburga 1807 (Fontes: XXVI 290); 
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Miastko al. Miastków, niem. Rummelsburg 1885 (Sulimierski, Chlebowski, Wa
lewski 1880-1902: VI  288); 

Miastko (Kozierowski 1934, z powołaniem się na poprzedni zapis; Rospond 
1951: 187; Informator 1967: 124; Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrow-
ska, Więcek 1976: 73-74; WUNM 1980-1982: II 430; Rospond 1984: 217; 
MIOOt 1993-1997; Rymut 1996-2007: VII 35; Świetlicka, Wisławska 1998: 
137; Białecki 2002: 129). 
Jak podaje Rymut (1996-2007: VII 35), miejscowość istniała z pewnością 

przed XIV wiekiem. Nazwa niem. Rummelsburg wprowadzona przez Krzyża
ków, została utworzona od n.o. Rummel (Gottschald 2006: 416) i apelatywu 
Burg gród'. Mało prawdopodobne, aby w podstawie nazwy miejscowej był 
wyraz pospolity Rummel 'hałas, zgiełk', raczej w nazwie osobowej, od której 
pochodzi nazwa miejscowa. Nazwy miejscowe z taką n.o. spotykane m.in. 
na Pomorzu, np. Rummelbahn, dziś Wygonki, gm. Goleniów, pow. goleniow
ski, woj. zpom.; Rummelbruck, dziś Kije, gm. Bobolice, pow. koszaliński, woj. 
zpom. 

Nazwę spolszczono za pomocą końcówek fleksyjnych. Funkcjonowała też 
adaptacja fonetyczna Ruzmbork. 

Istnieje także hipoteza (Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Wię
cek 1976: 74; Świetlicka, Wisławska 1998: 136), choć mało prawdopodobna, że 
pierwszy człon to zniemczona słow. n.o. Rębiel, Rębiel (Taszycki 1965-1987: 
IV 452), ale por. zapewne od takiej podstawy n.m. Rambeltz 1332, Rambilcz 
1335, Rambelcz 1402-1415, dziś Rębielcz, gm. Pszczółki, pow. gdański, woj. 
pomorskie (Bugalska 1985: 87). 

Nazwa polska Miastko, która pojawiła się w słowniku z końca XIX wieku, 
wynikła zapewne z tego, że w niemieckich źródłach określano status tej miej
scowości wyrazem pospolitym Stadtchen lub Stadtlein 'miasteczko, miastko' 
(por. Klempin, Kratz 1863: 281), co autorzy słownika potraktowali jako na
zwę własną, a od nich przejął to Kozierowski oraz onomaści powojenni, por. 
n.m. Miasteczko, Miastko, Miastkowo (Rymut 1996-2007: VII 34-35). Ros
pond (1984: 218) interpretuje to odwrotnie, pisząc, że to ludność okoliczna 
(słowiańska?) nie zaakceptowała nazwy niemieckiej i zastąpiła ją określeniem 
polskim. 

Polanów, miasto,  3 0  k m  n a  p o ł u d n i o w y  z a c h ó d  o d  Sławna 
(por. Chludziński 2010: 163): 

Polani a castro Polan XIII wiek (Kozierowski 1934); 
Polnow 1307 (Klempin 1868-1936: IV 270; Perlbach 1882: 578; Lorentz 1964: 

87), 1318 (Dreger 1748: V I  352), 1327 (Clericus 1878-1880: 73), 1357 (Dre-
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ger 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), (Reilly 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: VI25;  Trautmann 1948-1949: II 80; Lo

rentz 1964: 87); 
Jochim Polnouw n.o. 1454 (Kratz 1862: 60); 
Pollnow 1670 (Stojentin 1900: 401), 1719 (Stojentin 1895: 282), (Schulenburg 

1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; AP 1809; OVC 1819: 29; Umtb 
1838-1839: 528; TSU 1846: 126; Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-
1902: VIII 598; V O  1896: 142; M25n 1935; Rospond 1951: 248; Lorentz 
1964: 87; Białecki 2002: 166); 

Polanów (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 248; M25 1962; Informator 1967: 
148; Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek 1976: 76; Stobiec
ki 1977: 18; WUNM 1980-1982: III 9; Rospond 1984: 297; Rzetelska-Fe-
leszko, Duma 1985: 71; MIOOt 1993-1997; Białecki 2002: 166; WUS 2002). 

Słow. nazwa z suf. -ow-, dwuznaczna: 1. Trautmann (1948-1949: II 80) 
oraz Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek (1976: 78) po
dają, że to nazwa topograficzna od  ap. polana-, 2. Rzetelska-Feleszko, Du
ma (1985: 71) twierdzą, że to nazwa dzierżawcza od  n.o. Polan (Taszycki 
1965-1987: IV 308; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995-2002: IV 308, nazwa 
etniczna Polak); Rospond (1984: 298) bierze pod  uwagę obie możliwości; 
por. n.m. Polnitz 1344/52, potem  Pollnitz, dziś Polnica, gm. Człuchów, pow. 
człuchowski, woj. pom.; Polnitz 1319, Polnicz 1438, dziś Pollitz, pow. Oster-
burg, Saksonia-Anhalt; Polane 1279, pol. Polanki, niem. Pelonken, dziś osa
da nie istnieje, tu ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie (Perlbach 1882: 265, 266); 
rzeka Polinz 1275, rivulus Polnitz 1308, potem Pollnitzbach, dziś Polnica, 
dopływ Unieści (Rzetelska-Feleszko, Duma 1977: 91); fluvius Dobrepolni-
ze 1269, pol. Dobropolnica, może ts., co Okra (Trautmann 1948-1949: II 80; 
Rzetelska-Feleszko, Duma 1977: 34); Polene 1292, pow. Giistrow, M-PP (Je
żowa 1961-1962: II 47, 93). 

Sianów, miasto,  32  k m  n a  p o ł u d n i o w y  z a c h ó d  o d  Sławna 
(por. Chludziński 2009: 143): 

Canowe (ts.?) 1276 (Klempin 1868-1936: II 320); 
Sanowe 1311 (Dreger 1748: VI  78; Klempin 1868-1936: V 17; Lorentz 1964: 

143), 1330 (Dreger 1748: VIII 112; Klempin 1868-1936: VII 351); 
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Martinus Kozich de Sanów n.o. 1333 (Klempin, Kratz 1863: 122); 
Sanowe 1343 (Conrad 1970-1990: XI 212); 
Sanów 1344 (Clericus 1878-1880: 74), 1389 (Kratz 1862: 46-47); 
Sczanow 1402 (Klempin 1859: 375, 376); 
von Czanaw 1411 (Kratz 1862: 56); 
Czanow 1411 (Rospond 1984: 344), 1483 (Kratz 1862: 81), 1486 (Stojentin 

1895: 48), 1499 (Stojentin 1895: 67; Kratz 1862: 173), 1509 (Stojentin 1895: 
79; Kratz 1862: 191); 

Sanouw 1459 (Stojentin 1900: 51); 
Zanów 1402 (Klempin 1859: 375), 1483 (Kratz 1862: 81), 1509 (Stojentin 1900: 

93), 1515 (Lemcke 1919: 146), 1523 (Klempin, Kratz 1863: 176), (Lubinus 
1618), n.o. 1628 (Klempin, Kratz 1863: 253), 1628 (Klempin, Kratz 1863: 
305), (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 1789-
1806; AP 1809; OVC 1819: 26; Umtb 1836: 448; TSU 1846: 126; Reymann 
1868-1893; V O  1896: 200; M25n 1936); 

tho Czanowe 1485 (Kratz 1862: 87); 
tho Zano 1498 (Kratz 1862: 169); 
Tzanow 1517 (Lemcke 1919: 147); 
Zahno 1670 (Chojecka 2007: 87); 
Zanów (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: XIV 393); 
Canów (Kozierowski 1934), 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 75; Białecki 

2002: 190); 
Czanów (Kozierowski 1934); 
Cianowo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 75; Białecki 2002: 190); 
Sianów (Rospond 1951: 287; Informator 1967: 94; Mazurkiewicz 1972: 75; 

Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek 1976: 78; Stobiecki 
1977: 18; WUNM 1980-1982: III 206; Rospond 1984: 344; Rzetelska-Fe-
leszko, Duma 1985: 79; MIOOt 1993-1997; Belchnerowska 1995: 66; WUS 
2002; Białecki 2002: 190). 

Słow. nazwa topograficzna od ap. *seno, pol. siano z suf. -ow-, por. n.m. 
Sianowo, gm. Kartuzy, pow. kartuski, woj. pom., której etymologia pochodzi 
od nazwy osobowej (Breza 1999: 38). W zapisach zniemczonych brak zmięk
czenia początkowej spółgłoski lub zastępowanie je j  inną, bliższą obcemu kan
celiście (Chludziński 2001: 57). Zapis Zanów to hybryda językowa łącząca ele
menty niem. (nagłosowe z-) i słow. (suf. -ów). 

Przez kilka powojennych lat była używana forma  Canów, a także oboczna 
Cianów, błędnie zrekonstruowana przez Kozierowskiego zapewne pod wpły
wem ostatnich zapisów niemieckich. Por. dokument z 1946 roku, w którym za
warte są argumenty za przywróceniem nazwy Sianów (Chojecka 2007: 104). 
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Sławno, m i a s t o  p o w i a t o w e :  

Pierwsze zapisy (do początku XIV wieku) dotyczyły dzisiejszego Sławska (Chlu
dziński 2008: 214), gdzie znajdowała się pierwotna osada, a później gród: 
Zlauinia 1186 (Kozierowski 1934; Lorentz 1964: 105); 
Wartizlaus Zlauinie n.o. 1186 (Klempin 1868-1936:1 80; Perlbach 1882: 6); 
Dobroslaua de Slauna n.o. 1200 (Klempin 1868-1936:1 104; Perlbach 1882: 11); 
Slauna 1200 (Lorentz 1964: 105); 
de Zlauene 1220 (Klempin 1868-1936:1 146; Perlbach 1882: 18); 
in Zlavno 1223 (Perlbach 1882: 39); 
in Zlauno 1223 (Perlbach 1882: 40), 1225 (Klempin 1868-1936: I 287; Perl

bach 1882: 24); 
Zlawin 1223 (Lorentz 1964: 105); 
de Sławo 1237 (Hasselbach, Kosegarten, Medem 1843: 539), 1238 (Klempin 

1868-1936:1 264; Perlbach 1882: 54; Lorentz 1964: 105); 
in Zlauena 1248 (Hasselbach, Kosegarten, Medem 1843: 787; Klempin 1868-

1936: I 363; Perlbach 1882: 88; Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-
1902: X 789; Lorentz 1964: 105); 

de Sclawena, in Sclawena 1248 (Hasselbach, Kosegarten, Medem 1843: 793; 
Klempin 1868-1936: I 366; Perlbach 1882: 91; Sulimierski, Chlebowski, 
Walewski 1880-1902: X 789); 

de Slauna 1257 (Perlbach 1882: 141); 
apud Slauuen 1268 (Perlbach 1882: 622); 
Zlauen 1269 (Perlbach 1882: 197); 
Slawen 1270 (Klempin 1868-1936: II 230; Perlbach 1882: 198); 
Detleuius aduocatus in Slawena 1271 (Perlbach 1882: 202; Klempin 1868-

1936: II 248); 
Zlawen 1273 (Perlbach 1882: 208), 1307 (Perlbach 1882: 578); 
Sclawenensis (przymiotnik) 1283 (Klempin 1868-1936: III 450; Perlbach 1882: 

327); 
in Slauna 1284 (Perlbach 1882: 339); 
in Sclawena 1285 (Perlbach 1882: 357); 
in (castro) Slawena 1285 (Perlbach 1882: 357), 1296 (Perlbach 1882:486), 1302 

(Perlbach 1882: 540); 
in Sławna 1288 (Perlbach 1882: 397); 
in (castro) Slawen 1295 (Perlbach 1882: 471), 1296 (Perlbach 1882: 487), 1298 

(Klempin 1868-1936: III 348; Perlbach 1882: 509); 
in Sclawen 1296 (Perlbach 1882: 487); 
de Slauno 1298 (Klempin 1868-1936: III 344; Perlbach 1882: 505; Sulimierski, 

Chlebowski, Walewski 1880-1902: X 789); 
in Zlawena 1300 (Perlbach 1882: 527); 
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Teslaus de Slauna n.o. 1308 (Perlbach 1882: 582); 
in Slawyna 1309 (Klempin 1868-1936: IV 377, Perlbach 1882: 595); 
Johannis de Slabna n.o. 1312 (Darłowo) (Klempin 1868-1936: V 35). 

Od 1317 roku wraz z lokacją obecnego miasta pojawiające się w tekstach 
źródłowych nazwy dotyczą zapewne jego: 
(in/prope) Slawe 1406, 1411, 1453 (Lemcke 1919: 3, 6, 10, 11, 21, 97); 
(in/prope) Slaw 1445, 1494, 1496 (Lemcke 1919: 76, 124, 127); 
Clawes gerdener tho slawe n.o. 1493 (Klempin, Kratz 1863: 157); 
de Slav 1517 (Lemcke 1919: 76, 124, 127, 146); 
Slawe 1523 (Klempin, Kratz 1863: 169, 176); 
Slage (Lubinus 1618); 
Schlaw 1628 (Klempin, Kratz 1863: 250, 303); 
Schlawe 1628 (Klempin, Kratz 1863: 306), (Gilly 1789; Reilly 1789-1806; OVC 

1819: 21; Umtb 1836: 380; TSU 1846: 126; V O  1896: 161; M25n 1935); 
Sławno (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: X 789; Kozierowski 

1934; Rospond 1951: 295; M25 1962; Informator 1967: 150; WUNM 1981: 
III 242; Rospond 1984: 354; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 203-204; 
MIOOt 1993-1997; Świetlicka, Wisławska 1998: 203; WUS 2002; Białecki 
2002: 194). 

Podstawą nazwy jest indoeuropejska baza *slav- \ \ *slov-, występująca w wie
lu nazwach wodnych, wywodzona z praindoeuropejskiego *k'leu-1| *k'lóu- pły
nąć, skrapiać, czyścić', znana także z nazwy Słowianie (Borek 1968: 216). Z kolei 
Górnowicz (1976: 21) podaje etymologię od  hipotetycznej nazwy rzeki *Sława 
(zawierającej omawianą bazę) - tak mogła nazywać się kiedyś Wieprza albo 
któryś z je j  dopływów. Nie wyklucza pochodzenia nazwy od ap. * sława, któ
rym określano miejsce zbiegu kilku rzek. 

W podobny sposób wywodzą n.m. autorki zbioru etymologii o miastach po
morskich (Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek 1976: 78-79) 
i Rospond (1984: 354). Por. nazwę rzeki Sława, prawy dopływ Wełny, co 
do której Babik (2001: 257) wątpi, aby była tu przekonująca etymologia rodzi
ma. Do takiej podstawy dodano suf. -bn-. 

W zapisach średniowiecznych występują trzy warianty zakończenia na
zwy:  -a, -o, -e || -en, utrudniające jednoznaczne określenie rodzaju gramatycz
nego końcówki; por. n.m. Sławna, Sławne, Sławno (Sulimierski, Chlebowski, 
Walewski 1880-1902: X 787-789), Sława, Sławno (Rospond 1984: 354). 

Niektóre formy zniemczone z adideacją do łac. sclavus 'niewolnik'. Czę
sto nagłosowe bezdźwięczne s- (niewystępujące w niemczyźnie) zamieniano 
na z-. Po 1317 roku do n.m. dodawany dyferencyjny przymiotnik śrdniem. 
old, gniem. alt stary' na oznaczenie dzisiejszej wsi  Sławsko, gdzie znajdowała 
się pierwotny gród. 
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Skróty wyrazowe 

ap. apelatyw (wyraz pospolity) 
cz. część 
czł. człon 
dniem. dolnoniemiecki 
gniem. górnoniemiecki 
kuj.-pom. kujawsko-pomorski 
M-PP Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) 
niem. niemiecki 
n.m. nazwa miejscowa 
n.o. nazwa osobowa 

P i .  pluralis (liczba mnoga) 
pol. polski 
pom. pomorski 
por. porównaj 
psł. prasłowiański 
słow. słowiański 
suf. sufiks 
ts. to samo, tak samo 
zpom. zachodniopomorski 

Znaki 

rekonstrukcja wyrazu (brak zapisu źródłowego) 
: pochodność wyrazu 
< kierunek procesu 
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Stadtenamen i m  Landkreis Sławno 
Zusammenfassung 

In den bisher herausgegebenen wissenschaftlichen Bearbeitungen der Orts-
namen, die ganz Mittel- und Westpommern umfassen, finden wir Informati-
onen iiber einige Stadte unserer Region, die geschichtlich oder administrativ 
im Verwaltungsbezirk des Kreises liegen. Der Artikel umfasst die Namenkunde 
von 5 Stadten. Das Materiał stammt aus den Anfangen des 12. Jh. bis heute 
und ist deutschen und polnischen historischen Quellen entnommen, auch 
Landkarten und wissenschaftlichen Bearbeitungen. 

Aus der Analyse der Bearbeitungen geht hervor, dass typische fur  diesen 
Teil Pommerns, Sprachprozesse stattgefunden haben, bedingt durch den Ein-
fluss der Geschichte, der Kultur oder Topografie. Die Genese einiger Namen 
sind ganz sicher slawischer Abstammung (heutige Schreibweise: Darłowo/Rii-
genwalde, Polanów/Pollnow, Sianów/Zanow, Sławno/Schlawe), weitere Namen 
aus ersten und zweiten deutschen Besiedlung (Riigenwalde, Rummelsburg/ 
Miastko) und polnische Namen ab dem 19. Jh. (Miastko). Es bestehen noch 
Abwandlungen z.B. deutsche Anderungen polnischer Namen und polnisierte 
deutsche Namen. Nach 1945 wurden neue polnische Namen eingefiihrt und die 
deutschen auf yerschiedene Ar t  ins Polnische abgeandert. 
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EWA GWIAZDOWSKA 

Szczecin 

Rozwój urbanistyczny Sławna 
w świetle planów miasta 
od  czasów nowożytnych po  współczesność 

Wprowadzenie 

Najstarsze plany Sławna pochodzą dopiero z końca czasów nowożytnych. Po
nieważ są one rekonstruowane, a nie oryginalne, ich wiarygodność jest ogra
niczona. Możemy j e  jednak zweryfikować przez porównanie ich treści z da
nymi dostarczanymi przez plany XX-wieczne. Dawne, oryginalne rozkłady 
miasta dostępne są na precyzyjnych mapach. Najwcześniejsza z nich to mapa 
wojskowa, także wykreślona w końcu okresu nowożytnego. Natomiast mapy 
geodezyjne pochodzą z XIX i X X  wieku. Za szczegółowe i dokładne schema
ty Sławna można uznać dopiero te wykonane w X X  wieku. Niemniej, ponie
waż intensywny rozwój przestrzenny miasta nastąpił dopiero w drugiej ćwier
ci XIX wieku, dzięki istniejącym źródłom planistyczno-kartograficznym moż
na go śledzić ze sporą dokładnością od  średniowiecznej fazy funkcjonowania 
Sławna p o  jego fazę nowoczesną. 
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1. Najstarszy plan miasta 

Najstarszy znany plan Sławna opublikowany został przez Ludwiga Bóttgera 
(1892:102, ii. 120)1 (il. 1). Zaopatrzony jest w legendę objaśniającą główne bu
dowle oznaczone literami od A do F, co umożliwia jego przybliżone datowa
nie. Mianowicie litera D, oznaczająca na planie usytuowanie ratusza, wskazuje 
budowlę stojącą przy zachodniej pierzei rynku. Wiadomo, że średniowieczny 
gmach municypalny znajdował się na placu rynkowym (Bóttger 1892: 104). 
Został on udokumentowany na Wielkiej mapie Księstwa Pomorskiego Eilhar-
dusa Lubinusa wydanej w 1618 roku. Ratusz nowożytny wzniesiono po zakoń
czeniu wojny siedmioletniej, w latach 1763-1768, w zachodniej pierzei rynku 
na miejscu wykupionych przez miasto i wyburzonych w tym celu kamieniczek 
(Lindmajer 1994: 190). Ten właśnie budynek zaznaczono na planie publiko
wanym przez Bóttgera, świadcząc, że schemat powstał w lub po 1768 roku. 
Za takim datowaniem przemawia zarówno zasięg objętego nim układu urba
nistycznego, jak i podobieństwo do następnego planu miasta, wykonanego 
około 1780 roku, o którym będzie mowa niżej2. 

Wskazany plan przedstawia teren miasta lokacyjnego otoczonego średnio
wiecznym systemem fortyfikacyjnym oraz przedmieścia położone na północ 
i na południe od murów miejskich3. Miasto zajmuje obszar w formie nieregu
larnego owalu wyznaczanego przez przebieg cieków wodnych, a także związa
nych z nimi terenów podmokłych: od północy - rzeczki Moszczenicy (Motze), 
dopływu Wieprzy (Wipper), od zachodu i południa - Młynówki (Lohmiih-
lengraben), przy której działał młyn garbarski, zaś od wschodu i południowe
go wschodu - Kanału Drzewnego (Holzgraben), przeznaczonego do spławu 
drewna. Cieki wodne spełniały rolę fosy miejskiej obiegającej średniowieczne 
mury otaczające miasto. W ich pierścieniu u Bóttgera brak ciągłości. Przebieg 
dwu odcinków obwarowań: zachodniego oraz północno-wschodniego ozna
czony jest przerywaną kreską. Być może Bóttger zaktualizował dawny rozkład 
miasta, zaznaczając odcinki murów nieistniejące już w roku 1892, w którym 
opublikował swój inwentarz. 

W zachowanych murach oznaczył kilka przejść - po stronie południowej 
Bramę Koszalińską (B, Kosliner Thor), p o  stronie północnej Bramę Słupską 
(E, Stolper Thor) oraz dwie furty gospodarcze, położone na zachód i wschód 

1 A d a m  Muszyński  (1994: 108 i przypis  35) błędnie zrównał czas powstania  planu z cza
s e m  publikacj i  inwentarza Bóttgera. 

2 Za  p o m o c  w zebraniu źródeł badawczych d o  niniejszego artykułu dziękuję  serdecznie 
p. Janowi Sroce i dr. hab. Maciejowi Szukale. 

3 Analityczny opis  średniowiecznego układu przestrzennego Sławna p o d a j e  A d a m  Mu
szyński  (1994: 105-113).  
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1. Plan Sławna, ok.  1768 r., d r u k ;  Bóttger 1892: 102 

od niej - jedną wiodącą przez kanały młyńskie, a drugą wyprowadzającą 
na tereny podmokłe. Po stronie wschodniej widać natomiast nieokreśloną fur
tę oraz Bramę Łąkową (F, Koppel Thor). Ta ostatnia związana była z posiada
nym przez miasto przywilejem składu drewna spławianego Wieprzą do Dar
łowa, gdzie ładowano j e  na statki i eksportowano (Neitzel 2001: 17). Brama 
Łąkowa wiodła przez most na Kanale Drzewnym na wyspę Koppel, na której 
znajdował się plac składowy drewna i odbywał się targ tego towaru. W obrębie 
murów miejskich udokumentowany został przebieg ulic oraz położenie rynku 
i placu kościelnego. 

Na najstarszym planie miasta brak nazw ulic i placów. Dlatego sieć ulic 
można opisać tylko ogólnie. Cztery ciągi uliczne biegły na osi zachód - wschód. 
Dwie ulice w północnej części miasta od  muru (miejskiego) do muru, ulica bie
gnąca wzdłuż południowej pierzei rynku ciągnęła się od wschodniego muru 
p o  ostatni na zachodzie blok zabudowy. 

Ciąg ulic równoleżnikowych położonych najbardziej na południe prowa
dził od muru do muru, ale był nieregularny i tworzył kąt rozwarty z wierz
chołkiem usytuowanym na przecięciu ulicy biegnącej od Bramy Koszalińskiej 
do rynku. Istniały cztery ulice wyznaczone południkowo. Pierwsza od zacho
du biegła od muru do muru, ale na ostatnim odcinku od północy przekształ-
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eona była w ścieżkę. Na wschód od niej, w północnych blokach zabudowy, 
znajdowały się dwie dodatkowe uliczki o długości równej głębokości bloków. 
Drugi od zachodu ciąg uliczny prowadził od Bramy Słupskiej do muru, ale 
poniżej rynku kierował się ku zachodowi. Trzeci zaczynał się przy północnym 
bloku zabudowy, a w południowej części był nieco kręty i dochodził do Bramy 
Koszalińskiej. Ostatni prowadził od furty w północnym odcinku muru do po
łudniowego muru. 

Wzdłuż murów po stronie miasta, prawie na całej ich długości, prowadziła 
ulica okrężna. Była ona przerwana tylko w północno-zachodnim narożu mia
sta, gdzie stał młyn. Siatka ulic zasadniczo oparta była na ich krzyżowaniu się 
pod kątem prostym. Pewne nieregularności, jak już wspomniałam, widoczne 
są w południowej części miasta, gdzie ulice biegną diagonalnie. W zachodniej 
części, ze względu na istniejące krótkie uliczki, siatka uległa zagęszczeniu. 

Z tego powodu oraz w związku z nieregularnym przebiegiem murów miej
skich kształty bloków zabudowy zostały zróżnicowane pod względem wiel
kości i formy. W północno-wschodniej części grodu były bardziej regularne, 
a w pozostałych częściach asymetryczne. Główny plac - rynek (obecnie pl. Ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - założony na rzucie zbliżonym do kwa
dratu, przesunięty był na zachód wobec geometrycznego centrum miasta. 
Na przedłużeniu rynku znajdował się wydłużony blok mieszczący kościół far-
ny od południa poprzedzony placem przykościelnym, a od północy przylega
jący do zabudowy przykościelnej. Z naroży rynku i placu przykościelnego wy
biegały pary ulic prostopadłych wobec siebie. 

W Sławnie brakowało jednolitej głównej osi komunikacyjnej. Ulice bie
gnące od strony głównych bram miejskich, Koszalińskiej i Słupskiej, prowa
dziły bowiem do naroży rynku położonych p o  przekątnej. Poszczególne bloki 
zabudowy, w liczbie 23, oznaczono jednolicie, bez podziału na działki budow
lane. Dokładnie pokazano tylko lokalizację kościoła i ratusza. Fara jest zwró
cona prezbiterium na wschód, czyli zorientowana zgodnie z zasadami budo
w y  kościołów średniowiecznych. Ratusz wzniesiony został na planie litery L, 
a więc prócz skrzydła głównego zwróconego ku rynkowi posiada węższe skrzy
dło boczne, biegnące w głąb działki, zapewne służące celom gospodarczym. 

Teren zakreskowany, analogicznie jak  bloki zabudowy wewnątrz mu
rów, zaznaczono także pomiędzy północno-zachodnim odcinkiem murów 
i korytem Moszczenicy oraz pomiędzy południowo-wschodnim odcinkiem 
murów i nurtem Wieprzy. Przypuszczalnie był to teren wykorzystywany go
spodarczo. 

Ponadto plan pokazuje przebieg dróg podmiejskich i zasięg terenu zago
spodarowanego na przedmieściach przed bramami Słupską i Koszalińską. Pas 
terenu leżący za Bramą Słupską, wzdłuż Moszczenicy, od tej bramy p o  zała
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manie murów, porośnięty roślinnością mógł stanowić teren uprawiania łozy, 
a w późniejszym okresie podmiejski teren parkowy. 

Przed Bramą Koszalińską oznaczony literą A niezaszrafowany (niezakre-
skowany) obszar wyznaczał kształt i położenie cmentarza funkcjonującego 
przy szpitalu Św. Jerzego. Plan pokazuje także położenie dziesięciu mostów 
na ciekach wodnych otaczających Sławno. Oprócz mostów znajdujących się 
przed trzema bramami i trzema furtami funkcjonowały jeszcze mosty pomoc
nicze umożliwiające przeprawę przez Moszczenicę i Kanał Drzewny na łąki 
i pola rozciągające się na wschód i południe o d  miasta. 

2. XVIII-wieczne plany użytkowe 

Następny plan miasta znany jest z wojskowej mapy Pomorza rysowanej 
przez Friedricha Wilhelma Carla Schmettaua około 1780 roku w ramach kar-
tografowania państwa pruskiego. Ukazuje on miasto średniowieczne z uprosz
czonym podziałem zabudowy miejskiej na kwartały4. Dostarcza jednak nie
co więcej danych odnośnie fizjografii i sposobu zagospodarowania najbliższej 
okolicy Sławna. Pokazuje zasięg i granice przedmieść oraz posiadłości miej
skich leżących za bramami Koszalińską i Słupską, przy kilku drogach prowa
dzących na tereny użytkowane przez mieszczan, do  lasu miejskiego, cegielni 
i tartaku oraz do  okolicznych miejscowości: Sławska (Alt Schlawe), Warszko-
w a  (Warschow), Kwasowa (Quatzow), Bobrowic (Bewersdorf). 

Wzdłuż dwóch głównych dróg wiodących na południe w stronę Kwasowa 
i na północ w stronę Sławska, widać szeregi regularnie rozmieszczonych po
dłużnych budynków zwróconych d o  drogi ścianami szczytowymi. Taka forma 
zabudowy przedmieść wskazuje, że były to typowe przedmieścia gospodar
cze, zabudowane szeregami stodół. Na planie Schmettaua rozpoznać można 
także położenie podmiejskich szpitali. Przed Bramą Koszalińską oznaczono 
ponadto lokalizację cegielni miejskiej (Zigl.), tartaku (Schneide M.) i folusza 
(Walkm.). Sieci hydrologiczna i drożna są istotnym elementem planu świad
czącym o znaczeniu miasta jako węzła komunikacyjno-handlowego w czasach 
nowożytnych. 

Plan katastralny miasta z oznaczeniem podziału na poszczególne parcele 
wykonany został w 1799 roku przez Feuer Societat (Towarzystwo Ogniowe) 
dla celów podatkowych. Znany jest z uproszczonego odrysu sporządzonego 
przez Ulricha Neitzla na podstawie publikacji z 1939 roku (Neitzel 2001: 14). 

Odrys  ukazuje miasto średniowieczne - siatkę ulic, formę i wielkość kwar
tałów zabudowy, przebieg murów miejskich i otaczających j e  cieków wodnych. 
Ważnym elementem treści są podane nazwy poszczególnych ulic. 

4 Geheimes Staatsarchiy Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, nr inw. AH XI, F 52727. 
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Sieć uliczna obejmowała następujące ciągi komunikacyjne, licząc od pół
nocnego zachodu, równoleżnikowe: 1 - od muru zachodniego do przeczni
cy (ul. Słupska) Strafie nach dem Gefangenenturm (ob. ul. Lipowa), a dalej 
do muru wschodniego Miihlen Str. (ob. ul. Rapackiego), 2 - od muru zachod
niego do rynku Hirsch Gasse (ob. ul. Mickiewicza), od rynku do przecznicy 
Post Str. (ob. ul. Grottgera), a dalej do muru wschodniego - Koppel Str. (ob. 
ul. Grottgera), 3 - od bloku zabudowy do rynku Nikolai Str. (ob. ul. Mikołaja), 
od rynku do muru wschodniego Kirchen Str. (ob. ul. Kościuszki), 4 - od  blo
ku zabudowy do głównej przecznicy (ul. Koszalińskiej) Schuh Str. (ob. ul. Mi
kołaja Reja?), od ul. Koszalińskiej do muru wschodniego - Bau Str. (ob. ul. nie 
istnieje?); południkowe: 1 - od Wieży Więziennej do południowej przecznicy 
Kettenhagen Str. (ob. ul. Matejki), od południowej przecznicy do południo
wego muru An der Mauer (ob. ul. Matejki), 2 - od Bramy Słupskiej do rynku 
Stolper Str. (ob. ul. Powstańców Warszawskich), od rynku do muru południo
wego Stadthof Str. (ob. ul. Powstańców Warszawskich), 3 - od północnego 
bloku zabudowy do rynku Markt Str. (ob. ul. Jedności Narodowej), od rynku 
do Bramy Koszalińskiej Kosliner Str. (ob. ul. Jedności Narodowej), 4 - od pół
nocnego muru do drugiej przecznicy Berg Str. (ob. ul. Mielczarskiego), od tej 
przecznicy do następnej Weber Str. (ob. ul. Mielczarskiego), od tej przecznicy 
do południowego muru Strafie nach der Mauer (ob. ul. Mielczarskiego). 

Na planie z 1799 roku brak dwóch krótkich ulic zaznaczonych przez Bott-
gera w północno-zachodniej części miasta i nieokreślony jest przebieg ulicy 
prowadzącej wzdłuż murów. Jego zaletą jest natomiast szczegółowe przedsta
wienie systemu obronnego z rozmieszczeniem nie tylko trzech bram miej
skich: Koszalińskiej, Łąkowej i Słupskiej, ale i położenie bramy Polnej (Kamp-
tor) w zachodnim odcinku murów miejskich, prowadzącej na miejskie tereny 
uprawne, wzmiankowanej już w XVI wieku (Meissner 1998: 6) oraz 21 cza
towni regularnie rozmieszczonych w tych murach. Zaznaczona została po
nadto lokalizacja ważnych budowli: kościoła, ratusza, który na tym planie zaj
muje naroże rynku i ul. Mikołaja, młyna miejskiego (Miihle) przy północno-
wschodnim narożu murów i Wieży Więziennej (Fangenenturm) przy północ
no-zachodnim narożu murów, nieistniejącej już w 1792 roku według cytowa
nych przez Neitzla akt (Neitzel 2001: 14). 

Poza murami miejskimi na planie oznaczone są mosty przed bramami, 
trzy jazy (Wehr): na Młynówce u je j  ujścia do Moszczenicy i Kanału Drzew
nego oraz na Kanale Drzewnym u jego ujścia do Moszczenicy. Widoczne są 
też wyloty dróg przed bramami miejskimi, pary prostokątnych budowli (ro
gatki?) przed bramami Koszalińską i Słupską. Na przedmieściu przed Bramą 
Słupską liniami przerywanymi zaznaczono przebieg drogi (ob. ul. Gdańska) 
do przeprawy mostowej na Wieprzy, wiodącej dalej do Warszkowa i Słupska, 
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drogi (ob. ul. Mieszka I) prowadzącej przez wzgórze Trudelberg do cmentarza, 
a także kontur fragmentu cmentarza. Warto zauważyć, że cmentarz znajduje 
się w tym miejscu do czasów obecnych. 

3. Plany XIX-wieczne 

Kolejny plan Sławna umieszczony został na pierwszej mapie geodezyjnej Po
morza wykonanej w 1836 roku (il. 2). Jest nieco uproszczony. Przebieg murów 
obronnych zbliżono do prostokąta, uproszczono siatkę uliczną i kształty kwar
tałów zabudowy. Natomiast jego zaletą jest dokładne udokumentowanie zabu
dowy podmiejskiej, lokalizacja leżących poza miastem zakładów produkcyj
nych, określenie zasięgu podmiejskich terenów gospodarczych, podanie sieci 
drogowej i hydrograficznej. 

Porównanie terenu podmiejskiego na tej mapie i planie Schmettaua wska
zuje, że za Bramą Słupską zabudowa gospodarcza rozbudowywana była wzdłuż 
drogi do Słupska. Długie ciągi zabudowy doprowadzono aż po przecznicę (ob. 
ul. Władysława Jagiełły). Naprzeciw skrzyżowania z drogą do Warszkowa po
wstał duży zespół stodolny. Pokazany został przebieg kilku dróg, p o  stronie 
zachodniej: ob. ulic Chopina, Bolesława Chrobrego i Władysława Jagiełły, 
a p o  stronie wschodniej: ob. ulic Mieszka I i Sempołowskiej łączącej ob. ulice 
I Pułku Ułanów i Gdańską. Dodać trzeba, że cmentarza na tym terenie nie za
znaczono, z czego można wnioskować, że na schemacie z 1799 roku został do
dany przez autora rekonstrukcji. 

Za Bramą Koszalińską budownictwo przybrało inny charakter. Zamiast 
szeregu budynków zwróconych szczytami do drogi pojawiła się zabudowa 
o kalenicach równoległych do drogi. Istotnemu powiększeniu uległ obszar 
przez nią zajmowany. Rozwinęła się ona daleko poza rozgałęzienie obecnych 
ulic: Chełmońskiego, Koszalińskiej i Jedności Narodowej/Polanowskiej, aż 
po tereny dzisiejszych osiedli leżących za linią kolejową. W miejscu odpowia
dającym położeniu kościoła katolickiego zaznaczona została cegielnia. 

Plan Sławna dokładnie odtworzony został dopiero na mapie topograficz
nej Topographische Aufnahme des Kóniglichen Preufiischen Generalstabes, ar
kusz 82, opracowanej w 1889 roku przez Konrada Keilhacka, wykreślonej 
w skali 1:25 000 w oparciu o pomiary geodezyjne. Wydanie tej mapy z 1897 
roku przedstawia szczegółowo siatkę ulic w obrębie Starego Miasta, ulicę okrą
żającą miasto wzdłuż dawnych murów obronnych, przerwaną na odcinku po-
łudniowo-zachodnim oraz północno-wschodnim, gdzie funkcjonował młyn. 
Kwartały zabudowy staromiejskiej oraz rozmieszczenie budynków gospodar
czych wzniesionych p o  zewnętrznej stronie murów, odpowiadają układowi 
znanemu już z planu opublikowanego przez Bóttgera. 
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Bardzo istotnym elementem treści tego rozkładu miasta jest szczegółowa 
informacja o formie przedmieść istniejących i rozwijających się przed trzema 
bramami miejskimi w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. W roku 1897 
przed Bramą Słupską zabudowa istniała przy Stoper Vorstadt (ob. ul. I Pułku 
Ułanów/Gdańska), Winterfeld Str. (cd. ul. I Pułku Ułanów, za skrzyżowaniem 
z ob. ul. Gdańską) Scheune Str. (po zach. stronie Bramy Słupskiej, ob. nieist
niejąca) i Thomas Str. (ob. ul. Władysława Jagiełły). 

Szpital wzniesiony przy Thomas Str. w latach 1886-1888 był założeniem 
trój skrzydłowym. Przy ob. ul. I Pułku Ułanów, naprzeciw wylotu ob. ul. Wła
dysława Jagiełły, stał browar (nieopisany na mapie). Zaprojektowane były uli
ce poprzeczne do głównej arterii, czyli prowadzącej do Słupska Winterfeld Str. 
(ob. ul. I Pułku Ułanów): Promenade (ob. alejka parkowa biegnąca na wschód, 
na osi ob. ul. Wojska Polskiego), Gartenstr. (ob. ul. Mieszka I), Linden Pro
menade (ob. ul. Wojska Polskiego), Schulze Str. (ob. ul. Chopina), Bogislav 
Str. (ob. ul. Bolesława Chrobrego) oraz łącząca te ulice po stronie zachodniej 
- West Promenade (ob. al. Zachodnia). 

W północnej części starego cmentarza zaznaczony został budynek kostni
cy (?). Na przedłużeniu starego cmentarza w kierunku północnym istniał już 
wówczas na planie kwadratu niewielki nowy cmentarz. Przed Bramą Łąkową 
widnieje kilka ulic z zabudową rozproszoną: A m  Koppelthor i Bleichstr. (ob. 
ul. Cieszkowskiego), której nazwa świadczy, że w przeszłości w tym rejonie 
bielono płótno wyprodukowane w mieście oraz ulice bez nazwy (późniejsza 
A m  Tennisplatz, ob. ul. Kąpielowa), Promenade (ob. bez nazwy) łącząca ten 
teren ze Stolper Vorstadt (ul. Gdańska) oraz Ost Promenade łącząca osiedle 
z Kósliner Vorstadt (ob. ul. Jedności Narodowej). 

Przy ob. ul. Cieszkowskiego, na skraju parku założonego w 1858 roku, 
funkcjonowało progimnazjum zbudowane w latach 1878-1880 (Wesołowska 
2002: 88-89; Sobisz, Morka, Celka 2002: 117). Z przedmieścia przed Bramą 
Łąkową polną drogą można było spacerować do kąpieliska położonego w za
kolu Wieprzy na południowy wschód od miasta. Natomiast dalej na wschód, 
za torami kolejowymi do Słupska, znajdował się plac ćwiczeń (Exerzierplatz) 
i strzelnica (Schiess Stand) miejscowego niewielkiego garnizonu. 

Przed Bramą Koszalińską do rozwidlenia Kósliner Vorstadt (ob. ul. Ko
szalińskiej) i Pollnower Str. (ob. ul. Jedności Narodowej) w końcu XIX wieku 
przedmieście tworzyła zwarta miejska zabudowa mieszkalna. Dalej przy obu 
ulicach, a także przy odcinku Lietzow Damm (ob. początek ul. Chełmońskie
go) nie miała już charakteru zwartego i rozwijała się w kierunku torów ko
lejowych. Na dalszym odcinku Lietzow Damm biegła przez tereny uprawne 
obok dużego gospodarstwa w stronę cegielni. Po wschodniej stronie głów
nej ulicy odgałęziała się przecznica o nazwie dokumentującej dawny sposób 
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2. Plan Sławna w 1836 r., rysunek tuszem, podmalowany akwarelą, oryginał rękopiśmien
ny Urmesstischblatter, Topographische Karten 1836-1837, rysunek tuszem, podmalo
wany akwarelą, Staatsbibliothek Berlin, sygn. 729; reprodukcja udostępniona przez Ja
nusza Srokę 

użytkowania terenu Scheunen Str. (ul. Stodolna, ob. Pocztowa), a na terenie 
między nią a ob. ul. Jedności Narodowej istniał niewielki cmentarz. Na jego 
miejscu na początku X X  wieku wybudowano nową pocztę, oddaną do  użytku 
w 1905 roku. Ówczesna droga d o  gospodarstwa planowana była jako Kuhnstr. 
(ob. ul. Kościelna). 
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Plan dokumentuje ważną inwestycję komunikacyjną - kolej żelazną, która zo
stała doprowadzona do Sławna w 1869 roku, łącząc je  z Koszalinem i Słupskiem. 
W 1878 roku otwarto drugą linię kolejową, prowadzącą z Darłowa do Korzy-
bia przez Sławno, a od 1884 roku - dalej do Bytowa. Mapa pokazuje dokładnie 
schemat ówczesnego założenia stacji kolejowej: dwa tory, po stronie wschod
niej rozwidlające się na linie do Słupska i Bytowa, położenie budynku dworca 
i budynków pomocniczych, dróg dojazdowych do dworca i magazynów kole
jowych oraz projektowaną drogę biegnącą przed dworcem - Bahnhofstr. (ob. 
ul. Dworcową). Za torami kolejowymi teren wykorzystywany był początkowo 
głównie na cele gospodarczo-przemysłowe. Funkcjonowały tam dwie fabry
ki, remiza, w dalszej odległości od miasta znajdował się zbiornik wody (Wass. 
Res., Wasser Reservuar), przy drodze do Kwasowa było gospodarstwo ogrod
nicze, a przy je j  odnodze folusz. 

4. Plany z pierwszej połowy X X  wieku 

Wydanie królewskiej mapy topograficznej z 1911 roku (ii. 3) informuje o nie
wielkich zmianach urbanistycznego rozwoju Sławna przed I wojną światową, 
świadcząc, że na przełomie wieków miasto znajdowało się w zastoju gospo
darczym. Mianowicie przed Bramą Słupską zbudowano tylko kilka domów 
na dalszym odcinku Winterfeld Str. (ul. I Pułku Ułanów). Można zaobserwo
wać także istotne powiększenie stacji kolejowej o bocznicę, a przede wszyst
kim wąskotorową linię kolejową wybudowaną w 1897 roku, w roku następ
nym przedłużoną do Żydowa (Lindmajer 1994, cz. 2, s. 220). 

Plan miasta E. Weidemanna Plan Der Stadt Schlawe z 1913 roku przedstawia 
Stare Miasto i otaczające j e  przedmieścia od skrzyżowania ob. ul. I Pułku Uła
nów z drogą do cmentarza na północy p o  linię kolejową na południu (il. 4). Za
opatrzony jest w nazwy ulic i niektórych obiektów przestrzennych oraz zawie
ra legendę objaśniającą literowe oznaczenia budynków. Analiza nazewnictwa 
pozwala skonstatować, że w obrębie miasta średniowiecznego nastąpiły zmia
ny nazw niektórych ulic: nazwę Gefangenen Str. zastąpiono nazwą Ruhnken 
Str. (ob. ul. Lipowa), Hirsch Gasse - Kniephofstr. (ob. ul. Mickiewicza), Poststr. 
- Schulstr. (ob. ul. Grottgera), Schuhstr. - Ravenstr. (według planu z 1981 
roku ul. Buczka, ob. ul. Reja), Weber Str. - Bergstr. (ob. ul. Mielczarskiego), 
A n  der Mauer - południowy odcinek Kettenhagen Str. (ob. południowy odci
nek ul. Matejki). 

Schemat uwzględnia także Mauerstr. (ob. ul. Basztowa) prowadzącą wzdłuż 
dawnych murów miejskich oznaczonych szrafowaniem. Przebieg kreskowania 
wskazuje, że z pierścienia średniowiecznych murów obronnych zachowały się 

1 7 0  



Rozwój urbanistyczny Sławna 

3. Plan Sławna w 1911 r., Topographische Aufnahme des Kóniglichen Preufiischen General-
stabes, arkusz 82, oprać, w 1889 r., wersja z 1911 r. 

tylko fragmenty w okolicach bram miejskich Koszalińskiej i Słupskiej oraz od
cinki murów: południowo-wschodni (dłuższy) i północny (krótszy). 

W obrębie Starego Miasta podaje  lokalizację: kościoła, ratusza - na naro
żu rynku i ul. Mikołaja, a także szkół miejskich - na narożu Schulstr. (ob. ul. 
Grottgera) i Berg Str. (ob. ul. Mielczarskiego) w miejscu, w którym obecnie 
znajduje się ośrodek zdrowia oraz naprzeciwko przed północną ścianą kościo
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ła. Przed Bramą Słupską pokazuje teren parkowy zajmujący pas ziemi między 
Stolper Vorstadt (początek ob. ul. I Pułku Ułanów) i nurtem Moszczenicy (ob. 
Park im. Polskiej Organizacji Wojskowej) oraz zabudowę przedmieścia. 

Z planu wynika, że w latach poprzedzających I wojnę światową nastąpiła 
rozbudowa miasta przed Bramą Słupską. Po pierwsze, wznoszono zabudowę 
miejską wzdłuż ulic już istniejących, w niektórych przypadkach na miejscu 
dotychczasowej zabudowy wiejskiej, na przykład wzdłuż południowej pierzei 
Thomas Str. (ob. ul. Władysława Jagiełły). Po drugie, ulice oznaczone na pla
nie z 1911 roku jako projektowane, dwa lata później pokazane zostały jako 
istniejące i stopniowo zabudowywane domami wolno stojącymi. Wznoszo
no nowe budynki wzdłuż ulic Winterfeld Str. (ob. dalszy ciąg ul. I Pułku Uła
nów), Stolper Vorstadt (ob. ul. Gdańska), Gartenstr. (ob. ul. Mieszka I), Lin-
den Promenade (ob. al. Wojska Polskiego), Schulte Str. (ob. ul. Chopina), Bo-
gislav Str. (ob. ul. Bolesława Chrobrego), Thomas Str. (ob. ul. Władysława Ja
giełły) i West Promenade (ob. al. Zachodnia), łączącej wymienione przecznice 
od zachodu oraz ul. Chausseestr. - Bahnhofstr. (ob. ul. Armii Krajowej) bie
gnącej po zachodniej stronie miasta i pełniącej rolę obwodnicy odciążającej 
teren Starego Miasta od ruchu odbywającego się pomiędzy przedmieściami 
i tranzytowego. Ponadto Bahnhofstr.-Chausseestr. (ob. ul. Armii Krajowej) po
wiązano mocniej ze Starym Miastem dwiema ulicami - przedłużeniem Knie-
phofFstr. (ob. ul. Mickiewicza) i Breitestr. (ob. ul. Matejki). 

Na terenie przedmieścia przed Bramą Słupską oznaczono lokalizację waż
nych gmachów: Kreishaus (Urząd Powiatowy, ob. Urząd Miasta) przy począt
kowym odcinku Stolper Vorstadt (ul. I Pułku Ułanów), Kónigl.[iche] Amts-
ger.[icht] (Królewski Sąd Obwodowy) przy Stolper Vorstadt (ob. ul. Gdańska), 
Kreiskrankenhaus (Szpital Powiatowy, ob. Szpital Rejonowy) przy Thomas Str. 
(ob. ul. Władysława Jagiełły). W rejonie północnego przedmieścia podano lo
kalizację i zasięg terenów cmentarnych bez rozgraniczenia na stary i nowy 
cmentarz. Z porównania granic cmentarza na planach z 1911 i 1913 wynika, 
że zasięg tego terenu uległ zmianie. O d  strony północnej i wschodniej nowy 
cmentarz ewangelicki został poszerzony, a przed rozwidleniem dróg do Sław
ska i Warszkowa, założono osobny cmentarz dla wspólnoty żydowskiej. 

Plan z 1913 roku świadczy także o zmianach urbanistycznych na przed
mieściu przed Bramą Koszalińską, które rozwijało się stopniowo w kierunku 
dworca kolejowego. Zabudowywano ulice: Kosliner Vorstadt (ob. ulice Jed
ności Narodowej i Koszalińska), Pollnower Str. (ob. ul. Jedności Narodowej), 
Lietzow Damm (ob. ul. Chełmońskiego) oraz nieopatrzone nazwami ob. uli
ce Pocztową i Kościelną. Na tym przedmieściu, przy ul. Jedności Narodowej 
przed rozwidleniem zaznaczony został szpital Św. Jerzego (St. Georgen Hospi-
tal), a za rozwidleniem - nowy gmach poczty. 
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4. Plan Sławna z 1913 r., wyk. E. Weidemann, druk; „Zeszyty Sławieńskie", 2003,1, tylna 
okładka 

Miasto nie tylko się rozbudowywało, ale i powiększało tereny parkowe słu
żące rekreacji mieszkańców zgodnie z ówczesnym rozkwitem mody na bliski 
aktywny kontakt z naturą. Na łąkach pomiędzy przedmieściem koszalińskim 
i ogrodem przy progimnazjum założono park  im. Cesarza Wilhelma (Kaiser 
Wilhelms Park). Wzdłuż torów kolejowych stanowiących granicę parku po
prowadzono aleję, zwaną Neue Promenade, obecnie nieistniejącą. Na tyłach 
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progimnazjum, oddzielone od  niego zielenią parkową, powstały dwa place 
sportowe: progimnazjalny i szkoły miejskiej, od  wschodu ograniczone kory
tem Wieprzy i linią kolejową. 

Dalsza rozbudowa przedmieść Sławna nastąpiła p o  I wojnie światowej, 
0 czym informuje plan wydany w 1926 roku w ramach serii „Pharus-Plan" 
(il. 5), skierowanej do  turystów, przedsiębiorców i urzędników5. Na przedmie
ściu przed Bramą Słupską wzniesiono budynki przy już  istniejących ulicach, 
m.in. kilka budynków urzędowych, takich jak: Zollamt (Urząd Celny), siedzi
b y  rozmaitych władz (Behórdenhaus), Reichsbank (Bank Rzeszy), powstało 
przy Stolper Vorstadt (ob. początkowym odcinku ulic I Pułku Ułanów i Gdań
skiej). Przy skrzyżowaniu Winterfeldstr.-Chaussee Str. z Jahn Str. (ob. ulic 
1 Pułku Ułanów i Sempołowskiej) zbudowano Kulturamt (Urząd ds. Kultury) 
i Madchen Mittelschule (Średnia Szkoła Żeńska). Na działkach między Tho
mas Str. i Jahn Str. (ob. ulicami Władysława Jagiełły i Sempołowskiej) w pobli
żu szpitala, wybudowano kompleks domów pomocy społecznej (dom starców, 
przytułek dla ubogich). 

Oprócz tego zakładano nowe ulice: na przedłużeniu Winterfeld Str. roz
wijała się Chaussee Str. (ob. ul. I Pułku Ułanów), drogę polną na przedłużeniu 
Thomas Str. (ob. ul. Władysława Jagiełły) przekształcono w ulicę Coccejenstr. 
(ob. ul. Kosynierów). Założono przy niej Lehmhaus Siedlung (osiedle eko
nomicznych domów glinianych), zapewne przeznaczonych dla biedniejszych 
mieszkańców miasta. Cmentarz ewangelicki powiększono o teren rozciągają
cy się do rozwidlenia Stolper Vorstadt (ob. ul. Gdańska) na drogi do  Sław
ska i Warszkowa. Przed Bramą Łąkową powstał Evangelische Gemeindehaus 
(dom służący kultywowaniu aktywności społeczno-kulturalnej członków gmi
ny ewangelickiej). Za mostem na Wieprzy, między Chaussee nach Stolp (ob. ul. 
Gdańską) a Alt  Warschower Kirchsteig (ob. ul. Kochanowskiego) przedstawio
no projekt nowego osiedla, tak zwanego Schlachthofsiedlung (obejmującego 
ob. ulice: Buczka, 3 Maja i Reja), zaprojektowanego naprzeciw rzeźni. Na tere
nie parku im. Cesarza Wilhelma zaprojektowano duże założenie nowej szkoły 
podstawowej oraz stadion. Z placu sportowego drogami poprowadzona zosta
ła trasa na południe, do  kąpieliska nad Wieprzą, położonego między liniami 
kolejowymi do  Słupska i Bytowa. 

Według schematu z 1926 roku zabudowa na przedmieściu przed Bramą 
Koszalińską rozwijała się przy istniejących ulicach. Powstało tam kilka gma
chów: na rogu Kósliner Vorstadt i Schiitzenstr. (ob. ulic Jedności Narodo
wej  i Kopernika) zlokalizowano hotel Deutscher Hof, na rogu Kósliner Vor-
stadt i Bahnhofstr. (ob. ulic Koszalińskiej i Dworcowej) siedzibę Landwirt-
schaftliche Ein- und Verkauf-Verein (Związek Handlu Płodami Rolnymi), 
przy Bahnhofstr (ob. ul. Armii  Krajowej) siedzibę Finanzamt (Urząd Finanso-
5 Egzemplarz planu w Archiwum Państwowym w Szczecinie, sygn. Zbiory Kartograficzne 2. 
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5. Plan Sławna w 1926 r., z serii „Pharus-Plan", druk; „Zeszyty Sławieńskie", 2004, II, tyl
na okładka 

wy), przy Pollnower Str. (ob. ul. Jedności Narodowej) Mólkerei (mleczarnia), 
a przy Kiihnstr. (ob. ul. Kościelna) - kościół katolicki. 

Co ważne, przedłużając Schiitzenstr. (ob. ul. Kopernika) w kierunku za
chodnim, przedmieście to połączono z zamiejską osią komunikacyjną Chaus-
see Str.-Bahnhofstr., przemianowaną na Hindenburg Str.-Bahnhofstr. Za to
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rami kolejowymi, przy drodze dojazdowej przekształconej w ulicę A m  Kle-
inbahnhof (ob. ul. Kolejowa) wskazana została lokalizacja dworca kolei wą
skotorowej d o  Polanowa. Teren za torami stopniowo zaczął się urbanizować 
i rozwijać przemysłowo. 

W narożu między Walkmuhlendamm i Kawelweg (ob. ulicami Staszica 
i Grunwaldzką) zaprojektowano nowe Eigenheim Siedlung (osiedle domów 
jednorodzinnych), a naprzeciw niego, przy Pollnower Str. (ob. ul. Polanowska), 
na obszarze zakładu ogrodniczego założono Baumschule (szkółka drzew). 
Oprócz dwóch fabryk  zlokalizowanych przy ul. Polanowskiej bezpośrednio 
za linią kolejową, zaznaczonych już  na planie z 1911 roku (choć nieopisanych), 
w 1926 roku funkcjonowały nowe zakłady i urządzenia nieuwzględniane 
na wcześniejszych planach. Przy ul. Koszalińskiej, p o  je j  zachodniej stronie 
były to zakład ogrodniczy i tartak, a p o  je j  wschodniej stronie kompleks urzą
dzeń dostarczających Sławnu wodę: Miejski Zakład Wodociągowy, Wieża Ci
śnień i ujęcie wody. W pobliżu powstała Schalthaus. Uberlandz. (rozdzielnia 
prądu). 

Obszernej i dokładnej informacji o rozwoju urbanistycznym i cywilizacyj
nym Sławna w X X  wieku dostarcza kolejna wersja planu miasta umieszczo
na na wydaniu  Kónigliche Preufiische Landesaufnahme (Pruska mapa królew
skai), arkusz 380 z 1935 roku, ze zmianami nazewnictwa z 1938 roku (Matthias 
1989: 732) (il. 6). Zaznaczona na planie siatka ulic i bloki zabudowy w obrę
bie miasta średniowiecznego wyróżnione gęstym szrafowaniem potwierdzają 
niezmienność układu urbanistycznego na terenie Starego Miasta i pasie ziemi 
przebiegającym pomiędzy dawnymi murami i kanałami otaczającymi mury, 
j a k  również dokładnie dokumentują ten układ. Pokazuje on, że dwie krótkie 
ulice w północno-zachodniej części miasta zaznaczone na planie z około 1768 
roku istniały nadal. Zatem autor rekonstrukcji rozkładu z 1799 roku pomijając 
je, dokonał uproszczenia. 

Niewielka zmiana widoczna w przebiegu ulicy okrążającej miasto wzdłuż 
murów polegała na likwidacji południowo-zachodniego odcinka tej drogi, 
między wylotami Ravenstr. (ul. Buczka, ob. nie istnieje) a Kettenhagen Str. 
(ob. ul. Matejki). 

Charakterystyczny przebieg m a  droga otaczająca miasto wraz z pasem te
renów zielonych rozciągających się wzdłuż zewnętrznych brzegów kanałów 
miejskich. Droga ta, w zależności o d  strony świata, w którą prowadziła, zwana 
West-, Siid- bądź Ost-Promenade, biegła p o  linii łamanej, świadcząc o istnie
niu w ciągu XIX wieku jakiejś formy fortyfikacji ziemnych wokół Sławna. Łą
czyła się ona w jeden ciąg komunikacyjny z ulicami: Schiitzenstr. i A m  Rosen-
garten (ob. ul. Kopernika)6. 
6 Na planie, będącym częścią mapy, nie podano nazw ulic. Na potrzeby analizy tego planu 

posługuję się nazwami występującymi na planie z 1939 r. (Barran 1989: 103). 
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6. Plan Sławna z 1935/1938 r., druk zaktualizowany mapy Topographische Aufnahme des 
Koniglichen Preufiischen Generalstabes, arkusz 82, oprać, w 1889 r. przez K. Keilhacka, 
wykreślonej w skali 1:25 000 w oparciu o pomiary geodezyjne; Der Kreis Schlawe. Ein 
pommersches Heimatbuch, hrsg. von M. Yollack, Husum, 1989: 732 
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Na planie widoczna jest rozbudowa założenia młyńskiego funkcjonujące
go w północno-wschodnim narożu Starego Miasta. Rzadszym szrafowaniem 
oznaczone zostały tereny miejskie położone poza Starym Miastem. Udoku
mentowano w ten sposób kierunki rozprzestrzeniania się i zasięg przedmieść. 
Pokazano również dawne drogi przekształcone w ulice i przebieg nowych tras 
zakładanych w XX wieku, obszar zajęty przez działki miejskie i rozmieszcze
nie na nich zabudowy, zarówno wzdłuż pierzei ulicznych, jak  i w głębi parcel. 

Za Bramą Słupską zabudowa stale postępowała wzdłuż drogi prowadzącej 
do Warszkowa, zwanej Stolper Vorstadt (ob. ul. Gdańska) oraz wzdłuż dro
gi prowadzącej do Sławska: Winterfeld Str. - Alt Schlawe Chaussee (ob. ul. 
I Pułku Ułanów) i je j  przecznic funkcjonujących głównie po zachodniej stro
nie ulicy, gdzie rozwinęło się osiedle. Rzuty zabudowy stojącej przy ulicach 
przed Bramą Słupską świadczą, że wciąż jeszcze były tam nie tylko miejskie 
domy mieszkalne, ale zachowało się kilka gospodarstw. W rozwidleniu mię
dzy ob. ul. I Pułku Ułanów i Sempołowskiej znajdował się tartak (S. W. [Sage-
werk]). 

Plan dostarcza kilku szczegółowych informacji odnośnie rozwoju terenu 
przed Bramą Łąkową. Udokumentowano na nim układ alejek parku angiel
skiego sąsiadującego z progimnazjum. Na północny wschód od miasta, przy 
drodze do Warszkowa istniało już osobne osiedle zaprojektowane w latach 20. 
XX wieku, przez które boczna aleja prowadziła do Kuckucks Miihle (Młyn 
Kukułka). Na wschód od terenu sportowego, za Wieprzą i torami kolejowymi 
do Słupska, na terenie lasu iglastego znajdował się podmiejski teren rekreacyj
ny ze strzelnicą i siedzibą Schiitzenhaus (Kompania Strzelecka), zwany Schiit-
zenwaldchen (Lasek Strzelecki), urządzony na terenie dawnej strzelnicy gar
nizonowej. 

Przedmieście przed Bramą Koszalińską w dalszym ciągu rozwijało się 
w kierunku południowym, ku linii kolejowej. Powstało tu, na równinie po
łożonej po zachodniej stronie głównej ulicy (Kósliner Vorstadt, ob. ul. Jed
ności Narodowej), nowe osiedle z placykiem Litzmannpl. (ob. pl. Wolności) 
w centrum, nawiązujące w ten sposób do dawnych miejskich rozwiązań prze
strzennych. Osiedle tworzyły ulice: Bliicherstr. (ob. przedłużenie ul. Powstań
ców Warszawskich), Litzmannstr. (ob. ul. Sienkiewicza). 

Równolegle do południowego odcinka Hindenburg Str. (ob. ul. Armii 
Krajowej), naprzeciw dawnego szpitala Św. Jerzego, po którym została kapli
ca, zbudowano osiedle przy ul. Wissmannstr. (ob. ul. Okrzei). Przy drodze 
do lasu miejskiego, przekształconej w Bismarckstr.-Litzowdamm-Ziegelstr. 
(ob. ul. Chełmońskiego), oprócz cegielni, zlokalizowany został zakład pro
dukcyjny. Na wschód od ob. ul. Jedności Narodowej funkcjonowały w dal
szym ciągu wąskie drogi gospodarcze i dojazdowe o nieregularnym przebiegu: 
Salzstr. (ob. ul. Pocztowa), Kiihnstr. (ob. ul. Kościelna). 
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Nowe osiedle domów jednorodzinnych, zaprojektowane w latach 20. XX 
wieku, rozbudowywało się na południe od miasta, za linią kolejową, pomiędzy 
ul. Koszalińską i Polanowską, na terenie wcześniej wykorzystywanym gospo
darczo, o czym świadczą funkcjonujące tam tartaki (S. W.). Wytyczono nie
regularną sieć ulic: Richthofenstr. (ob. ul. Łączna), A m  Kleinbahnhof (ob. ul. 
Kolejowa), Wasserweg (ob. ul. Mireckiego), brak nazwy (ob. południowy od
cinek ul. Daszyńskiego), Zeppelinstr. (ob. ulice Kraszewskiego, 8 Marca, Pru
sa), Kohlstr. (ob. ul. Kossaka), Hiinefeldstr. (ob. ul. Żeromskiego), dwie ulice 
0 nieznanych nazwach - prostopadłe do ul. Żeromskiego (ob. ulice Moniuszki 
1 Rejtana), Kavelweg (ob. ul. Grunwaldzka), Grofier Sumpf (ob. ul. Krasickie
go) - wskazująca, że ujęcie wody założono na terenie bagna, Bertholdstr. (ob. 
ul. Gombrowicza). 

Nowo zaplanowaną trasą była Baumerstr. (ob. ul. Filtrowa), która powsta
ła, by  połączyć omawiane osiedle z ul. Koszalińską. Na południowej granicy 
osiedla funkcjonowało w dalszym ciągu ujęcie wody (Wbh. [Wasserbehalter]), 
a przy rozwidleniu Pollnowerstr. i Walkmuhlendamm (ob. ulice Polanowska 
i Staszica), prowadzącej do Walk Miihle (folusza) - ogrodnik miejski. Przy ul. 
Koszalińskiej, między torami a osiedlem, oznaczono lokalizację wieży ciśnień 
(W. T. [Wasserturm]). A dalej na południowy zachód, na wysokości osiedla, 
położenie rozdzielni prądu. Na planie szczegółowo zaznaczono przebieg linii 
kolejowych oraz układ torów i budynków w obrębie głównej stacji (Bf. [Bahn-
hof]) i stacji kolei wąskotorowej (Kbf. [Kleinbahnhof]). Wzdłuż linii kolejo
wych zaznaczono także lokalizację kolejowych budynków technicznych (B. W. 
[Bahnbetriebswerke]). 

Omawiany rozkład Sławna z 1935 roku pokazuje już miasto nowoczesne, 
którego średniowieczne centrum otaczają rozrastające się osiedla mieszkal
ne, w którym funkcjonuje osobny kompleks szkolno-rekreacyjno-sportowy, 
a także zakłady przemysłowe i urządzenia komunalne, takie jak  sieć wodna 
czy połączenia kolejowe z dużymi miastami pomorskimi. W pierwszej poło
wie XX wieku Sławno powiększyło się już tylko o niewielkie osiedla satelickie 
oraz założenia kulturowe i zakłady produkcyjne. 

Podsumowanie 

Dawne plany Sławna dostarczają historycznych danych odnośnie lokalizacji 
miasta, zajmowanego przez nie obszaru, formy zabudowy miejskiej, położenia 
ważnych budowli sakralnych, świeckich i obronnych, a także zabudowań, urzą
dzeń i terenów gospodarczych, municypalnych oraz rekreacyjnych. Porównu
jąc formę miasta na arkuszach uporządkowanych zgodnie z chronologią, uzy
skać można dokładne informacje o historii rozwoju urbanistycznego miasta 
i jego przekształceniach. Wynika z nich, że Sławno do pierwszych dziesięcioleci 
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XIX wieku funkcjonowało w obrębie murów średniowiecznych. Na przedmie
ściach znajdowały się zabudowania stodolne i pojedyncze gospodarstwa pod
miejskie. Przypuszczalnie w latach 30. XIX wieku zaczęło rozwijać się przed
mieście mieszkalne przed Bramą Koszalińską, natomiast przed Bramą Słupską, 
na terenie intensywnie użytkowanym pod uprawy rolne następował rozwój za
budowy gospodarczej. Zabudowa wielkomiejska, kamienice czynszowe, poja
wiły się na przełomie XIX i X X  wieku, a na początku X X  zaczęto wznosić gma
chy użyteczności publicznej. Budownictwo podmiejskich domów jedno- i kil-
kurodzinnych podjęte zostało przed I wojną światową, a rozwinęło się w formie 
osiedli mieszkaniowych w okresie międzywojennym. 

Na podstawie dawnej kartografii trudniej jest rozpoznać postęp w rozwoju 
założeń gospodarczych gdyż, mimo oznaczeń zabudowy, w licznych przypad
kach brakuje dokładnych określeń tych oznaczeń. Niewiele lepiej przedstawia 
się informacja o rozwoju rekreacyjnym Sławna. O terenach parkowych źródła 
kartograficzne informują, począwszy o d  planu miasta z 1913 roku, a wszak te
reny te powstały już  prawie sto lat wcześniej. 

Mimo tych braków plany Sławna są ważnym źródłem obrazowym do  po
znania dziejów miasta, uzupełniającym w istotny sposób dokumenty pisane. 
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Die Entwicklung der Stadt Sławno/Schlawe 
nach den Stadtplanen 
von der Neuzeit an bis zur Gegenwart 
Zusammenfassung 

Dank der erhaltenen kartographischen Planen, kann man die fast genaue Ent
wicklung der Stadt verfolgen, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die altesten Pia
ne stammen vom Ende der Neuzeit. Den ersten hatte schon Bóttger rekonstru-
iert und auch veróffentlicht (1786). Der Plan dokumentiert die Form der Orts-
lokation mit dem mittelalterlichen System von Befestigungen, das Strafiennetz, 
die Unterteilung der Gebaude in Quartieren, die Bewirtschaftung der Vorstad-
te vor den Haupttoren, im Norden die Stolper und im Siiden die Kosliner Vor-
stadt. Der alteste originale Stadtplan befindet sich auf der Generalstabskarte 
von Schmettau (1780), der aber fast keine Informationen liber die Innenstadt ent
halt, sondern liber die sich in den Vorstadten befindenden Scheunenbauten. In
formationen iiber Strafiennamen enthalt der Plan des Katasteramtes (1799), 1939 
von Neitzel rekonstruiert. 

Weitere Stadtplane befinden sich auf den Landvermessungskarten aus dem 19. 
und 20. Jh. Der Plan von 1838 ist zwar einfacher, enthalt dafiir genaue dokumen-
tierte Angaben iiber die Bebauung der Vorstadte, der Betriebe vor den Toren, 
der bewirtschafteten Parzellen, der Straften-und Abwassernetze. Genauere Piane 
stammen aus dem Jahre 1899, erneuert 1911, 1935-1938. Zusammen mit den au-
tonomischen Planen von 1913,1926 und 1939 kann man die urbanistische, archi-
tektonische und industrielle Entwicklung der Stadt verfolgen, aber auch die Funk-
tionen des sozialen Aufbliihens. Gut dargestellt sind die Naherholungsgebiete der 
Stadt. Ein wichtiges Element des Planes von 1897 sind die Informationen iiber 
drei Vorstadte und der Verlauf der Eisenbahnstrecke. Der Plan von 1911 zeugt 
von einem wirtschaftlichen Stillstand, der von 1913 informiert iiber die Ande-
rung der Strafiennamen, vom Ausbau der Stolper Vorstadt und der Kosliner Vor-
stadt in Richtung Bahnhof, ebenso iiber die Vergrófierung der Parkalagen. Die 
neuen Wohngebiete, Betriebe und kommunale Anlagen zeigt der Plan von 1926. 
Auf dem Plan von 1935 sieht man schon eine moderne Stadtanlage. Den mittelal
terlichen Stadtkern umrahmen Wohnhauser, Schul-, Sport- und Erholungskom-
plexe, so wie auch Industrieanlagen, Wassernetze und Eisenbahnverbindungen. 
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Gottlieb Samuel Pristaff 
i jego widoki miast pomorskich 

Wprowadzenie 

Współcześni badacze nieustannie odnajdują w historycznej ikonografii po
morskiej bogate źródło informacji. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego często 
szukają tam inspiracji do bliższego poznania historii znanych sobie miejsc. Ob
razy, grafiki, ryciny, rysunki, zdjęcia, pocztówki przyciągają wzrok i pobudzają 
wyobraźnię, prowokując wręcz do ożywiania miejsc, ludzi, budynków. Ta uni
wersalność przekazu oraz odwoływania się d o  ikonograficznych ujęć miejsc za
częła przybierać na sile w XVII wieku, aby w kolejnych stuleciach, dzięki roz
wijającej się technice utrwalania obrazu, coraz powszechniej występować i do
starczać licznych precyzyjnych informacji. Tą drogą materiały ikonograficzne, 
których autorzy początkowo koncentrowali się głównie na wymiarze artystycz
nym dzieła, w kolejnych stuleciach stawały się bezcennymi dokumentami, wia
rygodnie i z detalami obrazując uchwycone miejsca i obiekty. 

Najstarsze widoki miast pomorskich spotykają się także współcześnie 
z dużym zainteresowaniem, właśnie ze względu na ich dużą wartość histo
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ryczną oraz walory artystyczne Dzięki mecenatowi ówczesnych książąt po
morskich, rozwojowi kultury i sztuki w ikonografii pomorskiej swój  trwały 
ślad pozostawił twórca XVII-wiecznej mapy Księstwa Pomorskiego, kartograf 
Eilhard Lubinus, a wraz z nim Johann Wohlfart, autor 49 bezcennych wido
ków miast pomorskich, zamieszczonych na owej mapie. Inne znakomite źró
dło ikonograficzne do  dziejów Pomorza to Matthausa Meriana Topographia 
Germaniae (1652), w którym autor zawarł między innymi widoki ponad 20 
miast pomorskich. Jak się jednak okazuje, wśród uznanych i sławnych twór
ców znaleźli się i tacy, których wkład w historię pozostaje nadal przedmiotem 
dyskusji i sporów na temat ich wiarygodności. 

1. Gottlieb Samuel Pristaff 

Taki właśnie kontrowersyjny dorobek historyczny pozostawił p o  sobie Gott
lieb Samuel Pristaff, zmarły w 1736 roku w Anklam, związany z kręgiem hi
storyków i miłośników Pomorza w Greifswaldzie i Szczecinie. Ten barwny 
Pomorzanin, posługujący się językami słowiańskimi (także kaszubszczyzną), 
zasłynął niechlubnie w historii, dokonując licznych fałszerstw zabytków hi
storycznych do  dziejów Pomorza. Autor falsyfikatów posiadał wyjątkowy, jak  
na owe czasy, talent i to nie tylko jako fałszerz pojedynczych dokumentów. 
Wiele prac zwartych napisał wprawdzie p o d  własnym nazwiskiem, często 
jednak w oparciu o dokumenty, które sam fabrykował, a także powołując się 
na takie źródła, o których nikt ani wcześniej, ani później nie słyszał. 

Dopiero porównanie treści dyplomów uznanych za falsyfikaty Pristaffa, 
treści innych jego prac, tzn. pristaffianów, z wiarygodnymi źródłami, umożli
wia weryfikację przekazu historycznego i wydobycie mało znanych faktów hi
storycznych dotyczących Pomorza. 

W niniejszym artykule bliższej analizie zostaną poddane przypisywane je
go  autorstwu dwa dzieła: „Historische und geographische Beschreibung al-
ler verstorten Stadte, Schlosser, Flecken, Dórfer und anderer merkwiirdigen 
Órter, ingleichen derer Feld-Clóster des gantzen Pommmerlandes, aus al-
ten glaubwiirdigen Urkunden, Chronicken u n d  Schrifften mit groften Fleifte 
vefaftet auch mit aus der Antiąuitat herfiirgesuchten Abrissen zu mehrer Be-
leuchtigung zusammen getragen durch M. Adam Gerschovium in Danzigk 
1670" oraz oraz „Abbildung aller pommrisch- u n d  riigianischen Stadte, wie 
sie vor alters und itzo beschaffen". Oba  manuskrypty są przechowywane w Ar
chiwum Krajowym w Greifswaldzie, w zbiorze rękopisów1. 

1 Landesarchiv Greifswald (dalej: LAG), Rep. 40 III Nr 231 b, c. Do akt dołączona kart
kę z uwagą: „Hinweis zu Rep. 40 III Nr. 231 b. Nach der Veróffentlichung von Pyl, Th., 
Geschichte der Greifswalder Kirchen und Kloster, sowie ihrer Denkmaler, Teil 3, s. 
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Obok zwartego opisu historycznego szczególne zainteresowanie wzbudza 
luźny zbiór 6 9  barwnych rysunków miast pomorskich, zawierający dwa  wido
ki  tej samej miejscowości w różnych okresach historycznych. O ile ze strony 
tytułowej manuskryptu wynika, że opis miejscowości pomorskich miał jako
b y  powstać w Gdańsku w 1670 roku, a jego autorem był Adam Gerschovius, 
o tyle strona tytułowa zbioru rysunków oprócz tytułu nie zawiera informacji 
o autorze i roku powstania. Jednak wiele wskazuje, że oba „dzieła" są kolej
nymi pozycjami w dorobku fałszerza Gottlieba Samuela Pristaffa, a sam Ger-
schovius to najprawdopodobniej postać fikcyjna stworzona przez naszego bo
hatera. 

Nie sposób jednak sięgać do  powyższych opisów i poddawać analizie ich 
wartość historyczną oraz informacyjną, bez przybliżenia sylwetki autora. Got-
tlieb Samuel Pristaff urodził się w miejscowości Chociebuż (Cottbus) na Łuży-
cach i był Serbołużyczaninem. Po ukończeniu studiów, podobnie j a k  jego oj
ciec Christian, został pastorem. Początkowo pełnił posługę w Treptow an der 
Tollensee, a o d  1724 roku w Karcinie koło Trzebiatowa nad Regą (Langenha-
gen bei Treptow an der Rega), gdzie jako adiunkt pastora Johanna Friedricha 
Meyera wygłosił swoje pierwsze kazanie poświęcone opiece duchowej. Troska 
o stan duszy wiernych nie przeszkodziła m u  jednak uwieść młodej żony swe
go  starszego kolegi pastora i w 1726 roku uciec z nią do  Gdańska. Został tam 
jednak odnaleziony przez władze pruskie, a p o  deportacji wcielono go  d o  regi
mentu piechoty von Borcka stacjonującego w Stargardzie Szczecińskim. Po kil
k u  latach, na półmetku służby wojskowej, zapadł na zdrowiu (prawdopodobnie 
cierpiał na gruźlicę) i p o  zwolnieniu ze służby w 1732 roku osiadł w Anklam 
(Pyl 1888). 

W czasie pobytu na Pomorzu Gdańskim Pristaff miał nauczyć się języka 
polskiego i kaszubskiego, a także rozwinąć swoje zainteresowania zabytkami. 
Kiedy pojawił się w 1732 roku w Greifswaldzie oraz w Szczecinie, cieszył się 
już  opinią znawcy języków słowiańskich i zapewne z tego też względu uznano 
go  także za znawcę starożytności. 

Niespełna cztery lata później, 10 stycznia 1736 roku, zmarł w Anklam, po
zostawiając p o  sobie rozliczny dorobek, w postaci m.in. runów, opisów histo
rycznych, odpisów dyplomów i dokumentów, map, rysunków, a także mało 
pochlebną opinię wśród współczesnych m u  historyków i badaczy pomorskich, 
którzy p o  zdemaskowaniu jego fałszerskiej działalności odsądzali go  o d  czci 

1302, handelt es sich bei der Historischen... um eine Pristaffsche Falschung". Na karcie 
inwentarzowej znajduje się odręczny zapis: „Vermutlich abgefasst durch den pomm. 
Geschichtsfalscher Pristaff; enth. ua. Karten von Pommern - Abbildung historischer 
Stadte z.B. Arkona, Kloster Eldena (1670)". Jednostka obejmuje łącznie 196 kart, ich 
numeracja, jak się wydaje, została naniesiona przez autora. Zawiera liczne rysunki, 
m.in. mapę Pomorza, widok ruin Arkony, wizerunki władców pomorskich. 
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i wiary. Czynili to z tym większą zaciętością, iż początkowo zyskał ich zaufa
nie i był cennym dostawcą pamiątek „starożytności". Wystarczy powiedzieć, że 
w sprawie autentyczności dokumentów spory między badaczami trwają nie 
od  dziś (Pyl 1888). 

Wzrost  zainteresowania przeszłością Pomorza, szczególnie epoką staro
żytną i wieków średnich, przypada na początek XVIII wieku. Silny nurt  sku
piał historyków oraz miłośników Pomorza i inspirował do  poszukiwania śla
dów, pamiątek czy dowodów dawnej przeszłości. W tę właśnie akcję PristafF 
włączył się zapewne podczas swojej  obecności na Pomorzu Gdańskim. Po po
wrocie i zwolnieniu z wojska w 1732 roku nawiązał kontakty w Greifswal-
dzie i Szczecinie z ówczesnymi wybitnymi historykami, głównie z profesorami 
uniwersytetu greifswaldzkiego Albertem Georgiem von Schwartz2 i Augustem 
von Balthasar, a także ze znanym z zamiłowania do  przeszłości burmistrzem 
Szczecina Matthiasem Heinrichem von Liebherr. 

W 1735 roku PristafF rozesłał p o  całym Pomorzu komunikat, aby w związ
k u  z gromadzeniem pamiątek historycznych, między innymi przez Uniwersy
tet w Greifswaldzie, informacje o wszelkich dokumentach, rycinach, mapach 
1 planach oraz innych zabytkach historycznych, przekazywać bezpośrednio 
d o  niego. W jego staraniach dotarcia do  tych materiałów pomogły m u  z pew
nością także rekomendacje, jakich udzielił m u  zarówno generalny superinten-
dent Pomorza pruskiego Johann Gottfried Hornejus, j a k  i generalny superin-
tendent Pomorza szwedzkiego Timotheus Liitkemann. W pisemnym polece
niu nakazywali wszystkim prepozytom i pastorom pomorskim nie tylko prze
kazywanie PristafFowi pamiątek przeszłości, ale i udzielania wszelkiej pomocy 
(Oelrichs 1770: 102-103). 

W czasie swych licznych podróży w poszukiwaniu zabytków na terenie 
całego Pomorza, PristafF zebrał ich zapewne wiele dla swoich mocodawców. 
W jego ręce trafiały monety, napisy runiczne, dzieła historyczne, malarskie, 
kartograficzne, dyplomy średniowieczne. Za swój wysiłek otrzymywał wpraw
dzie wynagrodzenie, zapewne jednak nadszedł moment, gdy zabrakło cieką -

2 A. G. Schwartz był nie tylko historykiem, ale i miłośnikiem zabytków słowiańskich 
na Pomorzu i w Meklemburgii. Szczególnym obszarem jego zainteresowań stała się 
toponomastyka pomorska. Warto dodać, że np. polemizował z Micraeliusem, wywo
dzącym nazwę Pomorza od „Bohm-Marck", „Bohm-Marsche", co miało oznaczać 'kraj 
drzew i lasów', przychylając się w tej kwestii do stanowiska innego historyka - Hartk-
nocha, który wykazał pochodzenie nazwy z języka polskiego jako „po-morze", czyli 
'kraj leżący przy morzu'. Schwartz nie posługiwał się biegle językami słowiańskimi, 
w tym polskim, kaszubskim i rosyjskim, w swoich badania zasięgał porad u ówcze
snych „znawców", jak np. u proboszcza Su(s)smilcha czy H. E. Buggenhagena, który 
język rosyjski opanował podczas wieloletniej niewoli na Syberii (zob. Raab 1955/56: 
376-379). 
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wych, dotychczas nieznanych zabytków. Być może wówczas to nasz bohater 
zaczął j e  sam tworzyć i sprzedawać, dokonując tym samym fałszowania źródeł 
historycznych, samodzielnie preparując „nieznane dotąd" dyplomy średnio
wieczne, kroniki, rysunki, plany, mapy, a także ikonograficzne przedstawienia 
nieistniejących pomorskich pomników kultury materialnej. W ciągu zaledwie 
czterech lat działalności spod ręki Gottlieba Samuela Pristaffa wyszło kilka
dziesiąt falsyfikatów i fałszerstw wszelkiego rodzaju źródeł do dziejów Pomo
rza w średniowieczu, a także odnoszących się do XVI i XVII wieku. 

Jako barwny przykład na fantazję i rozmach Pristaffa w „tworzeniu" źródeł 
warto przywołać sprawę odnalezionych przez niego dwóch rzekomych brak
teatów z Arkony. Pierwszy, wykonany z miedzi, opatrzony był rysunkiem ko
nia i napisem runicznym „Arkona"; drugi, w formie mniejszej od poprzed
niej blaszki, wykonanej z niskiej próby srebra, zawierał jedynie napis runiczny 
„Arkona". Oba brakteaty, jak  twierdził sam Pristaff, zostały przez niego znale
zione na plaży we wsi Drewolk (obecnie Drewoldke) na Rugii, położonej kilka 
kilometrów na południe od miejsca, w którym znajdowała się świątynia sło
wiańska (Eggers 1968: 11-12). „Starożytne znalezisko" sprzedał Schwartzowi 
w 1732 bądź w 1733 roku. Jak wykazał później Giesebrecht (1850: 187), oba 
brakteaty były falsyfikatami, wykonanymi przez Pristaffa na podstawie opu
blikowanej w 1642 roku pracy duńskiego historyka Ole Worma (Krieg, Mohr 
1999: 39-49), który w „Monumenta Danica" opisał bowiem odnaleziony 
w 1624 roku szwedzki kamień runiczny z Tullstorp (Eggers 1968: 12, przy
pis 13). Praca Worma zakupiona została przez Uniwersytet w Greifswaldzie 
na początku XVIII wieku i wszystko wskazuje na to, że Pristaff sięgnął do te
go opracowania, a kamień runiczny z Tullstorp stanowił dla niego inspirację 
w spreparowaniu starożytnych brakteatów z Arkony. 

2. Kolekcja fałszywych źródeł ikonograficznych Pristaffa 
d o  historii Pomorza ze spuścizny Carla Weyerganga 
w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie 

Część spuścizny Pristaffa odnaleźć można współcześnie między innymi w szcze
cińskim Archiwum Państwowym (dalej: AP Szczecin). Propozycję zakupu ar
chiwaliów zgromadzonych przez Carla Weyerganga, bankiera ze Stralsundu, 
archiwum w Szczecinie otrzymało w październiku 1883 roku, a kolekcję ar
chiwaliów składającą się z 13 pozycji inwentarzowych zakupiło 6 listopada 
i włączyło do zasobu jako Zbiór Weyerganga. Archiwalia obejmowały ręko
pisy i starodruki - były wśród nich przede wszystkim listy lenne i nominacje 
na urzędy, a także zarządzenia z XVI-XVIII wieku. Po rozpoznaniu ich przyna
leżności zespołowej zostały włączone do właściwych zespołów archiwalnych, 
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a nawet przesłane d o  innych archiwów - w Marburgu i Magdeburgu. Jedynie 
z dwóch wiązek (Convolute) zawierających rysunki i ilustracje utworzono od
rębną kolekcję Carla Weyerganga. O d  1945 roku stanowi ona fragment zbioru 
Rękopisy i Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Kolekcja Weyerganga składa się z 40 ilustracji i dzieli się wyraźnie na dwie 
części. Na pierwszą składa się siedem portretów wykonanych w technice mie-
dziorytniczej, a które są ilustracjami do  książek opublikowanych przez wy
dawnictwo braci Schumannów w Zwickau. Druga część, prezentowana obec
nie także na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie jako 
skany, składa się z 28 rękopiśmiennych rysunków pochodzących z XVIII wie
ku. Stanowią j e  wielobarwne i jednobarwne obrazy na papierze, przedstawia
jące głównie wyobrażenia dawnych mieszkańców Pomorza oraz duchownych 
z okresu średniowiecza z diecezji kamieńskiej3. 

W ś r ó d  sfałszowanych obiektów znajduje się także seria rysunków przed
stawiająca najdawniejszych mieszkańców Pomorza, duchownych pomorskie
go  Kościoła oraz pomniki kultury, w tym świątynię Światowida w Arkonie4. 
Pochodzić one miały - według Gottlieba Samuela Pristaffa - z nieznanego eg
zemplarza Kroniki Słowian Helmolda, ze zbiorów Biblioteki Elektorów Sak
sońskich w Dreźnie, a przede wszystkim z wymyślonych przez niego kronik: 
Lazia, Marstalleriego czy mnicha Barnharda z wyspy Rugii. 

3. A d a m  Gerschoyius i jego „Beschreibung der yerstórten 
Stadte, Schlosser etc. i n  Pommern", czyli widoki  miast 
pomorskich Pristaffa 

Ryzykowna i przewrotna działalność Pristaffa została dość wcześnie rozpo
znana przez jego głównego mocodawcę, prof. Alberta Georga von Schwartz 
z Greifswaldu (Schwartz 1740: 1079-1080). Schwartz nabrał pierwszych wąt
pliwości p o  dostarczeniu przez Pristaffa dyplomu, datowanego na 1105 rok, 
którego wystawcą miał być książę pomorski Świętobor. Dokument sporządzo
ny w języku polskim Schwartz przekazał do zaopiniowania znanemu history
kowi Fryderykowi von Dreger, który wykazał liczne nieścisłości - m.in. odniósł 
się do  języka sporządzenia dokumentu, jego zbyt współczesnego stylu i brzmie
nia - i w efekcie stwierdził, że dyplom jest falsyfikatem (Raab 1955/56: 381). 
3 Drugi „egzemplarz" zbioru barwnych rysunków, zatytułowany „Abbildungen Alt-Pom-

merscher Gótzen, der alten Bewohner des Landes und der Grabsteine des Fiirsten, 
von Svantibor bis auf Herzog Franz von Stettin", znajduje się w zbiorach biblioteki uni
wersyteckiej w Greifswaldzie (Raab 1955/56: 381). 

4 Skany omawianych rysunków z kolekcji Carla Weyerganga zostały udostępnione na stronie 
Archiwum Państwowego w Szczecinie: Szczecin.ap.gov.pl/pl/slowianie, dostęp 2 V 2013 r. 
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Wiele wnikliwej uwagi poświęcił m u  także d r  Johann Carl Conrad Oel-
richs, który w Fortgesetzte Historisch-Diplomatische Beytrage zur Geschichte 
der Gelehrten besonders im Herzogthum Pommern, wydanej  w Berlinie w 1770 
roku, przestrzegał wszystkich badaczy przed fałszywymi źródłami, podając 
biografie i rozpoznany dorobek poszczególnych fałszerzy. 

Według Oelrichsa, Pristaff stworzył 25 opisów i dokumentów historycz
nych oraz 16 planów, map i rysunków, które w większości ujrzały światło 
dzienne p o d  jego nazwiskiem. W ś r ó d  nich znaleźć można między m.in. hi
storyczne dokumenty biskupstwa kamieńskiego, opisy miast (m.in. Karlina, 
Anklam, Wolina, Stralsundu), stosunków hydrologicznych na Pomorzu („Hy-
drographia Pomeraniae"), dendrologiczny Pomorza („Dendrographia Pome-
raniae"), a także objaśnienia słownictwa wenedzkiego i słowiańskiego, znane
g o  z historii pomorskiej („Erklaerung einiger Wendischen und Sclavonischen 
Worter, welche in der Pommerschen Historie yorkommen"). 

Z punktu widzenia tematu tego tekstu interesujący jest dziennik z podró
ży p o  Rugii, jedno z „dzieł" Pristaffa, zatytułowany „Reise-Iournal von Rugen 
unter dem Namen A .  T. (Torstensohn)". W jego treści pojawia się postać nie
jakiego Adama Gerschoviusa (Oelrichs 1770: 103-106)5. Jak się jednak oka
zuje, jest  to jedyna wzmianka w historiografii o tej postaci, dla której Pristaff 
zarezerwował rolę autora „Beschreibung der verstórten Stadte, Schlosser etc. 
in Pommern". Historyczny opis zniszczonych w wyniku wojny trzydziestolet
niej pomorskich miast i zamków miał bowiem wy j ść  właśnie spod pióra Ger-
schoviusa. 

Manuskrypt, którego autorem był jakoby ó w  legendarny Adam Gerscho-
vius, miał powstać w Gdańsku w 1670 roku. Kwerenda archiwalna wykazała, 
iż opis do  czasów współczesnych zachował się co najmniej  w trzech egzem
plarzach i to w rękopisach właśnie. Jeden z nich przechowywany jest obecnie 
w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w zbiorze rękopisów6, drugi  - eg
zemplarz burmistrza Szczecina Liebherra - w A P  w Szczecinie7, trzeci nato
miast w bibliotece uniwersyteckiej w Greifswaldzie (Raab 1955/56: 381). 

Pełen tytuł dzieła „Historische und geographische Beschreibung aller ver-
stóreten Stadte, Schlosser..." można przetłumaczyć jako „Opis historyczny i geo
graficzny wszystkich zniszczonych miast, zamków, osad, wsi, dóbr, w tym klasz

5 „Dieses betrugliches Nachwercks hat nicht weniger von Schwartz am angef. O. Meldung 
gethan. Der hier gennante erdichtete Gerschov bezieht sich auf des vorhergehenden 
A. T. Beschreibung, ungleichen auf eines Monchs Bernhardi Chronicom wenn, er wass 
sagt, dabey er sich wohl selbst vorgestellt, dass man es ihm auf sein blosses Wort nicht 
gleuben mochte. Aber es weis niemand etwas von dieser Chronik". 

6 LAG, Rep. 40 - Handschriften, Rep. III Nr. 23 lb, 231 Blatt. 
7 AP Szczecin, Rękopisy i spuścizny, sygn. 1023. 
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tornych całego kraju pomorskiego, na podstawie wiarygodnych dokumentów, 
kronik i pism z wielkim trudem zebranych, wzbogaconych także kopiami sta
rożytnych rysunków dla większego objaśnienia, sporządzony prze Adama Ger-
schoviusa w Gdańsku 1670 roku". Opisem objęte zostały przez autora 103 miej
scowości - realne i legendarne - głównie z Pomorza Przedniego, ale także 
z Tylnego oraz Królestwa Polskiego: Arcona, Arnshopa, Bogustia, Bunitz, Bel-
buck, Brandshagen (Barontshagen), Bucko, Bins, Belgard, Brodę, Bergthom 
Brodę, Briissow, Boizenburg, Carentza, Cartelow, Caseburg, Casimirsburg, 
Colpi, Cummero, Campe, Crummin, Colbatz, Dargersdorff, Dargun, Dobran, 
Dodona, Eldenau Hilda, Gardiss, Gotha, Gulzow, Gtitzkow, Gristow, Hidden-
see, Hilda, Jago, Jasenitz, Jvenack, Julin, Klempenow, Kentz, Lacizburg, Leb-
bin, Lutitz Loitz, Lóckenitz, Ludevigsburg, Meserow, Mirchow, Mariethron, 
Marien Paradiess, Marienflies, Nackel, Nasso, Neuensund, Neugard, Ode-
rberg, Oderburg, 01iva, Pansin, Pyla, Pencun, Pirgast, Pudagla, Qvarcken-
burg, Radegast, Ralo, Rambin, Ratze, Riigigard, Rethra, Rugium, Stargard, 
Sunnonia, Samelding, Sarvenitz, Sucko, Stolpa, Sartovitz, Sveitz, Satzig, Stol-
zenburg, Stubbenkammer, Tirschau alias Derschow, Torgelow, Vercknitz, Va-
dam alias Dam, Villmenitz, Verchen, Villen, Virin, Viritz, Useza, Usnam (Use-
dom), Wald, Witto, Wykę, Wissegard, Wineta, Wusseken, Wrangelsburg, Zan-
thier, Zizina, Zantock, Zarneckow8. 

Spośród miast Pomorza Zachodniego tylko kilka miejscowości zostało 
umieszczonych w zestawieniu Pristaffa, a kryterium doboru trudno jedno
znacznie określić. Dość, że znalazł się tutaj Białogard, Kazimierz Pomorski 
czy Osieki Koszalińskie. Szczególnie ostatniej z miejscowości autor poświę
cił sporo miejsca, podając za Danielem Cramerem i jego  Das Grosse Pomri-
sche Kirchen Chronicon z 1628 roku opis cudu krwawiącej  hostii, jaki  miał 
mieć miejsce w tamtejszym kościele z udziałem członkini rodu właścicieli wsi  
von Bulgrinów, dawniej Bartuszkiewiczów, dzięki któremu to zdarzeniu miej
scowość ta d o  czasu reformacji miała być także miejscem pielgrzymek (Ger-
schovius 1670: 185-188; Łysiak 2010: 104-107 - tu opis cudu). 

Egzemplarz Liebherra, przechowywany w A P  w Szczecinie, jest bogatszy 
o d  tego z zasobu LAG o dodatkowe siedem stron, opisanych przez autora ja
k o  „Einige Anmerckungen". Z ich treści wynika, że zawierał on dodatkowo 
„Abrisse und Zeichnungen", w tym między innymi rysunki dawnych miesz
kańców Pomorza narodowości wendyjskiej, wzorowanych na rysunkach za
wartych w kronice Helmolda. Zapewne są to te same rysunki, które przejęte 
zostały do  A P  Szczecin w kolekcji Weyerganga, o czym była mowa powyżej.  

Z kolei kolekcja barwnych, odręcznych widoków miast tworzy odrębną 
jednostkę w zbiorach greifswaldzkich i jest zatytułowana „Abbildung aller 
pommersch- und rugianischer Stadte, wie sie alters und itzo beschaffen", czy
8 Miejscowości wg wykazu Pristaffa/Gerschoviusa (1670: 229-230 wg foliacji). 
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li „Widoki wszystkich miast pomorskich i rugijskich, j a k  dawniej i obecnie się 
prezentują" Na tę kolekcję składają się widoki 69 miejscowości z terenu Pomo
rza Tylnego (Zachodniego) i Przedniego9. Kolekcja zachowana jest w dwóch 
egzemplarzach: jeden znajduje się w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie 
(Rep. 40  III Nr. 231 fol. 257), drugi  - w bibliotece Uniwersytetu w Greifswal
dzie w zbiorze rękopisów (Sign. 2°  Ms  270) (Biederstedt 1989: 78, przypis 8). 

Dla każdej z miejscowości na  odrębnej karcie formatu około 200 x 300 
m m  sporządzone zostały rysunki, zawierające dwa  widoki tej samej miejsco
wości w ujęciu pionowym (tabl. X, XI). Jak wynika ze strony tytułowej tego 
luźnego zbioru, obrazy mają ilustrować tę samą miejscowość w różnych okre
sach historycznych. Do kolekcji nie dołączono jednak żadnego komentarza, 
brak także jakichkolwiek adnotacji i odwołań w przywołanym powyżej „Hi-
storische u n d  geographische Beschreibung aller yerstóreten Stadte, Schlós-
ser...", z których mogłoby wynikać, o jakim dawnym i obecnym czasie mowa. 
Przyjmując, że PristafF opatrzył swój  „Historyczny opis..." rokiem 1670, mo
żemy przypuszczać, że widok zamieszczony w górnej części rysunku jest we
dług autora ujęciem miejscowości z początku bądź połowy XVII wieku, czy
li przed albo w trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Poniżej z kolei 
widzimy ujęcie tego samego miejsca, z tej samej perspektywy, ale mające zo
brazować stan rzeczy z okresu późniejszego, j a k  się powszechnie przypuszcza 
- p o  wojnie trzydziestoletniej (Biederstedt 1989:78), na co miałyby wskazywać 
stosunkowo niewielkie różnice w widokach poszczególnych miast. Zapewne 
autor faktycznie sięgał do  znanych m u  wizerunków z tego okresu. Część z ko
lei stanowi zapis miejsc z przełomu XVII i XVIII wieku, czyli z czasów, kie
dy  żył i działał nasz bohater. Wiele z tych miejsc, j a k  np. Anklam, Greifswald 
czy Szczecin znał z pewnością bardzo dobrze z autopsji. 

Przyjrzawszy się bliżej omawianym rysunkom, już  na pierwszy rzut oka 
można dostrzec, j a k  niewielkie i mało detaliczne w większości przypadków 
są to różnice. W zestawieniu tych obrazów z widokami Wohlfarta, znanymi 
z mapy Lubinusa, wątpliwości w wielu przypadkach nie będzie budzić także 
główne źródło inspiracji dla tej twórczości. Spośród 69 miejscowości, dla któ
rych PristafF przygotował rysunki, 28  występuje wyłącznie u Lubinusa i trzy 
wyłącznie u Meriana. Z kolei u wszystkich trzech autorów pojawia się wspól
nych 17 miejscowości. Dla 21 Pristaff sporządził widoki samodzielnie, być mo
że czerpiąc inspiracje z innego, nieznanego m i  źródła, ale także z własnych do
świadczeń i znajomości miejsc, które przenosił następnie na papier (tabela 1). 

Jeżeli weźmiemy p o d  lupę dość nieudolny artystycznie i technicznie widok 
zamieszczony w górnej części rysunku i jego równie mało udane i niestaran
ne wyobrażenia w innym okresie historycznym, widoczne na rysunku poni
9 Ich nazwy zawiera wykaz miejscowości występujących u Lubinusa, Meriana i Pristaffa, 

znajdujący się na końcu tekstu. 
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żej, można nawet mówić o swoistym plagiacie. To samo ujęcie, z tej samej per
spektywy, rysunek nakreślony niestaranną kreską w ołówku, wypełniony nie
dbale kilkoma barwami akwareli nie wnosi nic do  naszej wiedzy o tych miej
scach ponad to, co w swoim przekazie możemy odczytać z wiarygodnych źró
deł ikonograficznych, jakimi pozostaje mapa Lubinusa czy widoki Meriana. 

Mimo że omawiany materiał ikonograficzny nie jest spójny z miejscowo
ściami, które występują w e  wcześniej przywołanym pisemnym opisie histo
rycznym Gerschoviusa, w którym nie ma odwołań do  kolekcji widoków miast, 
na podstawie analizy i porównania sposobu zapisu i rysunku raczej nie budzi 
wątpliwości stwierdzenie, iż zarówno tekst, j a k  i ikonografia wyszły spod rę
ki tego samego autora, czyli Gottlieba Samuela Pristaffa, i zostały sporządzone 
przez niego jako falsyfikaty w czasach, kiedy żył i „tworzył", a więc w latach 30. 
XVIII wieku (Biederstedt 1989: 78). 

O tym, że zdemaskowanie większości falsyfikatów i fałszerstw Pristaffa na
stąpiło wkrótce p o  jego śmierci, już  wspomniałam. Autorstwo Pristaffa oma
wianej kolekcji rysunków i opisów miast pomorskich w późniejszych latach 
stwierdził m.in. Theodor Pyl (1887: 1302)10, wybitny XIX-wieczny historyk 
pomorski oraz autor biogramu Pristaffa do  Allgemeine Deutsche Biographie 
(Pyl 1888). 

Zakończenie 

Wraz z podjętymi w X X  wieku badaniami nad dziejami opactwa bukowskiego 
ponownie zainteresowano się działalnością fałszerską Pristaffa. Wnikliwa ana
liza falsyfikatów dyplomów wykonanych w latach 30. XVIII wieku przez na
szego bohatera pozwoliła na bliższe poznanie rozległej wiedzy autora, a także 
na odkrycie jego biegłości i warsztatu pisarskiego1 1. 

„Dorobek" Pristaffa został poddany miażdżącej krytyce naukowej j u ż  
w XVIII wieku, wkrótce p o  jego śmierci. Mimo to zachowane pristaffiana na
dal pozostają intrygującym źródłem, którego wartość historyczna i informa
cyjna wzbudza współcześnie zainteresowanie głównie jako ciekawostka. Mo
że jednak dostarczyć także wielu informacji na temat sporządzania w XVIII 
10 [...] handelt es sich bei der Historischen undgeographischen „Beschreibung aller verstó-

reten Stadte Schlósser Flecken Dórfer und anderer Merkwurdigen Órter, ingleichen derer 
Feld Kloster des ganzen Pommerlandes, aus alten glaubwurdigen Uhrkunden, Chroniken 
und Schriften mit gro fi en Fleifie verfasset auch mit aus der Antiąuitat herfurgesuchten 
Abrissen zu mehrere Beluchtigung zusammen getragen durch M. Adam Gerschovium in 
Danzig" [...] um eine Pristaffsche Falschung. 

11 Chociażby Popielas-Szultka (1983) w sprawie autentyczności dokumentu wystawione
go dla cystersów bukowskich datowanego na 5 listopada 1263 r., poddanego analizie 
w związku z badaniem wiarygodności dwóch dyplomów z datami 1285 i 1375, których 
autorstwo przypisuje się Pristaffowi. 
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wieku falsyfikatów, a także rozpoznać inne, nieznane i nierozpoznane dotych
czas „źródła", które wyszły spod jego ręki. Z kolei za Raabem (1955/56) można 
stwierdzić, że Pristaff uzmysłowił badaczom, głównie niemieckim, że nie nale
ży pomijać znajomości języków słowiańskich i historii narodów słowiańskich 
w badaniach pomorskich. Przyznaje też, że działalność fałszerska Pristaffa i j e j  
wytwory  przyczyniły się do  rozwoju krytyki źródeł jako metody badań nauko
wych oraz dyplomatyki jako jednej  z nauk pomocniczych historii, niezbęd
nych, j a k  się okazuje, także w pomorskich badaniach historycznych. 

Brak aktualnych i wyczerpujących badań biograficznych oraz źródłoznaw-
czych na temat aktywnej działalności Pristaffa i jego nadal nie d o  końca roz
poznanego dorobku sprawia, że w historii tego ciekawego Pomorzanina chyba 
ciągle jeszcze pozostaje wiele do  odkrycia. 

Tabela 1. W y k a z  miejscowości  występujących u Lubinusa, Meriana i Pristaffa 

Lp. Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

Miejscowości występujące 

Lp. Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

u Lubi
nusa 

i Pristaffa 

u Meriana 
i Pristaffa 

u Lu
binusa, 

Meriana 
i Pristaffa 

tylko 
u Pristaffa 

1. Ancklam Ancklam Anclam X 

2. Bahnen Bahn X 

3. Barth Bardt Barth X 

4. Belgardt Belgard X 

5. Bergen 
in Ruigen 

Bergen 
in Riigen X 

6. Barwalde Berwalde X 

7. Bublitz Bublitz X 

8. Butów Biito(w) X 

9. Camin Camin X 

10. Colbergk Colbergh Colberg X 

11. Corlin Córlin Córlin X 

12. CóElin Cóslin X 

13. Daber X 

14. Damgarten Damgarten Damgard X 

15. Dam Damm Damm X 

1 9 3  



JOANNA CHOJECKA 

Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

Miejscowości występujące 

Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

u Lubi-
nusa 

i Pristaffa 

u Meriana 
i Pristaffa 

u Lu-
binusa, 
Meriana 

i Pristaffa 

tylko 
u Pristaffa 

16. Demmin Demmin Demmin X 

17. Frantzburg Franzburg X 

18. 
Freienwal-
de 

X 

19. Garz 
Garz 
an der Oder X 

20. Garz 
in Riigen 

X 

21. Gingst X 

22. Gol no w Gollnow X 

23. Griffen-
berge 

Greifen-
berg 

X 

24. 
Greiffen-
hagen 

Greifen-
hagen 

X 

25. Grijphis-
waldt 

Greiffs-
waldtt 

Greifswald X 

26. Grimmen Grimmen Grymm X 

27. Gutzkow Gutzkow X 

28. 
Giilzo(w) / 
Gulzo(w) 

X 

29. Iacobsha-
gen 

Jacobsha-
gen 

X 

30. Jarmen X 

31. Labes X 

32. Lassan X 

33. 
Lauwen-
burgk Lauenburg X 

34. Leba Leba X 

1 9 4  



Pristaff i jego widoki  miast pomorskich 

Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

Miejscowości występujące 

Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

u Lubi-
nusa 

i PristafFa 

u Meriana 
i PristafFa 

u Lu-
binusa, 

Meriana 
i PristafFa 

tylko 
u PristafFa 

35. Loitz Loitz Loitz X 

36. Massów X 

37. Naugard X 

38. 
Newen 
Stettin 

Neustetin X 

39. Pasewalck Passewalck Pasewalck X 

40. Penkun Pencun X 

41. Platę X 

42. Polnow X 

43. Polzin X 

44. Póliz X 

45. Piritz Pyritz Pyritz X 

46. Ratzebuhr X 

47. Regenwalde X 

48. 
Richten-
berg 

Richten-
berg 

X 

49. 
Rummels-
burg 

X 

50. Rugenwalde 
Riigenwal-
de / Ru
genwalde 

X 

51. Sagard X 

52. Schlage Schlave X 

53. Stargardt Stargard X 

54. 
Alten 
Stettin 

Stetin Alt Stet(t)in X 

55. Stolpe Stolpe X 
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Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

Miejscowości występujące 

Lp. 
Lubinus 
(1618) 

Merian 
(1652) 

Pristaff 
(po 1670) 

u Lubi-
nusa 

i Pristaffa 

u Meriana 
i Pristaffa 

u Lu-
binusa, 

Meriana 
i Pristaffa 

tylko 
u Pristaffa 

56. Stramehl X 

57. Stralsundt Stralsund Stralsund X 

58. Treptow 
Treptow 
an der 
Rege 

X 

59. 
Treptow 
an der 
Tollense 

Treptow 
an der 
Tollensee 

X 

60. Tribsees Tribbesee X 

61. Uker-
miinde 

Uker-
rniinde 

Ucker-
munde X 

62. Usedohm Usedomb Usedom X 

63. Wangerin X 

64. Warpe X 

65. Werben Werben X 

66. Wolgast Wollgast Wolgast X 

67. Wollin 
oder lulina Wollin X 

68. Zachan Zachan X 

69. Zanów Zano(w) X 

Razem 28 3 17 21 
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Gottlieb Samuel Pristaff 
u n d  seine Ansichten von pommerschen Stadten 
Zusammenfassung 

Die altesten Ansichten pommerscher Stadte erwecken heute wegen ihres histo-
rischen Wertes grofies Interesse. Da die pommerschen Herzoge regen Anteil da-
ran zeigten, konnte mit ihrer Hilfe bei der Entwicklung der Kultur und der iko-
nographischen Kunst der pommerscher Kartograph Eilhard Lubinus im 17. Jh. 
eine Pommernkarte hinterlassen. Die 46 Ansichten pommerscher Stadte stam-
men von Wohlfahrt. Eine weitere ausgezeichnete Quelle ist das ikonographi-
sche Werk von Matthaus Merian Topographia Germaniae mit 24 Stadtansichten. 
Zwischen den anerkannten Ikonographen befinden sich solche, dereń Beitrag 
zur Geschichte Pommerns zweifelhaft ist. 

Gottlieb Samuel Pristaffs kontroverse Hinterlassenschaft wird von Histori-
kern sehr kritisiert (gest. 1736 in Anklam). Dieser „bunte" Pommer bediente 
sich der slawischen (auch kaschubischen) Sprache, hatte Kontakt mit Wissen-
schaftlern in Stettin und Greifswald. Er fertigte gefalschte Bilder von historischen 
pommerschen Denkmalern an. Der Autor dieser Falsifikate war fur  die damali-
ge Zeit sehr talentiert, nicht nur ais Dokumentenfalscher. Er erstellte selbst er-
fundene Dokumente mit ausgedachten Quellenangaben. Erst der Vergleich der 
gefalschten „Pristaffias" mit echten Dokumenten ermóglichte es, geschichtliche 
Realien aufzudecken. Die Autorin analysierte das Werk, das von Pristaff sein soll-
te „Historische und geographische Beschreibung aller verstoereten Stadte, Schlo-
efter, Flecken, Dorfer und anderer merkwiirdigen Oerter, ingleichen derer Feld-
Clóster des Gantzen Pommerlandes, aus alten glaubwiirdigen Urkunden, Chro-
nicken und Schriften mit grofien Fleifte vefafiet auch mit aus der Antiąuitat her-
fiirgesuchten Abrissen zu mehrer Beleuchtigung zusammen getragen". Es befin-
det sich im Landesarchiv Greifswald. Aufter Beschreibungen enthalt das Werk 
69 bunte Ansichten pommerscher Stadte, je  zwei aus verschiedenen historischen 
Abschnitten. Das Manuskript soli 1670 in Danzig entstanden sein, der Name des 
Autors Adam Gerschovius, alles frei erfunden von G. S. Pristaff. 

Die „Errungenschaft" Pristaffs wurde schon im 18. Jh. einer scharfen Kritik 
unterworfen. Jedoch die noch vorhandenen Pristaffiana bleiben weiterhin inter-
essant fur  Wissenschaftler, denn sie vermitteln wertvolle Informationen iiber Fal-
schungen aus dem 18. Jh. Nach Raab (1955/56) hatten auch das Gutes die Fal-
schungen Pristaffs: sie zeigten den pommerschen Historikern, dass eine Diplo-
matik ais wissenschaftliche Disziplin, wie man sie damals bewusst zu begann, 
fur  einen einst von Slawen bewohnten raum ohne Kenntnis der slawischen Spra-
chen und ihrer Geschichte schlecht móglich ist. 

Die Lebensgeschichte dieses interessanten Pommer ist wiirdig, untersucht 
zu werden. Es fehlen viele Angaben iiber seine Tatigkeiten und sicherlich bleibt 
noch viel zu entdecken. 

1 9 8  



H I S T O R I A  I K U L T U R A  

Z I E M I  S Ł A W I E Ń S K I E J  

T O M  X I  

O Ś R O D K I  MIEJSKIE 

2013  

M A R I A  WITEK,  WALDEMAR W I T E K  

Szczecin 

Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 
powiatu sławieńskiego 

Wprowadzenie 

Zabudowa ryglowa stanowi jeden z charakterystycznych akcentów w krajobra
zie kulturowym Pomorza Zachodniego, a na obszarze powiatu sławieńskiego 
jest wyróżnikiem regionu o swojsko brzmiącej nazwie „kraina w kratę"1. Zwarte 
zespoły ryglowej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej dominują w obrębie wsi, 
zaś w miastach dawnego i obecnego powiatu sławieńskiego wyróżniają się poje
dyncze obiekty o charakterze użytkowym (kościoły, zajazdy, młyny, magazyny). 
Najcenniejsze zostały wpisane do  rejestru zabytków i stanowią rozpoznawalny 
w panoramie miast element historycznego dziedzictwa kulturowego. 

Walory tradycyjnej, ryglowej zabudowy regionu oraz sposobu ich ochro
ny i promocji znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych 

1 Termin użyty w 1994 r. przez Elżbietę Szalewską podczas wystawy poświęconej budow
nictwu wiejskiemu; obecnie powszechnie używany dla zaakcentowania historycznego 
charakteru zabudowy ryglowej na obszarze Pomorza Środkowego (np. w pow. słup
skim i sławieńskim). 
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1 strategiach dotyczących województwa 2  i powiatu sławieńskiego3. Z kolei pod
stawowym działaniem miejskich samorządów lokalnych jest (lub winna być) 
dbałość o ład przestrzenny, który uwzględnia elementy dziedzictwa kulturo
wego, a zwłaszcza materialną spuściznę i tradycję budownictwa4. 

Na przestrzeni ostatnich około 50 lat doszło do  znacznego ubytku z prze
strzeni miejskiej ryglowej zabudowy, szczególnie w odniesieniu d o  budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, co wiąże się z szybkim tempem zmian cywili
zacyjnych, modernizacją lub wyburzeniem historycznej zabudowy, a także na
turalnym procesem dekapitalizacji drewniano-glinianych konstrukcji. 

Zachowane obiekty ryglowe stanowią swoiste akcenty, które na tle zabu
dowy murowanej z tynkowanymi elewacjami wyróżniają się czarno-białą kra
townicą oraz ciesielskim kunsztem ówczesnych budowniczych. Natomiast 
w nowej zabudowie widoczne są poszukiwania i odniesienia do  ryglowej tra
dycji budowlanej, które sprowadzają się do  zastosowania szkieletowych styli
zacji w obrębie elewacji. 

Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na różne formy architektury ryglo
wej, występującej w miastach powiatu sławieńskiego, z uwzględnieniem ich hi
storii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz współczesnych przemian i nawarstwień. 
Analizą objęto obiekty charakterystyczne dla danej kategorii - często już  jed
nostkowe - lub będące przykładem oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych. 

1. Architektura sakralna 

Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie (tabl. XII A )  ulokowany jest 
na obrzeżach układu urbanistycznego i stanowi dominantę historyczno-ar-
chitektoniczną w panoramie miasta5. Jest to obiekt wielofazowy o późnośre
dniowiecznej metryce, kilkakrotnie przebudowywany i remontowany. W sen
sie typologicznym - kościół orientowany, salowy z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium i przybudówkami oraz wieżą od  zachodu zwieńczoną hełmem 

2 Np. w Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 (Uchwała nr 
XXII/253/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 23 IX 2008 r.) jako 
główny cel perspektywiczny zapisano utrzymanie zabytków budujących krajobraz kul
turowy regionu - w tym obiektów ryglowych. 

3 Np. Strategia rozwoju powiatu sławieńskiego (Uchwała nr XXX/252/2002 Rady Powiatu 
w Sławnie z 27 VI 2002 r.). 

4 Darłowo w obrębie centrum posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalony 19 VI2007 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Darłowie nr VIII/79/07), w którym 
uwzględniono wymogi ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych i umieszczo
nych w ewidencji konserwatorskiej, a także zalecenia co do nowej zabudowy. 

5 Forma architektonicznego średniowiecznego kościoła została odnotowana na mapie Lu-
binusa z 1618 r. oraz widoku Pristaffa z drugiej połowy XVII w. 
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łiiu&ieucn fUtcłię?*~Set. HIC 1 /Unv 

1. Sianów, kościół - rzut poziomy i widok elewacji północnej, 1793 r.; kopia ze zbiorów ar
chiwum NID OT Szczecin 

z latarnią. Świątynia sianowska jest jedynym na obszarze Pomorza Środkowe
go  kościołem farnym o ryglowej konstrukcji ścian (Bastowska 2000: 43). 

Ryglowy korpus nawowy został wzniesiony w 1793 roku (il. 1) na miejscu 
średniowiecznej nawy 6, zniszczonej prawdopodobnie podczas wojny siedmio

6 W 2009 r. na podstawie badań geologicznych ustalono zarys pierwotnego prezbiterium, 
które było lekko wyodrębnione z korpusu nawowego. 
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letniej (1756-1763) i dostawiony do  XV-wiecznej, ceglanej wieży. W posia
daniu parafii pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie jest rysunek z 1793 roku, 
przestawiający projekt rzutu przyziemia i widok elewacji północnej, zaś w kuli 
na wieży znajduje się ołowiana płyta z datą MDCCLXXXXIII. Zastosowanie 
konstrukcji ryglowej wynikało zapewne z relatywnie mniejszych kosztów in
westycji i ówczesnego statusu świątyni (w owym czasie kościół sianowski sta
nowił filię kościoła parafialnego w Suchej Koszalińskiej, nad którym patronat 
sprawowali właściciele majątku ziemskiego), a także z uwagi na stosunkowo 
szybką realizację budowy w oparciu o sprawdzone wzory. Forma architekto
niczna była typowa dla rozwiązań konstrukcyjno-ciesielskich występujących 
głównie w XVII- i XVIII-wiecznych kościołach wiejskich (Nowakowski 2004: 
89) na Pomorzu Zachodnim i w Brandenburgii, np. kościoły w Dzisnej (1595 
rok), Łożnicy (1772), pow. goleniowski, Starej Dobrzycy (1711), pow. łobeski, 
Gralewie (1708), pow. gorzowski. 

Obiekt wyróżniał się jednak skalą, tj. długością nawy oraz brakiem ze
wnętrznych zastrzałów w ścianach, zaś murowana ściana zachodnia stanowiła 
pozostałość dawnej świątyni. Całość nakryto wysokim dachem dwuspadowym 
z lukarnami i dachówkowym pokryciem. Szkielet konstrukcyjny oparty został 
na regularnym rytmie słupów, osadzonych dołem w podwalinach i na kamień-
no-ceglanej podmurówce, spiętych od  góry belkami oczepowymi i połączonych 
trzema poziomami rygli. Wypełnienie pól międzyryglowych stanowiła cegła 
ceramiczna, wyprawiona tynkiem. Elewacje ścian akcentowane były regular
nym rytmem otworów okiennych i drzwiowych - w ścianach długich umiesz
czone zostały w co trzecim polu międzysłupowym. Nawę nakryto stropem 
drewnianym z ciągiem mieczów łączących słupy ścian z belkami stropowy
mi, które stanowiły - łącznie z emporą zachodnią - element stabilizujący cały 
ustrój budowlany. 

W 1906 roku utworzono samodzielną parafię w Sianowie, a w następnych 
latach przeprowadzono remont kościoła i odnowiono wnętrze (Raasch 1911; 
Chojecka 2007: 55). W owym czasie dostawiono do  ściany północnej ryglowy 
przedsionek oraz wymieniono podwalinę wzdłuż ściany południowej z jed
noczesnym skróceniem słupów i podniesieniem podmurówki. Oprócz tego 
część połączeń ciesielskich zostało wzmocnionych metalowymi płaskownika
mi. Tak ukształtowana forma architektoniczna ryglowej nawy zachowała się 
do  czasów II wojny światowej. 

W 1945 roku kościół poświęcono jako świątynię rzymskokatolicką pw. św. 
Stanisława Kostki, a w 1955 roku został wpisany (łącznie z wyposażeniem) 
do  rejestru zabytków7. 

7 Nr rejestru zabytków: 76 z 23 V 1955 r. (WKZ Koszalin). 
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Na przestrzeni 40 lat obiekt był kilkakrotnie remontowany i odnawiany, 
w tym konserwowano drewniany szkielet, malowano tynki, wymieniono po
krycie (dachówkę zastąpiono blachą ocynkowaną) oraz dostawiono murowa
ną zakrystię do ściany południowej. Wnętrze kościoła zostało dostosowane 
do nowego obrządku liturgicznego przy zachowaniu historycznego i zabyt
kowego wyposażenia, ale z nowym, uproszczonym wystrojem ścian i stropu. 
Obecnie ryglowa konstrukcja nawy kościelnej jest w złym stanie technicznym 
i grozi katastrofą budowlaną. 

Kościół sianowski jest ciekawym przykładem połączenia późnogotyckiej, 
murowanej tradycji budowlanej z XVIII-wieczną konstrukcją ryglową oraz re
nesansowym wyposażeniem wnętrza. Ceglana wieża, z zachowanymi z zacho
wanymi otworami p o  belkach rusztowań (tzw. maculcami) i wmurowanymi 
kamieniami młyńskimi, zwieńczona hełmem z latarnią stanowi zarówno re
likt średniowiecznego kościoła, jak  również jest dominantą architektonicz
ną. Z kolei nawa kościelna, o regularnym rysunku czarno-białej szachownicy 
ścian jest jedynym elementem ryglowej XVIII-wiecznej zabudowy miasta. Re
nesansowe, XVII-wieczne wyposażenie kościoła (ołtarze, ambona, chrzcielni
ca) pozwala docenić kunszt ówczesnych artystów oraz hojność donatorów. 

2. Architektura użyteczności publicznej (usługi) 

W panoramie Darłowa, przy moście na rzece Wieprzy (nieopodal zamku), wy
różnia się zabytkowy8, XVIII-wieczny zajazd (tabl. XII B), ulokowany przy uli
cy okalającej stare miasto - obecnie ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Powstanie 
tego budynku wiąże się ze wzrostem znaczenia traktu omijającego rynek staro
miejski oraz systematycznym zabudowywaniem przedmieść Darłowa po czę
ściowym zniesieniu obwarowań. Z uwagi na brak źródeł dotyczących budowy 
obiektu, datowanie oparto na podstawie analizy cech formalnych, tj. formy ar
chitektonicznej z wysokim dachem mansardowym, a przede wszystkim kon
strukcji i technice obróbki więźby dachowej oraz szkieletu ryglowych ścian9. 
W sensie architektonicznym i stylowym obiekt nawiązuje do barokowych, 
XVIII-wiecznych budynków użyteczności publicznej i dworów szlacheckich, 
np. ratusza w Darłowie (1725 rok), zespołu ryglowej zabudowy dworskiej 
w Świerznie (1718-1730), zajazdu-sanatorium w Międzyborzu koło Połczyna-
Zdroju (1825). 

Po 1945 roku budynek został przejęty przez Państwowe Zakłady Zbożowe 
w Koszalinie z przeznaczeniem na magazyn. W kilka lat później, p o  moderni-
8 N r  re jes t ru  zabytków:  542  z 21  XII 1965 r. ( W K Z  Koszalin). 
9 In formacje  n a  podstawie  k a r t y  ewidency jne j  zabytku architektury i b u d o w n i c t w a  - za

j a z d  (karczma), obecnie  pens jonat  w Darłowie, oprać. W.  Witek,  2 0 0 4  r. 
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2. Darłowo, zajazd - w i d o k  ogólny o d  wschodu,  1983 r.; kopia  ze  zb iorów archiwum NID 
O T  Szczecin 

zacji, obiekt pełnił funkcje kolonijne z mieszkaniem dozorcy. W latach 1962-
1964 został zaadaptowany na potrzeby szkoły podstawowej. Przez następne la
ta nie był użytkowany i popadł w ruinę. 

W latach 80. XX wieku rozpoczęto remont kapitalny budynku1 0  z przezna
czeniem na bibliotekę miejską, ale ta koncepcja nie została zrealizowana (il. 2). 
Obecnie obiekt stanowi własność prywatną i po kompleksowym remoncie i re
waloryzacji pełni funkcje restauracyjno-hotelowe („Gościniec Zamkowy"). 

Jest to budynek szerokofrontowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
nakryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami i mieszkalnym podda
szem. 

Założony został na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 25,7 x 
10,4 m, z wejściami w ścianach długich - obecnie dostępny jedynie od podwó
rza (il. 3). Ściany obwodowe wykonane są w oryginalnej konstrukcji ryglo
wej z ceglanym wypełnieniem i tynkowanymi fachami. Szkielet konstrukcyjny 
na obu kondygnacjach tworzy regularną kratownicę złożoną z rytmicznie roz
mieszczonych słupów osadzonych dołem w podwalinach (na drugiej kondy-

1 0  Prace dokumentacyjne,  projektowe i budowlane  prowadziło Państwowe Przedsiębior
s t w o  Pracownie Konserwacj i  Zabytków Oddział w Koszalinie. 

2 0 4  



Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 

g " ~g' 

V 

267 

3. Darłowo, za jazd  - rzut  poziomy;  rys .  K. Kontowski 

gnacji w belkach stropowych), górą spiętych oczepami i połączonych dwoma 
poziomami rygli; kwatery przynarożne są wzmocnione ukośnymi zastrzałami. 

Wszystkie elewacje zachowały pierwotną kompozycję (z układem stylizo
wanych okien i drzwi) oraz wystrój, oparty na regularnym rysunku konstruk
cji ryglowej i kontrastowej kolorystyce, tworzącej czarno-białą szachownicę. 
Historyczne rozplanowanie wnętrza uległo - w wyniku kilku remontów i ada
ptacji do różnych funkcji - całkowitemu zatarciu. Obecnie przystosowane zo
stało na potrzeby restauracyjno-hotelowe. Z historycznego wyposażenia bu
dynku zachował się szeroki komin (butelkowy) oraz kominek w sali restaura
cyjnej, ceglany z drewnianą obudową. 

Ryglowy zajazd w Darłowie to nie tylko zabytek podlegający ochronie 
prawnej, ale również element waloryzujący historyczny zespół urbanistycz
no-architektoniczny, a także trwały akcent w ekspozycji gotyckiego zamku 
od strony rzeki Wieprzy. W wyniku zabiegów remontowo-konserwatorskich 
obiekt odzyskał historyczny blask, a w panoramie miasta utrwalił się jako ele
ment ryglowej tradycji budowlanej. 

3. Architektura przemysłowa 

Przykłady budownictwa ryglowego są czytelne w XIX- i XX-wiecznych zespo
łach młyńskich, lokowanych przy rzekach na obrzeżach miast. Budynki te są 
zróżnicowane pod względem typologicznym i funkcjonalnym, a współcześnie 
pełnią nowe funkcje lub są nieużytkowane. 

Sławno: na wschodnim krańcu miasta, przy obecnej ulicy Buczka i w są
siedztwie rzeki Wieprzy, znajdują się zabudowania dawnego Młyna Kukułka 
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4. Sławno, Młyn Kukułka (Kuckucks Muhle) na mapie topograficznej (Messtischblatt), 1935 r. 

(Kuckucks Muhle - ii. 4). Udokumentowana historia młyna sięga XVII wieku 
(Neitzel, Schmidt, Sielaff 2007: 131), kiedy to został odnotowany na  Wielkiej 
mapie Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa z 1618 roku. W XVIII wie
k u  młyn napędzany był kołem podsiębiernym, umieszczonym na sztucznie 
utworzonym kanale - Młynówce (Briiggemann 1784: 841). 

Przed 1945 rokiem należał do  rodziny Drafehnów - było to wówczas wie
lobranżowe przedsiębiorstwo, składające się z młyna gospodarczego (z czysz-
czalnią, spichlerzem i magazynem; w 1938 roku dzienna produkcja młyna wy
nosiła około 120 ton), dwóch domów mieszkalnych, stodoły i stajni oraz 21-
hektarowego gospodarstwa rolnego, zajmującego się handlem zbożem i pa
szą, a także hodowlą r y b  i egzotycznego drobiu. Zabudowanie młyńskie roz
lokowano w formie czworobocznej zagrody, z domami na froncie, obiektami 
młyńskimi wzdłuż Młynówki oraz budynkami stodolno-inwentarskimi w głę
bi  i p o  bokach podwórza. W 1998 roku pożar zniszczył główny budynek młyń
ski oraz część zabudowań magazynowych. 

Przedmiot naszego zainteresowania to dwa  przyległe do  siebie p o d  ką
tem prostym budynki gospodarcze (stodoła i stajnia) o XIX-wiecznej metry
ce, przebudowane i zmodernizowane w latach 20. i 30. X X  wieku (tabl. XIII 
A). Są to budynki ryglowo-murowane, o zwartych bryłach, nakryte wysokimi 
dachami dwuspadowymi. 
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Pierwotnie oba obiekty zostały wzniesione w konstrukcji ryglowej z cegla
nym wypełnieniem fachów. W wyniku XX-wiecznych remontów przemuro-
wano cegłą ceramiczną dolne fragmenty ścian, a wnętrza w obrębie przyzie
mia zaadaptowano d o  nowych funkcji:  w stodole urządzono magazyn podło
gowy, z deskowymi okładzinami ścian, a w stajni wydzielono garaże dla samo
chodów. W górnej części ścian zachowano oryginalną konstrukcję ryglową, 
0 regularnym układzie słupów, z ceglanym wypełnieniem fachów oraz z od
słoniętym szkieletem. W obrębie stodoły doszło d o  „mechanicznego" skró
cenia ścian ryglowych, stąd słupy (a także rygle) osadzone są bezpośrednio 
na ceglanym murze. Pozostawiono pierwotne, drewniane nadproża okien 
1 wrót o odcinkowych łukach. W dawnej stajni ryglowy szkielet konstrukcyjny 
obejmuje drugą kondygnację (poddasze składowe). Osadzony jest na belkach 
podwaliny, a w kwaterach narożnych wzmocniony ukośnymi zastrzałami. Po
la międzyryglowe wypełnione są cegłą ceramiczną i surową (tzw. peca), a tak
że noszą ślady tynku z pobiałą. 

Z uwagi na wartości historyczne i architektoniczno-krajobrazowe zespół 
dawnego Młyna Kukułka został zaproponowany d o  ochrony obszarowej, w ra
mach strefy „B" ochrony konserwatorskiej (Makowska i in. 2003). 

Polanów: na północnym skraju miasta, wzdłuż meandrującej rzeki Gra
bowej  i w sąsiedztwie drogi do  Sławna, znajdowało się kilka młynów wodnych 
z olejarniami i tartakami1 1. Obecnie, w tej części miasta, zachowały się dwa 
zespoły pomłyńskie, w których znaleźć można elementy zabudowy ryglowej, 
stanowiące świadectwo tradycji budowlanej regionu, a także ciekawy przyczy
nek d o  badań architektonicznych nad historią tych obiektów. 

Dzieje młyna wodnego przy ul. Młyńskiej w Polanowie sięgają pierwszej 
połowy XIX wieku1 2, kiedy to młyn w zakolu rzeki Grabowej zastąpił wyżej  po
łożony (w mieście), unieruchomiony Billermiihle, z którego przeniesiono ka
mienie żarnowe, tartak i prasę olejarską (Neitzel, Schmidt, Sielaff 2007: 172). 

O d  połowy XIX wieku do  1945 roku zespół młyński należał do  kilku ro
dzin: Pinów, Gartner, Metts oraz Pirk (Dropko 2010: 358), był kilkakrotnie 
przebudowywany, modernizowany. Obecnie zachowana zabudowa zespołu 
młyna wodnego przy ul. Młyńskiej 14 tworzy kilkufazową kompozycję archi
tektoniczną, wzniesioną w okresie połowa XIX wieku - lata 20. X X  wieku, 
zróżnicowaną p o d  względem materiałowym i typologicznym (il. 5). Pierwot
ny  młyn posiadał konstrukcję ryglową z ceglanym wypełnieniem i napędzany 
był kołem wodnym. 

1 1 W  1888 r. w tej części Polanowa (Pollnower Abbau) działały trzy młyny: Gartnera (póź
niejszy młyn i tartak Pirka), Kiihla (Stary Młyn) oraz Sielaffa (Nowy Młyn). 

12 Młyn został odnotowany na pruskiej mapie urzędowej Urmesstischblatt z 1838 r. (ar
kusz 528) jako Oel- und Sage M. (olejarnia i tartak). 
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5. Polanów, zespół młyna wodnego przy ul. Młyńskiej - widok od północnego zachodu, 
2011 r.; fot. W. Witek 

Pod koniec XIX wieku obiekt został przemurowany (za wyjątkiem szczy
tu zachodniego) i nadbudowany, a na działce młyńskiej i przy Młynówce ulo
kowano murowano-ryglowe budynki o charakterze magazynowym (spichlerz, 
stodoła). W latach 20. X X  wieku wzniesiono ryglowy dom młynarza, w typie 
niewielkiej willi (ii. 6) oraz rozbudowano główny budynek młyński (wymienia
jąc wyposażenie) i zmodernizowano urządzenia wodne. Po 1945 roku zespół 
młyński został przejęty przez Skarb Państwa i był użytkowany przez Gminną 
Spółdzielnię, która do lat 80. X X  wieku prowadziła przemiał zboża, a młynarz 
mieszkał w budynku ryglowym 1 3 .  Z uwagi na wartości architektoniczno-krajo-
brazowe oraz kontekst historyczny zespół młyński (budynki, podwórze, kanały 
ze śluzami) został wpisany do  rejestru zabytków1 4. Obecnie jest - w większości 
- nieużytkowany, tylko częściowo zamieszkany, a w dawnej siłowni (na Mły
nówce) działa mała elektrownia. 

W obrębie budynków młyńskich (przemysłowych) ściany ryglowe zacho
wały się w części budynku siłowni: ściana wschodnia z ceglanym wypełnie
niem i ściana północna (nad Młynówką) bez  wypełnienia, od  zewnątrz ode-
13 Informacje na podstawie karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa - ze

spół młyna wodnego w Polanowie, oprać. W. Witek, 2003 r. 
14 Nr rejestru zabytków: 1223/1-3 z 27 IX 1991 r. (WKZ Koszalin). 
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6. Polanów, dom młynarza przy ul. Młyńskiej - rzut poziomy i przekrój; rys. W. Witek 

skowana. Zachodnia, ryglowa ściana młyna stanowi wspólną ścianę z siłownią 
i osadzona jest na wysokiej  podmurówce z kamienia łamanego. Szkielet kon
strukcyjny tworzy układ dwukondygnacyjny, z dwoma poziomami rygli, pod
walinami i oczepami, ale został pozbawiony słupów narożnych, które przemu-
rowano z przyległymi murami. Wypełnienie ścian ryglowych stanowi cegła 
ceramiczna, a górne kondygnacje są o d  zewnątrz odeskowane, stanowiąc do
datkowe zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Dom młynarza (tabl. XIII B) m a  formę architektoniczną zbliżoną d o  pod
miejskiej wilii, nawiązującej do  modernistycznych wzorów, i stanowi cenny, 
a także urokliwy element zabudowy w dolinie rzeki Grabowej. Jest to niewiel
ki, parterowy budynek, częściowo podpiwniczony, nakryty dachem mansar
dowym z mieszkalnym poddaszem. Ściany obwodowe wykonane są w tech
nice ryglowej z ceglanym wypełnieniem oraz tynkowanymi i malowanymi fa
chami. Szkielet konstrukcyjny charakteryzuje się staranną ciesiołką, jego ra
mę stanowią rytmicznie rozmieszczone słupy, osadzone dołem w podwalinie, 
górą spięte oczepami i połączone dwoma poziomami szeroko rozsuniętych -
na wysokość okien - rygli. Powyżej nadbudowana jest niska, ryglowa ścian
ka kolankowa, z krzyżującymi się zastrzałami w co trzeciej kwaterze. Elewa
cje zachowały historyczną kompozycję, opartą na regularnym rytmie okien 
w parterze i mansardzie oraz wystrój  zaakcentowany przez rysunek drewnia
nego szkieletu. W budynku zachowała się również oryginalna stolarka okien
na i drzwiowa oraz elementy pierwotnego wyposażenia (schody z ozdobną 
snycerką, piec kaflowy). Niestety nieużytkowany i niezabezpieczony budynek 
ulega systematycznej destrukcji i dewastacji, a obecnie jest w stanie katastro
f y  budowlanej. 

2 0 9  



M A R I A  W I T E K ,  WALDEMAR WITEK 

7. Polanów, młyn (obecnie budynek wielofunkcyjny) przy ul. Sławieńskiej, 2011 r.; 
fot. W. Witek 

Na północnym skraju Polanowa, na obszarze historycznej osady Polanów 
(Pollnower Abbau), p o  , 1945 roku określanej jako osada Czajka, w dolnym 
biegu rzeki Grabowej i bezpośrednio p o  zachodniej stronie drogi d o  Sławna 
(ob. ul. Sławieńska 7) znajduje się historyczny budynek pomłyński (il. 7). To 
dawny młyn wodny (tzw. Stary Młyn), wzniesiony - w obecnej formie archi
tektonicznej - w początkowych latach XX wieku, na miejscu wcześniejszego 
budynku i ulokowany na kanale Młynówki, łączącej rzekę Grabową z niewiel
kim jeziorem. Po 1945 roku budynek pełnił funkcję magazynu, fermy kurzej, 
a obecnie działa tutaj gospodarstwo ogrodnicze (uprawa roślin, nasion, pod
łoża) z częścią mieszkalną w szczycie południowym oraz małą elektrownią 
w dawnej pędni - maszynowni. 

Jest to jednobryłowy budynek, rozplanowany na rzucie wydłużonego pro
stokąta (po obu stronach Młynówki), trzykondygnacyjny, nakryty płaskim da
chem dwuspadowym. Ściany obwodowe dolnych kondygnacji są murowane 
z cegły ceramicznej, tynkowane i bielone. Natomiast ściany trzeciej kondygna
cji (poddasze) wykonane zostały w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnie
niem. Szkielet konstrukcyjny tworzą regularnie rozmieszczone słupy (z naprze
miennym układem okien), osadzone w podwalinach ułożonych na belkach 
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stropowych, połączone jednym poziomem rygli i spięte belkami oczepowymi. 
Pola międzyryglowe nie mają tynku, a szkielet nosi ślady smołopodobnego im
pregnatu. Przyszczytowe kwatery wzmocniono krzyżującymi się zastrzałami, 
stabilizującymi konstrukcję ryglową w obrębie części mieszkalnej. Na uwagę 
zasługują snycersko opracowane końce więźby dachowej, tj. szczytowe płatwie 
oraz miecze. 

Obiekt - mimo adaptacji d o  nowych funkcji  - zachował pierwotną for
m ę  architektoniczną, kompozycje elewacji (z ryglowym szkieletem), elementy 
stolarki okiennej, a także historyczne otoczenie z ujęciem wodnym i ogrodze
niem z ceglanymi filarami. 

4. Zabudowa mieszkalna 

W architektonicznym krajobrazie staromiejskich układów przestrzennych ce
chą charakterystyczną były zwarte pierzeje zabudowy mieszkalnej, o zbliżo
nych gabarytach, wysokości, kształtach dachu i formach architektonicznych. 
Do 1945 roku znaczą część zabudowy mieszkalnej stanowiły XVIII- i XIX-
wieczne budynki ryglowe, z późniejszymi przymurówkami i nawarstwienia
mi. Obiekty te zostały udokumentowane w licznych przekazach ikonograficz
nych i publikacjach (np. Gwiazdowska 2009; 2010), a także w opracowaniach 
konserwatorskich1 5. 

Były to budynki dwukondygnacyjne, nakryte wysokimi dachami dwu-
lub czterospadowymi, o regularnych podziałach osiowych, z sienią lub bramą 
przejazdową na osi krótkiej oraz tynkowanymi fasadami z elementami skrom
nego wystroju architektonicznego (opaski, gzymsy). Dominującym elemen
tem wypełnienia ryglowych ścian była glina, głównie w formie szachulca oraz 
surowej cegły. W ścianach frontowych wypełnienie szkieletu stanowiła rów
nież cegła ceramiczna, w tym jako wtórny (wymienny) materiał budowlany. 

Częstą praktyką było przemurowywanie cegłą ceramiczną ścian fronto
wych lub wtórnie odsłoniętych ścian szczytowych, a także wszystkich ścian 
obwodowych z zachowaniem ryglowej konstrukcji w obrębie wnętrza. Ryglo
w e  ściany na  poddaszu wypełniano cegłą z trocin lub torfu, a w okresie mię
dzywojennym także płytami tzw. supremy. W XIX i na początku X X  wieku 
większość domów ryglowych zostało otynkowanych, za wyjątkiem ścian po
dwórzowych i oficyn - przybudówek. 

W rezultacie działań wojennych w czasie II wojny światowej znaczna część 
mieszkalnej zabudowy miejskiej (w tym ryglowej) uległa zniszczeniu i wy

15 Są to budynki wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w tzw. ewidencji konserwatorskiej, 
które zostały udokumentowane w formie kart ewidencyjnych zabytków architektury 
i budownictwa. 
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burzeniu. W następnych dekadach z krajobrazu miast powiatu sławieńskiego 
ubyła większość ryglowych domów, w tym obiekty wpisane do  rejestru zabyt
ków1 6. Podstawowymi przyczynami zaniku tego typu budownictwa były: brak 
bieżących remontów, naturalne zużycie drewniano-glinianych konstrukcji, ni
ski standard techniczno-użytkowy, a także negatywne nastawienie społeczne 
do tzw. pruskich murów, połączone z brakiem umiejętności ich remontowania. 

Współcześnie praktycznie nie znajdziemy w przestrzeni miejskiej całościo
w o  zachowanego domu ryglowego. Są to pojedyncze, architektonicznie zróż
nicowane budynki, o łączonej konstrukcji (np. murowano-ryglowej), z histo
rycznymi nawarstwieniami oraz współczesnym wystrojem i wyposażeniem. 

W zwartej zabudowie śródmiejskiej, elementy budownictwa ryglowego są 
czytelne w obrębie odsłoniętych ścian szczytowych lub szczytów wyprowadzo
nych poza kalenicę sąsiedniego budynku oraz w ścianach podwórzowych. 

Dobry przykład to dom w Darłowie przy ulicy Wenedów 11 (ii. 8), wznie
siony w pierwszej połowie XIX i przebudowany na początku X X  wieku. Jest to 
budynek narożny, dwukondygnacyjny, o murowanej ścianie frontowej oraz ry
glowych szczytach i ścianie tylnej. Wszystkie elewacje są otynkowane, o ujed
noliconej kolorystyce i skromnym wystroju architektonicznym, ale narożna 
ściana południowa wyróżnia się rysunkiem szkieletu konstrukcyjnego, który 
wyłania się spod warstwy tynku. 

W linii zwartych pierzei zabudowy, na wysokości kalenicy, widoczne są 
fragmenty ryglowych szczytów z odsłoniętym drewnianym szkieletem, na przy
kład w Darłowie przy ulicy Powstańców Warszawskich i w Sławnie przy uli
cach Artura Grottgera i Romualda Mielczarskiego. 

Współcześnie ściany historycznych budynków tak ryglowych, j a k  i muro
wanych są docieplane styropianem z tynkami strukturalnymi i malaturą. Pro
ces ten jest widoczny w obrębie ścian podwórzowych i szczytów, na przykład 
kwartały przyrynkowe w Darłowie. Z kolei w XIX- i XX-wiecznych muro
wanych domach i kamieniczkach można odkryć wewnętrzne ściany ryglowe 
- szczególnie na wysokości drugiej  kondygnacji i poddasza. 

Drugim przykładem miejskiej zabudowy ryglowej są wolnostojące do
my, lokowane na obrzeżach układu staromiejskiego, wzniesione na przełomie 
XIX i X X  wieku. W Sławnie przy ulicy Fryderyka Chopina 4 (tabl. XIV A )  
znajduje się murowano-ryglowy, czterorodzinny dom mieszkalny, wzniesiony 
w 1904 roku1 7. Jest to budynek parterowy, z mieszkalnym poddaszem podwyż
szonym o ściankę kolankową, nakryty dachem dwuspadowym. Ściany parte
r u  oraz szczyt zachodni są murowane z cegły ceramicznej, natomiast ściankę 

16 Np. ryglowe domy w Sianowie: ul. Tylna 7, plac Pod Lipami 3. 
17 Datowanie na podstawie karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa (w ar

chiwum WKZ Delegatura w Koszalinie), oprać. J. Jaskuła, 1988 r. 
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8. Darłowo, dom mieszkalny przy ul. Wenedów 11, 2011 r.; fot. W. Witek 

kolankową i szczyty wykonano w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnie
niem. Zastosowanie ryglowej ścianki kolankowej odciążało ściany obwodowe, 
a także stabilizowało konstrukcje ścian z więźbą dachową. Analogiczna ścian
ka  kolankowa jest zastosowana w dwukondygnacyjnym, wielorodzinnym do
m u  mieszkalnym w Sławnie, przy ulicy Cieszkowskiego 14. 

Drewniany szkielet charakteryzuje się segmentowym układem kwater, któ
rych rytm wyznacza ciąg otworów okiennych. Kwatery naddrzwiowe stężone 
są krzyżującymi zastrzałami i wypełnione cegłą w układzie geometrycznym. 
Ściany ryglowe osadzono na belkach stropowych, a te z kolei zostały wczopo-
wane w murłaty. Elewacje zachowały oryginalną kompozycję i wystrój, dzie
lone regularnym rytmem okien i drzwi, akcentowane fakturą i ciesiołką drew
nianego szkieletu. W szczytach wyprowadzone są ozdobnie profilowane końce 
więźby dachowej (płatwie i miecze). 

Elementy konstrukcji ryglowych występują również w ścianach murowa
nych domów mieszkalnych wznoszonych w pierwszym dwudziestoleciu X X  
wieku i lokowanych na obrzeżach ówczesnych miast. Forma architektonicz
na tych budynków jest zbliżona d o  podmiejskich willi, w których fragmen
ty ścian ryglowych stanowią również element dekoracyjny wystroju elewacji. 
Domy charakteryzują się rozczłonkowanymi bryłami, są parterowe lub dwu-
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9. Sławno, dom mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 48, 2011 r.; fot. W. Witek 

kondygnacyjne, nakryte wielospadowymi dachami, akcentowane w obrębie 
fasady ryglowymi ściankami wykuszy, wystawek i poddasza, które są wypro
wadzone poza lico ścian obwodowych. Szkielet ścianek ryglowych cechuje 
się zagęszczonym rytmem kwater, z licznymi zastrzałami oraz dekoracyjnym 
opracowaniem elementów drewnianych, na przykład profilowane końce belek 
stropowych, sfazowane słupy, rygle i zastrzały. Pola międzyryglowe wypełnio
ne są cegłą ceramiczną, tynkowane i bielone, stąd całość tworzy charaktery
styczną, czarno-białą kratę, wyróżniającą się w kompozycji i wystroju elewa
cji. Przykłady takich domów występują w Sławnie przy ulicy Kościelnej 3 1 8  

i Koszalińskiej 48  (il. 9). 

5. Zabudowa gospodarcza 

W historycznym krajobrazie miast integralnym elementem struktury zabudo
w y  były także ryglowe budynki gospodarcze lokowane w głębi działek siedlisko
wych lub w zwartych ciągach zabudowy pierzei. Były to zabudowania o zróż
nicowanych formach architektonicznych i funkcji, wyróżniające się całościowo 
18 Obiekt ujęty jest w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - karta ewidencyjna zabytków 

architektury i budownictwa, oprać. J. Jaskuła, 1988 r. 
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10. Sianów, magazyn (spichlerz) przy ul. Tylnej, 2011 r.; fot. W. Witek 

zachowanymi ścianami ryglowymi, z odsłoniętym szkieletem. Po 1945 roku, 
z przyczyn technicznych, funkcjonalnych i estetycznych obiekty te kwalifikowa
no w pierwszej kolejności do  wyburzenia. Obecnie są to pojedyncze budowle, 
które pełnią funkcje magazynowe, warsztatowe lub usługowe. 

W Sianowie przy ulicy Tylnej (na zapleczu Urzędu Miasta i Gminy) znaj
duje  się murowano-ryglowy magazyn (spichlerz), wzniesiony w końcu XIX 
wieku (ii. 10). Jest to budynek trzykondygnacyjny, nakryty płaskim dachem 
dwuspadowym, z wyżką o d  strony podwórza i włazami transportowymi 
o d  ulicy Konstrukcja ryglowa występuje w obrębie ścian długich drugiej  kon
dygnacji i poddasza, z odsłoniętym szkieletem stężonym w narożnikach krzy
żującymi się zastrzałami i ceglanym wypełnieniem fachów. Na uwagę zasłu
guje  oryginalna konstrukcja wyżki poddaszowej, o szerokości około 1 metra 
i nadwieszonej nad drugą kondygnacją spichlerza. Obecnie obiekt jest w więk
szości nieużytkowany, a ryglowa konstrukcja ścian ulega destrukcji i wykru
szeniu wypełnienia - stąd w ścianie przy stronie północnej zastosowano wtór
ne odeskowanie. 

W zwartej zabudowie pierzei ulicy Bogusława X w Darłowie, pomiędzy 
parterowym domem a trzykondygnacyjną kamienicą, ulokowany jest budynek 
bramny, pełniący obecnie funkcję  warsztatu i magazynu (tabl. XIV B). Obiekt 
został wzniesiony w końcu XIX wieku, zachował pierwotną formę architek
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toniczną oraz całościową konstrukcję ścian ryglowych. Drewniany szkielet 
tworzy dwukondygnacyjną konstrukcję w formie nieregularnej szachowni
cy złożonej z arytmicznie rozmieszczonych słupów, spiętych trzema (parter) 
i dwoma (II kondygnacja) poziomami ryglami, oraz stabilizowanej ukośnymi 
i krzyżującymi się zastrzałami. Szkielet nosi ślady remontów i wzmocnień, 
między innymi wymieniono podwalinę i skrócono dolne kwatery, wprowa
dzono metalowe kotwy spinające obie kondygnacje. Wypełnienie kwater sta
nowi cegła ceramiczna, a fachy są tynkowane i bielone. W obrębie drugiej  
kondygnacji, w środkowych fachach znajdują się niewielkie, krzyżowe otwo
r y  wentylacyjne. Pośrodku budynku wytyczono przejazd bramny, zamykany 
dwuskrzydłowymi wrotami zawieszonymi na pasowych zawiasach. Na parte
rze znajdują się pomieszczenia o charakterze warsztatowym, a na drugiej  kon
dygnacji magazyn dostępny o d  strony wnętrza i podwórza. 

Ciekawym akcentem w panoramie darłowskiego zamku jest ryglowy bu
dynek gospodarczy przy placu Zamkowym, pełniący obecnie funkcje  usłu
gowe (sklep z pamiątkami). Jest to dawny, narożny budynek bramny, wznie
siony w drugiej połowie XIX wieku i przebudowany w latach 70. X X  wieku 
oraz p o  2000 roku (tabl. X V  A). 

Ryglowe ściany obwodowe tworzą regularną, czarno-białą szachownicę, 
opartą na rytmicznie rozmieszczonych słupach, spiętych dwoma poziomami 
rygli, z przynarożnymi, podwójnymi zastrzałami. Przyziemie ściany frontowej 
(zachodniej) zostało przemurowane i w całości otynkowane. Pośrodku elewacji 
frontowej umieszczone są dwuskrzydłowe wrota, a w dwóch polach międzyry-
glowych osadzono stylizowane okna, dzielone krzyżem i szprosami. Do budyn
k u  dostawiono kolejne obiekty, których forma architektoniczna i wystrój nawią
zują do wyżej opisanego. 

6. Nowa zabudowa ryglowa 

Jest rzeczą paradoksalną, że z jednej  strony dochodzi - na naszych oczach -
do  zaniku lub przekształcania historycznej zabudowy ryglowej, a z drugiej  po
wstają nowe obiekty, w których zastosowano stylizację ryglową w obrębie wy
stroju elewacji. Można stwierdzić, że „stare" musi ustąpić miejsca „nowemu", 
ale nowe poszukuje swojej  tożsamości, czerpiąc z dawnej  tradycji budowla
nej, która jest wyróżnikiem regionu, a w wielu przypadkach swoistym pro
duktem regionalnym o wartości komercyjnej. Historyzujące czy stylizowane 
formy nowej zabudowy wynikają również z zasad ochrony konserwatorskiej 
w obrębie zabytkowych układów staromiejskich oraz z zapisów określonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego1 9. 
19 Dla Darłowa, w obrębie centrum, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen

nego, uchwalony 19 VI2007 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Darłowie nr YIII/79/07). 
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11. Darłowo, nowy dom mieszkalny przy ul. Wałowej 74, 2011 r.; fot. W. Witek 

W obrębie darłowskiego układu staromiejskiego lokowane są nowe domy, 
których ściany zostały zaakcentowane elementami drewnianej lub ceglanej 
szachownicy (ulica Pocztowa - Morska) albo posiadają całe elewacje z wystro
j e m  ryglowym w postaci deskowego szkieletu, wypełnionego ceglaną okładzi
ną (ulica Wałowa 74 - il. 11). 

Także d o  przyzamkowego, ryglowego budynku gospodarczego dobudo
wano trzy nowe obiekty, w których zastosowano ryglową stylizację elewacji, 
w formie czarno-białej kratownicy. Parterowe budynki wypełniają zabudowę 
narożnego kwartału, a także stanowią ciekawą ekspozycję na książęcy zamek 
(il. 12). 

W Sianowie, przy ulicy Lubuszan (na północny wschód o d  układu staro
miejskiego) wybudowano nowy pensjonat „Dom Gościnny", w którym w ca
łości zastosowano ryglową stylizację ścian. Jest to budynek parterowy, nakry
ty wysokim dachem mansardowym z facjatkami i mieszkalnym poddaszem. 
Rytm i proporcje drewnianego szkieletu (w tym przynarożne zastrzały) nawią
zują do  historycznych rozwiązań konstrukcyjnych, zaś ceglana okładzina do
brze kontrastuje z czernionymi deskami. 
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12. Darłowo, nowa zabudowa ryglowa w panoramie zamku - widok od wschodu, 2011 
fot. W. Witek 

Zakończenie 

Zabudowa ryglowa w miastach dawnego i obecnego powiatu sławieńskiego 
stanowi jedynie pojedyncze akcenty w architektonicznym krajobrazie, które 
obecnie są reliktami, ale nadają tym miastom oryginalny koloryt i posmak hi
storii. Trudno sobie wyobrazić panoramę zamku darłowskiego (od strony obu 
mostów na Wieprzy) bez ryglowego zajazdu czy też sianowski układ urbani
styczny bez sylwety ryglowego kościoła z gotycką wieżą. Mając świadomość 
licznych ubytków takiej zabudowy, tym większą uwagę należy zwrócić na za
chowane „ostańce", które pozwalają dotknąć autentyku i uczą szacunku do  tra
dycji budowlanej regionu. Poszukując śladów przeszłości, warto czasami od
wiedzić sąsiadów, ponieważ w nowych wnętrzach można spotkać aranżacje, 
wykorzystujące oryginalne elementy konstrukcji ryglowej (tabl. X V  B). Czy to 
jest tęsknota za minionym czasem? 
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Fachwerkbauten i m  Stadtebau des Kreises Sławno 
Zusammenfassung 

Die Fachwerkbebauung bildet einen charakteristischen Akzent in der Kulturland-
schaft Westpommerns, ganz besonders oft zu finden in der „Karierten Landschaft" 
des Kreises Sławno (Schlawe). Der Fachwerkwohnungsbau tritt vor allem in den 
Dorfern auf, in den Stadten sind es meist Nutzbauten wie: Kirchen, Ausspanne, 
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Miihlen oder Lager/Speicher. Die wertvollsten Bauten wurden im Denkmalschutz 
ais historisches Erbgut registriert. Jedoch in den letzten fiinfzig Jahren kam es 
zu einem unwiederbringlichen Verlust des Fachwerks durch: schnelles Tempo der 
Zivilisationsanderungen, Modernisierung des historischen Wohnungsbaus, den 
natiirlichen Prozess der Dekapitalisierung der hólzern-lehmigen Konstruktion. 

Die Kirche in Sianów (Zanów) ist ein gutes Beispiel einer Fachwerkkirche 
im Stadtebau. 1793 wurde sie an einen spatgotischen Ziegelsteinturm angebaut. 
Es ist eine Saalkirche, von Osten dreiseitig geschlossen, mit einer regularen Zeich-
nung des hólzernen Skeletts und Elementen aus der Renaissance in der Innen-
ausstattung. In der Nahe des Schlosses in Darłowo (Riigenwalde) befindet sich 
an der Wipperseite ein Gasthaus aus dem 18. Jh. Das Gebaude hat zwei Stockwer-
ke, ist mit einem Mansardendach gedeckt, das an die architektonischen Formen 
einer barocken Residenz erinnert. Nach 1945 diente es ais Lager, spater ais Ferien-
objekt, heute ist dort das Hotel „Gościniec Zamkowy" (Curie-Skłodowskastr.). 

Fachwerkbauten aus dem 19. und 20. Jh. sind oft Miihlenbauten an Fliissen. 
Fachwerkscheune und -lager sind im Miihlenobjekt in Sławno in der Buczkastr. 
An der Grabów in Polanów (Pollnow) fallt die Fachwerkvilla des Miillers auf 20. Jh. 

Im Stadtebau gibt es nur wenig Fachwerkhauser, meistens sind sie Verbunden: 
Mauer und Fachwerk, auch iibermauert (Darłowo, Sławno) oder Fachwerk nur 
im Dachgeschoss (Sławno: Chopinastr.) oder nur im Giebel und Risalit (Sławno: 
Koszalińskastr.). An einigen Wirtschaftsgebauden sieht man noch Fachwerk 
an der Strafienfront (Darłowo: Bogusława Xstr., Zamkowastr.) Scheune umge-
baut in Handelsobjekt. Neubauten im Stadtgebiet kniipfen in ihrer Architek
tonischen Form an das Aussehen historischer Objekte an, oft ais stilisiertes Fach
werk (Darłowo: Pocztowastr., Wałowastr., Zamkowastr.). 
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T O M  XI 

O Ś R O D K I  MIEJSKIE 

2013 

JÓZEF LlNDMAJER 

Słupsk 

Prasa w powiecie sławieńskim 
do II wojny światowej. 
Fakty i rozważania 

Wprowadzenie 

Metodyczne badania służące konstruowaniu dziejów prasy ukazującej się 
w pruskiej Provinz Pommern (prowincja pomorska) w czasach nowożytnych 
i najnowszych (do 1945 roku) polska historiografia ma przed sobą. To jedno 
z wciąż zaniedbanych zagadnień, dające się rozpatrywać w różnych aspektach, 
na przykład jako przejaw istotnej działalności kulturotwórczej, względnie 
przejaw prasy będącej środowiskowo-partyjnym narzędziem służącym kształ
towaniu określonych postaw społeczno-politycznych mieszkańców prowincji, 
poszczególnych je j  regionów (powiatów) i konkretnych miast. 

Prezentowany artykuł jest tylko próbą cząstkowego odtworzenia rozwoju 
i obecności piśmiennictwa prasowego od początku lat 40. XIX wieku do II woj
ny światowej, na przykładzie powiatu sławieńskiego, jednego z najliczniejszych 
pod względem liczby mieszkańców we wschodniej części prowincji (rejencja 
koszalińska). Zebrany materiał bezpośredni, o cechach - z reguły - zapisów en-
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cyklopedycznych, dał w miarę solidną podstawę do  podjęcia decyzji o jego wy
korzystaniu, ale w rozbudowanej konstrukcji publikacyjnej. 

Zapis przekazu zawężony tylko do  prezentacji zwykłej faktografii byłby 
statyczny i ułomny poznawczo. Uznałem za stosowne sporządzenie bardziej 
zróżnicowanego opracowania, opartego na pewnym systemie odniesienia, 
a mianowicie, żeby dostępną na tym etapie zdobyczy heurystycznych prostą 
wiedzę przedmiotową wzbogacić, wbudowując ją w określony kontekst i tło 
uwarunkowań, nie zapominając o proporcjach i rygoryzmie w przekazywaniu 
wiedzy historycznej i w poszukiwaniu zworników koniecznych dla logicznej 
ciągłości narracyjnej. 

Oczywiście, nie wszędzie udało się tak konstruowane treści rozważań 
odpowiednio zbalansować. Zwróciłem uwagę na przebieg kształtowania się 
w państwie prusko-niemieckim: 1. procesu zanikania cenzury prewencyjnej 
i uzyskiwania konkretnych swobód prawno-obywatelskich, także w zakresie 
wolności słowa i druku; 2. rozwoju o d  połowy XIX wieku niezwykle szero
kiego rynku prasowego, stanowiącego pod  tym względem państwo pruskie 
za wzór europejskiego modelu kulturowego1; 3. istnienia bogatego wachlarza 
prasy (dając wybrane przykłady ważne dla przyjętych zapisów tematu zasad
niczego), kształtowanej przez wielce zróżnicowaną scenę polityczno-partyj-
ną w prusko-cesarskiej II Rzeszy (1871-1918) oraz w republikańskiej Rzeszy 
Weimarskiej (1919-1933), prasy zrujnowanej przez bezwzględny nazistowski 
monopol informacyjno-propagandowy. 

1. Prasa w powiecie sławieńskim w latach 1843-1918 

Ujmując rzecz chronologicznie, w powiecie sławieńskim pierwszym tytułem 
prasowym była urzędowa gazeta ogłoszeniowa „Schlawer Kreisblatt" (il. 1). 
Po raz pierwszy sprawa publikowania takiego pisma stała się przedmiotem 
rozważań na posiedzeniu Kreisstande (sejmik powiatowy) 8 lutego 1838 ro
ku. Podjęto wówczas uchwałę, że wstępnie, na próbę, będzie się drukować 
przez jeden rok własny „Kreisblatt" w celu zamieszczania w nim głównie za
rządzeń okólnych landrata2. Miał on - zgodnie z uchwałą - wydać dyspozycję 

1 Jeden egzemplarz gazety przypadał w Niemczech w 1750 r. na 225 osób, w 1850 na 30, 
w 1885 - na 6, w 1910 - na 4 osoby. Przed I wojną światową gazety ukazywały się 
w większości najmniejszych miast, nawet niebędących siedzibami władz powiatowych 
(Czapliński, Galos, Korta 1990: 597). 

2 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: AP Szczecin), Naczelne Prezydium Prowin
cji Pomorskiej (dalej: NPPP), nr 3068. Verhandelt Schlawe den 8. Februar 1838: [...] 
vesuchsweise aufein fahr ein Kreisblatt zur Aufnahme der landratlichen Circural Verfu-
gungen einzufuhren [...]. 
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1. Winieta pierwszego numeru „Schlawer Kreisblatt", gazety urzędowej powiatu sławień-
skiego z 1843 r. 

wykonawczą. Uzgodniono także, iż koszty przygotowania i druku  „Schlawer 
Kreisblatt" będą obciążać powiatową kasę komunalną 3.  

Nie znamy konkretnych powodów braku dalszego toku postępowania 
ze strony ówczesnego landrata A .  C. von Kamecke lub jego nieskuteczności 
przez jeszcze kilka następnych lat. Można rozważyć, w pierwszym rzędzie, 
przyczynę natury formalnej, tkwiącą w pruskim systemie i mechanizmach 
szczelnej oraz rygorystycznej cenzury prewencyjnej.  Swym rodowodem się
gała ona początków XVIII wieku, a została ugruntowana w zaostrzonej postaci 
przy końcu tamtego stulecia4. 

Po okresie pewnej  liberalizacji systemu cenzorskiego w Prusach na po
czątku XIX wieku, p o d  wpływem Francji napoleońskiej (1807-1815), j u ż  
w 1816 roku powróciła rygorystyczna cenzura prewencyj na, aby zwalczać wszel
kie przejawy liberalizmu i opozycji wobec panującej władzy. Trzy lata później, 
18 października 1819 roku, rząd pruski  przyjął ogólnoniemieckie rozporzą

3 Tamże. 
4 Cenzura polityczna została wprowadzona w Prusach w 1708 r. przez króla Fryderyka I, 

ale nie było żadnej ustawy to wprowadzającej. Istniejące pewne swobody druku prasy 
skasował w 1743 r. król Fryderyk II, ponieważ gazety czyniły z nich zły użytek. Jego na
stępca na tronie Prus, Fryderyk Wilhelm II, rozwinął antyoświeceniową polityką reak
cji kościelnej i kulturalnej. To on, pod wpływem swego faworyta, Johanna Christopha 
von Wóllnera, wszechwładnego w ministerstwie oświaty i spraw wewnętrznych, wy
dał z datą 9 VII 1788 r. słynny edykt religijny o głęboko nietolerancyjnym charakterze. 
Przerażony wydarzeniami rewolucyjnymi we Francji, władca natychmiast w 1789 r. 
wprowadził drakońskie przepisy o cenzurze, które nieco złagodził (lecz na krótko) ko
lejny król (od 1797 r.) Fryderyk Wilhelm III (Kracherowa 1989: 311-312; Salmono-
wicz 1987: 181, 272-273, 275; Wawrykowa 1980: 62; Czapliński, Galos, Korta 1990: 
405, 766). 
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dzenie co do  restrykcyjnych norm cenzuralnych, o policyjnym systemie kon
troli prasy i wszelkich innych druków. Nastąpił powrót do  absolutystycz-
nych metod w kontrolowaniu słowa drukowanego, jakie obowiązywały przed 
klęską z Francją w wojnie 1806-1807 roku. Pozostały one w mocy (jeszcze 
p o  wzmocnieniu cenzury w 1832 roku) aż do  wybuchu pruskiej Wiosny Lu
dów (1848 rok), choć należy wziąć pod  uwagę, że w międzyczasie cenzorski 
rygoryzm wydawniczy nieco stonował, zwłaszcza w odniesieniu d o  prasy, król 
Fryderyk Wilhelm IV, wnet p o  wstąpieniu na tron w 1840 roku (Rajch 2004: 
24-25, 27; Engelmann 1976: 227; 1984: 302; Czapliński, Galos, Korta 1990: 
454-455; Wawrykowa 1980: 238, 277). 

Zasady cenzuralne i policyjnego nadzoru wydawniczego były w Prusach 
do  1840 roku niezwykle rozbudowane i drobiazgowe. Obawiano się przenika
nia nie tylko zagranicznych informacji politycznych. W wykazie gazet i czaso
pism wydawanych legalnie w Prusach p o d  koniec lat 30. XIX wieku znalazło 
się 405 tytułów. W istocie brak  w nich było nawet pruskich ważnych wiado
mości krajowych i regionalnych niemających konotacji politycznych (Engel
mann 1984: 257-258). Zapewne nie zabrakło na tej liście pism i gazet ukazu
jących się już  w kilku miastach prowincji pomorskiej - w Szczecinie5, Koszali
nie6, Kołobrzegu7 i Słupsku8. 

Zamysł samorzutnego drukowania bieżących pism okólnych urzędu lan-
dratury sławieńskiej zrodził się na pewno z praktycznej potrzeby usprawnie
nia obiegu informacji, ale i - być może - z nieznajomości ówczesnej procedu
r y  i ścisłych reguł na drodze starań o uzyskanie prawomocnej koncesji cenzor
skiej. Mimo ówczesnego niepodważalnego statusu kompetencyjno-prawnego 

5 Przykładowo w Szczecinie (nie licząc dziennika urzędowego władz rejencji szczecińskiej 
od 1816 r.) od 1765 r. ukazywała się „Stettiner Zeitung", a od 1835 r. czasopismo „Bór-
sen-Nachrichten der Ostsee" (Stępiński 1994a/b: 183-184, 188-190; Jasiński 1996: 22). 

6 Od 1816 r. dziennik urzędowy rejencji „Amtsblatt der Kóniglichen Regierung zu Kóslin"; 
od 12 marca 1825 r. dziennik ogólny (informacyjny) „Pommersches Volksblatt" (konce
sja pod warunkiem niepublikowania wiadomości politycznych i kościelno-religijnych); 
od 1832 r. pismo (dwa razy tygodniowo) wraz z dodatkiem „Allgemeines Pommer
sches Volksblatt" (Gręźlikowski 1967: 199; Jasiński 1996: 22; ustalenia także na podsta
wie kilku numerów „Allgemeines..." z lat 1844-1847 - Biblioteka AP Szczecin). 

7 Od 6 czerwca 1825 r. drukowano na miejscu raz w tygodniu „Colberger Wochenblatt". 
Piotrowski (1965: 130) błędnie podaje, że była to „Zeitung fur Pommern". Podobnie 
jest według zapisu w „Schlawer Kreisblatt"z 1882 r., nr 70. Tytuł „Colberger Wochen
blatt" obowiązywał na przykład jeszcze w 1838 r., por. Archiwum Państwowe w Kosza
linie (dalej: AP Koszalin), Regierung Kóslin (dalej: Reg. K), Abteilung I (dalej: Abt. I), 
Nr 1348, f. 178. Inserowany numer tego tygodnika z 22 IX 1838 r. 

8 Od 1825 r. drukarnia i początek edycji tygodnika „Wochenblatt fur die Stadt Stolp" (Lind-
majer 1981; 327). 
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landrata jako przedstawiciela i wykonawcy władzy państwowej w terenie, był 
on faktycznie (aż do  1872 roku) przede wszystkim urzędnikiem szlacheckim, 
wprawdzie z nominacji królewskiej, lecz z desygnacji rodowej szlachty - wła
ścicieli tzw. majątków rycerskich w danym powiecie. Kandydaci na  landrata 
musieli posiadać (poza kryterium urodzenia) odpowiednie kwalifikacje (Sal-
monowicz 1987: 359, 361; Wielopolski 1965: 107), ale nie zawsze, już  w tam
tym okresie, posiadali wystarczające rozpoznanie i wiedzę o funkcjonowaniu 
wielu instytucji niebywale zbiurokratyzowanego, neoabsolutystycznego ustro
j u  Prus w pierwszej połowie XIX wieku. 

Starania landrata o d r u k  nawet jego oficjalnych dyspozycji, instrukcji, na
kazów itp. (w tym poleceń ze szczebla rejencyjnego) wymagały poparcia pań
stwowych władz zwierzchnich do  stopnia prowincjonalnego, a w ostateczno
ści akceptacji pruskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, które nadzorowa
ło działalność policji i cenzury - d o  1848 roku systemu prewencyjnego. Nad
zór bardziej bezpośredni nad cenzurą w tamtym czasie leżał w gestii każdego 
naczelnego prezydenta prowincji. Do 1848 roku pojawiały się stale trudności 
w obsadzaniu urzędów cenzorskich i zbyt wygórowane (zwłaszcza przed 1840 
rokiem) oczekiwania zwierzchników związane z ich funkcyjnymi obowiązka
mi (Rajch 2004: 6-7,  9). 

Warto nadmienić, że na początku 1838 roku sejmik powiatu sławieńskie-
go, zdominowany przez rodową szlachtę posiadającą9, oraz landrat z niej się 
wywodzący, podjęli decyzję o wydawaniu drukiem „Kreisblattu". Był to za
pewne jeden z najwcześniejszych przykładów takiej inicjatywy i na tym po
ziomie władzy regionalnej, realizowany wspólnie przez instytucję samorządu 
stanowego i landrata, czyli urzędnika powiatowego o ogromnym znaczeniu 
społecznym i kompetencyjnym na terytorium swego działania. Ponadto nale
ży wziąć p o d  uwagę, że - najprawdopodobniej - nie było dotąd w rozległym 
regionie wschodnim prowincji pomorskiej wypracowanych i sprawdzonych 
wzorców stałej i na bieżąco prowadzonej edycji zarządzeń władz na szczeblu 
powiatu, za których treści ktoś musiał ponosić odpowiedzialność. Landrat 
von Kamecke był osobą godną zaufania, ale czy kompetentną w roli prewen
cyjnego cenzora tekstów, których w większości sam był autorem bądź  zreda
gowanych przez sekretarza landratury lub se jmik powiatowy? 

Lokalny urząd cenzury mieścił się w Koszalinie (Jasiński 1996: 22, przypis 
76), ewentualnie także w Słupsku. Z większym przekonaniem sądzę, że - z ra
cji umiejscowienia zakładu drukarskiego, z którego usług i doświadczenia fa

9 Wśród niej prym (poza landratem) wiodły rody: Bonin, Kleist, Bóhn, Michaelis, Arnim, 
Blumenthal i najbardziej rozgałęziony w powiecie ród Belowów. Te i inne nazwiska są 
wymienione w treści końcowej (przypis 2) przytoczonego listu intencyjnego. 
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chowego przyszło władzom sławieńskim skorzystać - materiały rękopiśmien
ne do  druku mogłyby trafiać ze Sławna do  cenzury w Koszalinie. W przypad
k u  „Schlawer Kreisblatt" tak jednak (prawdopodobnie) nie było. 

Problem drukowania tego zbioru pism i ogłoszeń urzędowych pojawił się 
ponownie przy końcu 1842 roku. Ta druga inicjatywa może się wiązać z ko
rzystniejszymi uwarunkowaniami ogólnymi w sferze zasad i sankcji cenzor
skich w Prusach, ułatwiającymi starania o zezwolenia na publikowanie tak
że nowych tytułów prasowych, które nieznacznie złagodził w drugiej  połowie 
1840 roku król Fryderyk Wilhelm IV. 

Na posiedzeniu se jmiku powiatu sławieńskiego 11 listopada 1842 roku 
landrat von Kamecke zaprezentował nową koncepcję dotyczącą drukowa
nia „Schlawer Kreisblatt", obwarowaną dodatkowymi planami i wnioska
mi. Sejmik poparł to zamierzenie i podjął uchwałę, aby czasopismo wyda
wać o d  1843 roku na koszt powiatowej kasy komunalnej,  w nakładzie umoż
liwiającym między innymi dostarczanie go  nieodpłatnie każdej  gminie 
w powiecie1 0. Wydział spraw wewnętrznych urzędu rejencyjnego w Kosza
linie, informując o tym fakcie naczelnego prezydenta prowincji  pomorskiej  
w Szczecinie Wilhelma Friedricha von Bonin, zaproponował, żeby landrato-
w i  sławieńskiemu jako  wydawcy przyznać koncesję i udzielić pełnomocnic
twa  w zakresie organu autocenzury  (Selbstzensur)n. Z taką wykładnią od
rębnie zredagowane pismo (po akceptacji nadprezydenta prowincji) trafi
ło d o  rozpatrzenia przez Ober  Zensur Kollegium (Naczelne Kolegium Cen
zury) w Berlinie1 2, co nastąpiło 11 kwietna 1843 roku. Na tej  podstawie aż 
trzech pruskich ministrów złożyło podpisy p o d  ostateczną decyzją o powie
rzeniu na stałe landratowi von Kamecke obowiązku cenzora urzędowej  ga
zety powiatowej 1 3 .  

Z analizy zapisów chronologicznych odnotowanych z wykorzystanych tu 
- a niekompletnych jeszcze - materiałów źródłowych wynika potrzeba odpo
wiedzi na powstałe pytania. Wiadomo dokładnie, że pierwszy numer „Schla-

10 AP Szczecin, NPPP, Nr 3068: Cóslin, den 27 Dezember 1842. Pismo rejencji do naczel
nego prezydenta prowincji. 

11 Tamże, den 16. Marz 1843. Powoływano się na najnowsze rozporządzenie królewskie 
z 21 lutego 1843 r. Datę 23 lutego 1843 r. podaje M. Rajch (2004: 27). Na tej podstawie 
rozbudowany dotąd pruski system i aparat cenzury został uproszczony. 

12 To ostatni rok istnienia tego urzędu podległego ministerstwu spraw wewnętrznych. 
W to miejsce utworzono Naczelny Sąd Cenzury (Rajch 2004: 27). 

13 AP Szczecin, NPPP, Nr 3068: Berlin, den 26 Mai 1843. Byli to ministrowie: wyznań reli
gijnych Johann A. F. Eichhorn, spraw zagranicznych Heinrich U. W. baron von Biilow, 
spraw wewnętrznych Adolf H. hrabia von Arnim-Boitzenburg (Ihnatowicz, Biernat 
2003:547-549). 
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wer Kreisblatt" wyszedł z datą 5 kwietnia 1843 roku1 4, a zatem na tydzień przed 
decyzją Naczelnego Kolegium Cenzury o przekazaniu landratowi sławieńskie-
m u  uprawnień cenzorskich przy edycji tego tytułu, zaaprobowanej przez mi
nistrów rządu pruskiego dopiero 26 maja  1843 roku. Kto zatem i za czyją ak
ceptacją cenzurował przed drukiem treści pierwszych „Schlawer Kreisblatt"? 

Wskazuję  - zachowując pewien margines domniemania - na urząd cen
zorski w Koszalinie, który wypełniał to zadanie z poruczenia naczelnego prezy
denta prowincji pomorskiej, bowiem takie uprawnienia posiadał każdy urzęd
nik państwowy tej rangi w Prusach d o  1848 roku1 5. Stopień prawdopodobień
stwa w tym względzie redukuje ważny dodatkowy argument. „Schlawer Kre
isblatt" była drukowana przez kilka pierwszych lat (wydaje się do  1848 roku 
włącznie) w Koszalinie, konkretnie przez dzierżawcę (od 1841 roku) miejskiej 
papierni w nieodległej o d  miasta osadzie Kłos (w lasach Góry Chełmskiej), 
a zarazem właściciela drukarni i zakładu litograficznego oraz wydawcę Carla 
Gottlieba Hendessa1 6. 

Drukarz ten otrzymał zlecenie na wydawanie sławieńskiego „Kreisblattu" 
w Koszalinie, b o  było to najbardziej racjonalne rozwiązanie, skoro i tak ma
nuskrypty musiał przejrzeć i zatwierdzić tamtejszy lokalny urząd cenzorski, 
zanim takie uprawnienia oficjalnie uzyskał landrat. Przyniosło to oczywistą 
korzyść w rodzaju j a k  najszybszego kolportażu - p o  dużym powiecie - zarzą
dzeń, instrukcji, zawiadomień, poleceń itp. landrata i ewentualnych przedru
ków istotnych także dla tego regionu rozporządzeń urzędu rejencyjnego w Ko
szalinie. Nawet j u ż  o d  czasu cenzorskiej obróbki przez landrata w Sławnie (wy
daje się z dniem 1 lipca 1843 roku) drukowano j e  nadal - j a k  wspomniałem 

14 Por. „Schlawer Kreisblatt", 1843, Nr 1 (Michaelis 1986: 299). Karl Rosenow (1932) podał 
1842 r. Przykładowo, tytuł prasowy o podobnych cechach i przeznaczeniu dla powiatu 
lęborskiego „Amtlicher Kreisblatt" był wydawany od 1841 r.; dla powiatu miasteckie
go - „Rummelsburger Kreisblatt" od 1 stycznia 1845 r. (drukowany w Szczecinku przy
najmniej do 1854 r. włącznie); dla powiatu białogardzkiego - „Belgard-Polziner Kreis
blatt" dopiero od 1852 r. (zob. „Heimatkalender fur den Kreis Lauenburg i Pom.", 1930: 
19 i 1931: 64; „Rummelsburger Kreisblatt 1845, Nr 1 i 1849, Nr 42; „Aus dem Lande 
Belgard" z 14 X 1938:65). 

15 W placówce cenzorskiej w Koszalinie pracował wówczas (przynajmniej w latach 1833— 
1843) niejaki Braun (Jasiński 1996: 22, przypis 76). 

16 Por. „Schlawer Kreisblatt" (dalej: „SchK"), 1843, Nr 1 i następne do końca numerów 
rocznika 1845 r. Przedsiębiorca ten uruchomił w Koszalinie drukarnię i zakład litogra
ficzny już w 1816 r. W 1849 r. pracowało tam 18 osób, w tym 12 w drukarni. Składa
no tu (1843 r.) dziennik urzędowy rejencji koszalińskiej i dla powiatu Księstwo, gaze
tę tygodniową „Allgemeines Pommersches Volksblatt", książki, broszury, różne druki, 
rozporządzenia administracyjne władz rejencyjnych, powiatowych, miejskich (Lind-
majer 1995: 192; Grężlikowski 1967: 185, 187, tab. 4; też: „Allgemeiner Wohnungs-
Anzeiger... fur Cóslin auf das Jahr 1891" - ogłoszenie reklamowe). 
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- w Koszalinie i nie wysyłano ich do  pobliskiego Słupska (drukarnia o d  1825 
roku). Do końca 1843 roku ukazało się 39 numerów „Schlawer Kreisblatt", 
a zatem wychodził on dwa razy tygodniowo. Z taką częstotliwością był druko
wany aż do  wybuchu I wojny światowej. Integralną część (nie każdego nume
ru) stanowiły dodatki „Beilage der Schlawer Kreisblatt" i „Extra-Blatt"17. 

Jeszcze sprawniejszy i szybszy dostęp do  zarządzeń i dokumentów lokal
nych władz państwowych był konsekwencją przejęcia składu i edycji „Schla
wer  Kreisblatt" przez małą drukarnię uruchomioną w Sławnie przez J. C. E. 
Dietleina w 1843 roku1 8. W tej niewielkiej manufakturze nie było wówczas 
możliwości technicznych i kadrowych drukowania „Schlawer Kreisblatt". Nie 
wiadomo, czy je j  właściciel w ogóle podjął o d  razu starania z tym związane. 
Nieskuteczne natomiast okazały się jego zabiegi w administracji naczelnego 
prezydenta prowincji o wydawanie wielotematycznego - bez  treści politycz
nych - popularnego, „użytecznego", tygodnika dla powiatu sławieńskiego „Ge-
meinniitziges Wochenblatt f u r  den Schlaweschen Kreis"19. 

Rozpoczęcie drukowania na miejscu urzędowej „Schlawer Kreisblatt" 
mogło nastąpić najwcześniej jesienią 1848 roku, kiedy to (od 1 październi
ka) Dietlein przeniósł swoją drukarnię z budynku byłego podskarbiego miej
skiego przy Koppelstrafte, w którym także mieszkał, d o  nowych pomieszczeń 
o większej kubaturze przy Thurmstrafie2 0. 

Drukarnia sławieńska p o  około 30 latach przeszła w ręce H. Moldenhauera, 
a w połowie 1898 roku stała się własnościową spółką rodzinną (ojca i syna)2 1. 

Władze powiatu stale ujmowały w budżecie koszty dofinansowywania 
„Schlawer Kreisblatt", lecz nie w całości, bowiem część środków dla zbilanso
wania druku i wypracowania dochodu właściciela pochodziła z opłat za róż
nego rodzaju prywatne ogłoszenia, informacje, reklamy i oferty, z roku na rok 
coraz liczniejsze22. 

17 „SchK", rocznik 1843, Nr 1-39; Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. 
Provinz Pommern, Berlin [1910]: 21. Niektóre, podobnego charakteru i przeznaczenia 
tytuły urzędowej prasy lokalnej na terenie rejencji koszalińskiej wychodziły tylko raz 
w tygodniu, na przykład dla powiatu kołobrzesko-karlińskiego i słupskiego powiatu 
ziemskiego (od 1898 roku) (Handbuch des Grundbesitzes..., jw.). 

18 „SchK", 1914, Nr 35 i 36. Por. wzmianki o jej funkcjonowaniu w „SchK", 1846, Nr 18 i 41. 
19 AP Szczecin, NPPP, Nr 3068 (bez folio): VIII. 6. 43. J. C. E. Dietlein tytułowany tu re

daktorem. 
2 0  „SchK", 1848, Nr 40. Być może została tam już wówczas zainstalowana unowocześniona 

prasa drukarska, wynalazek z 1841 r. 
21 „SchK", 1889, Nr 29. Od tego numeru na stopce: Druck und Verlag H. Moldenhauer 

& Sohn; por. też „SchK", 1914, Nr 35, 36. 
22 Dotacja roczna z urzędu landratury wynosiła, na przykład w latach 1897-1909, w grani

cach 2300-2500 marek. „SchK", 1897, Nr 35; „SchK" (Extra-Blatt), 1898, Nr 32; „Beila
ge zum Schlawer Kreisblatt", Nr 30 fur 1909. 
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Cenzura w Prusach została zniesiona przez króla Fryderyka Wilhelma IV 
dekretem z 17 marca 1848 roku, dosłownie w przeddzień wybuchu rewolucji 
i walk barykadowych w Berlinie (18-19 marca). Pod osłoną nowego prawa 
prasowego pojawił się nieznany dotąd obszar swobody dla wyrażania poglą
dów politycznych przez liberalną, a nawet bardziej radykalną część społeczeń
stwa miejskiego, najszybciej korzystającego z wywalczonej wolności słowa 
(Rajch 2004: 29, 31). 

Jej wyznacznikiem w całych Prusach stała się prasa o różnych orientacjach 
politycznych - kluczowa zdobycz społeczeństwa w rewolucji 1848 roku i naj
ważniejszy instrument budowania ideowych i strukturalnych (organizacyj
nych) podstaw stronnictw politycznych, a także kreowania postaci ich założy
cieli i reprezentantów (Stępiński 1994a: 183). 

Te dobitne symptomy kształtowania się w tym kraju nowoczesnej opinii 
publicznej, niebywałego wręcz ożywienia życia politycznego, charakteryzo
wały przede wszystkim klimat dużych miast. W prowincji pomorskiej doty
czyło to Szczecina oraz ówczesnych miejscowości średniej wielkości, zwłasz
cza tych o zróżnicowanej już  wyraźnej strukturze społeczno-zawodowej, j a k  
na przykład Słupsk. Ale ożywiły się też społeczności, ujawniając pewien mar
gines ukrytych dotąd nastrojów i preferencji politycznych, nawet w niektó
rych małych pomorskich ośrodkach miejskich, do  których zaliczam Sławno 
i Darłowo. Przy tej okazji pojawiły się ambitne - na miarę tych i innych miast 
- inicjatywy edytorstwa prasowego niemające nawet prostych przełożeń 
na sferę konkretnych orientacji politycznych, a raczej odzwierciedlające dąże
nia do  wykorzystania sprzyjających okoliczności celem prowadzenia (z myślą 
o dochodach) działalności gospodarczej w rzemiośle drukarskim, ułatwionej 
uproszczeniem procedur w staraniach o uzyskanie koncesji. 

W dogodnych warunkach pobudzenia politycznego i gwarantowanej wol
ności słowa oraz druku, pojawiły się w 1848 roku także na wschodzie prowin
cji pomorskiej pisma i dzienniki zaliczane do  liberalno-demokratycznych ja
k o  tzw. gazety ludowe. Taką opcję przyjęła znana nam (od 1832 roku) „All-
gemeines Pommersches Volksblatt" wychodząca w Koszalinie, „Lauenburger 
Volksblatt" w Lęborku, a przede wszystkim słupski „Pommersche Volksbote" 
(Wiśniewski 1961: 145). Ten ostatni tytuł prasowy stał się w drugiej  połowie 
1848 roku podstawowym narzędziem kształtowania (ale zaledwie przez kilka 
miesięcy) swego rodzaju nowej, „wyzwolonej" opinii publicznej nie tylko w sa
mym Słupsku. 

Redaktorem „Pommersche Volksbote" był asesor sądowy Lothar Bucher23. 
Wraz z lekarzem Louisem Bauerem, związanym zawodowo też ze Sławnem24, 

23 „SchK", 1848, Nr 32. 
24 Pełnił funkcję chirurga powiatowego w Sławnie; „SchK", 1848, Nr 34. 
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należał do czołówki liberalno-demokratycznych działaczy politycznych w pro
wincji pomorskiej i został wybrany do  Landtagu (sejm ogólnopruski) na po
czątku maja 1848 roku (Wiśniewski 1961: 159). 

Słupski „Pommersche Volksbote" to tygodnik (wydawany w piątki), w któ
r y m  Louis Bauer, redaktor pisma, dzięki swojemu przyjacielowi polityczne
mu, posłowi Lotharowi Bucherowi (de facto redaktor odpowiedzialny o d  maja  
1848 roku) zamieszczał najnowsze doniesienia z prac parlamentu, rządu pru
skiego i swoje komentarze, oceniając postępy w próbach przebudowy ustro
jowej monarchii pruskiej. O d  1 lipca 1848 roku wydawcy gazety rozpoczęli 
przyjmowanie ogłoszeń na sprzedaż czasopisma drogą prenumeraty poprzez 
placówki poczty państwowej. W Sławnie zamówienia przyjmował też właści
ciel drukarni J. C. E. Dietlein25. 

Istnieje problem z korektą ważnej informacji o tym liberalnym tygodniku, 
redagowanym w Słupsku. Utrwalił się w historiografii pomorskiej zapis, że to 
gazeta słupska (Wiśniewski 1961: 145, 153). Uściślić wypada, że jego edycja 
była związana zarówno ze Słupskiem (w większej mierze), j a k  i ze Sławnem. 
Przygotowanie na etapie redakcyjnym miało miejsce w Słupsku p o d  szyldem 
rodzimego wydawnictwa (Verlag) należącego do  księgarza H. M. Fritscha, 
natomiast d r u k  (Herausgeber) odbywał się w Sławnie u Dietleina (Michaelis 
1986: 299)2 6. Do niego mogły trafiać bezpośrednio, a znacznie szybciej rękopi
sy gotowe do  składu z pominięciem placówki redakcyjnej w Słupsku. 

Trzeba wiedzieć, że przez Sławno (tu się niekiedy na krócej lub dłużej za
trzymując) podążali z Berlina d o  Słupska Louis Bauer i Lothar Bucher2 7. Oba j  
dysponowali najświeższą wiedzą (z autopsji) o bieżących pracach Landtagu 
pruskiego i z pewnością wieźli najnowszą prasę berlińską. Mogli, j a k  najszyb
ciej i w szerokim zakresie, podzielić się także z mieszkańcami Sławna zasobem 
wiedzy i refleksji z jednego i drugiego źródła - czyniąc dodatkowo własne 
zapisy, artykuły i gotowe przedruki do  „Pommersche Volksbote", sygnując j e  
na miejscu i przekazując o d  razu firmie Dietleina, który ją właśnie rozbudo
wał i unowocześnił. 

Niewykluczone, iż docierało d o  Sławna wydawane w Koszalinie (od około 
połowy 1848 do  początku 1849 roku) polityczne pismo liberalne „Der Freund 

2 5 „SchK" 1848, Nr 32: 165. Pisownia tytułu: „Pommersche Volks-Bote". 
26 Tamże błędne nazwisko słupskiego księgarza - Fritsche, winno być Fritsch. Por. „SchK", 

1848, Nr 32. 
27 Ułatwienia komunikacyjne były już wówczas istotne. Z Berlina do Szczecina wiodła 

od 1843 r. linia kolejowa, która została w 1846 przedłużona do Stargardu Szczeciń
skiego (trasa na Poznań). Dalsza podróż ze Stargardu w stronę Gdańska odbywała się 
po głównym lądowym szlaku, drogą „szosową", przez Koszalin i Sławno, ukończoną 
w połowie lat 30. XIX wieku. Kursowały po niej regularnie i sprawnie dyliżanse pasa
żerskie, pocztowo-pasażerskie, konna bądź kariolkowa urzędowa ekstrapoczta. 
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der gesetzlichen Fortschritts"28. Lecz raczej wątpliwe jest, b y  do  tak odległego 
o d  Szczecina wiejsko-małomiasteczkowego powiatu sławieńskiego, choć już  
wyraźnie zachowawczo-konserwatywnego, docierały subskrybowane egzem
plarze nawet najbardziej znanych gazet ze stolicy prowincji. Organy praso
w e  tamtejszych stronnictw i środowisk zagorzałych konserwatystów, poczyna
jąc o d  80-letniej „Stettiner Zeitung", j a k  i najnowsze („Norddeutsche Zeitung" 
i niezbyt popularna w terenie „Neue Preussische Zeitung") były pokłosiem 
narastających zróżnicowań politycznych p o  marcu 1848 roku (Jasiński 1996: 
311; Stępiński 1994a: 183-184). 

J. C. E. Dietlein, drukarz i niespełniony redaktor-wydawca, zrealizował 
swój zamiar edytorstwa prasowego p o  pięciu latach, ale był to sukces poło
wiczny. Już w pierwszych dniach kwietnia 1848 roku pojawiła się informacja 
z zapowiedzią o przygotowaniach d o  publikowania pierwszej powszechnej 
gazety tygodniowej, drugiej  w Sławnie p o  urzędowej „Schlawer Kreisblatt", 
i o warunkach j e j  prenumerowania. Była anonsowana jeszcze ogólnie jako  ge-
meinnutziges Wochenblatt29. 

Pierwszy numer pojawił się 1 maja  1848 roku p o d  tytułem „Wochenblatt 
f u r  den Schlaweschen Kreis". Była to gazeta sobotnia w dużym formacie, o ob
jętości jednego arkusza. Na treść składał się serwis  najważniejszych wiadomo
ści krajowych i lokalnych, różne informacje bieżące i notowania cenowe, po
rady, ciekawostki ze świata oraz część rozrywkowa 3 0 .  Pomimo promocji sub
skrypcyjnej  i reklamy przez trzy miesiące, między innymi na łamach sławień-
skiej „Kreisblatt", tygodnik ten nie utrzymał się na rynku z racji niedostatecz
nego zainteresowania, które czyniło edycję nieopłacalną. 

Na etapie zapowiedzi prasowej i wydruku  próbnego numeru zakończył 
swój  żywot tygodnik „Der Freimuthige", zaprojektowany jako popularny ma
gazyn literacki (JJnterhaltungsblatt) dla Sławna i regionu. Jego pomysłodaw
cą i niespełnionym w istocie wydawcą mienił się oficjalnie tutejszy nauczyciel 
(Michaelis 1986: 299). Był nim najprawdopodobniej nietuzinkowy pedagog 
szkoły miejskiej, niejaki Schmidt, którego zamiar realizowania się w profesji  
redakcyjno-edytorskiej można uważać za nową i zaskakującą próbę poszuki
wania dodatkowego źródła dochodów. Wiemy, że poza pracą w szkole trudnił 
się on hodowlą i sprzedażą kwiatów 3 1.  
28 Supozycja na podstawie anonsu urzędu landrata w Bytowie ze stycznia 1849 r. o możli

wości nabywania tego pisma za jego pośrednictwem w formie subskrypcji. Dotyczyło 
to także dwóch tytułów skrajnych konserwatystów, wydawanych w Białogardzie i Koło
brzegu (wymienionych w przypisie 49); „Biitower Kreisblatt", 1849, Nr 5. 

29 „SchK", 1848, Nr 17. Zgłoszenia subskrypcyjne przyjmował w Sławnie wydawca, w Dar
łowie urzędnik Kónigl. Domanen-Rent-Amte (Biuro Podatkowe Domeny Państwo
wej). Cena kwartalna: 7 srebrnych groszy i 6 fenigów. 

30 „SchK", 1848, Nr 18, 30. 
31 „SchK" 1848, Nr 32. 
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Położone na uboczu nadmorskie Darłowo, oddalone o d  głównego traktu 
pomorskiego, nie doświadczyło w 1848 roku właściwie żadnych niepokojów 
publicznych o wymowie politycznej, chociaż nie brakowało wśród kupiectwa 
tego miasta jednostek interesujących się przemianami liberalnymi w systemie 
gospodarki Prus. Liczącym się wydarzeniem był gwałtowny sprzeciw kilku
dziesięciu robotników portowych 22 lipca 1848 roku, którzy uniemożliwili za
ładunek i wywóz  stąd zboża statkiem norweskim, prawdopodobnie d o  Danii, 
z którą Prusy aktualnie toczyły wojnę (od kwietnia do  końca sierpnia). 

Ogólnie, darłowskie „obywatelstwo", j a k  i okoliczną majętną szlachtę, ce
chowała postawa zachowawcza, a nawet niechęć wobec przełomowych wy
darzeń na scenie polityczno-ustrojowej Prus czy też rysujących się koncepcji 
zjednoczenia Niemiec, czego wyraz dawano w kolportowanej tutaj satyrze po
litycznej (Lindmajer, w druku). 

O d  początku 1849 i w 1850 roku dostępna była w Darłowie gazeta tygo
dniowa (drukowana prawdopodobnie w Koszalinie, o objętości jednego arku
sza) „Pommerscher Volksfreund zu Riigenwalde". Miała ona specyficzny dwu
członowy podtytuł dający o d  razu pogląd co do  ukierunkowania i polityczne
go  priorytetu. Ale tylko dotarcie d o  oryginałów tej darłowskiej gazety umożli
w i  zapoznanie się z wymową treści, a więc i z intencjonalnym przesłaniem, ja
kim kierowali się inicjatorzy oraz wydawca tego tytułu. Nie m a  wątpliwości, iż 
byli to rzecznicy konserwatywnego prusko-narodowego i zachowawczo-mo-
narchistycznego nurtu ideowego. 

W dostępnych i posiadanych przeze mnie dwóch odnotowaniach istnieje 
rozbieżność, a nawet nielogiczność. W jednym zapisie - z ówczesnej notatki 
prasowej - dowiadujemy się, że gazeta ta była promowana p o d  sentencjonal
nym, wyrazistym szyldem: Z Bogiem za Króla i Ojczyznę, co przekładało się 
na bardziej rozwiniętą część drugą (podtytuł) w formie hasła i wezwania  also 
Kampffur constitutionelle Monarchie undgegen Demokratie (do walki o konsty
tucyjną monarchię i przeciw demokracji)32. To jest niespójna konstrukcja. Wal
kę  o monarchię konstytucyjną uważano przecież za przejaw dążeń o zbudo
wanie je j  liberalno-demokratycznych fundamentów (ustawa zasadnicza i par
lament). Zatem - w tym przypadku - mamy do  czynienia z błędnym wydru
kiem podtytułu przy „Pommerscher Volksfreund zu Riigenwalde". 

Ciekawe, że w gazecie szczecińskiej, będącej zapewne organem praso
w y m  tamtejszego lewicowego Volksverein (Towarzystwo Ludowe, założone 
19 kwietnia 1848 roku)3 3, reklamowany był darłowski tygodnik polityczny, 

32 „Pommersche Volksblatt", 1849, Nr 11. Ta gazeta była wydawana w Szczecinie. Wy
korzystany numer z cytowanym zapisem tytułu tygodniówki darłowskiej jest zawarty 
w oprawnym tomie rocznika „Biitower Kreisblatt", 1849 (Biblioteka AP w Słupsku). 

33 Taka jest supozycja. Skoro „Pommersche Volksblatt" była wydawana w Szczecinie jesz
cze przynajmniej wiosną 1849 r. - to przez kogo? O tej gazecie nie nadmieniają na przy
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wydawany przez drobnomieszczańsko-kupieckie środowisko konserwatystów 
mające za sobą okoliczne ziemiaństwo. Pojawił się on w okresie przygotowań 
oraz mobilizacji przed wyborami styczniowymi 1849 roku i wzmożonych 
przeciwdziałań w prowincji pomorskiej  sił skrajnie zachowawczych, ale też 
i umiarkowanie centrowych, dostrzegających potrzebę i nieuchronność kom
promisu politycznego za cenę uznania nadrzędności władzy króla nad kon
stytucją i parlamentem3 4. W niezwykle lakonicznym i skądinąd pobieżnym 
rejestrze tytułów prasowych z powiatu sławieńskiego (Michaelis 1986: 298), 
przy darłowskim „Pommerscher Volksfreund" widnieje to samo główne prze
słanie (Mit  Gottfur Kónig und Vaterland), ale myśl przewodnia jest całkowicie 
odmienna o d  poprzednio przytoczonej, lecz tym razem logiczna i zrozumiała: 
also gegen konstitutionelle Monarchie und Demokratie! (przeciw konstytucyjnej 
monarchii i demokracji!). 

O d  marca 1848 do połowy 1849 roku Prusy kroczyły zawiłą drogą k u  zbudo
waniu klasycznej monarchii konstytucyjnej. Wskutek narastającej presji i osta
tecznie w wyniku politycznego zwycięstwa skrajnych konserwatystów z obozu 
junkierskiego, w którym znaczącą rolę odegrali latyfundyści z „wiernego Pomo
rza"35, była to monarchia nieparlamentarna, bowiem oparta na trwałym funda

kład J. Wiśniewski (1961: 145) i W. Stępiński (1994a: 184; 1987: 264, 265, 268). Wiemy 
jedynie, że w rękach inteligenckiego trzonu zarządu szczecińskiego Volksverein spo
czywała prasa (Stępiński 1987: 276). Tylko jaka prasa? 

34 Takie organizacje pojawiły się w regionie: w Słupsku późną wiosną 1848 r. monarchi-
styczny Klub Konstytucyjny (bogaci mieszczanie i ziemiaństwo, niewykluczone, że 
i z majątków graniczącego powiatu sławieńskiego); przy końcu 1848 r. w Kołobrzegu 
i Szczecinku związki opowiadające się za monarchią konstytucyjną; w Słupsku 27 maja 
1849 r. tuż przed ogłoszeniem nowej reakcyjnej ordynacji wyborczej (30 maja), konser
watywny Treubund fur Kónig und Vaterland (Związek Wierności Królowi i Ojczyźnie) 
(Wiśniewski 1961: 147, 169, 173). 

35 Obóz ten wzmocniła lojalna i zachowawcza administracja, a także tradycjonalistyczne 
mieszczaństwo w większych miastach prowincji i ze środowisk rzemieślniczo-kupiec-
kich w małych miastach (co uwidoczniło się i na gruncie Darłowa oraz Sławna). Przy
kładowo baron von Senfłt-Pilsach, późniejszy naczelny prezydent prowincji pomor
skiej (właściciel dóbr Grzmiąca, pow. szczecinecki) i hrabia Hans Hugo Kleist-Retzow, 
landrat powiatu białogardzkiego, próbowali wzmocnić słowem pisanym oddziaływa
nie (zwłaszcza na wieś) konserwatywnych i zagorzałych obrońców starego neoabso-
lutystycznego porządku ustrojowo-państwowego w Prusach. Tym się kierując, poparli 
oni, także finansowo, edycję (1849) konserwatywnej „Neue Preussische Zeitung" (zwa
ną później „Kreuzzeitung") - jak się okazało niezbyt popularną. Kleist-Retzow oso
biście redagował, ukazujące się przez pewien czas, regionalne pismo „Der Pommer", 
drukowane w Białogardzie. W wyraźnie antydemokratycznym tonie utrzymane było 
promonarchistyczne pismo „Der treue Pommer", wydawane w Kołobrzegu (Stępiński 
1987: 256, 283; Jasiński 1996: 311; Wiśniewski 1961: 143, 152-153; „Biitower Kreis-
blatt", 1849, Nr 5). 
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mencie zasady o nadrzędności prerogatyw króla nad Landtagiem. Szansę na wy
kreowanie w Prusach (1848-1849) rządów parlamentarnych przekreśliła osta
tecznie konstytucja oktrojowana przez Fryderyka Wilhelma IV 31 stycznia 1850 
roku. 

Cenzura w Prusach nie została zniesiona w marcu 1848 roku, chociaż 
w okresie Wiosny Ludów panowała całkowita wolność słowa. Można mówić, 
że pod  presją narastających napięć, aspiracji i żądań społeczno-politycznych 
cenzurę zawieszono. To także miesiące, w których rozpoczął się proces kształ
towania w Prusach nowego systemu kontroli nad słowem drukowanym. Wy
dawało się, iż jakiekolwiek z tym związane przedsięwzięcia formalno-prawne 
nie zostaną wdrożone, skoro w konstytucji z 5 grudnia 1848 roku (art. 24) za
pisano całkowite zniesienie cenzury, dano gwarancje wolności słowa, wyklu
czające wszelkie formy je j  ograniczania (Rajch 2004: 32). 

Takich gwarancji nie przewidywała konstytucja z 31 stycznia 1850 roku. 
W następstwie konkretyzacji zapisów konstytucyjnych, zarówno w obszarze 
wolności słowa, zapewnienia i gwarancji wolności osobistej oraz j e j  ochrony, 
wreszcie swobody zrzeszania się i zgromadzeń, można mówić o przejawach 
budowania odtąd pruskiego państwa praworządnego (Salmonowicz 1987: 
397). Wykluczona została i w tej konstytucji, co istotne, możliwość zastosowa
nia metod „klasycznej" cenzury. 

Władza państwowa wprowadziła jednak zastępcze, lecz skuteczne środki 
zapewnienia sobie reglamentowania wolności słowa, wydając o d  połowy 1849 
d o  maja  1851 roku trzy ustawy o prasie. Podstawowy zakres zadań i obowiąz
k ó w  dawnego cenzora delegowanego przez państwo przejęli p o  1848/1849 ro
k u  ludzie uczestniczący w powstawaniu i rozpowszechnianiu książek oraz pra
sy, czyli drukarze i księgarze (Rajch 2004: 32-33; Ciżek 1997: 221). 

Następstwem regresu sił liberalno-demokratycznych w Prusach j u ż  na po
czątku 1849 roku był upadek, najszybciej w małych miastach, prasy politycz
nej, dopiero co wykreowanej przez nieliczne i ambitne, ale niezasobne finan
sowo prowincjonalne środowiska lewicowo-liberalne. Tak się stało ze słupsko-
sławieńskim tygodnikiem „Pommersche Volksbote", który przestał się ukazy
wać p o  zaledwie kilku miesiącach, prawdopodobnie już  p o d  koniec 1848 ro
ku 3 6.  Zatem miało to miejsce, podtrzymując ważność tej nieprecyzyjnej datacji, 
na około pół roku przed wyeliminowaniem z życia parlamentarnego, aresz
towaniem (13 czerwca 1849 roku) i postawieniem przed sądem berlińskim 
w styczniu i lutym 1850 roku przywódców słupskich demokratów i edytorów 
tejże gazety Louisa Bauera i Lothara Buchera (Wiśniewski 1961: 174, 176). 

36 Interpretacja na podstawie lakonicznej, a przy tym ostrożnej adnotacji, że gazeta wy
chodziła drukiem tylko w 1848 r. i to scheint nur kurze Zeit (zdaje się przez krótki czas) 
(Michaelis 1986: 299). 
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Nie wiem, kiedy dokładnie i dlaczego zaprzestano w 1850 roku drukowa
nia darłowskiego tygodnika politycznego o charakterze zachowawczego kon
serwatyzmu - „Pommerscher Volksfreund zu Riigenwalde". Rozważyć można 
dwie przyczyny, które z osobna lub łącznie dały taki skutek. Po spacyfikowaniu 
wszelkich struktur liberałów i demokratów w regionie słupsko-sławieńskim 
przez zwycięski tutaj obóz skrajnego konserwatyzmu junkierskiego i miesz
czańskiego, nie było już przeciwko komu mobilizować, zniechęcać i oskar
żać, wykorzystując w tym celu gazetę darłowską. Wydawca, ktokolwiek nim 
był, musiał w tych realiach przeliczyć skutki spadku zainteresowania czytel
niczego, rosnącą nieopłacalność z topniejącego nakładu, tracąc jednocześnie 
policyjną koncesję wydawniczą. Nieodległa przyszłość pokazała, iż prowin
cjonalnym czynnikom rządowym w powiecie sławieńskim z trudem przycho
dziło rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem prasy o zabarwieniu skraj
nie konserwatywnym. Po drugie, w sytuacji deficytu czytelniczego i finanso
wego, wydawca darłowskiej gazety politycznej tym bardziej ani nie zamierzał 
bądź zwyczajnie nie był zdolny respektować przymusu (od początku czerwca 
1850 roku) wpłacania kaucji jako formy zabezpieczenia prewencyjnego, które, 
chociaż najniższe, stanowiło kwotę wręcz nieosiągalną (nadto byłaby bezsen
sownie zamrożona), nawet bez ryzyka je j  utraty37. 

J. C. E. Dietlein, sławieński drukarz-monopolista, już jako szef firmy z li
cencją na skład urzędowej „Schlawer Kreisblatt", uzyskał w 1852 roku konce
sję i status wydawcy nowego, popularnego tygodnika, swoiście powszechnego 
„kuriera" bez działu treści politycznych, dzięki czemu uniknął zapewne uisz
czenia kaucji prewencyjnej. Był to „ Anzeiger fur  den Schlawer Kreis" zawiera
jący praktyczne porady z wiedzy rolniczej i doradztwa z tego zakresu, o pro
wadzeniu gospodarstwa domowego, przekazy i materiały z historii regionalnej 
oraz część rozrywkową (Unterhaltung). 

W przywoływanym już encyklopedycznym rejestrze prasy z powiatu sła-
wieńskiego obok tego tytułu jest tylko rok 1852, gdy zaczął się ukazywać (Mi-
chaelis 1986: 299). Skądinąd wiadomo, że był drukowany i reklamowany jesz
cze przy końcu 1860 roku, a z treści anonsów (z początku grudnia) wynika, że 
wydawca zamierzał drukować tę gazetę i w  1861 roku3 8. Prawdopodobnie ty
tuł, o którym mowa, był formowany i rozpowszechniany nie dłużej niż do po
łowy lat 60. XIX wieku. 

O d  1850 roku większość wielkonakładowych dzienników wychodzących 
w Szczecinie (i to nie tylko liberalne) propagowały wyraźnie treści antypań

3 7  W rozporządzeniu r z ą d o w y m  z 5 czerwca 1850 r. została określona rozpiętość w y s o k o 
ści kaucj i  w granicach 1000-5000  talarów, uzależniona o d  częstotliwości i mie j sca  uka
zywania  s ię  pisma/gazety (Rajch 2004:  34). 

3 8  „SchK", 1860, N r  50. 
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stwowe (Stępiński 1994a: 198). W okresie o d  2 września 1852 do  października 
1866 roku stanowisko nadprezydenta prowincji pomorskiej piastował Ernst 
Karl baron Senfft von Pilsach (Ihnatowicz, Biernat 2003: 552), zdetermino
wany i zasłużony obrońca starego ustroju Prus w miesiącach Wiosny Ludów 
(por. przypis 35). To on wykorzystał swoją pozycję i związane z nią uprawnie
nia decyzyjne, aby zwiększyć zasięg i poczytność „Norddeutsche Zeitung", ga
zety wydawanej w Szczecinie o d  lipca 1848 roku - jedynej konserwatywno-
monarchistycznej, zwalczającej postawy nie tylko lewicowo-demokratyczne 
czy lewicowo-liberalne, ale i opcję centrową (Stępiński 1994a: 184, 188; 1996: 
101-115; Ciżek 1997: 228-232). 

Gazeta ta, tzn. j e j  rzecznicy i mocodawcy, miała ambicje, j a k  najszersze
go  zagospodarowania pomorskiej konserwatywnej opinii publicznej, zwłasz
cza na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, pobudzenie do  preferowa
nia jedności skrajnie pruskiej, a jednocześnie narodowo-niemieckiej racji sta
nu, co miało odwrócić defensywny trend ruchu prawicowo-konserwatywnego 
w Szczecinie i w innych większych miastach prowincji pomorskiej. 

Nadprezydent wiosną 1854 roku rozesłał instrukcje do  władz miast, za
lecając i zachęcając do  propagowania treści „z życia prowincji" na łamach 
„Norddeutsche Zeitung" zapewne dla zwiększenia je j  poczytności. Zamierzał 
osiągnąć taki cel, nakładając na landratów obowiązek propagowania wyłącz
nie tej konserwatywnej gazety (Stępiński 1994a: 188-189). 

Z inicjatywy urzędu nadprezydenta von Pilsacha rozpoczęła się realiza
cja nie powołania d o  życia nowej konserwatywnej gazety dla prowincji po
morskiej, ale przejęcia prywatnej  i ocenianej jako mało ofensywnej monar-
chistyczno-konserwatywnej „Norddeutsche Zeitung" przez projektowane 
towarzystwo akcyjne. Aktywa powstałej w e  wrześniu 1853 roku spółki wy
dawniczej, p o d  nadzorem pierwszego urzędnika państwowego prowincji po
morskiej, zamierzano gromadzić, emitując i sprzedając akcje3 9  o nominale 
100 talarów, względnie p o  50 za 1/2 akcji, niekiedy i p o  25  talarów za 1/4 ak
cji. Rezultaty tej specyficznej ofensywy państwowej administracji prowincji 
- o d  nadprezydenta do  landratów i władz miejskich - uwidoczniły małe, 
wręcz mizerne zainteresowanie wśród majętnych właścicieli ziemskich, mię
dzy innymi w dwóch powiatach: sławieńskim, a zwłaszcza w rozległym powie
cie słupskim - bastionie junkierstwa pomorskiego. 

Wykonując zalecenia nadprezydenta, landrat sławieński von Kleist z Nie-
micy zwołał 27 czerwca 1854 roku konwent właścicieli dóbr rycerskich (człon
k ó w  sejmiku powiatowego), którzy jednak nie o d  razu złożyli konkretne za
mówienia na zakup akcji. Landrat - sam dając przykład - zebrał kwotę umoż

39 AP Koszalin, Reg. K, Abt. I, Nr 1491, f. 50. 
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liwiającą nabycie tylko dwóch akcji o pełnym nominale; na jedną pełną złożył 
zamówienie najbogatszy przedsiębiorca sławieński - młynarz Denzin4 0. 

Konwent przyniósł rezultaty p o  pewnym czasie, ale chyba nie na miarę ocze
kiwań władz. Liczba nabywców akcji wzrosła w powiecie sławieńskim w cią
g u  następnych dwóch i pół miesiąca. W połowie września 1854 roku na li
ście subskrybentów wydawnictwa „Norddeutsche Zeitung" widniały nazwi
ska 17 osób, lecz dysponowały one jedynie 11 pełnymi akcjami (razem w kwo
cie 1100 talarów)4 1. Dała znać o sobie powściągliwość i kalkulacja oszczędno
ściowa posiadaczy ziemskich powiatu sławieńskiego. To oni byli w końcu je
dynymi akcjonariuszami, nie licząc wspomnianego młynarza ze Sławna. Lan-
drat sławieński tłumaczył brak zainteresowania subskrypcją obawą miejsco
wych ziemian przed spadkiem wśród nich abonentów gazety konserwatyw
nej  „Neue Preussische Zeitung", która była wówczas chętnie czytana (Stępiński 
1996: 103). 

Chęć nabycia dwóch pełnych akcji zgłosił jedynie von Below z Głębocka, 
p o  jednej  akcji posiadało trzech właścicieli ziemskich: Mellenthin z Rzysz-
czewa, Kunde z Boleszewa i major  von Zitewitz z Biesowic (ówcześnie w po
wiecie sławieńskim). Pozostałe pięć akcji podzieliło między sobą aż 12 osób, 
w tym 10 z grona ziemiaństwa oraz zarządca i dzierżawca. I tak, p o  jednej  
dysponowały p a r y  kontrahentów: landrat i von Blumenthal z Warcina (ów
cześnie w powiecie sławieńskim); von Blumenthal z Żegocina i von Schlief-
fen z Sulechówka; von Kleist z Tychowa i hrabia von Blumenthal z Janie-
wic; Kratz - zarządca dóbr Bukowo i Wegener, dzierżawca majątku Pęciszew-
ko. Po zaledwie 2 5  talarów złożyli się na  zakup pełnej akcji czterej właścicie
le ziemscy: Griitzmacher z Karwie, Kannenberg z Garbna, Zutz z Noskowa 
i Reinhold von Woedtke z Gołogóry (rejencyjny referendarz na stażu w urzę
dzie sławieńskiej landratury)4 2. W ś r ó d  akcjonariuszy spółki „Norddeutsche 
Zeitung" był też von Senden z Nacławia z dwiema akcjami (Stępiński 1996: 
104, przypis 44). 

Status udziałowca w spółce akcyjnej  skrajnie konserwatywnej „Norddeut
sche Zeitung" nie musiał się przekładać obligatoryjnie na deklarację o j e j  sta
łym abonowaniu przez wszystkich posiadaczy takich aktywów, zwłaszcza roz
drobnionych, zbiorowych, z wielkoobszarniczej ws i  pomorskiej. Przy końcu 

40 Tamże, f. 81 i 96 (Subscriptions-Liste zur Bildung eines Aktien-Vereins behufs Ankaufs 
der Norddeutsche Zeitung in Stettin). W pow. słupskim zbyto zaledwie 2 1/2 akcji, 
w całej rejencji 29 (najwięcej w pow. miasteckim - 11), łącznie w prowincji - 80 akcji 
po 100 talarów. 

41 Tamże, f. 81 i 96. 
42 Tamże, f. 110 (Subscriptions-Liste... Schlawe, den 14. September 1854) i f. 162. R. v. Woedtke 

był w latach 1857-1875 landratem sławieńskim. 
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1854 roku dysponowali oni w rejencji koszalińskiej (wliczając powiat sławień-
ski) tylko 70 pełnymi akcjami (za sumę 7000 talarów)4 3. 

Skłonność do  eksponowania swoich konserwatywnych prusko-monarchi-
stycznych przekonań raczej nie ujawniała się wśród pomorskiego ziemiaństwa 
(na przykładzie powiatu sławieńskiego i całej rejencji koszalińskiej) w postaci 
indywidualnego czy środowiskowego (sąsiedzkiego) obyczaju oddawania się 
lekturze politycznego dziennika „Norddeutsche Zeitung" umacniającego się 
na ówczesnym rynku prasowym prowincji pomorskiej. Potwierdzają to zacho
wane lakoniczne uwagi, także burmistrza Sławna z końca września 1855 ro
ku, o braku chętnych do  abonowania tej gazety (z wyjątkiem wspomnianego 
przedsiębiorcy z branży młynarskiej)4 4. Należy zauważyć brak  potwierdzeń, b y  
ktokolwiek z Darłowa był posiadaczem akcji „Norddeutsche Zeitung", z Siano
w a  i Polanowa również. 

Landrat sławieński w końcu stycznia 1858 roku wypowiadał się na temat 
nieskuteczności zachęt do  kolejnych zakupów akcji mających wesprzeć finan
sowo dalsze, niepewne wciąż istnienie tej gazety. Co więcej, poinformował 
o wycofaniu przez miejscowych dysponentów dwóch pełnych akcji spółki wy
dawniczej, a zakupie jedynie p o  pół akcji przez wielce znaczące w powiecie 
osobistości - szambelana dworu von Kleista z Tychowa i dzierżawcę domeny 
Duninowo, Francensteina45. 

W ostateczności, to nie konserwatywna pomorska prowincja wiejsko-jun-
kierska zadecydowała o losie „Norddeutsche Zeitung", ale j e j  spadająca popu
larność w Szczecinie. W latach 1855-1858 nakład gazety zmniejszył się o 1/3, 
a definitywny upadek nastąpił w listopadzie 1859 roku (Stępiński 1996: 115; 
1994a: 191 - tu, że ta gazeta upadła w 1865 roku). 

Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie i z jakiego powo
d u  drukarz i wydawca sławieński Dietlein zaprzestał, p o  około 10 latach, ofe
rować swój lokalny tygodnik „Anzeiger fiir den Schlawer Kreis", ukazujący 
się o d  1852 roku. Raczej trudno zakładać, że na ten apolityczny tytuł praso
w y  władze prowincjonalne cofnęły m u  licencję46. Z kolei, jeżeli powodem re
zygnacji Dietleina z wydawania tej popularno-informacyjnej gazety, o bardzo 
zróżnicowanej zawartości także z zakresu przydatnego na co dzień poradnic

4 3  Tamże, f. 162; 11 akcji (jak w pow. sławieńskim) zostało rozprowadzonych w pow. szcze
cineckim, najwięcej, bo 19 w pow. Księstwo. Zastanawiająco mało, bo tylko 4 w pow. 
słupskim, tyle samo w lęborskim i miasteckim, 2 akcje w pow. bytowskim, żadnej 
w najmniejszym pow. świdwińskim. Terytorium powiatu Księstwo zostało w 1872 r. 
podzielone na trzy: kołobrzesko-karliński, koszaliński i bobolicki. 

4 4 Tamże, f. 212. Burmistrz Gersdorf do prezydenta rejencji koszalińskiej (28 IX). 
4 5 Tamże, f. 286-287, 301-302. Pisma landrata do prezydenta rejencji z 30 1,8 i 20 III 1858 r. 
4 6  Uzyskały one takie uprawnienia (w miejsce policji) od 1858 r. (Rajch 2004: 34). 
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twa, była je j  mała poczytność (ograniczona liczba prenumeratorów), to j a k  
wytłumaczyć następny pomysł tego ambitnego drukarza i redaktora. 

Z datą 1 listopada 1865 roku ukazał się pierwszy numer „Schlawer Wo-
chen-Blatt. Unterhaltungsblatt f u r  Jedermann". Redaktorem odpowiedzial
nym był oczywiście Dietlein. W założeniu miała to być gazeta ukazująca się 
dwa razy tygodniowo (środa, sobota), bez materiałów o charakterze politycz
nym, preferująca najnowsze różnorodne treści i wiadomości lokalne, z dzie
dziny gospodarczej, przekazy naukowe i o wynalazkach, płatne ogłoszenia 
i reklamy, a także fragmenty „wartościowej literatury", relacje i opisy zdarzeń 
ze świata kultury i sztuki, życia artystycznego4 7. 

Numer pierwszy tej gazety, nazwany „próbnym", okazał się zarazem ostat
nim. Przytoczone zapowiedzi o ambitnych celach i zamierzeniach redaktora-
wydawcy mogły imponować, ale próbny numer był raczej nieudany, za mało 
komercyjny, bez wiadomości lokalnych, o przypadkowych treściach, aby spo
wodować szeroki kolportaż na ograniczonym, materialnie i intelektualnie, po
tencjale odbiorczym rynku lokalnego4 8. 

W tym czasie, gdy Dietlein zanotował niepowodzenie, wychodząc z pro
pozycją swojej  nowej (chyba ostatniej) gazety, pojawił się w Darłowie dzien
nik „Wachter an der Ostsee". Jego początek przypada na 1865 (Rosenow 1932) 
lub 1866 rok (Michaelis 1986: 298). To była pierwsza gazeta (ale nie dziennik) 
w powiecie sławieńskim, wychodząca dwa razy tygodniowo (Rosenow 1932). 
Jej wydawcą był R. Torff z Darłowa. Utrzymała się na rynku tylko do  1872 ro
k u  (Michaelis 1986: 298). 

O d  1879 roku 4 9  zaczął się ukazywać w Darłowie nakładem tamtejszego wy
dawcy H. Mewesa, właściwy dziennik „Neue Hinterpommersche Zeitung"5 0, 
najstarszy w powiecie (il. 2). Brak jest adnotacji, j a k  często ukazywał się 
w pierwszych latach. Na początku X X  wieku była to na  pewno gazeta codzien
na5 1. Gdy chodzi o tytuł - nawiązywał on w pewnym sensie d o  największego 

4 7  Egzemplarz numeru 1. gazety (zaledwie czterostronicowy, formatu A4) inserowany AP 
Koszalin, Reg. K, Abt. I, Nr 1492, f. 301-304. 

4 8 W tym sondażowym numerze mamy na przykład: spóźnioną informację o zainstalo
waniu w 1863 roku nowego oświetlenia gazowego w ratuszu brukselskim i w centrum 
stolicy Belgii, o wartościach hodowlanych jednego z gatunków owiec z północnych 
Włoch, których pierwszy transport miał zostać sprowadzony do prowincji branden
burskiej, o nowej metodzie uszczelniania cylindrów maszyn parowych, o sposobie spo
rządzania dobrej jakości cementu, o hodowli żółwi we Francji, czy - może najbardziej 
istotnej - o skutecznej recepturze konserwowania mięsa. 

49 „Heimatkalender fur den Kreis Schlawe 1929". Strona tytułowa jubileuszowego numeru 
na 50-lecie gazety: 1928, Nr 248, z 20 X. 

50 W tekście Michaelisa (1986: 298, przypis 77) jest zatem istotny błąd w datacji - 1876 r. 
51 Handbuch des Grundbesitzes..., s. 21. 
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2. Winieta „Neue Hinterpommersche Zeitung", najstarszego dziennika powiatu sławień-
skiego wydawanego w Darłowie od 1879 r. 

w rejencji koszalińskiej konserwatywnego dziennika (drukowanego w Słup
sku) „Zeitung f u r  Hinterpommern"5 2, ale celem sprecyzowania kręgu od
biorców „Neue Hinterpommersche Zeitung" została zaopatrzona w podtytuł 
„Riigenwalder Zeitung"5 3 (il. 3). 

Podobnego typu, jak  darłowska „Neue Hinterpommersche Zeitung", tytu
łem prasowym był od  początku dziennik „Schlawer Zeitung" („dla miasta i oko
lic"). Zaczął on wychodzić w drugiej połowie 1886 roku (Michaelis 1986: 299; 
Wehrmann 1936; Rosenow 1932), z inicjatywy nowego właściciela zmodernizo
wanej i rozbudowanej sławieńskiej drukarni, H. Moldenhauera. Kolportaż pod
stawowy, w oparciu o zapisy abonamentowe, rozpoczął się od  1 kwietnia 1887 
roku. 

W anonsie reklamowym czytamy, że na zawartość tej gazety (zgodnie z za
miarem wydawcy) mają się składać m.in.: wstępny artykuł redakcyjny bez pre-
52 Rodowód „Zeitung fur Hinterpommern" sięga 1825 r., kiedy to rozpoczęto wydawa

nie w Słupsku pierwszej gazety tygodniowej „Wochenblatt fur die Stadt Stolp". Po Wio
śnie Ludów stała się ona organem miejscowego środowiska partii konserwatywnej 
(„Butower Kreisblatt", 1850, Nr 52). Od lat 60. XIX w. słupska „Wochenblatt..." była 
kolportowana z sukcesem wśród coraz szerszego kręgu odbiorców w innych miastach 
i rejonach wiejskich rejencji koszalińskiej (także w pow. sławieńskim) i dlatego zosta
ła zaopatrzona w podtytuł „Zeitung fur Hinterpommern". Następnie (przynajmniej 
od 1872 r.) podtytuł ten został przyjęty jako główny, a jego miejsce zajął zapis „Stolper 
Wochenblatt". W takiej formie gazeta ukazywała się trzy razy tygodniowo, a od końca 
lat 70. cztery razy (por. „SchK", 1872, Nr 103; 1874, Nr 24; 1878, Nr 22), aby z czasem 
przekształcić się (przykład już z 1880 r.) w pełnowymiarowy dziennik (6 razy tygodnio
wo) („SchK", 1880, Nr 50 s. 242; Lindmajer 1981: 327-328; tam też o innych gazetach 
słupskich i podstawa źródłowa). 

53 Nie wiadomo, czy tak było od początku (por. Michaelis 1986: 299). Potwierdzenie o za
znaczonej dwuczłonowej konstrukcji tytułu gazety mamy dopiero ze stycznia 1919 r. 
(por. inserowany egzemplarz gazety AP Koszalin, Reg. K, Abt. I, Nr 1492 z 26 I 1919 r.). 
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3. Winieta dodatku „Rugenwalder Zeitung" do dziennika „Neue Hinterpommersche 

Zeitung" 

ferencji politycznych („o charakterze bezstronnym"), doniesienia i wiadomości 
w serwisie politycznym o pracy parlamentów Prus i Rzeszy, różne informacje 
i statystyki z zakresu gospodarki lokalnej, regionalnej i całego państwa, a także 
o handlu i komunikacji, oficjalne obwieszczenia i komunikaty władz państwo
wych i samorządowych powiatu oraz miast na jego terenie, dział ogłoszeń i re
klam, wzmianki i notki kulturalne o teatrze, sztuce, literaturze, występach mu
zycznych, zapisy w kronice bieżących wydarzeń, głównie lokalnych (aus Stadt 
und Land), część rozrywkowa (np. felietony humorystyczne)5 4. 

„Schlawer Zeitung" ukazywała się początkowo pięć razy w tygodniu (po
za poniedziałkiem), następnie codziennie za wyjątkiem niedzieli (np. w pierw
szych latach X X  wieku)5 5. W 1904 roku nakład gazety wyniósł 1675 egzempla
rzy. Bezstronności w ocenie wydarzeń i apolityczności nie utrzymano. Dzien
nik ten preferował i lansował wyraźnie opcję narodowo-konserwatywną 5 6, 
która o d  dawna dominowała w społeczeństwie powiatu sławieńskiego. 

W latach 1910-1913 wychodziła gazeta „Schlawer Tageblatt", redagowa
na i drukowana w Słupsku, a będąca mutacją „Stolper Neuesten Nachrichten" 
(Michaelis 1986: 299; Lindmajer 1994a: 247). 

Sianów - położony tuż przy granicy Koszalina - nie posiadał własnej ga
zety, dla Polanowa i południowego regionu powiatu sławieńskiego w pewnym 
okresie były przeznaczone nawet dwie: w latach 1892-1916 „Pollnower Ze
itung und Generalanzeiger f u r  Pollnow und Umgebung" (przygotowywana 
w Bobolicach), a o d  1908 do  1922 roku „Pollnower Zeitung" (Michaelis 1986: 
298). Przez pewien niedługi okres, o d  15 października 1899 roku próbowała 

54 „SchK" 1887, Nr 22 (z 1 III) i Nr 25. „Schlawer Zeitung" została zamieszczona w 6. su
plemencie cennika prasowego pod nr 4947 a. 

5 5 „SchK", 1887, Nr 25; Handbuch des Grundbesitzes..., s. 21. 
56 Handelskammer fur den Regierungsbezirk Kóslin zu Stolp i Pom., 1904/1905: 80-81. 
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utrzymać się na rynku czytelniczym pięciu wschodnich powiatów rejencji ko
szalińskiej gazeta wydawana w Słupsku o długim, ale skonkretyzowanym tytule: 
„ Allgemeine Zeitung f u r  Stolp (mit Stolpmiinde), Lauenburg, Butów, Rummels-
burg, Schlawe, Zanów, Riigenwalde und das gesammte óstliche Pommern"5 7. 
Po kilku latach (około 1904 lub 1905 roku) nie figurowała już  w rejestrze słup
skich tytułów prasowych5 8. 

Jest raczej pewne, że do  rąk  - chociażby niezbyt licznych - abonentów 
ze Sławna czy Darłowa trafiały o d  połowy XIX wieku gazety z dwóch najbliż
szych i największych miast rejencji - Słupska i Koszalina. Niewykluczone, że 
były to również pojedyncze egzemplarze prasy szczecińskiej i centralnej z Ber
lina, wpisujące się w różne kręgi struktur i orientacji politycznych. 

Wychodzące w Słupsku, krócej lub na stałe (do I wojny światowej), osadzo
ne na miejscowym rynku czytelnictwa prasowego, to (w kolejności chronolo
gicznej): 1. największy przed 1914 rokiem wyraźnie konserwatywny dziennik 
rejencji koszalińskiej „Zeitung f u r  Hinterpommern" 5 9  w sensie tylko intencjo
nalnym uważający się za bezstronny politycznie; 2. efemeryczna tygodniów
ka konserwatywna „Stolper Intelligenz-Blatt", która o d  wczesnej wiosny 1850 
roku próbowała wy j ść  także poza Słupsk60; 3. konserwatywna „Volksblatt f u r  
Hinterpommern, Ost- und Westpreussen" ukazująca się tylko w latach 1873-
1879; 4. od  lat 70. XIX wieku „Stolper Post" (od początku X X  wieku w formule 
gazety codziennej); 5. „Stolper Neueste Nachrichten", drukowana o d  1909 ro
k u  (Lindmajer 1981: 327-328)6 1. 

Dostępne koszalińskie tytuły prasowe reklamowane regularnie na łamach 
„Schlawer Kreisblatt" to na przykład: 1. o największym zasięgu terytorialnym 
konserwatywna „Zeitung des Cósliner Regierungs-Bezirks", ukazująca się co 
najmniej od  początku lat 60. XIX stulecia; 2. konserwatywna „Fiirstenthu-
mer Zeitung" (w podtytule: „fur Stadt u n d  Land"), wychodząca trzy razy ty
godniowo (1872 rok), a od  początku X X  wieku jako dziennik; 3. ukazująca się 
o d  1 lipca 1874 roku „Cósliner Zeitung" (pełny dziennik; 5300 egzemplarzy 
w 1891 roku); 4. ambitny, niepolityczny, o zróżnicowanej treści dziennik 
„General-Anzeiger f u r  Cóslin und Umgegend" (ukazujący się przynajmniej  
o d  1880 roku) z cotygodniowym dodatkiem „Damen-Journal"62. 
57 AP Szczecin (stara sygnatura), Rep. 60-0bersprasidium von Pommern, Acc. 7/31, 

nr 1572, vol. 12, f. 276 v. 
58 Por. Handbuch des Grundbesitzes..., s. 21. 
59 Por. przypis 52. 
60 Mogła trafiać i do Sławna, skoro była reklamowana na gruncie odleglejszego od Słupska 

Bytowa - „Butower Kreisblatt" 1850, Nr 15 (z 10 IV). 
61 „SchK", 1878, Nr 22; 1909, Nr 29. 
62 „SchK", roczniki 1864, 1866 (passim); 1872, Nr 78; 1874, Nr 76; 1880: 242; „Allgemei-

ner Wohnungs-Anzeiger... 1891", s. nlb. (ogłoszenie reklamowe). Ok. 1904-1905 r. 
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„Fiirstenhumer Zeitung" była wydawana przez spółkę akcyjną. W je j  ra
dzie nadzorczej miejsce Huberta E. von Michaełis, wytrawnego konserwaty
sty, posła do Reichstagu (1903-1918) i pruskiego Landtagu (1905-1913), wła
ściciela dóbr rycerskich Kwasowo, zajął w 1906 roku landrat sławieński Hein
rich von Below63. 

Prowincja pomorska, jako terytorialna jednostka administracyjna, po wy
buchu wojny na początku sierpnia 1914 roku została podporządkowana do
wództwu dwóch okręgów wojskowych. Powiat sławieński wraz z miasteckim, 
słupskim, bytowskim i lęborskim należał do XVII okręgu korpusu z siedzibą 
w Gdańsku64. Władze wojskowe równocześnie z ogłoszeniem stanu wojenne
go 2 sierpnia 1914 roku przejęły przejściowo kompetencje prezydentów re-
jencji jako organów władzy wykonawczej (Wajda 1996: 38 - określił to jako 
stan wyjątkowy). Udzielały między innymi pozwoleń na organizowanie ze
brań, wykonywały cenzurę prasy. Nie wprowadzono jednak cenzury prewen
cyjnej. Stosowano ją tylko wobec niektórych pism (Czapliński, Galos, Korta 
1990: 607). Cenzura wojskowa obowiązywała dokładnie przez cały okres woj
ny. Została zniesiona 12 listopada 1918 roku (Czarnik 1977: 8-9), a więc dzień 
po przyjęciu i podpisaniu przez Niemcy warunków rozejmu, podyktowanych 
im przez dowództwo wojsk sprzymierzonych. 

2. Prasa sławieńska w latach 1919-1939 

Po zakończeniu działań wojennych w końcu 1918 roku nastąpiły w Niemczech 
radykalne zmiany ustrojowe, polityczne i społeczne. W następstwie rewolucji 
listopadowej 1918 roku kraj przekształcił się z monarchii w republikę demo
kratyczną (Weimarską). Jej podstawę określiła konstytucja uchwalona 31 lipca 
1919 roku przez Zgromadzenie Narodowe, obowiązująca od  11 sierpnia tegoż 
roku, p o  podpisaniu przez prezydenta (Kotłowski 1997: 29-30; Wąsicki 1977: 
122-132). Wszyscy mieszkańcy republikańskiej Rzeszy mieli korzystać z peł
nej wolności słowa, druku, sumienia i zgromadzeń. Mimo to zachowana zo
stała obowiązująca od 1874 roku, pośrednia forma kontroli publikacji i kara
nia za treści niezgodne z przepisami kodeksu karnego (Rajch 2004: 36-37). 

Pierwsze pięć lat istnienia Republiki Weimarskiej (1919-1923) to okres 
wielorakich napięć i zaburzeń, walk o władzę i utrzymanie nowego ustroju. 

n a  liście gazet  koszalińskich brak:  „Zeitung d e s  Cósl iner  Regierungs-Bezirks"  i „Gene-
r a l - A n z e i g e r . . p o r .  Handbuch d e s  Grundbesi tzes . . . ,  s .  21.  

6 3  „SchK", 1906, N r  30. Landrat był właścicielem d ó b r  Pieńkowo i Głębocko (Lindmajer, 
w d r u k u ;  Pommersches  Giiter-Adressbuch, Stettin 1892: 133). 

6 4  Pozostałe powiaty  re jencj i  koszalińskiej  były kontrolowane przez  służby II okręgu  kor
p u s u  w Szczecinie (Drewniak 1958: 13; 1959: 200-201) .  
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Życie społeczno-polityczne było w tym czasie zdominowane między innymi 
przez gwałtownie zaostrzającą się inflację, która apogeum osiągnęła w listo
padzie 1923 roku6 5. W tak wysoce niestabilnych ogólnych warunkach eko
nomicznych mnożyły się upadłości licznych firm handlowo-kupieckich, rze
mieślniczych, rolniczych. Uporządkowany system gospodarczy rozsypał się, 
doprowadzając także do  niebywałego spadku liczby płatnych anonsów pra
sowych i reklam. Przedłużały się perturbacje i dezorganizacja w strukturach 
i funkcjonowaniu powojennych władz administracji państwowej bądź  samo
rządowych oraz na szczeblach lokalnych, które wstrzymywały dotacje na druk  
oficjalnej ogłoszeniowej prasy urzędowej, doprowadzając d o  je j  zanikania. Tak 
też się stało ze „Schlawer Kreisblatt", która przestała się ukazywać w 1921 roku 
(Lindmajer 1994b: 290). 

Po okresie kryzysowym w latach 1914-1918, znaczonym rygorami gospo
darki wojennej, zwłaszcza p o  przezwyciężeniu inflacyjnej zapaści, nadzwyczaj 
szybko - p o  1920 roku - odrodził się w Republice Weimarskiej rynek praso
wy 6 6 .  Do przełomu politycznego w styczniu 1933 roku gazet było w Niemczech 
więcej niż w jakimkolwiek kra ju  europejskim. Wyjątkowo mocno rozwinęła 
się zwłaszcza prasa lokalna i regionalna o niewielkim nakładzie (tzw. Heimat-
presse). Dominowała ona ilościowo. Większość Niemców sięgała p o  dziennik 
lokalny, przedkładając nad inne swoją „neutralną" gazetę ojczyźnianą. 

W połowie lat 20. ponad 50% gazet niemieckich deklarowała apolitycz
ność, lecz w rzeczywistości kryły się za nią tradycyjne, konserwatywne i nacjo
nalistyczne postawy ich wydawców (Kotłowski 1997: 248). Stan ten i takie pre
ferencje potwierdza jeszcze dobitniej przegląd prasy ukazującej się w tym cza
sie na terenie rejencji koszalińskiej. Swoją przynależność partyjno-polityczną 
wyrażała w sposób deklaratywny zdecydowana większość zawężonych w swoim 
zasięgu prowincjonalnych (wręcz tylko lokalnych) gazet drukowanych w mia
stach tego okręgu administracyjnego6 7. 

Po 1918 roku, pokonując trudności okresu megainflacji, utrzymały się 
na rynku czytelniczym dwa największe dzienniki drukowane w Darłowie 
i Sławnie: „Neue Hinterpommersche Zeitung" z podtytułem „Riigenwal-
der Zeitung" oraz „Schlawer Zeitung". Natomiast „Pollnower Zeitung" w do

6 511 listopada 1923 r. za jednego dolara płacono 630 miliardów marek (Ryszka 1964: 118). 
Obszerniej o procesie deprecjacji marki niemieckiej po I wojnie światowej (do połowy 
listopada 1923 r.) - Łuczak 1984: 88-89; 2004: 106-107. 

6 6  W 1920 r. ukazywało się ponad 4500 tytułów, w 1927 - ponad 7300 (Orłowski 2006: 
416). Odmienną statystykę zamieszczają: T. Kotłowski 1997: 247 (w 1928 r. ponad 3,5 
tys. tytułów) i R. Grunberger 1987: 273 (przed nazistowskim przejęciem władzy kraj 
miał co najmniej 4700 dzienników różnej rangi i formatu). 

67 Przekonują o tym rejestry prasy wg stanu z jesieni 1924 i lutego 1928 r.: AP Koszalin, 
Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 123-126 i 371-373. 
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tychczasowej, niezależnej formule edytorskiej (własnościowej) dotrwał tylko 
do  końca 1922 roku. Ta ostatnia gazeta 1 stycznia 1923 roku przeszła w ręce 
National Druckerei- und Verlagsgenossenschaft Schlawe e. GmbH (Narodo
w y  Związek Drukarsko-Wydawniczy Sp. z o. o.) w Sławnie, wydającej m.in. 
„Schlawer Zeitung"6 8. Redaktorem odpowiedzialnym tej gazety był wówczas 
niejaki F. W. Rosenau. W Polanowie jego zastępcą, reprezentującym firmę, zo
stał dotychczasowy i aktualny właściciel tamtejszej drukarni Max Kordel, któ
r y  tym zakładem kierował jeszcze w 1934 roku6 9. 

„Schlawer Zeitung" była o d  początku uważana za organ związany z nur
tem konserwatywno-protestanckim mającym ugruntowane wpływy, zwłasz
cza w środowiskach licznej i coraz bogatszej klasy chłopskich posiadaczy 
w powiecie sławieńskim. Takie preferencje polityczne, również wśród miej
scowego junkierstwa, wrastały szybciej i mocniej z racji szerokich o d  1893 
roku wpływów zjednoczonych z partią konserwatywną organizacji Bund 
der Landwirte (Związek Rolników) oraz junkierskiego Pommersche Land-
bund (Pomorski Związek Ziemski). 

Prasa o tak jednoznacznym, skrajnie prawicowym rodowodzie j a k  „Schla
wer Zeitung", niemal natychmiast p o  klęsce II Rzeszy przeszła na usługi ogól-
noniemieckiej nacjonalistyczno-konserwatywno-monarchistycznej Deutsch-
nationale Volkspartei (DNVP, Niemieckonarodowa Partia Ludowa), utworzo
nej w grudniu 1918 roku. 

Drukowana w Sławnie „Pollnower Zeitung" nie miała do  chwili przejęcia 
określonej linii politycznej, ale jesienią 1924 roku nie było wątpliwości, że na
leżała do  tej samej opcji, co je j  nowi właściciele. 

Obie gazety ukazywały się początkowo jako odrębne tytuły, nadzorowane 
przez jednego redaktora, z myślą o rozpowszechnianiu głównie wśród ludno
ści wiejskiej środkowej i południowej części powiatu, także z zamiarem zdo
bycia zainteresowania w środowiskach pracowników i robotników miejskich. 
Przy ich opracowywaniu i drukowaniu w październiku 1924 roku było zatrud
nionych około 20 osób7 0. 

Wykupienie „Pollnower Zeitung" i przeniesienia je j  druku  do  Sławna 
próbowali wykorzystać wydawcy skrajnie prawicowego dziennika „Kósliner 
Zeitung"7 1, poszukujący dodatkowych możliwości zwiększenia nakładu i do
6 8  Siedziba: Schlawe, Stolper Vorstadt 5 (Przedmieście Słupskie). 
6 9  AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 43. Pismo landrata sławieńskiego do prezy

denta rejencji koszalińskiej z 21 III 1923 r.; Ostpommersche Firmen. Hrsg. von der In
dustrie- und Handelskammer fur Ostpommern zu Stolp, Stolp, April 1936: 72. 

70 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 148. Pismo landrata do prezydenta rejencji 
z 24 X 1924 r. Wydawnictwo posiadało jedną maszynę rotacyjną i osiem innych urzą
dzeń technicznych. 

71 Ukazywał się pod szyldem DNVP; AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 342 (wy
cinek prasowy). 
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chodów z tej gazety poprzez kolportaż w regionie polanowskim metodą prze
jęcia druku płatnych ogłoszeń, anonsów i reklam z tego terenu, dokonując 
przy tym swoistego nadużycia. Przez pewien czas, wiosną 1925 roku, w na
główkach „Kósliner Zeitung" widniał podtytuł informujący jednoznacznie, że 
jest to także gazeta dla Polanowa („oeffentliches Organ fiir Pollnow"). Na tę 
niestosowność oficjalnie zareagował nie tylko wydawca sławieński informują
cy, że jedynym oficjalnym organem prasowym dla południowego regionu po
wiatu jest „Pollnower Zeitung"7 2, ale i inne konkurencyjne wobec „Kósliner 
Zeitung" dzienniki regionalne, pisząc wprost o falsche Reklame73. 

„Kósliner Zeitung" mieniła się oficjalnym dziennikiem także dla Siano
wa 7 4, co nie wywoływało kontrowersji, zważywszy, iż to miasteczko położone 
obok Koszalina nigdy przed, j a k  i p o  I wojnie światowej nie miało własnego 
tytułu prasowego. 

O d  mniej więcej końca 1926 roku dwie gazety wychodzące osobno w Sław
nie przyjęły wspólny tytuł „Schlawer und Pollnower Zeitung"7 5, drukowany 
w nakładzie około 3100 egzemplarzy w listopadzie 1927 roku7 6. Następ
nie przekształcono odrębnie redagowaną „Pollnower Zeitung" w rodzaj do
datku  (Beiblatt) do  „Schlawer Zeitung" i w tej formule ukazywała się jeszcze 
w czerwcu 1933 roku7 7. Ostatecznie, do  połowy 1935 roku zachowała się tylko 
„Schlawer Zeitung". Była drukowana w 1932 roku w nakładzie 3500 egzempla
rzy (Czarnik 1977: 6)7 8. 

Wydawca i publikujący w „Schlawer Zeitung" to ludzie pruskiego trady
cyjnego obozu konserwatywno-narodowego, który dominował w tym regionie 
Pomorza. W latach 1919-1933 na  łamach większości prasy pomorskiej czoło
w e  miejsce zajmowała propaganda antypolska, której natężenie było szczegól
nie wyraziste w gazetach na „granicznym wschodzie" prowincji. W tej kampa
nii wręcz celowała „Schlawer Zeitung" (Czarnik 1977: 13; 1983: 333). 

Nie wszystkim związanym z tym dziennikiem, a przynajmniej nie o d  ra
zu, odpowiadała postawa politycznego konformizmu i dlatego (chociaż to 

72 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, Inserowany numer „Schlawer Zeitung" 1925, 
Nr 106, z 7 V. 

73 M.in. gazeta drukowana w Koszalinie (od kwietnia 1919 r.) „Der Hinterpommer", za
liczana do prasy socjaldemokratycznej; AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, 
Kóslin, den llten April 1923; tamże, Kolberg, den 20.3.1924; tamże, f. 137, 203 (wyci
nek prasowy), 275. 

74 Tamże, f. 185, 195. 
75 Tamże, f. 260. 
76 Tamże, Schlawe, den 2. Dez. 1927. 
77 „Pollnower Zeitung", 2 VI 1933, Nr 127. Brak informacji o wielkości nakładu. 
78 W takim samym nakładzie była wydawana „Rummelsburger Zeitung" dla pow. miastec

kiego, który był niemal o połowę mniejszy ludnościowo od sławieńskiego. 
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wyjątki)  reagowali na gwałtowność i narastającą brutalność w poczynaniach 
władz hitlerowskich, kształtujących się p o  30 stycznia 1933 roku, z lekcewa
żeniem traktujących pruską zachowawczość, zwyczajową i kulturową konser-
watywność, które próbowały utrzymywać i p o  1918 roku jednostki spośród 
arystokracji ziemskiej powiatu sławieńskiego i słupskiego. Wiosną 1933 roku 
w „Schlawer Zeitung" został zamieszczony artykuł zawierający krytykę poli
tyki personalnej rządu hitlerowskiego. Jego autorem był von Zitzewitz, wła
ściciel majątku Gałąźnia Wielka (w powiecie słupskim). Nastąpiła kontrakcja. 
Wydawanie gazety zostało zawieszone na kilka tygodni (Dopierała 1962: 201). 
Po je j  reaktywowaniu, długoletniego redaktora odpowiedzialnego F. W. Rose-
naua zastąpił, z nominacji ludzi nowej władzy, C. Schwarze7 9. 

Darłowska „Neue Hinterpommersche Zeitung" p o  I wojnie światowej tak
że była zaliczana do  tytułów spod wyraźnie akcentowanego znaku niemiecko-
narodowego (deutschnational), a była adresowana - zgodnie z zapisem spra
wozdawczym - w 2/3 do  odbiorców wiejskich, w 1/3 do  mieszczaństwa i ro
botników. Jesienią 1924 roku wydawcą i redaktorem był właściciel miejscowej 
drukarni Albert  Mewes. Gazetę rozpowszechniano wówczas w nakładzie 1800 
egzemplarzy, a pracowało przy niej 10 osób8 0. Miała ona podtytuł „Riigenwal
der Zeitung" i pełniła rolę, co uwidoczniono na stronie tytułowej, oficjalnego 
organu ogłoszeniowego magistratu i zarządu policyjnego. Dziennik przezna
czony był dla odbiorców z miasta i najbliższych okolic Darłowa81. 

1 października 1925 roku zmieniona została kolejność zapisu w składzie ty
tułowym tej gazety. Odtąd był to dziennik „Riigenwalder Zeitung" z podtytułem 
„Neue Hinterpommersche Zeitung"8 2. Jesienią 1927 roku gazeta była drukowa
na w nakładzie 2500 egzemplarzy8 3. Na koniec grudnia 1929 roku przypadł ju
bileusz 50-lecia edycji. Magistrat Darłowa zainicjował wydanie specjalnego nu
meru „Riigenwalder Zeitung", najstarszej gazety powiatu sławieńskiego, o czym 
został poinformowany prezydent rejencji koszalińskiej8 4. 

O d  połowy marca 1924 roku zaczął ukazywać się w Darłowie miesięcznik 
ilustrowany „Riigenwalder Illustrierter Woche" (il. 4). Inicjatywę wydawniczą 

79 „Heimat-Beilage. Sonderbeilage der »Pollnower Zeitung«". Juni 1933 (stopka redakcyjna). 
80 AP Koszalin, Reg. K, Acc 16/44, Nr 3404, f. 147. Drukarnia posiadała dwie maszyny ty

pograficzne (Schnellpressen) i kilka małych pras tyglowych (Tiegelpressen). Taki sam 
nakład przy końcu 1926 r. (tamże, f. 276). 

81 Tamże, f. 147. Strona tytułowa tej gazety z 261 1919 r. Duży format, układ trzyszpaltowy. 
82 Tamże, f. 147. Schlawe, den 12. Okt. 1925. Zdarzają się mylące informacje, że to dwie 

różne gazety. Por. tamże, f. 342. Wycinek drukowany „Die Pommersche Presse". Błąd 
w dacie zmiany nazwy - u Michaelisa (1986: 299) jest 1926 r. 

83 AP Koszalin, Reg. K, Acc 16/44, Nr 3404, Riigenwalde, den 28 Nov. 1927. 
84 Tamże, f. 468. Pismo magistratu z 11 XII 1929 roku. Prezydentem rejencji był wówczas 

dr Curt Cronau. 
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podjął tamtejszy drukarz Edmund Scholich, właściciel firmy spadkobierców 
Augusta Petereita. Pismo to, w nakładzie 500 egzemplarzy (taki przy końcu 
1927 roku)8 5, było składane metodą wklęsłodrukową w wydawnictwie Phonix-
Berlin-Schóneberg. Arkusze pisma przywożono stamtąd d o  Darłowa, gdzie do
łączano sporządzane na miejscu załączniki w postaci różnorodnych ogłoszeń, 
reklam, informacji z miasta i regionu, a następnie formowano d o  finalnej po
staci. Przy tych czynnościach pracowały w Darłowie trzy osoby. Pismo było 
apolityczne, przeznaczone dla ogółu mieszkańców z miasta i okolic86. 

Z dziennikami ze Sławna i Darłowa należy powiązać dodatki publikacyjne 
w formie swoistych periodycznych załączników, poświęcone określonej pro
blematyce. 

O d  końca 1923 roku (koniec megainflacji) pojawił się w Sławnie, wydawa
ny przez co najmniej  pięć lat, miesięcznik „Der praktische Landwirt" z pod
tytułem „Landwirtschaftliche Monatsbeilage der »Schlawer Zeitung«" Nie był 
drukowany regularnie - d o  kwietnia 1927 roku ukazały się 34 numery, o śred
niej objętości 6,5 strony małego formatu. W głównej mierze (jak się wydaje) 
zawierał bieżące dane statystyczne i specjalistyczne materiały, porady i uwa
gi z zakresu szeroko pojętego rolnictwa - w sensie ogólnym i jego regionalnej 
specyfiki, np. dostępny numer 34 tego miesięcznika z kwietnia 1927 roku liczy 
zaledwie cztery strony formatu A4, zajęte prawie w całości przez najbardziej 
aktualne zestawienia statystyczne, charakteryzujące stan i osiągnięcia rolnic
twa powiatu sławieńskiego87. 

Drugi dodatek do „Schlawer Zeitung" to wartościowy poznawczo rodzaj mie
sięcznego biuletynu (Mitteilungsblatt) historycznego poświęconego przeszłości 
ziemi sławieńskiej, „Heimat-Beilage. Sonderbeilage der »Schlawer Zeitung«"88, 
wydawany w latach 1924-1939, okresowo nieregularnie89 (il. 5). 

W identycznej formule redakcyjnej, ale o mniejszej objętości, był utrzyma
ny też nieperiodycznie miesięczny historyczny dodatek do  „Pollnower Zeitung", 
odkąd była wydawana w Sławnie - „Heimat-Beilage. Sonderbeilage der »Poll-
nower Zeitung«"90. 

Wydawca „Neue Hinterpommersche Zeitung", czyli o d  1925 roku „Riigen-
walder Zeitung", przekazywał czytelnikom, poczynając o d  drugiej  połowy 
8 5 Tamże, f. 373. 
8 6 Tamże, Schlawe, den 5. Mai 1924; 24. Oktober 1924; tamże, f. 67 - inserowany egzem

plarz pisma, 1924, Nr 7. 
87 Inserowany: AP Szczecin, Kulturamt Schlawe, Nr 7. 
8 8 Tytuł według numerów pisma z IX 1931, IV, V i XI 1932 r. 
8 9 Taki okres ukazywania się miesięcznika (zapisanego niewłaściwie jako „Heimatbeila-

ge der »Schlawer Zeitung«") podał Michaelis (1986: 299). Wniosek o nieregularności 
w cyklu edycji na podstawie egzemplarza z września 1931 r., który nosi kolejny numer 
55. Format 31 x 24 cm, objętość 8 stron. 

90 Egzemplarz z czerwca 1933 r., 4-stronicowy. 
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5. Winieta „Heimat-Beilage", comiesięcznego dodatku do „Schlawer Zeitung", poświęco
nego przeszłości ziemi sławieńskiej 

1923 roku, bezpłatne numery dwóch czasopism poświęcone wielorakiej tema
tyce z historii ziemi sławieńskiej, zwłaszcza j e j  północno-zachodniego regio
nu, który przez wieki (od reformacji do  początku XIX stulecia) stanowił naj
większą na Pomorzu brandenbursko-pruskim darłowską domenę państwową 
(własność panującego). O w e  dodatki nosiły tytuły: „Aus der Heimat" i „Das 
Riigenwalder Amt" 9 1 .  

W prowincji pomorskiej NSDAP Adolfa Hitlera pozyskała pierwszych 
sympatyków oraz zwolenników w 1922 roku w Szczecinie, Greifswaldzie i Pa-
sewalku, którzy na początku 1923 roku podjęli legalną działalność, rejestrując 
tam grupy lokalne. W tymże roku podobne struktury partyjne uformowały się 
m.in. w Kołobrzegu, Koszalinie i Słupsku (Drewniak 1962: 17; Czarniak 1969: 
15; 1983: 279-280). Po nieudanym puczu monachijskim Hitlera 8 - 9  listopada 
1923 roku, na mocy przepisów o stanie wyjątkowym, 20 listopada wyszedł za
kaz działalności partii nazistowskiej (Kotłowski 1988: 173-180)9 2. 

Z zawoalowaną, ale konkretną w formie i treści inicjatywą działaczy i po
pleczników zdelegalizowanej NSDAP mamy do  czynienia w Słupsku co naj
mniej o d  początku września 1924 roku, a zatem kiedy Hitler siedział jeszcze 
w więzieniu (do grudnia), a początek następnej fazy rozwoju NSDAP dało 
w lutym 1925 roku tzw. odnowienie partii (Neugrundung)  (Czarnik 1969: 15; 
1983: 279). Co było potwierdzeniem takiej działalności? 

91 Są wymienione w nagłówkach stron tytułowych dziennika darłowskiego, np. „Riigen
walder Zeitung" z 20 X 1926, Nr 248 i z 20 X 1929, Nr 248. Por. też „Heimatkalender 
fur den Kreis Schlawe" 1927 i 1929 (w obu przypadkach bns., w dziale reklam). 

92 Autor ten użył dwóch pojęć: stan wyjątkowy (s. 176) i stan wojenny (s. 180). 
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Z datą 6 września 1924 roku ukazał się w Słupsku pierwszy numer tygo
dnika na obszar rejencji koszalińskiej „Der Vólkische", z podtytułem „Deut-
schvólkisches Wochenblatt f. Hinterpommern" (ii. 6). Pismo przygotowywał 
w Słupsku Bruno von Salomon, zamieszkały przy ówczesnej Langestrafie 61, 
był jego redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą 9 3 .  

Było to pisemko ideologiczne i propagandowe (w formacie A4), żadną 
miarą jakiś kolejny tytuł „neutralnej", prowincjonalnej czy wręcz regionalnej 
gazety ojczyźnianej, lecz spod deklarowanego kierunku, wyraźnie akcentowa
nego przez miejscowe władze państwowe, w szerokim pojęciu narodowego 
(politische Richtung: Vdlkisch)94. Z informacji sprawozdawczej landrata słup
skiego z 18 listopada 1924 roku nie dowiadujemy się o wysokości nakładu 
ani do  jakich grup  zawodowych i społecznych ten tygodnik zamierzano ad
resować9 5. Istotny natomiast jest fakt, że był on drukowany w Sławnie razem 
ze skrajnie konserwatywną „Schlawer Zeitung" w wymienionej j u ż  tamtejszej 
spółce wydawniczej 9 6.  

Tytuł tego pisma nawiązywał jednoznacznie d o  będącego wówczas na in
deksie ogólnoniemieckiego oficjalnego organu NSDAP (od grudnia 1920 ro
ku) dziennika „Vólkischer Beobachter" (Kotłowski 1988: 151; Czarnik 1976: 
22-25), a także do  niezwykle rozgałęzionego w Niemczech (początek 1919 
- sierpień 1922) ruchu  vólkische w postaci nacjonalistycznych ugrupowań, or
ganizacji, nawet zbrojnych związków (paramilitarnych) (Kotłowski 1988: 165, 
168, 173; Banaszkiewicz 1968: 296-297, 379). 

Nie bez  podstaw zakładamy, że przynajmniej w Słupsku (na wschodnich 
rubieżach prowincji pomorskiej) posiadała swoją filię, utworzona w lutym 
1919 roku, największa organizacja nacjonalistyczno-paramilitarna Deutsch-
Vólkischer Schutz- u n d  Trutzbund (o ścisłych kontaktach z raczkującą wów
czas NSDAP), bowiem miała swoje wpływy i członków w najdalszych zakąt
kach kraju (Banaszkiewicz 1968: 296). 

Można domniemywać, że wydawca „Der Vólkische", Bruno von Salomon, 
nie działał sam, a zainicjował „śmiałą" edycję takiego pisma, nie poświęcając 
własnych pieniędzy. Środki finansowe mogły pochodzić chociażby ze „spad
ku", jaki odziedziczyła NSDAP p o  likwidacji wspomnianego Związku, co na
stąpiło w czerwcu-sierpniu 1922 roku (Banaszkiewicz 1968: 297). Nie był sam 

93 Strona tytułowa numeru 1 tego tygodnika inserowana: AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, 
Nr 3404, f. 102. Langestrafie (Lange-Strafie) to dziś ul. Mostnika (Romanow 2001: 108). 

94 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 102. Bądź - precyzując - jako tygodnik 
pod szyldem niemiecko-narodowym (deutschvdlkisches Wochenblatt); AP Koszalin, 
Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, Stolp, den 9. Sept. 1924. 

9 5 W obu przypadkach wskutek odmowy wydawcy. 
9 6  AP Koszalin, Reg. K, Acc 16/44, Nr 3404, f. 124, 152-153. 

251 



JÓZEF LLNDMAJER 

i CtaltuunniMt 15 

i&mm* 
O t U T K H y d L K I H H Ł ł  WOchtN&LATT f .  tflNTCfcPOflMCft N 

f jałirgang 0onnabenś>, 4t 0dieiMng 
nn. •••••• 

Tlummcr 1 
1^%= f hima$tt>tx: $r»»# #, &<tit>mn. 

: StrbftwBaf Ś«i if»?f(tSU8»l»*rs 
P«ms> o 6aJsrniea, «łotp, 

f fknf «.*&.. -3 Jelp, f 
|t Ofcft Nrd> f W «  0,3?» łfialfematf 

SĄsii 
Vanę<HroM 6«- / ; &btM«y»nttni K w a t l i ^  8ut$ 

8,16 / 3*tjteHttngłt) OKtbtn ferl ben <$e\ 
bu ii) bt« bet b«n Cti(rł*6*?»<tl«n cbtt Mffi tUtteg < _ -ftmmmtn. / ftłłt b*n gflll, b«Ś *«K& Głowił 61ł 3<tla«fi 
fiidjł, i>6«r * W  »« *M «»jd&nb!gt*n go!$f ft<^#i«fłi f#nn, *tt 

mi au4 b «  ?<łn«n 'HnSpradj ««{ £»ff4&biguH# 

JAt 7 «h*fe*»u msirntittpm 10 ; 
%8«fjtekł«ł 70 fSilUmtSjr *Wltt 3<ik 48®sSfejH««n<ł f 

f | i r  AftfaśrtenonjłtjKn, S*tBtngł?s{!w ««»>, *ww« M *S?n «t&fcrrt* 
łtnb ©fcfcrtfcNanjir * * « - » —  " Ł - — -  — 

) ta^tie »nb b<r 

f i n  k r a f t x g c 0  ^ u p o r  
entbietet „I>er Dolkifdie" nllcn frcuu*en ra 0taM un6 Canfc! 

lt>arum er erfdiietten ift ? frngt nur einen bet âlillofen au, riinterpammern 5er DiSIkifd] tft 
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djrlidicn Kampfer geliort melir roie ein <8eronn5 unb eine gto0e <Sefl<|j. <£in reiner K>ille getiort on̂ u 
mb ein tnuteres fjet'3 unb ein blnnker 0d]il6! 

0o ?ielie óenn „3>et t>61kifd]e" hinnns, um Me 0diroadicn 3" roed;en, mit ben freunben ju flreiten, 
i» Dolkotum 3U fdiirmen uni> jfili ?u erjroingen 6en i>olkifdien 0ieg. ^ & g j 

6. Strona tytułowa propagandowego pisma „Der Vólkische" wydawanego w Słupsku 
od września 1924 r. 
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i czuł się pewnie w mateczniku pomorskich środowisk nacjonalistycznych 
i antyrepublikańskich, silnych i o d  dawna ugruntowanych chociażby w powie
cie słupskim czy też sławieńskim, kontestujących z wrogą nostalgią współcze
sną sytuację ustrojową i polityczno-społeczną Republiki Weimarskiej. 

Tuż p o d  wierszem głównego tytułu słupskiego (po części sławieńskiego) 
pisma „Der Vólkische" została umieszczona - i to wcale nie symbolicznych 
rozmiarów - znana już  wówczas powszechnie i kojarzona swastyka (Haken-
kreuz) - logo partii nazistowskiej, która była przecież rozwiązana, a działal
ność zakazana. 

W artykule wstępnym, autorstwa Brunona von Salomon, otwierającym 
edycję „Der Vólkische" (i na obszar powiatu sławieńskiego), wczytujemy się 
w zawoalowany przekaz pełen patosu o intencjach, motywach, celach i zada
niach czy wręcz posłannictwie, które przyświecały wydawcom tego pisma. To 
były słowa układające się w przewodnie zdania, niewiele odbiegające o d  zasad 
programowych byłego Deutsch-Vólkischer Schutz- und Trutzbund (Banasz-
kiewicz 1968: 296, przypis 90), nie tak dawno idącego ręka w rękę z Adolfem 
Hitlerem. 

W tekście inauguracyjnym „Der Vólkische", poprzedzonym przez mocne 
„Heil" skierowane do  przyjaciół w miastach i na wsi  regionu, tuż pod  haken-
kreuzem nie znajdziemy odwołania się d o  żadnej partii, ideologii, konkretnego 
przywództwa. Są za to, jakże specyficzne, pytania i wezwanie pod  adresem czu
jącego się prawdziwym, b o  narodowym Niemcem mieszkańca na wschodzie 
prowincji pomorskiej (Hinterpommern). Oto przykłady: Dlaczego nie wal
czysz za naszą świętą sprawę? Dlaczego zadowalasz się tylko poczuciem, że jesteś 
narodowcem, nie wchodząc w nasze mężne i zdecydowane szeregi? Dlaczego po
zostawiasz innym spór o cele, które ty sam musisz dobrze określić? Stojąc samot
nie na stronie, nie czujesz, że dla Niemiec istnieją [dwie drogi] - narodowe zwy
cięstwo lub śmierć narodu! (Vólkischer Sieg oder Volkes Tod!). 

„Der Vólkische" ukazywało się dlatego, żeby wartościowa  nordycka krew 
nie poświęcała się dla pozoru, kłamstwa i tchórzliwego oszustwa. Pismo to  chce 
być nosicielem flagi ze swastyką (Bannertrager will er sein der Hakenkreuzfah-
ne) i zebrać wszystkich tych, których motto brzmi:  Lepiej umrzeć, niż być nie
wolnikiem (Lever dot as Sklav). „Der Vólkische" ukazuje się, b y  obudzić sła
bych, walczyć wraz  z przyjaciółmi, zapewnić ochronę narodu (Volks tum)  i do
prowadzić do  ludowego zwycięstwa (den vdlkischen Sieg). 

Na początku lipca 1924 roku ukazał się w Słupsku z inicjatywy ludzi zwią
zanych z młodą prawicowo-liberalną Deutsche Volkspartei (DVP, Niemiecka 
Partia Ludowa, utworzona w grudniu 1918 roku) pierwszy numer miesięczni
ka  „Der Burger. Stolper Monatsschrift f u r  Gemeinde- u n d  Staatspolitik"97. Wy
97 Egzemplarz inserowany w AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 89. 
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dawcą był miejscowy profesor gimnazjalny Hans Binsch, redaktorem odpo
wiedzialnym Friedrich Schórken, przewodniczący słupskiej komórki DVP9 8. 

Już p o  rozprowadzeniu pierwszego numeru „Der Burger" 9 9  zapadła de
cyzja, że będzie on wydawany co dwa tygodnie1 0 0, zaś jego druk, w nakładzie 
6000 egzemplarzy, został przeniesiony na pewien czas do  Darłowa101. Nie wia
domo, j a k  długo to pismo utrzymywało się na słupsko-wschodniopomorskim 
rynku czytelniczym, przeznaczone było bowiem głównie dla tutejszych śro
dowisk mieszczańskich i inteligenckich, także centrowo-liberalnych. Wycho
dziło na pewno przy końcu 1926 roku, drukowane w tym samym nakładzie. 
W następnych miesiącach tytuł ten zniknął z oficjalnej sprawozdawczości. 
Nie był wymieniany na liście gazet ukazujących się w Słupsku późną jesienią 
1927 roku1 0 2. Należy wnosić, że z jakichś powodów d r u k  został zawieszony, ale 
na początku 1928 roku znane były zamiary jego reaktywowania z umiejsco
wieniem druku w Słupsku103. 

O d  1924 roku Niemcy weszły w pięciolecie rozkwitu gospodarczego i więk
szej stabilizacji politycznej (1924-1929). Powrócił także optymizm i ożywienie 
w życiu społeczno-publicznym. Ludzie potrzebowali coraz szerszego dostę
p u  do  wiedzy i wszelkich bieżących informacji. Przed rewolucyjną epoką ra
dia najważniejsze miejsce wśród mediów zajmowała oczywiście prasa, jedyny 
i najsilniejszy środek oddziaływania na społeczeństwo, opinię publiczną. We
dług stanu z końca 1924 roku, w rejencji koszalińskiej tylko trzy miasta (Łeba, 
Karlino, Sianów), na ogółem 23, nie wydawały własnych dzienników, na po
czątku 1928 roku było ich cztery, bowiem doszedł Czaplinek1 0 4. Tylko nielicz
ne dzienniki w tej części Pomorza uważały się za bezpartyjne, bądź neutralne 
(„bezstronne") i wszystkie one notowały najniższe nakłady1 0 5. 
98 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 89. Strona tytułowa „Der Burger" (forma

tu A4), swoje nadzieje i życzenia pod adresem tego pisma wyraził nadburmistrz Słup
ska, Zielke. 

9 9 Skład w słupskiej drukarni Ottona Kellerstrassa przy Goldstrafie 20, dziś, od 1959 r., 
ul. Zamenhofa (Romanow 2001: 107). 

100 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404: Stolp, den 5. August 1924 (sollfortan ober 14 
tagig erscheinen). 

101 Tamże, f. 152 (Stolp, den 18. November 1924). Tu błędnie podane nazwisko wydawcy: 
Bintsch (podobnie f. 124). 

102 Tamże, Stolp, den 1. Dez. 1927. 
103 Tamże, Stolp, den 13. Febr. 1928. 
104 W oparciu o zestawienia w AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 123-126 

i 371-373. Uwaga: przerwa w edycji własnej gazety w Czaplinku była okresowa, bowiem 
w 1932 r. wychodziło tam pismo codzienne w nadkładzie 1450 egz. (Czarnik 1977: 6). 

105 W 1924 r. trzy dzienniki (Bobolice, Okonek i jeden słupski) o łącznym nakładzie zale
dwie 2900 egzemplarzy, w 1928 r. pięć (Bobolice, Drawsko Pom., Okonek i dwa dzien
niki słupskie) - łącznie 7850 egzemplarzy; AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 
123-126 i 371-373 (i obliczenia własne). 
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W latach 1919-1933 na wschodzie prowincji pomorskiej p o d  względem 
liczby tytułów i nakładów dominowała prasa spod skrzydeł skrajnej prawicy. 
W 1924 roku na ogółem 26  dzienników w rejencji koszalińskiej, które uważam 
za polityczne i opiniotwórcze, aż 17 poświadczało swoją łączność z ideologią 
DNVP, w tym dwie gazety powiatu sławieńskiego, wychodzące w Darłowie 
i Sławnie (wraz z mutacją dziennika polanowskiego). Dane o tej przewadze 
dopełniły trzy inne tytuły mieniące się ogólnie jako prawicowe1 0 6. W 1928 ro
k u  DNVP dysponowała 15 dziennikami w tym regionie, a trzy dalsze przyzna
wały się d o  podobnego lub zbliżonego profilu politycznego1 0 7. 

Po I wojnie światowej nowo powstała DNVP na czele z Alfredem Hugen-
bergiem była coraz potężniejszym ugrupowaniem antyrepublikańskim, a za
tem antysystemowym. Przejęła ona i przystosowała do  aktualnej rzeczywi
stości oraz swoich potrzeb ideologię i metody dawnej  partii skrajnie konser
watywnej, bardzo silnie osadzonej w świadomości i działalności politycznej 
na wsi  powiatu sławieńskiego o d  lat 60. XIX wieku. 

Stronnictwo Alfreda Hugenberga do  1930 roku, czyli wyraźnego wzrostu 
znaczenia i wpływów partii hitlerowskiej, to najlepiej wykrystalizowany i naj
silniejszy w Niemczech obóz opozycji prawicowej przeciw ustrojowi demo-
kratyczno-parlamentarnemu Republiki Weimarskiej. Jego siła oddziaływania 
tkwiła w tradycji, ugruntowanej geografii społecznej i politycznej. Prawie cała 
ludność rolnicza, także i w powojennych Niemczech, należała bowiem do  an-
tyrepublikańskiego obozu skrajnej prawicy. To ona w Niemczech, na Pomorzu, 
ze wsi  powiatu sławieńskiego oddawała głosy na  deutschnationale, a w miarę 
zaostrzającego się kryzysu gospodarczego i politycznego w latach 1930-1932, 
gdy Hugenberg utworzył wspólny front z nazistami, przechyliła szalę zwycię
stwa na rzecz hitlerowców (Kotłowski 1997: 350, 356). Prowincja pomorska, 
z powiatem sławieńskim na czele, dała przekonujące potwierdzenie takiego 
trendu politycznego. 

Indoktrynacja uprawiana przez nową skrajną opozycję prawicową p o  1918 
roku przy pomocy prasy, jako podstawowego nośnika masowego przekazu, 
trafiała na podatny grunt w powiecie sławieńskim. Służyły temu nie tylko zna
ne nam, rodzime dzienniki polityczne ukazujące się w Sławnie i Darłowie 
(w sumie 5600 egzemplarzy na początku 1928 roku), ale także najstarsza i naj
większa gazeta codzienna w rejencji koszalińskiej, opanowana również przez 
DNVP, wydawana w pobliskim Słupsku „Zeitung f u r  Hinterpommern" (1924 
rok - 20 000 nakładu), wychodząca o d  1927 roku p o d  zmienionym tytułem 

106 Rechtsgerichtet, rechtsstehend lub powiązane z pomorskim Landbundem; na podstawie 
źródła: AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 123-126. 

107 Deklarowały się jako organ bądź „głos" narodowej prawicy (national), względnie ogólnie 
- prawicy; na podstawie źródła: AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 371-373. 
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„Zeitung f u r  Ostpommern" (1928 rok - 22 000 nakładu), z przeznaczeniem 
do  kolportażu głównie w powiecie słupskim, lęborskim, bytowskim, miastec
kim i sławieńskim1 0 8 (il. 7). Raczej jest pewne, że w powiecie sławieńskim była 
prenumerowana „Kósliner Zeitung", przejęta w 1921 roku przez DNVP (1928 
rok - 10 000 nakładu, w 1929 - 12 000)1 0 9. 

W znacząco mniejszym stopniu mogło się uwidocznić w tym powiecie za
interesowanie koszalińskim socjaldemokratycznym dziennikiem „Der Hinter-
pommern", w co najwyżej zróżnicowanym i topniejącym środowisku miesz-
czańsko-kupieckim bądź inteligenckim Darłowa, Sławna, wśród nielicznych 
przedstawicieli robotniczego Sianowa. Dziennik ten 1 1 0  wychodził sześć razy 
w tygodniu i w znaczącym, j a k  na ten region, nakładzie: 1928 rok - 4500,1929 
- 6800, w latach kryzysu gospodarczego około 5000 egzemplarzy1 1 1. 

W pojedynczych przypadkach bezpośredni wpływ na kształtowanie opi
nii publicznej w miastach i obszarach wiejskich powiatu sławieńskiego miało 
też czytelnictwo prenumerowanych dzienników centralnych i szczecińskich. 
Nie da się oszacować, nawet w przybliżeniu, statystyki konkretnych tytułów 
takich „politycznych gazet", rozprowadzanych na terenie dużego powiatu sła
wieńskiego (ponad 70 000 mieszkańców), mając teraz do  dyspozycji tylko re
jestry zbiorcze dla całej rejencji koszalińskiej z 1928 i 1930 roku1 1 2. 

Ale  i te dane nie pozostawiają wątpliwości co do  politycznych preferen
cji odbiorców, pośrednio i na  terenie powiatu sławieńskiego. W 1930 roku, 
w porównaniu do  wyników sprzed dwóch lat, spadła nieco liczba zamawia
nych tytułów prasowych z 27 d o  23 egzemplarzy, być może z powodu narasta
jącego w Niemczech kryzysu gospodarczego (1929-1933), więc i przymuso
wych oszczędności w budżetach domowych. 

W tym czytelnictwie p r y m  wiódł, co nie dziwi, szczeciński dziennik skraj
nej prawicy „Pommersche Tagespost" - organ DNVP (2505 i 1932 egzempla
rzy)1 1 3. Ciekawe, że nie było zainteresowania ugruntowanym na rynku praso-

108 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 372; Czarnik (1977:12) podał, że zmiana ty
tułu „Zeitung fur Hinterpommern" na „Zeitung fur Ostpommern" nastąpiła w 1926 r. 

109 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 372,407 (wycinek prasowy). Według Czar-
nika (1977: 6), „Kósliner Zeitung" wychodziła od 1825 r. Przed I wojną światową była 
uważana za dziennik środowisk liberalnych; AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, 
f. 192-193. 

110 Ukazywał się od kwietnia 1919 do początku 1923 r. pod tytułem „Volkszeitung fur Hin
terpommern"; AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404: Koslin, den llten April 1923. 

111 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404: „Der Hinterpommer", 1929, Nr 100, s. 30; AP 
Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 372; też Czarnik (1977: 10). 

112 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 443-444 i 480-481. Spisy zawierają tytu
ły gazet i czasopism w liczbie co najmniej 100 egz. każdy, rozprowadzanych systemem 
pocztowym wg stanu na 1 listopada 1928 i 1930 r. 

113 Tamże, f. 444. 
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©eiloge dcc 5ciiung file ©ffpommetn 

7. Winieta „Ostpommersche Heimat", dodatku do „Zeitung fiir Ostpommern", wychodzą
cego od 1927 r. 

w y m  w zachodniej części prowincji dziennikiem starej „zrównoważonej kon
serwy"  „Pommersche Zeitung", ukazującej się w Szczecinie o d  1853 roku (Stę
piński, Włodarczyk 1994: 912). Gazeta ta została przejęta przez nazistów (por. 
przypis 118). 

Na drugim miejscu znalazło się pismo „Gesellige" (1766 i 1270 egzempla
rzy), na dalszych dwa  mieszczańskie dzienniki szczecińskie zaliczane d o  libe
ralnych - „Stettiner Abendpost" (722 i 702 egzemplarze) i apolityczny „Gene-
ralanzeiger fiir Stettin und die Provinz Pommern" (620 i 585 egzemplarzy). 
Daleko za nimi był dziennik partii demokratycznej „Ostseezeitung", a zwłasz
cza szczeciński SPD-owski (od 1885 roku) organ „Volksbote", którego prenu
merata spadła w 1930 roku poniżej 100 egzemplarzy1 1 4. Niewiele sprowadzano 
informacyjnych oraz wyważonych opiniotwórczo politycznych gazet berliń
skich i o zasięgu ogólnoniemieckim1 1 5. 

Centralny organ nazistów „Vólkischer Beobachter" nie był w 1928 roku 
odnotowany na liście gazet prenumerowanych w okręgu koszalińskim (powy
żej 100 egzemplarzy). Przy końcu 1930 roku rozchodził się w liczbie tylko 488 
sztuk1 1 6, z tego jakaś znacząca część na terenie powiatu sławieńskiego, gdzie 
wpływy NSDAP wyraźnie wzrastały dzięki wspomnianej  polityczno-eduka-
cyjnej  roli rozsadnika ideologii narodowej w wydaniu hitlerowskim, odgry
wanej skutecznie przez DNVP. 

114 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, f. 481.0  przynależnościach partyjnych wymienionych 
gazet na podstawie Stępiński (1994b: 737-753); Czarnik (1977: 10) twierdzi, że szcze
ciński „Volksbote" był wydawany od 1893 r. 

115 Np. „Berliner Morgenpost", mieszczańska „Berliner Tagablatt", „Berliner Lokalanzeiger", 
„Berliner Blatt", „Berliner Allgemeine Zeitung" (od 160 do 520 egz., z tendencją spadko
wą przy wszystkich tytułach), „Deutsche Tageszeitung", „Deutsche Allgemeine Zeitung", 
„Deutsche Zeitung" (170 do 550 egz.; także z regresem zamówień pocztowych). 

116 AP Koszalin, Reg. K, Acc. 16/44, Nr 3404, f. 481. Nakład tej gazety, wliczając wszystkie 
wydania terenowe, wzrósł ze 116 000 egz. w 1932 r. do 742 000 w 1939 (Czarnik 1976: 
97, tab. 2). 
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Nie był to zatem przypadek, że na wschodzie prowincji pojawiły się, z ini
cjatywy kierowników tamtejszych powiatowych komórek NSDAP, różne pi
sma hitlerowskie (mniej lub bardziej efemeryczne). W ś r ó d  nich należy wy
mienić „Der Ostpommersche Kampfer" drukowany w Sławnie w 1931 roku 
(Drewniak 1962: 264), j a k  też z tego samego roku słupski tytuł spod znaku 
swastyki „Die Fackel", doprecyzowany następnie w nazwie (od października 
1931 roku) jako „Stolper Fackel"117, który był na pewno dostępny za pobli
ską granicą powiatu sławieńskiego. Nie posiadam jeszcze konkretów o roz
powszechnianiu w rejencji koszalińskiej, tym bardziej na terenie powiatu sła
wieńskiego (co z pewnością miało miejsce), tygodnika kierownictwa okręgu 
pomorskiego NSDAP „Die Diktatur" (od 1929 roku), który w lipcu 1932 roku 
został zastąpiony przez oficjalny dziennik nazistów w tej prowincji „Pommer-
sche Zeitung"1 1 8. 

O d  1920 roku wydawany był w Szczecinie dla całej prowincji dziennik 
władz okręgowych Kommunistische Partei Deutschlands (KPD, Niemiec
ka Partia Komunistyczna) „Volkswacht", w latach 1930-1932 szykanowany 
i okresowo zamykany. Działacze z niektórych lokalnych komórek KPD wyda
wali także efemeryczne pisemka bądź powielane gazetki. W 1932 roku było 
przynajmniej 22 tytuły, wśród nich „Die Fanfarę" drukowane w Darłowie119. 

Największą rolę w przyspieszonym kształtowaniu na przełomie lat 20. i 30. 
X X  wieku nowego, skrajnie prawicowo-narodowego klimatu politycznego 
w Niemczech odegrała DNVP i nacjonalistyczne imperium prasowe wodza 
tej partii, w którego skład wchodziło 600 gazet prowincjonalnych (Orłowski 
2006: 416), w tym gros tytułów o największych nakładach w rejencji koszaliń
skiej i gazety codzienne wydawane w Darłowie i Sławnie. 

W zwartym otoczeniu, p o d  presją dominującej konserwatywnej wsi, nie
liczne proliberalne drobnomieszczaństwo kupiecko-rzemieślnicze i - śladowe 
wręcz - inteligenckie w małych miastach powiatu sławieńskiego znalazło się 
na straconej pozycji i zamierało. O d  połowy lat 20. X X  wieku na zachodniopo
morskiej wsi  zaczęła narastać infiltracja hitleryzmu. Wręcz inwazja ideologii 
nazistowskiej nastąpiła tu p o  wyborach do  sejmu pruskiego w maju  1928 roku, 
kiedy DNVP uzyskała w prowincji pomorskiej  aż 41,6% głosów przy średniej 
dla Prus tylko 17,4% (Drewniak 1962: 15). W 1931 roku komórki NSDAP ist
117 Czarnik (1969: 49) - tamże tytuły innych pism wydawanych okresowo w 1931 r. w sze

ściu innych powiatach rejencji koszalińskiej. 
118 Czarnik (1969: 50) stwierdził, że gazetę o tej nazwie powołali do życia naziści. Według 

Stępińskiego, Włodarczyka (1994: 912) władze pomorskiej NSDAP przejęły legalnie 
wydawaną dotąd w Szczecinie (od prawie 80 lat) centrowo-konserwatywną „Pommer-
sche Zeitung" i uczyniły z niej swój codzienny organ partyjny. 

119 Czarnik (1977: 9, 16-17, przypis 12) - nie wiadomo dokładnie, kiedy i jak długo się 
ukazywało. Wątpliwe, żeby dotrwało aż do początku 1933 r. 

2 5 8  



Prasa w powiecie slawieńskim 

niały j u ż  w 200 miejscowościach Pomorza (Czarnik 1969:17), a zatem nie tyl
k o  w e  wszystkich 72 miastach prowincji. 

Wyniki  II tury  wyborów prezydenckich w Niemczech 10 kwietna 1932 ro
k u  świadczą, w j a k  szerokim zakresie ideologia hitlerowska zdołała się zado
mowić w powiecie sławieńskim, zanim partia nazistowska rozpoczęła niepo
dzielne rządy wśród tutejszej ludności wiejskiej, związanej politycznie z DNVP 
i wyedukowanej jednostronnie przez tę skrajnie konserwatywną partię, coraz 
bardziej nacjonalistycznie-szowinistyczną, zajadle antyrepublikańską i antyli-
beralną. Na kandydaturę Adolfa Hitlera oddano w powiecie sławieńskim po
nad 37 000 głosów, co stanowiło aż 70,6% aktywnego elektoratu. Jeszcze tylko 
w powiecie bobolickim na wodza NSDAP głosowało odsetkowo prawie tyle 
samo wyborców (70,2%), w e  wszystkich pozostałych 33 powiatach prowin
cji pomorskiej (wiejskich i miejskich) nieco mniej  bądź zdecydowanie mniej  
(od 65,7 do  38,1% w Szczecinie)120. 

O d  chwili przejęcia władzy przez nazistów 30 stycznia 1933 roku (Hitler zo
stał kanclerzem), a zdecydowanie już  o d  opublikowania w pierwszych dniach 
marca 1933 ustawy o pełnomocnictwach dla rządu, dającej początek III Rze
szy, nastąpiło zniesienie swobód obywatelskich oraz pośpieszne rozwiązanie 
wszystkich partii politycznych poza NSDAP (do lipca 1933 roku). Wraz z ich li
kwidacją rozpoczął się, w ramach powszechnego „ujednolicania" (Gleichschal-
tung), proces centralizacji i instytucjonalizacji nazistowskiej zmasowanej in
doktrynacji, co oznaczało zamknięcie politycznych, a „niezależnych" dotąd or
ganów prasowych. Celem było j a k  najszybsze uzyskanie przez NSDAP mono
polu w dziedzinie propagandy prasowej (Ryszka 1964: 193-194; Czarnik 1969: 
50). Czystka i akcja „ujednolicania" dokonały swoistego spustoszenia i w prasie 
lokalnej, tej, która przetrwała lata wielkiego kryzysu gospodarczego. 

Dni pewnej  pozornej niezależności niektórych, lecz jedynie prawicowych 
gazet pomorskich trwały jeszcze przez 1933 i cały 1934 r o k l u b  wyjątkowo nie
co dłużej. Dotyczyło to między innymi „Schlawer Zeitung" i „Riigenwalder 
Zeitung". Ich dalsza edycja, z zachowaniem starych tytułów, mogła świadczyć 
o pełnej przychylności nowych władz partyjnych powiatu i prowincji wobec 
tych propagandowych skrajnie narodowo-konserwatywnych i jawnie prohitle-
rowskich dzienników, dzięki też którym powiat sławieński znalazł się na czele 
pomorskich twierdz nazistów, zanim ci podporządkowali sobie całe Niemcy. 

Bezpośrednio p o  tym przełomie w Szczecinie zostało utworzone hitlerow
skie, pomorskie wydawnictwo o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialno
ścią - Pommersche Verlag GmbH, które jako wydawca dominującej „Pommer-
sche Zeitung" rozpoczęło pospieszny proces koncentracji prasy w całym okręgu 

120 Drewniak (1962: 79, tab. 6) - w sąsiadujących powiatach: koszaliński 61,9%, słupski 
58,4%, miastecki 57%, Słupsk-miasto 51,2%, Koszalin-miasto nieco ponad 44%. 
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(Gau Pommern), drogą restrykcyjnych eliminacji opozycyjnych (SPD-owskich, 
liberalnych) lub apolitycznych gazet mieszczańskich121. Na podstawie notatek 
i odbitek źródłowych wynika, że to pomorskie wydawnictwo z całym rozma
chem działało już  w połowie marca 1933 roku i posiadało swoją filię między in
nymi w Słupsku122. 

Pod szyldem takiego szczecińskiego wydawcy głównego i jego agendy zna
lazła się słupska narodowosocjalistyczna (Nationalsozialistische Tageszeitung) 
„Die Grenz-Zeitung", wychodząca od  października 1932 roku (Czarnik 1981: 
353)1 2 3. Kierował nią (1934 rok) per procura Erich Heise, a siedziba redak
cji gazetowej znajdowała się przy ówczesnej Hitlerstrafie 41/42 (przed 1933 
rokiem Bahnhofstrafie, dziś ul. Wojska Polskiego) (Romanow 2001: 108)124. 
Po 30 stycznia 1933 roku wydawca umieścił na swoich firmowych drukach in
formację, że „Die Grenz-Zeitung" jest największym i wiodącym informacyj
nym oraz urzędowym dziennikiem dla wschodniego regionu prowincji po
morskiej (Ostpommern), przeznaczonym do  kolportowania na terenie pięciu 
powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, miasteckiego i sławieńskie-
go1 2 5. Z tego zapewne powodu nie ukazywała się w Słupsku czy też w Sławnie 
mutacja terenowa „Pommersche Zeitung" (Czarnik 1969: 52). Zachowane tu 
bowiem jeszcze przez pewien czas dzienniki zapewniały właściwie rozumiany 
przez nowe władze monopol oraz absolutną kontrolę w zakresie i sferze każdej 
informacji, propagandy i ideologii. 

Z działających w Darłowie p o  1933 roku dwóch drukarni tylko jedna mo
gła wydawać gazety (Zeitungsverlag). Był to dawny zakład Alberta Mewesa 
w posiadaniu (1934 rok) Heinricha Sachersa126. Na usługi III Rzeszy przeszła 
nadto, co oczywiste, konserwatywna „Zeitung f u r  Ostpommern" (22 000 eg
zemplarzy) wydawana w Słupsku do  1944 roku (Czarnik 1981: 353) i rozpro
wadzana na terenie powiatu sławieńskiego. 

121 Czarnik (1969: 52) nie określił bliżej daty rozpoczęcia działalności przez Pommer
sche Verlag. Por. Ostpommersche Firmen: 91: nazwa - Pommerscher Zeitungsverlag 
GmbH. 

122 Z nadruku rachunku wystawionego 19 III 1933 r. w Słupsku przez wydawcę „Die Grenz-
Zeitung" dla Katolickiego Związku Robotników w Bytowie (an den kath. Arbeitsvereiń). 
Archiwum Parafii w Bytowie (dalej: ArchPar Bytów, nieuporządkowane). Teczka: Orts-
Geistlichen (bez folio). Wypis dokonany w 1996 r. 

123 ArchPar Bytów, Teczka: Orts-Geistlichen. 
124 Ostpommersche Firmen: 91. W Słupsku po dojściu Hitlera do władzy czynne były (1934-

1935) dwie drukarnie książek, gazet i czasopism: przy Lange Strafie 60 (dziś ul. Mostni-
ka) i Friedrichstrafie 14 (dziś ul. Mickiewicza) - Ostpommersche Firmen: 84, 90. 

125 ArchPar Bytów, Teczka: Orts-Geistlichen, Stolp i. Pom., am 29. luli 1933. 
126 Ostpommersche Firmen: 73, 74. W tym rejestrze, z niewiadomych przyczyn, zabrakło 

drukarni w Sławnie. Por. Ostpommersche Firmen: 75-78. 
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8. Winieta „Schlawer Grenzzeitung", zmodyfikowanej wersji „Schlawer Zeitung" wydawa
nej od 1 lipca 1935 r. 

Proces i praktyka eliminacji, a przez to i centralizacji prasy j u ż  tylko hitle
rowskiej, trwały niemal do  końca II wojny światowej. W III Rzeszy wskutek 
Gleichschaltung doszło do  drastycznego spłaszczenia krajobrazu prasowego. 
Spośród 4700 dzienników drukowanych w okresie nazistowskiego przewro
tu, jedna trzecia przestała wychodzić już  p o d  koniec 1934 roku. W 1930 roku 
ukazywało się w prowincji pomorskiej 105 dzienników, na przełomie 1936-
1937 roku pozostało ich tylko 55. W końcowej fazie wojny (1944 rok) w całej 
Rzeszy liczba dzienników nie przekraczała 1000 (Grunberger 1987: 285-286; 
Czarnik 1977: 16; Skóra 2000: 295, przypis 3). 

W tym procesie zmian, przekształceń i eliminacji znalazły się w końcu 
i dzienniki powiatu sławieńskiego, zasłużone w krzewieniu i ugruntowywaniu 
postaw skrajnego konserwatyzmu, w końcu nazizmu. 

1 lipca 1935 roku „Schlawer Zeitung" została przejęta przez koncern 
Pommersche Verlag, kontynuujący d r u k  p o d  nowym tytułem „Schlawer 
Grenzzeitung" (il. 8). Koncern ten wchłonął także „Riigenwalder Zeitung" 
(„Neue Hinterpommersche Zeitung"), która 1 lutego 1936 roku została po
łączona z dziennikiem sławieńskim, przy jmując  tytuł „Schlawer Grenzze
itung, vereinigt mit der  Riigenwalder Zeitung", ukazujący się d o  początku 
1945 roku  (bis zum Zusammenbruch) (Michaelis 1986: 299). Jednak w reje
strze dzienników nazistowskich na  terenie Gau Pommern w 1938 roku nie 
m a  p o d  takową nazwą tej  sławieńsko-darłowskiej gazety (Czarnik 1969: 53, 
przypis 106 - być może rejestr niepełny). Jest za to  odnotowany tytuł „Schla
wer  Grenz-Zeitung" jako  mutacja dla Sławna słupskiej „Die Grenz-Zeitung" 
i w Słupsku ponoć drukowana, ale bez  jakichkolwiek konkretów, co d o  po
czątków i okresu j e j  edycji. Pominięta została na  liście prasy podporządko
wanej  NSDAP w 1938 roku (Czarnik 1981: 353, przypis  50; 1969: 53, przy
pis  106). 
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Niewykluczone, że już  wówczas nie była drukowana, względnie (co pew
niejsze) odnotowywana w innych źródłach jedynie p o d  skróconą wersją, ale 
podstawowego tytułu - „Schlawer Grenzzeitung". 

Nie tylko z powodu tych niezgodności, lecz i rodzących się innych pytań, 
niejasności i rozbieżności faktograficzno-interpretacyjnych niezbędna będzie 
z chwilą podjęcia dalszych badań poświęconych dziejom prasy w prowincji 
pomorskiej w dobie hitlerowskiej, szczegółowa, specjalistyczna i na pewno 
niebywale pracochłonna kwerenda archiwalna. 
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Das Pressewesen i m  Sehlawer Kreis 
bis z u m  II. Weltkrieg. 
Fakten u n d  Erwagungen 
Zusammenfassung 

Dieser Artikel wurde chronologisch in 2 Bereiche geteilt: 1. Materiał aus den Jah-
ren 1843-1918, 2. die Jahre 1919-1939. In beiden Teilen wird faktograpfisches 
Wissen zur Entwicklung des Presseschriftums im Kreis Sławno (Schlawe) ab den 
40er Jahren des 19. Jh. bis 1939 besprochen. Zum besseren Verstehen des gesam-
ten vorgetragenen Materials wird auf den Verlauf des Verschwindens der vorbeu-
genden Zensur im preuftisch-deutschen Staate hingewiesen, ebenso auf ihre Ver-
breitung im Bereich der Freiheit des Wortes und des Druckes, auch auf die aufter-
gewohnliche Entwicklung des Pressemarktes, der sich im II. Reich (1871-1918) 
und in der Weimarer Republik (1919-1933) unter dem Einfluss der politisch-par-
teilichen Szenerie verschiedenartig gestaltete. 

Im ersten Teil werden Tages-, Wochen- und Monatsausgaben genannt, die 
in den Stadten des Sehlawer Kreises (Darłowo/Riigenwalde, Polanów/Pollnow, 
Schlawe) gedruckt oder in anderen Orten gesetzt wurden, angefangen 1843. 
A m  5. April 1843 erschien das erste amtliche Sehlawer Anzeigenblatt „Sehla
wer Kreisblatt". Der erste typische Zeitungstitel erschien 1879 in Rugenwalde. Es 
war die „Neue Hinterpommersche Zeitung" mit dem Untertitel „Riigenwalder 
Zeitung". Die erste Tageszeitung der Kreisstadt „Sehlawer Zeitung" kam 1886 
heraus. Es wurden noch andere Zeitungen und Periodika mit Beschreibungen 
und Themen aus dem Kreis gedruckt. Einige andere Zeitungsausgaben, die den 
Kreis Schlawe betrafen, wurden in Słupsk (Stolp), Koszalin (Kóslin), Szczecin 
(Stettin) und Berlin herausgegeben. 

Der zweite Teil des Artikels (1918-1939) bespricht die synthetische Aufstellung 
der Zeitungstitel, die den I. Weltkrieg iiberdauert haben. Es werden konkrete all-
gemeinstaatliche Bedingungen in der Weimarer Republik dargestellt, besonders 
die Zentralisierung der Presse in den Anfangen des III. Reiches, die zu einer Ver-
minderung der Presseherausgabe fiihrte. Die konservative „Sehlawer Zeitung" 
wurde 1935 ais „Sehlawer Grenzzeitung" herausgegeben. Sie verdrangte 1936 die 
„Riigenwalder Zeitung". Breite Erwagungen betreffen die Anfange der Blatter der 
NSDAP in Stolp, indirekt auch Schlawe, und das in der Zeit, in der eigentlich die-
se Partei verboten werden sollte (November 1923 - Dezember 1924). Ein Beispiel 
war das ideologisch-propagandische Blatt „Der Vólkische" mit dem Untertitel 
„Deutscłwólkisches Wochenblatt fu r  Hinterpommern". Die erste Nummer kam 
schon am 6. September 1924 heraus. 
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Słupsk 

Problemy społeczne i gospodarcze 
Darłowa i Sławna w latach 1918-1939 

Wstęp 

Problemy społeczne i gospodarcze miast pruskiej Provinz Pommern (prowincja 
pomorska) w dwudziestoleciu międzywojennym kształtowane były przez sze
reg czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W odróżnieniu od  uwarunko
wań politycznych i gospodarczych, jakie nastąpiły pomiędzy 1815 a 1918 ro
kiem, charakteryzujących się interwencjonizmem państwowym, wybuch I woj
ny światowej, a przede wszystkim je j  schyłek oraz pierwsze miesiące p o  zakoń
czeniu miały wpływ na kształtowanie się uwarunkowań politycznych i gospo
darczych Niemiec i państwa pruskiego, a tym samym prowincji pomorskiej. 

O ile problemy polityczne w prowincji pomorskiej, a w Darłowie i Sławnie 
w szczególności, były odzwierciedleniem wydarzeń ogólnopaństwowych, o tyle 
kwestie gospodarcze stawały się zagadnieniami nie d o  rozwiązania przez mia
sta pozbawione pomocy finansowej przez władze prowincji i rejencji. Było to 
wynikiem nie tylko postępującej destabilizacji finansów Prus i Niemiec, ale 
i ograniczania kompetencji prezydium rejencji przy jednoczesnym wstrzyma
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niu pomocy materialnej, jakiej dotąd, to jest do 1918 roku, udzielały władze 
prowincjonalne. Postępująca komplikacja dotychczasowych problemów go
spodarczych Darłowa i Sławna, które wystąpiły po 1900 roku, w połączeniu 
z trudnościami społecznymi, a w szczególności demograficznymi p o  1918 ro
ku, przy jednoczesnym nasileniu oddziaływania lokalnych ugrupowań poli
tycznych, doprowadziły do wyjątkowego przemieszania kwestii politycznych 
i gospodarczych na niespotykaną dotąd skalę. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że Darłowo i Sławno nie stanowiły wy
jątku spośród innych miast prowincji pomorskiej. Tu także dostrzec można 
lokalną specyfikę podobnych zagadnień społecznych, opartą na wspólnym 
fundamencie trudności politycznych, a po 1919 roku również gospodarczym 
na ogólnopaństwową skalę, ale zróżnicowaną w swojej istocie poprzez spotę
gowanie własnych problemów bez możliwości szybkiego ich rozwiązania. 

Dlatego też skoncentrowałem się na porównaniach i różnicowaniu cech oraz 
uwarunkowań gospodarczych Darłowa i Sławna, rezygnując ze szczegółowej 
analizy środowiska politycznego i gospodarczego każdego z tych miast. Znajdu
je to swoje uzasadnienie w tym, że szczegółowe omówienie tych zagadnień wła
ściwe byłoby w przypadku, gdyby skupiać się tylko na jednym z wymienionych 
miast. Właściwa zatem wydaje się próba porównania wprawdzie podobnych 
z założenia uwarunkowań gospodarczych obu miast, ale różnych pod względem 
jakościowym, a mających duże znaczenie na podejmowane przez magistraty 
w Darłowie i Sławnie decyzje. Pominąłem również kwestie odnoszące się do go
spodarki morskiej w Darłowie (Darłówku, niem. Rugenwaldermiinde, potem 
Riigenwalde-Bad) ze względu na ich odmienność od problemów władz Darłowa 
i Sławna, a także z uwagi na odmienną strukturę organizacyjną instytucji admi
nistrujących portami prowincji pomorskiej, w tym portu w Darłówku. Złożo
ność tych zagadnień oraz ich specyfika daleko wykraczałyby poza ramy niniej
szego artykułu i kwalifikują się do odrębnego opracowania. 

Sytuacja ogólna 

Darłowo i Sławno, obok Polanowa i Sianowa, stanowiły centra gospodarcze 
dla poszczególnych części powiatu sławieńskiego o porównywalnej liczbie 
ludności (tab. 1, 2). Z punktu widzenia władz Industrie- und Handelskammer 
fiir den Regierungsbezirk Kóslin zu Stolp (Izba Przemysłowo-Handlowa Re-
jencji Koszalińskiej z siedzibą w Słupsku) oba miasta wchodziły w skład Stolp-
Stolpmiinder Raum (Słupsko-Ustecki Obszar Gospodarczy), rozpościerające
go się od Lęborka i Łeby p o  Miastko, Polanów, Darłowo i Sławno. Darłowscy 
i sławieńscy przedsiębiorcy mogli liczyć na płatne i bezpłatne wsparcie prawni
ków Izby bądź prawników zrzeszonych w pozaizbowych organizacjach praw

2 6 8  



Problemy społeczne i gospodarcze 

niczych. Poradnictwo prawne zorganizowano między innymi w Sławnie z filią 
w Darłowie, Miastku i Polanowie (dla powiatu sławieńskiego i części powiatu 
miasteckiego)1. 

Sławno spełniało również istotną rolę w administracji samorządowej z racji 
ulokowania w tym mieście siedziby landratury. Należy jednakże zaznaczyć, że 
0 ile Polanów i Sianów pełniły uzupełniającą rolę w życiu gospodarczym po
wiatu o raczej umiarkowanym stopniu powiązań gospodarczych ze stolicą po
wiatu2, o tyle związki gospodarcze Darłowa ze Sławnem były silniejsze. Funkcje 
ekonomiczne obu tych miast przenikały się, a nawet uzupełniały. Trudno rów
nież wskazać Darłowo lub Sławno jako miasto o dominującej roli gospodarczej 
w północnej części powiatu. Jest to szczególnie istotne w przypadku próby przed
stawienia Sławna jako takiego ośrodka ze względu na lokalizację landratury. 
Landratura p o  1918 roku nie stanowiła już  czynnika miastotwórczego, a jedynie 
pozostałość p o  ambicjach określonych kół gospodarczych (przede wszystkim 
miejscowego junkierstwa) umocowanych formalnie w ramach państwa pruskie
go, a mających bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje landrata. 

Oddziaływanie Darłowa i Sławna ograniczało się d o  powiatu sławieńskie
go, jednakże funkcje  gospodarcze obu miast były umiarkowane w odniesieniu 
do  tego regionu. Komplementarność usług i handlu tych miejscowości oparta 
była na wzajemnym uzupełnianiu się w tych funkcjach, które ustępowały są
siadowi. 

Dominującą rolę w zakresie obsługi rybołówstwa morskiego oraz ekspor
tu  i importu drogą morską wiodło Darłowo, które jednakże samo musiało 
zmagać się z konkurencją portów w Kołobrzegu i Ustce. Jest to o tyle istotne, 
gdyż obroty portu kołobrzeskiego i usteckiego przewyższały obroty portu dar-
łowskiego, choć Darłowo i Darłówko dysponowały dość dobrą bazą składo
wą. Port darłowski działał przede wszystkim na potrzeby lokalnej gospodarki, 
tak więc również i sąsiedniego Sławna, które z kolei było siedzibą wybranych 
przedsiębiorstw transportowych, zaś istnienie w tym mieście dużej składnicy 
towarowej, doskonale powiązanej z koleją państwową (Deutsche Bahn) i wą
skotorową (Kleinbahn) umożliwiało wymianę handlowo-usługową z Darło
wem, j a k  i pozostałą częścią powiatu sławieńskiego. 
1 „Ostpommersche Wirtschaft", September 1934, [Nr. 5]: 66. 
2 Sianów wykazywał, z racji bliskiego sąsiedztwa, silne powiązanie gospodarcze z Kosza

linem, zaś Polanów, z racji oddalenia od powiatowego Sławna, ale również i innych 
miast sąsiednich powiatów: Bobolic, Koszalina, Miastka i Sianowa, wykształcił podsta
wowe funkcje gospodarcze w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę południo
wej części powiatu sławieńskiego. Podział administracyjny nie stanowił zatem deter
minanty w kształtowaniu stosunków gospodarczych oraz kierunku ich rozwoju, czego 
najjaskrawszym przykładem w rejencji koszalińskiej jest rynek lokalny Karlina (powiat 
kołobrzesko-karliński) i Sianowa (Pencarski 2010: 149). 
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Rozwój obu miast był więc oparty na stosunkach gospodarczych o wza
jemnym kierunku orientacji. Takiego powiązania nie posiadały, nawet ze sto
licą powiatu, ani Polanów ani Sianów Należy jednakże zastrzec, iż rozwój Dar
łowa i Sławna nie miał miejsca jedynie w oparciu o własną orientację i wy
mianę handlowo-usługową. Cały bowiem powiat sławieński stanowił inte
gralną część rynków regionalnych Koszalina i Słupska, które dodatkowo prze
nikały się w swoich funkcjach właśnie w powiecie sławieńskim. Koszalińskie 
i słupskie przedsiębiorstwa dostarczały wyspecjalizowanych usług, dostępnych 
jedynie w tych miastach, zaś niektóre z przedsiębiorstw posiadały monopol 
na usługi dostępne wyłącznie w Słupsku. 

W odróżnieniu o d  pozostałych gmin miejskich i wiejskich powiatu sła-
wieńskiego, z rynkami regionalnymi Koszalina i Słupska, nie istniało jed
noznaczne powiązanie Darłowa i Sławna. Było ono podyktowane warunka
mi komunikacyjnymi, a przez to możliwościami dystrybucji  handlu i usług 
Koszalina i Słupska w mikroregionie gospodarczym Darłowa i Sławna. Pro
blem ten jest dostrzegalny w przypadku pierwszego miasta, które mimo sil
nych powiązań Sławna ze Słupskiem wykazywało zrównoważone powiązania 
zarówno ze Słupskiem, j a k  i Koszalinem. W dwudziestoleciu międzywojen
nym darłowskie i koszalińskie koła gospodarcze opowiedziały się za większym 
niż dotąd powiązaniem obu gospodarczych mikroregionów poprzez poprawę 
możliwości transportowych pomiędzy Koszalinem a Darłowem. Służyć temu 
miała budowa linii kolejowej normalnotorowej (inwestycji tej nie rozpoczęto, 
o czym w dalszej części artykułu). 

Tabela  1. L i c z b a  l u d n o ś c i  m i a s t  p o w i a t u  s l a w i e ń s k i e g o  w latach  1 9 0 0 -
1939 

Miasto 
Liczba ludności 

Miasto 
1900 1919 1925 1928 1939 

Darłowo 5853 5608 6029 6037 8162 

Polanów 2445 2928 3740 3674 3629 

Sianów 2763 2581 2657 2861 3050 

Sławno 5972 7063 7927 7889 9708 

Źródło: Landesarchiv Greifswald, Rep. 60, sygn. 673, wykaz obciążeń finansowych gmin 
miejskich (z wyjątkiem miast wydzielonych z powiatów) w 1928: 86-87; „Ostpommer-
sche Wirtschaft" z IX 1926:46; X 1930: 100; Sievers 1927: 28; Adrefibuch fur den Stadt-
und Landkreis Kóslin und fur die Stadt Zanów 1930: 308 
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Tabe la  2. P o w i e r z c h n i a ,  l i c z b a  g o s p o d a r s t w  d o m o w y c h  i ś r e d n i  d o c h ó d  
z h e k t a r a  w m i a s t a c h  p o w i a t u  s ł a w i e ń s k i e g o  w 1925 r o k u  

Miasto Powierzchnia miasta 
w ha (1931 r.) 

Liczba gospodarstw 
domowych 

Średni dochód z hek
tara (w markach) 

Darłowo 3044,6 1777 24,59 

Polanów 4725,8 841 3,59 

Sianów 1552,7 756 8,82 

Sławno 3032,9 2050 10,89 

Źródło: Gemeindelexikon fur den Freistaat Preufien. Band IV: Provinz Pommern 1932, 
passim 

Problemy ekonomiczne Darłowa i Sławna, podobnie j a k  pozostałych miast 
prowincji pomorskiej, p o  1918 roku stały się jedną z ważniejszych przyczyn 
zmian w składach osobowych obu magistratów. Polegały one przede wszyst
kim na utworzeniu Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w listopadzie 
1918 roku oraz krótkotrwałej współpracy tychże z miejscowymi środowiskami 
wytwórczości rolnej i z innymi podmiotami gospodarczymi (Lindmajer 1994: 
287-289). W praktyce to właśnie rady kształtowały kierunki działalności Dar
łowa i Sławna w zakresie między innymi funkcjonowania gospodarki w obu 
miastach. Landrat sławieński widział w istnieniu sławieńskiej Rady Robotni-
czo-Żołnierskiej możliwość prowadzenia działań o charakterze policyjnym 
przeciwko Polakom i Rosjanom. Prosił szefów gmin powiatu - w tym Darłowa, 
Polanowa i Sianowa - o zgłaszanie ewentualnych potrzeb w tym zakresie, j a k  
i o doposażenie miejscowych rad robotniczo-żołnierskich w broń i amunicję3. 

Różnice zdań co do  przydatności owych rad w Darłowie i Sławnie, j a k  
i wejście ich przedstawicieli w skład obu magistratów rodziły obawy, a następ
nie konflikty w landraturze i prezydium rejencji. Z analizy dostępnych mate
riałów wynika, że prezydent rejencji koszalińskiej, nie panując nad zaistniałą 
sytuacją, starał się przynajmniej podtrzymać, a najlepiej podnieść stawki pła
cowe robotników obu płci. Miało to zapobiec ewentualnemu przystąpieniu ro
botników d o  rad robotniczo-żołnierskich bądź  też odsunąć ich o d  spraw po
litycznych i gospodarczych w ogóle. Przyznać należy, że częściowo ten wybieg 
przyniósł sukces w Sianowie, gdzie osłabiono rolę tamtejszej rady robotniczo-
żołnierskiej, ale zupełnie nie sprawdził się w Sławnie4. 

3 Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej: AP Koszalin), Rada Robotniczo-Żołnierska 
(dalej: RRŻ), sygn. 1, pismo landrata w Sławnie do burmistrzów, szefów gmin wiejskich 
i okręgów dworskich w powiecie sławieńskim z 25 XI 1919 r. (bez folio, dalej: b.f.) 

4 AP Koszalin, RRŻ, sygn. 1, odpis z posiedzenia zgromadzenia deputowanych miast re
jencji koszalińskiej z 21 XII 1918 r. (b.f.); Czarnik 1983: 22-23. 
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Przedstawiciele władz miejskich nie potrafili również wskazać źródła fi
nansowania rad robotniczo-żołnierskich czy podobnych temu organizacji po
mimo zapowiedzi utworzenia przez Ministerstwo Finansów Prus specjalnie 
do  tego celu powołanego funduszu państwowego5. 

Nic więc dziwnego, że rosnące koszty utrzymania infrastruktury miejskiej, 
ponoszone przez władze Darłowa i Sławna, rady obu miast próbowały prze
nieść na władze powiatowe, rejencyjne, prowincjonalne i państwowe. Magi
straty starały się obniżać j e  poprzez próby przerzucenia finansowania utrzy
mania członków rad robotniczo-żołnierskich, a p o  1920 roku również pra
cowników instytucji państwowych czy w ogóle samorządowych na barki pań
stwa bądź lokalnego samorządu na szczeblu powiatu i rejencji. Problem utrzy
mania chociażby sieci ulic miejskich w obu miastach wymusił konieczność 
zwracania się do  prezydium rejencji koszalińskiej z prośbami o pokrycie kosz
tów związanych z utrzymaniem dróg dojazdowych i ciągów pieszych w pobli
żu posesji  i obiektów należących do  władz powiatowych6. 

Rynek pracy 

Po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w prowincji pruskiej, a tym samym 
w e  władzach samorządowych i miejskich, istniejące nadal trudności finanso
w e  uniemożliwiały władzom Darłowa i Sławna prowadzenie skutecznej walki 
ze stale wzrastającym bezrobociem przy jednoczesnym pozbawieniu wspar
cia ze strony władz prowincjonalnych i państwowych. Podwyżki cen żywności 
oraz ogólnie rosnące koszty utrzymania w połączeniu z brakiem perspektywy 
otrzymania zatrudnienia skutkowały w 1920 roku wystąpieniami społeczny
mi, w tym strajkami zarówno w Darłowie, j a k  i w Sławnie. Dokonywano rów
nież kradzieży artykułów spożywczych i niszczenia mienia7. W latach 1929-
1933 miały miejsce podobne przypadki kradzieży i dewastacji mienia, choć 
były już  pozbawione tak zorganizowanego charakteru, j a k  na początku lat 20. 
Dojście nazistów do  władzy w 1933 roku położyło wprawdzie kres przestęp
czości rabunkowej, jednakże społeczeństwo Darłowa i Sławna nie o d  razu od
czuło poprawę warunków bytowych. Te zauważalne były dopiero od  połowy 
1934 roku, głównie ze względu na polepszenie sytuacji na rynku pracy i stabi

5 AP Koszalin, RRŻ, sygn. 1, okólnik Ministra Finansów Prus z 9 XII 1918 r. (b.f.). 
6 AP Koszalin, Akta Rejencji Koszalińskiej (dalej: ARK), sygn. 15052, wniosek urzędu 

miejskiego w Darłowie o zwrot kosztów za roczne utrzymanie ciągów komunikacyj
nych do urzędu skarbowego (na zamku w Darłowie) do prezydenta rejencji w Koszali
nie z 2 VIII 1919 r. (b.f.). 

7 „Kósliner Volksblatt" z 16II, 4 III, 7 V, 17 VII i 19 IX 1919 r.; Szultka 1979: 115; Czarnik 
1983: 29-30; Włodarczyk 1999: 281. 
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lizację jego ciągłości. Pomoc udzielana osobom bezrobotnym i ubogim, opar
ta na surowym i rygorystycznym ustawodawstwie pruskim, dla mieszkańców 
Darłowa i Sławna była jednak daleko niewystarczająca. Ostre kryteria unie
możliwiały tym osobom nawet korzystanie z domów dla ubogich8. 

Struktura zatrudnienia w Darłowie i Sławnie charakteryzowała się zbli
żoną d o  siebie tendencją (tab. 3). Sławno dominowało nad Darłowem liczbą 
podmiotów trudniących się handlem (w 1936 roku istniały w Sławnie 82 pod
mioty gospodarcze, w Darłowie 67), jednakże liczba podmiotów usługowych 
pozostawała w obu miastach była zbliżona (173 zarejestrowane podmioty 
w Sławnie, 164 w Darłowie)9. Przeważała tu drobna wytwórczość oraz nie
wielkie punkty handlowe i usługowe (zatrudniające do  ośmiu osób). Większa 
liczba zatrudnienia występowała w kilku zakładach produkcyjnych spożyw
ców i maszyn rolniczych. Ta ostatnia grupa zakładów mogła cieszyć się obec
nością branżowych związków zawodowych, których siedziby znajdowały się 
w Berlinie, Hamburgu, Koszalinie, Słupsku oraz Szczecinie i zrzeszały przede 
wszystkim producentów spożywców i nielicznie reprezentowanych w powie
cie sławieńskim pracowników branży metalowej (w tym zakładów produkcji 
maszyn). 

Analiza zmian w zakresie kształtowania się tendencji w strukturze zatrud
nienia w poszczególnych sektorach jest utrudniona ze względu na nieostre 
kryteria statystyczne, jakimi kierowały się władze prowincji pomorskiej, choć 
można mówić o ogólnej stabilizacji zatrudnienia p o  1933 roku. 

Tabe la  3. L i c z b a  o s ó b  c z y n n y c h  z a w o d o w o  w D a r ł o w i e  i Sławnie  
w 1933 r o k u  

Miasto 
Łączna liczba 
osób czynnych 

zawodowo 

Czynni zawodo
wo w gospodar

ce leśnej 

Czynni zawodo
wo w przemyśle 

i rzemiośle 

Czynni zawodo
wo w handlu 
i komunikacji 

Darłowo 2269 443 905 539 

Sławno 3215 365 1199 875 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z III-IV 1937: 39 

Kryzys z lat 1929-1932 uwidocznił silną aktywizację wszystkich g rup  pra
cowniczych Darłowa i Sławna w zakresie walki o utrzymanie zatrudnienia, j a k  
8 AP Koszalin, ARK, sygn. 4138, „Bericht liber die Verwaltung und Stand der Gemeinde-

Angelegenheiten der Stadt Schlawe fur das Geschaftsjahr 1924", s. 20; „Bericht iiber die 
Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Schlawe fur das 
Geschaftsjahr 1929 (1. April 1929 bis 31. Mz 1930)", s. 24. 

9 „Ostpommersche Wirtschaft" z III/IY 1937: 39. 
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i poprawy warunków pracy oraz przestrzegania znowelizowanego w latach 20. 
prawa pracy. Ujawniono przypadki ostrych konfliktów pracodawców z pra
cownikami w darłowskich masarniach oraz w sławieńskich fabrykach maszyn 
(w tym czasie istniały aż cztery zakłady, które konkurowały ze sobą). W spor
nych przypadkach zarządy branżowych związków zakładowych oraz miejsco
wych organizacji cechowych interweniowały u wszelkich możliwych władz re-
jencyjnych, prowincjonalnych i państwowych1 0. 

Konflikty występowały również w organizacjach cechowych, których w Sław
nie istniało 17, zrzeszały głównie organizacje z powiatu sławieńskiego; członkowie 
innych cechów przynależeli do  organizacji w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku11. 

W latach 1918-1933 w Darłowie i Sławnie, tak j a k  i w innych miastach 
prowincji pomorskiej, zdarzały się przypadki świadczenia pracy nielegalnie. 
Policja w obu miastach włączała się w poszukiwania osób, które dopuszcza
ły się pracy na czarno. Przeprowadzane były kontrole zakładów pracy, przede 
wszystkim ośrodków wypoczynkowych, instytucji samorządowych (Polaków 
i Rosjan zatrudniano tu  między innymi jako pomoc w warsztatach), a także 
prywatnych firm różnych branż. Z reguły obcokrajowcy dopełniali wszystkie 
wymagane formalności, choć sporadycznie policja ujawniała przypadki niele
galnego pobytu, głównie z powodów utraty ważności dokumentów, na podsta
wie których umożliwiano wjazd  do Niemiec i podjęcie tu  zatrudnienia. 

W końcu lat 20. obcokrajowcy podejmowali zatrudnienie głównie w Sław
nie, gdyż miasto to należało - obok Drawska Pomorskiego, Kołobrzegu, Ko
szalina i Słupska - d o  najatrakcyjniejszych w rejencji koszalińskiej dla obco
krajowców, jeśli chodzi o dostępność zatrudnienia. Liczba zatrudnionych ob
cokrajowców nie przekraczała 20 osób, jednakże ich zdecydowana większość 
podejmowała pracę na wsi. W zestawieniach policyjnych dla poszczególnych 
powiatów nie wyodrębniono liczby zatrudnionych w miastach i na wsi, co 
uniemożliwia przeanalizowanie zatrudnienia obcokrajowców w małych mia
10 „Ostpommersche Wirtschaft" z I-II 1936: 17-18; Michaelis 1986: 212-219. Należy 

wykazać się ostrożnością przy korzystaniu z opublikowanych w dostępnej literaturze 
wspomnień byłych właścicieli zakładów pracy, opisujących panujące w nich warunki 
pracy i płacy. Wielokrotnie teksty ich wspomnień stoją w sprzeczności z materiałami 
archiwalnymi branżowych organizacji związkowych i cechowych. Było naturalne, że 
dawni właściciele pomijali fakty mogące zepsuć wizerunek zakładu pracy, toteż zgod
nie przemilczali konflikty pomiędzy nimi a pracownikami; por. opisy poszczególnych 
zakładów pracy w powiecie sławieńskim w Der Kreis Schlawe, Bd. I: Der Kreis ais Gan-
zes z przypadkami łamania praw pracowniczych w dokumentacji branżowych związ
ków zawodowych i cechów oraz dokumentacji sądów pracy w Sławnie i po 1927 r. 
w Szczecinie jako wyższej instancji oraz w Darłowie jako sądu pomocniczego placówki 
w Sławnie, przechowywanej w archiwach państwowych w Koszalinie i Szczecinie oraz 
w Landesarchiv Greifswald (dalej: LAG), różne zespoły i sygnatury. 

11 Adrefibuch Schlawe 1937: 94; Bóttcher 1986: 180-186. 
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stach o funkcji  rolniczej, a przecież właśnie do  prac w gospodarstwach rolnych 
i hodowlanych najchętniej zatrudniano Polaków i Rosjan, rzadziej Litwinów 
i Łotyszy czy obywateli Czechosłowacji. Tutaj również liczba osób przeby
wających nielegalnie w Niemczech była dość znaczna. Niewielu gospodarzy 
w pobliżu Darłowa i Sławna oferujących zatrudnienie przejmowało się for
malną zgodnością dokumentów pracobiorców, a często nawet zatrudniało 
na czarno, widząc w tym zysk zarówno swój, j a k  i pracownika1 2. 

W takich uwarunkowaniach finansowych władze powiatu sławieńskie-
go, przy niewielkim wsparciu władz prowincjonalnych w Szczecinie, ambicjo
nalnie zdecydowały się na utworzenie muzeum powiatowego. W atmosferze 
ogólnej krytyki  celowości istnienia placówki, zwłaszcza w dobie zadłużania 
gmin miejskich (tab. 4) i landratury, j a k  i sporu o jego lokalizację, instytucję tę 
otwarto w Darłowie w 1923 roku, o d  1933 roku nosiła nazwę Heimatmuseum 
- Powiatowe Muzeum Regionalne (Skrzypek 1997: 40-49; Łysiak 2002: 51). 

Przeniesienie placówki z obiektu przy obecnej ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 1 d o  Zamku Książąt Pomorskich nie sprzyjało nagłemu zainteresowaniu 
obejrzenia zbiorów, a tylko obciążyło budżet Darłowa i landratury sławień-
skiej (zamek znajdował się w złym stanie technicznym) oraz skarb Prus jako 
zarządcy własności domenalnej (Domenfiskus)1 3. 

W latach 1924 i 1925 liczba zwiedzających tę placówkę kształtowała się 
na zbliżonym poziomie (kolejno: 2196 i 2135 osób), a rok i dwa  lata później 
odnotowano nawet je j  spadek (1939 i 1342). Dopiero w okresie 1928-1930 
liczba odwiedzających to samorządowe muzeum przekroczyła 4400, b y  po
nownie spaść o połowę w następnym roku. Wzrost  zainteresowania muzeum 
nastąpił dopiero w latach 1933-1938 (1939), jednakże w żadnym z tych okre
sów nie przekroczono liczby 5500 odwiedzin. Zaznaczyć przy tym należy, że 
liczba uczniów odwiedzających muzeum utrzymywała się na tym samym po
ziomie (od 31 osób w 1927 roku d o  79 osób w 1934, gdyby nie liczyć wyjątko
wego 1930 roku, kiedy to placówkę odwiedziło 106 uczniów), co wskazywało
b y  na zawarcie przez dyrektora muzeum Karla Rosenowa umowy  z nauczycie
lami z miejscowych szkół, które d o  muzeum wybierały się całymi klasami1 4. 

12 AP Koszalin, ARK, sygn. 4244, wykaz zbiorczy pracowników skontrolowanych w rol
niczych zakładach pracy na wsi rejencji koszalińskiej sporządzony przez policję w Ko
szalinie dla prezydenta rejencji w Koszalinie (bez daty i folio); LAG, Rep. 38b, Schlawe, 
sygn. 96, Bericht iiber die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten 
der Stadt Schlawe fur das Geschaftsjahr 1930 (1. April 1930 bis 21. Marz 1931), s. 4. 

13 LAG, Rep. 55, sygn. 512, pismo landrata w Sławnie do Ministra Rolnictwa, Domen i La
sów Prus w Berlinie z 22 IX 1924: 2-3; Rosenow 1989a: 702. 

14 Obliczenia własne na podstawie: Kreisheimatmuseum Geschichte II [Riigenwalde], sta
tystyka odwiedzin Muzeum Powiatowego w Darłowie w latach [1917] 1924-1944 (b.f.); 
Rosenow 1986: 282-288. 
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Tabela  4 .  Z a d ł u ż e n i e  m i a s t  p o w i a t u  s ławieńsk iego  w 1938 r o k u  

Miasto Zadłużenie ogółem Liczba mieszkańców 

Zadłużenie na jedne
go mieszkańca 

(dla porównania: 
stan na 31 III 1936 r.) 

Darłowo 1 534 580,06 7291 120,48 
(128,69) 

Polanów 461 250,00 3677 125,00 
(34,76) 

Sianów 14 565,42 2989 4,87 
(34,76) 

Sławno 1 151 208,00 8730 132,00 
(128,69) 

Źródło: AP Koszalin, Starostwo Powiatowe w Bytowie (Landratsamt Butów), sygn. 31, wy
kaz zadłużenia miast i powiatów rejencji koszalińskiej według stanu na 1 X 1938 r.: 68 

T a b e l a  5. J a r m a r k i  o d b y w a j ą c e  s ię  w D a r ł o w i e  i Sławnie  w 1928 r o k u  

Miasto Handel bydłem Kramarskie Tłuszczowe 

Darłowo 

22 III 
21 VI 
11 X 

15 XI* 15X1* 

Sławno 

1 III 
7 VI* 
13 IX 

6 XII* 

7 VI* 

6X11* 

18 X 

Źródło: AP Koszalin, ARK, sygn. 2857, „2. Nachtrag zum Verzeichnis der im Jahre 1928 
abzuhaltenden Markte und Messen", s. 1; Verzeichnis der Markte und Messen im Fre-
istaat Preufien im Jahre 1928: 18-19 

* targi łączone 

Gospodarka wodna 

W 1921 roku władze prowincji pomorskiej w Szczecinie wraz z landratem po
wiatu sławieńskiego, gminami miejskimi w Darłowie i Sławnie oraz pozostały
mi  gminami powiatu sławieńskiego rozpoczęły przygotowania do  zmian pra
w a  wodnego z 1913 roku w zakresie melioracji, zwłaszcza większego niż dotąd 
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egzekwowania od  właścicieli brzegów rzek i jezior wykonywania prac związa
nych z ich utrzymaniem. Ustawa z 5 maja  1920 roku regulowała kwestie odno
szące się do  technicznej organizacji melioracji, a także wskazywała na źródła 
finansowania tego rodzaju przedsięwzięć (Jacoby 1929: 194). 

Równolegle z tymi pracami prowadzone były starania niektórych organi
zacji zrzeszających rybaków o zmianę sposobu użytkowania części gruntów 
położonych w sąsiedztwie wód, j a k  i starania o możliwość dzierżawy bądź za
kupu brzegu rzeki lub jeziora. Pierwsze prace nad melioracją w powiecie sła-
wieńskim prowadzone były w 1919 roku i j u ż  wówczas skierowano d o  nich 
osoby pozostające bez zatrudnienia (Sianów)15. Tym razem jednak, były to 
działania prowadzone w oparciu o doraźne programy autorstwa gmin miej
skich, w porozumieniu z urzędami wodnymi. 

W 1921 roku władze Darłowa wydzierżawiły miejscowym rybakom oba 
brzegi Wieprzy. Podobną umowę podpisały z rybakami władze gminy Dar-
łówko, co pozwoliło na dzierżawę brzegów tej rzeki aż do  je j  ujścia do  Morza 
Bałtyckiego. Umowa trwała do  1933 roku i scedowała na rybaków część obo
wiązków wynikających z uwarunkowań prawnych przewidzianych w zakresie 
prawa wodnego z 1913 roku, a odnoszących się do  utrzymania brzegów rzeki. 
Prawo do  dokonywania połowów posiadali tylko dzierżawcy. Oni także pono
sili część kosztów związanych z utrzymaniem brzegów Wieprzy 1 6.  Umożliwi
ło to przeprowadzenie prac melioracyjnych w połowie lat 20. w dolnym biegu 
rzek Grabowej i Wieprzy (Wendt 1986: 109-112), zaświatach  1929-1932 me
liorację i regulację Wieprzy na pozostałym odcinku (Bauer 1986: 112-113). 

W 1922 roku przystąpiono do  prac przy melioracji Wieprzy i Grabowej, 
w tym na ich odcinkach przepływających przez Darłowo i Sławno, choć pra
ce organizacyjne rozpoczęto j u ż  w 1920 roku w rejonie Darłowa oraz w pasie 
ws i  przyległych do  Wieprzy 1 7.  Szczególne trudności z tym przedsięwzięciem 
napotkały władze Darłowa i pobliskiej gminy wiejskiej Darłówko w miejscu, 
gdzie obie rzeki łączyły się, bowiem przed ujściem Grabowej do  Wieprzy wo
dy  zalewały pobliskie tereny. Musiano więc wypracować kompleksowy system 
melioracyjno-irygacyjny dla znacznej powierzchni pomiędzy obszarami za
budowanymi Darłowa i Darłówka wraz  z uwzględnieniem użyteczności w ó d  
dla portu w Darłówku. Po przeprowadzeniu prac melioracyjnych, władze pre
zydium rejencji oraz obu gmin wyłączyły z możliwości zabudowy mieszkanio
wej  i przemysłowej tereny nad Wieprzą i Grabową, zezwalając na ograniczo

15 AP Szczecin, Akta miasta Sianowa, sygn. 96, Bericht liber den Stand und die Verwal-
tung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Zanów fur die Zeit vom 1. April 1914 
bis 31. Marz 1925: 22. 

16 „Amtsblatt der Preufiischen Regierung zu Kóslin" (dalej: „ARK") z 10 IX 1921: 214. 
17 Tamże, 23 X 1920: 216; 16 XII 1922: 251-252. 
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ny rozwój portu w Darłówku i zagospodarowanie części obszaru jako terenu 
rekreacyjnego1 8. Natomiast w Sławnie prace melioracyjne rozpoczęto w 1923 
roku i prowadzono j e  do  1928 roku1 9. 

Na przełomie lat 20. i 30. melioracja oraz regulacja rzek pozwoliła na unik
nięcie podtopień znacznych części zabudowy miejskiej. Nie uchroniło to jed
nak przed trudno przewidywalnymi stratami, powstałymi wskutek częścio
wego bądź całkowitego zamarzania rzek na odcinkach biegu przez Darłowo 
i Sławno. Krytyczny stan w ó d  odnotowywany był w zasadzie rokrocznie. Po
tęgowały go wody opadowe spływające do  zamarzniętych rzek. Kulturamt 
(Urząd Kultury Rolnej) w Słupsku, obejmujący swoim działaniem powiat sła-
wieński, funkcjonował w stanie podwyższonej gotowości. 

W kwietniu 1930 roku wskutek prac prezydium rejencji zmianie uległy 
przepisy regulujące prace urzędu, który odtąd miał obowiązek informowania 
zwierzchników policji budowlanej (burmistrzów i nadburmistrzów) o zagro
żeniach, zaś w przypadku ich wystąpienia miał współpracować w przeciwdzia
łaniu powodzi i walce z nią. Przepisy przewidywały również konieczność na
wiązania współpracy z usteckim urzędem budownictwa portowego, sprawują
cym nadzór nad wykorzystaniem urządzeń portowych w porcie w Darłówku. 
Na Urząd Kultury Rolnej nałożono także obowiązek wcześniejszego informo
wania o możliwości wystąpienia powodzi, j a k  i reagowania na alerty ogłoszo
ne przez policję wodną w Darłowie. Jednocześnie zniesiono dotychczasowe 
regulacje prawne w zakresie utrzymania systemu zabezpieczenia przeciwpo
wodziowego obowiązującego tylko w odniesieniu do  Wieprzy z 18 czerwca 
1910 roku2 0. 

W końcu lat 30. budowy obiektów w sąsiedztwie Grabowej i Wieprzy or
ganizacyjnie stawały się coraz trudniejsze. Obok konieczności uzyskania zgód 
właściwych terenowo organów władz samorządowych, prowadzący budowę 
musiał otrzymać pozwolenie policji przemysłowej. Inwestycja taka nadzoro
wana była nominalnie przez burmistrza Darłowa bądź Sławna (z racji pełnie
nia przez nich funkcji  szefa policji budowlanej), zaś w przypadku prowadze
nia budowy szczególnie trudnej technicznie i technologicznie, przez Sąd Kra
j o w y  w Koszalinie, który orzekał o wstrzymaniu inwestycji w e  wczesnych fa
zach je j  realizacji w celu zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Wszystko to wpływało 
na wydłużenie czasu budowy obiektów technicznych, w szczególności mły
nów wodnych, o czym przekonała się spółka komandytowa E. Gerth Kom-
mandit-Gesellschaft z Darłowa, borykająca się z brakiem możliwości konty
nuowania inwestycji w zaplanowanym wcześniej terminie2 1. 
18 Tamże, 16X11 1922:252. 
19 Tamże, 26 V 1923: 130-133; 31 III 1928: 37-38. 
2 0  Tamże, 5 IV 1930: 49-50. 
21 Tamże, 26 II 1938: 22. 
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Pomimo nowych regulacji w kwestii prawa wodnego gospodarka wodno-
ściekowa w Darłowie i Sławnie nadal pozostawiała wiele d o  życzenia. W 1930 
roku zgodę na wykorzystanie w ó d  Wieprzy do  celów przemysłowych otrzy
mała mleczarnia w Sławnie22. W tym samym roku w czerwcu doszło do  znacz
nego zanieczyszczenia w ó d  Wieprzy poprzez wylanie do  nich nafty i benzyny, 
wskutek czego wymarły wszystkie gatunki r y b  w rzece na wysokości miasta2 3, 
na odcinku o d  Kępic do  śródmieścia Sławna. Podmiotem odpowiedzialnym 
za taki stan rzeczy była fabryka papieru w Kępicach. Specjalistyczne badania, 
ma j  ące przedstawić rozm iar katastrofy ekologicznej oraz stan szkód wraz z moż
liwością ich niwelacji, zostały wykonane przez Preuftische Obermeister f u r  die 
Binnengawasser der Provinz Pommern (Pruskie Szefostwo ds. W ó d  Śródlądo
wych Prowincji Pomorskiej) w Szczecinie. Landrat sławieński dokonał zmian 
w prawie wykorzystania w ó d  Wieprzy na odcinku powiatu sławieńskiego jako 
cieku odpływowego ścieków fabryki, a także ograniczył je j  (w porozumieniu 
z landratem miasteckim) prawo d o  wykorzystywania w tym celu w ó d  Wie
przy2 4. 

W następstwie przeprowadzonych badań Wieprzy zarówno szef ds. w ó d  
śródlądowych prowincji pomorskiej, j a k  i Urząd Kultury Rolnej w Słupsku 
skierowali sprawę d o  sądu z wnioskiem o ukaranie kierownictwa fabryki pa
pieru, oraz z wnioskiem o pokrycie przez fabrykę kosztów prac rekultywacyj
nych2 5. Ponadto rewizji uległy umowy fabryki papieru z instytucjami odpo
wiadającymi za stan w ó d  i nabrzeży w tym rejonie, to jest z pruskim Gewer-
beaufsichtsamt (Urząd Nadzoru Przemysłu) w Szczecinku (sprawującym nad
zór nad działalnością wspomnianej papierni), a przede wszystkim z rodziną 
von Bismarck-Osten, o d  której jako o d  nadzorcy fabryki żądano pokrycia 
kosztów wszelkich prac rekultywacyjnych (rodzinę Bismarcków w Warcinie 
już  obciążono tymi kosztami)2 6. 

22 Tamże, 8 XI 1930: 151. 
23 AP Koszalin, Urząd Rentowy Książąt Hohenzollernów w Koszalinie (dalej: URKH), 

sygn. 133, zeznania robotnika Maxa Hackbarta ze Sławna i młynarza Hugona Lock-
hoffa ze Sławna, sporządzone w Urzędzie Domenalno-Rentowym w Koszalinie z 20 VI 
1930: 2-3. 

24 „Schlawer Kreisblatt" z 28 IV 1921: 58-59. 
25 AP Koszalin, URKH, sygn. 133, pismo szefa ds. wód śródlądowych prowincji pomor

skiej w Szczecinie do szefa Komisji Rozjemczej w Koszalinie i landrata w Miastku 
z 28 IV 1931:24-27. 

26 Tamże, pismo prezydenta rejencji w Koszalinie do Urzędu Domenalno-Rentowego 
w Koszalinie z 10 III 1934: 46-50. 
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Przemysł spożywczy 

Ta gałąź gospodarki w Darłowie i Sławnie na początku lat 20. również prze
żywała duże trudności gospodarcze. Miejscowi dostawcy i przetwórcy mleka, 
podobnie j a k  artykułów tłuszczowych musieli przeciwstawić się trudnościom 
wynikającym z importu do  Niemiec tańszego mleka i przetworów mlecznych 
oraz tłuszczów ze Stanów Zjednoczonych i Polski. W kwietniu 1921 roku nad-
prezydent prowincji pomorskiej wprowadził nowe tabele cenowe na produkty 
mleczne (w szczególności masło), rozróżniając wśród nich produkty pocho
dzenia i przetwórstwa wiejskiego i miejskiego. 

Nowe stawki cenowe ograniczyły możliwość nieskrępowanego eksportu 
na rynek wewnętrzny, gdyż zarówno warunki  spedycji, j a k  i sprzedaży, okre
ślone w zarządzeniu nadprezydenta prowincji, nie zezwalały prezydentowi 
rejencji koszalińskiej i landratowi sławieńskiemu na swobodne kształtowa
nie cen towaru w miejscach sprzedaży. Należy zaznaczyć, że ceny masła noto
wane w Szczecinie, regulowane przez władze prowincji pomorskiej, wynikały 
z chłonności tamtejszego rynku. Kształtowały się one na wysokim poziomie 
135 RM za 50 kg, a więc należały do  najkorzystniejszych dla darłowskich i sła-
wieńskich producentów tłuszczów. 

Doprowadziło to do  silnej konkurencji nie tylko w Szczecinie, który stał 
się w latach 20. miejscem docelowym zbytu wielu producentów i przetwórców 
rejencji koszalińskiej, w tym powiatu sławieńskiego, ale także miejscem walki 
o detalicznego odbiorcę w pobliskich większych miastach, podobnie zresztą 
j a k  w Kołobrzegu, Koszalinie i Słupsku. Tym również tłumaczyć można więk
sze niż przed rokiem 1914 zainteresowanie producentów i przetwórców bran
ży mleczarskiej z małych, często odległych miast swoimi ofertami sprzedaży 
w największych miastach rejencji2 7. Polityka władz prowincji w zakresie spe
dycji wysoko przetworzonych przetworów mlecznych, a w szczególności sera, 
pogarszała sytuację ekonomiczną branży mleczarskiej. Darłowska i sławień-
ska mleczarnia zmuszone były zrezygnować z produkcji serów z uwagi na fakt 
uznania ich w 1921 roku za towary luksusowe, które jako takie obłożono po
datkiem o d  towarów luksusowych2 8. 

Powyższy przykład pozwala zrozumieć, że stały wzrost cen za towary i usłu
gi, jaki miał miejsce w latach 1918-1922, doprowadził do ogłoszenia Darłowa 
(z Darłówkiem) i Sławna w 1922 roku miastami, w których panowała drożyzna, 
bez możliwości skutecznej walki na polu regulacji cen, zwłaszcza że władze pań
stwa pruskiego nie ingerowały w sytuację ekonomiczną prowincji pomorskiej29. 
27 „ARK" z 9 IV 1921: 80-81. 
2 8 Tamże, 4 VI 1921: 136. 
29 Tamże, 15 IV 1922: 87. Do tej grupy miast zaliczono również: Białogard, Bytów, Draw

sko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Lębork, Łebę, Miastko, Połczyn-Zdrój, Sianów, 
Słupsk, Szczecinek i Złocieniec. 
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O swoistym fenomenie organizacyjno-produkcyjnym można mówić w od
niesieniu do  producentów i przetwórców mięsa w Darłowie30. Miasto to stano
wiło ważny ośrodek produkcji wysokiej  klasy produktów mięsnych, eksporto
wanych d o  centralnej i zachodniej części Niemiec, ale także produktów, które 
można było nabyć w większości sklepów spożywczych prowincji pomorskiej. 
Dotyczyło to również wysokogatunkowej produkcji tłuszczów, wśród których 
specjałem stał się darłowski tłuszcz gęsi, ceniony przez konsumentów w Sta
nach Zjednoczonych Ameryki  Północnej. Darłowo, a ściślej zakłady mięsne 
Rugenwalder Wurstwaren AG (RUWAG) wyspecjalizowało się w produkcji 
mięs różnego gatunku, a przez to znalazło się w czołówce eksporterów pro
wincji pomorskiej poza granice Niemiec wszelkiego rodzaju kiełbas i innych 
produktów tłuszczowych (Floret, Pechtel, Rosenow 1929: 7; Rosenow 1989b: 
692; Lindmajer 1994: 269). 

Darłowskie zakłady mięsne z trudnościami przetrwały kryzys powojenny, 
zwłaszcza w zakresie dostarczania d o  nich wyselekcjonowanych gęsi z rejonu 
Chojnic, Tczewa i Wejherowa. Po 1918 roku zmuszone zostały wykorzystać 
w większym niż dotąd stopniu dostępne na lokalnym rynku mięso wieprzo
w e  i wołowe, co pozwoliło na zwiększenie produkcji i sprzedaży o średnio 
10-20% w latach 1926-1928, a więc w czasie największego popytu na ich pro
dukty mięsne. Dodać jednakże należy, że eksport d o  Stanów Zjednoczonych 
umożliwiał przetrwanie zakładom w Darłowie w czasach dla nich trudnych3 1. 

Stałym problemem było zaspokajanie potrzeb gmin miejskich w zakre
sie polityki podatkowej prowadzonej wobec przemysłu tłuszczowego. Szcze
gólnie dotkliwie odczuli to producenci przetworów mięsnych z Darłowa, któ
rzy zaangażowali się wraz z właściwymi organizacjami cechowymi w Berlinie 
w spór z gminą miejską i prezydium rejencji koszalińskiej. Wzrost  lokalnych 
podatków nałożonych na producentów przetworów mięsnych wynikał między 
innymi z ogólnego wzrostu kosztów administracyjnych powstałych przez pro
wadzenie rzeźni miejskiej3 2. 

Dobre warunki  d o  wychowu bydła rzeźnego umożliwiły rozwinięcie się fa
b r y k  przetworów mięsnych w Darłowie i Sławnie. Szczególnie korzystne uwa
runkowania zaistniały tu  w zakresie chowu i przetwórstwa mięsa wieprzowe
go, zaś ewentualne niedobory w produkcji przetworów pokrywano poprzez 
skup żywca o d  hodowców z powiatu sławieńskiego. Zakłady w Darłowie 
i Sławnie specjalizowały się w przetwórstwie tzw. Deutsche Edelschwein („nie

30 Specjały darłowskie są do dziś dostępne w handlu na rynku niemieckim. Istnieje w Niem
czech kilka zakładów mięsnych, które produkują artykuły mięsne, opierając się na daw
nych recepturach. 

31 „Ostpommersche Wirtschaft" z I-II 1936: 15. 
32 LAG, Rep. 60, sygn. 1204, passim. 
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mieckie świnie szlachetne/rasowe"). 
O ile do  1918 roku oba miasta uzupełniały się w zakresie uboju i prze

twórstwa mięsnego, o tyle później darłowskie zakłady mięsne wysunęły się 
na pierwsze miejsce w powiecie sławieńskim, a następnie w całej rejencji ko
szalińskiej. Przetwórstwo różnego rodzaju mięs osiągnęło taki wymiar, że dar-
łowscy przetwórcy zmuszeni byli szukać nowych miejsc do  przetwórstwa, 
stąd też znajdowano j e  w masarniach w Sławnie oraz w Kar wicach i Słowinie. 
Pod szyldem „Riigenwalder Wurst"  („Kiełbasa darłowska") kryło się ozna
czenie tych produktów, których miejscem produkcji było Darłowo. Pozostałe 
miejsca przetwórstwa mięsnego oznaczano jako „Pommersche Wurst"  („Kieł
basy pomorskie"). 

W końcu 1938 roku w Darłowie istniało aż dziesięć przedsiębiorstw mię
snych: Wilhelm Brandenburg, Paul Jankę, Georg Muller, Carl Muller, Erich 
Pliinsch, RUWAG, Herbert Scheil, Albert  Scherneck, Carl Schiffmann, Georg 
Schmidthals. W Sławnie natomiast znajdowało się jedno przedsiębiorstwo 
produkcyjne - Carl Zypries. Dwa z dawnych zakładów mięsnych z Darłowa 
p o  przeniesieniu produkcji kontynuują swoją działalność do  dziś w zachod
nich Niemczech (Michaelis 1986: 212-219). 

Finanse 

Bazę finansową obu miast stanowiły zarówno miejscowe instytucje bankowe, 
j a k  i banki z Koszalina i Słupska. Rolnicy powiatu sławieńskiego, podobnie 
j a k  zatrudnieni w rolnictwie mieszkańcy Darłowa i Sławna korzystali z usług 
Pommersche Landschaftsdirektion (Pomorska Dyrekcja Ziemstwa) w Szcze
cinie i Landschaftsbezirksdirektion (Okręgowa Dyrekcja Ziemstwa) w Słup
sku, zaś inni klienci indywidualni korzystali z usług Stolper Bank (Bank Słup
ski). Tenże Bank, poprzez swoją ekspansję w 1924 roku i wchłonięcie więk
szości akcji Wschodniego Banku Handlu i Przemysłu z siedzibą w Berlinie, 
przejął kontrolę nad częścią aktywów małych instytucji finansowych rejen
cji koszalińskiej, w tym nad punktami bankowymi w Darłowie i Sławnie, aż 
do  czasu utraty samodzielności 10 kwietnia 1933 roku na rzecz Pommersche 
Bank (Bank Pomorski) z siedzibą w Szczecinie (Pencarski 2004: 200; Schróder 
1966: 278-280)3 3. 

W Darłowie i Sławnie nie wykształciły się rodzime przedsiębiorstwa ban
kowe, które umożliwiłyby ekspansję na  sąsiednie mikroregiony gospodarcze, 
tak j a k  w odniesieniu do  powiatu sławieńskiego uczyniło to Vorschufiverein 
Kóslin (Towarzystwo Finansowe w Koszalinie), Bank f u r  Haus- und Grund-
besitz (Bank Gospodarstwa Domowego i Własności Gruntów) w Koszalinie 
3 3 „Pommern-Jahrbuch" 1925-1926: 179 [informacja reklamowa]. 
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i Bank f u r  Haus- und Grundbesitz (Bank Gospodarstwa Domowego i Wła
sności Gruntów) w Słupsku, które nawet nie musiały mieć swoich przedstawi
cielstw w Darłowie i Sławnie, b y  móc oferować korzystne usługi finansowe34. 

Do innych placówek finansowych funkcjonujących w Darłowie i Sławnie 
zaliczyć należy również Danziger Bank (Bank Gdański), który w latach 20. 
rozpoczął walkę o rynek w e  wschodniej części rejencji koszalińskiej. Utrata 
swojego macierzystego pola działania na Pomorzu Nadwiślańskim doprowa
dziła do  powstania w pierwszej połowie lat 20. filii Banku Gdańskiego w Dar
łowie i Sławnie35. 

Darłowo i Sławno umożliwiało jednakże, podobnie j a k  inne miasta prowin
cji pomorskiej, korzystanie z usług Kreissparkasse (Powiatowa Kasa Oszczęd
ności) w Sławnie oraz Stadtsparkasse (miejskich kas oszczędności) w Darłowie 
i Sławnie. Powstałe w XIX wieku kasy tworzyły doskonałe warunki do  większej 
aktywizacji lokalnego społeczeństwa w zakresie gromadzenia kapitału w insty
tucjach bankowych, a także korzystania z dostępnych ofert kredytowych (tab. 6, 
7). Problemy z utrzymaniem płynności finansów kas pożyczkowych przez ka
sy oszczędnościowe, jakie wystąpiły p o  1929 roku, spowodowane były głównie 
trudnościami gospodarczymi, ale i dużą konkurencją. Przykładowo w Sławnie 
do 1930 roku działały dwie kasy pożyczkowe, których zarządy podjęły decyzję 
o połączeniu się wskutek obrony przed konkurencją ze strony pozostałych kas 
pożyczkowych z powiatu sławieńskiego (Maass 1986: 170-171). 

Tabe la  6 .  W k ł a d y  i l i c z b a  k o n t  b a n k o w y c h  w m i e j s k i c h  k a s a c h  o s z c z ę d 
n o ś c i  w D a r ł o w i e  i Sławnie  w la tach  1 9 2 7 - 1 9 2 9  

Miasto Rok 
Wkłady Liczba prowadzonych kont 

Miasto Rok 
oszczędnościowe żyrowe oszczędnościowe żyrowe 

Darłowo 

1927 858 378 187 454 1815 119 

Darłowo 1928 1 201 148 306 980 2388 187 Darłowo 

1929 1 632 652 220 175 2935 247 

Sławno 

1927 908 929 444 090 1875 1065 

Sławno 1928 1 038 467 491 497 2402 1150 Sławno 

1929 1 413 469 508 153 2808 926 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z IV 1930: 34; XI 1930: 110-111 

34 „Ostpommersche Wirtschaft" z VI 1930: 56 i IV 1933: 21. 
35 „Heimatkalender fur den Kreis Lauenburg i. Pom." 1924 (bez numeracji stron) [druki 

reklamowe]; „Ostpommersche Wirtschaft" z II 1933: 2. 
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Tabela  7. L i c z b a  p o d m i o t ó w  i n s t y t u c j o n a l n y c h  i firm w latach 
[1915] 1924-1930  k o r z y s t a j ą c y c h  z u s ł u g  b a n k o w y c h  Poczty  
R z e s z y  w m i a s t a c h  p o w i a t u  s ławieńsk iego  

Miasto 
Liczba podmiotów instytucjonalnych i firm 

Miasto 
1915 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Darłowo 24 104 59 75 86 83 86 85 

Polanów 6 28 24 26 32 37 34 36 

Sianów 3 34 26 24 16 15 12 16 

Sławno 21 144 96 97 97 99 100 105 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" 1930: 44 

Reichspost (Poczta Rzeszy) również aktywnie brała udział w obrocie pie
niężnym. Darłowskie i sławieńskie urzędy pocztowe oferowały możliwość 
obsługi podmiotów gospodarczych, przy czym wzrost liczby korzystających 
z usług bankowych oferowanych przez Pocztę Rzeszy został spowolniony 
na przełomie lat 20. i 30. wskutek kryzysu gospodarczego (tab. 8). 

Tabela  8. O b r o t y  finansowe Poczty  Rzeszy  w D a r ł o w i e  i Sławnie w latach 
1924-1932. W y p ł a t y  z k o n t  p o c z t o w y c h  i r a c h u n k ó w  b a n k o w y c h  

Urząd Wypłaty (w milionach marek) 
pocztowy 1924 1929 1930 1931 1932 

Darłowo b.d. 2,1 2,0 2,1 2,0 

Sławno 2,0 3,9 3,8 3,9 3,0 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z III 1932: 32; z II 1933: 9 

Kolej 

Darłowo posiadało bezpośrednie, istniejące o d  1878 roku połączenie kolejo
w e  ze Sławnem. Na trasie tej wykonywano jedynie niezbędne prace moder
nizacyjne, co doprowadziło d o  wyeksploatowania i wymusiło przeprowadze
nie modernizacji w latach 1920-1930. Część prac, z racji braku powierzchni 
składowych i przeładunkowych, prowadzona była przede wszystkim na sta
cji kolejowej w Sławnie. Władze powiatu sławieńskiego próbowały jeszcze 
przed 1918 rokiem dokonać przebudowy linii wąskotorowej ze Sławna do  Po-
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łanowa na normalnotorową (co umożliwiłoby również przerzucenie kosztów 
eksploatacji linii na barki Reichsbahn (Kolej Państwowa)3 6  przy jednoczesnej 
zmianie trasie przebiegu linii. 

Do sprawy przebudowy Schlawer Kleinbahn AG (Sławieńska Kolej Wą
skotorowa S.A.) Sławno - Polanów na linię normalnotorową, a przez to zwięk
szenia potencjału przewozowego stacji kolejowej w Sławnie, Ministerstwo Ko
munikacji Rzeszy powróciło w 1928 roku na wniosek landratury sławieńskiej 
z 1925 roku. 

Do 1934 roku podmiotami finansującymi spółkę była landratura w Sław
nie (posiadająca 67% udziałów), prezydium prowincji pomorskiej  (29%) 
i państwo pruskie (4%). Linię tę traktowano jako szczególną z punktu widze
nia interesów państwa. Ministerstwo planowało włączyć dyrekcję kolei wą
skotorowej w Sławnie w proces przebudowy, angażując w miarę możliwości 
j e j  środki finansowe i majątek3 7. Zatwierdzenie planów przebudowy nastąpiło 
w 1932 roku, zaś rok później władze państwowe i prowincjonalne rozpoczę
ły starania o zabezpieczenie funduszy 3 8 .  Należy jednak mieć na uwadze, że in
westycje polegające na modernizacji infrastruktury kolejowej traktowane były 
priorytetowo w skali kraju, przez co zakres robót regulowały utajnione unor
mowania spraw nadzorowanych i realizowanych przez pion urzędniczy. Cho
dziło przede wszystkim o uniemożliwienie wycieku informacji dotyczących 
norm technicznych, zastosowanych licencji itp. na zewnątrz3 9. 

36 Dostosowywanie administracji kolejowej do nowych uwarunkowań administracyjnych 
w Niemczech nastąpiło ostatecznie w lutym 1924 roku. Wówczas to likwidacji uległo 
państwowe przedsiębiorstwo Reichsbahn (Kolej Państwowa), w którego miejsce utwo
rzono w sierpniu tego roku Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (Towarzystwo Nie
mieckiej Kolei Państwowej), istniejące pod tą nazwą do lutego 1937 r. Dla zachowania 
przejrzystości w nazewnictwie tego podmiotu, zastosowałem wszędzie konsekwentnie 
nazwę Reichsbahn (Kolej Państwowa). Dodać również należy, że do grudnia 1919 r. 
Darłowo i Sławno znajdowały się w obrębie Kónigliche Eisenbahn-Direktion Danzig 
(Królewska Dyrekcja Kolei w Gdańsku), a następnie przeszły pod zarząd Kónigliche 
Eisenbahn-Direktion Stettin (Królewska Dyrekcja Kolei w Szczecinie); Dyrekcja Ko
lei w Szczecinie także zmieniała nazewnictwo: w latach 1919-1922 Eisenbahndirek-
tion Stettin, 1922-1945 Reichsbahndirektion Stettin; Salzwedel 1985: 266; Buchhweitz, 
Dobbert, Noack 2011: 5, 17. 

37 LAG, Rep. 109, sygn. 10, pismo Ministerstwa Komunikacji Rzeszy do Ministra Handlu 
i Przemysłu Prus z 24 V 1924: 21; Meissner 1986: 274-277. 

3 8 LAG, Rep. 60, sygn. 1843, pismo wydziału prowincjonalnego w Szczecinie do nadprezy-
denta prowincji w Szczecinie z 23 VIII 1933: 161; Rep. 109, sygn. 10, pismo prezydenta 
rejencji w Koszalinie do Dyrekcji Kolei w Szczecinie z 2 VIII 1932: 88. 

39 LAG, Rep. 60, sygn. 1843, VerschluCsachen-Anweisung fur samtliche Verwaltungsbe-
hórden, Nr. 4156 (Geheim!), hrsg. Der Reichs- und Preufiische Minister des Innern, 
Berlin 1935: 5-9; pismo Dyrekcji Kolei w Szczecinie do Ministerstwa Handlu i Prze
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Prace związane z przygotowaniem stosownej dokumentacji rozpoczęły się 
w styczniu 1933 roku, zaś przebieg linii odbiegał nieco od  biegu dotychczaso
wej  trasy wąskotorowej w rejonie Sławna i Kosierzewa - w planach zakładano 
aż cztery warianty poprowadzenia trasy p o  nowych odcinkach40. W tej kwestii 
doszło do  konfliktów pomiędzy właścicielami gruntów położonych w sąsiedz
twie terenów stanowiących własność kolei wąskotorowej (czyli landratury) 
a Kolejami Państwowymi, które miały przeprowadzić prace ziemne na dotych
czasowym nasypie kolejowym, a w Sławnie zmienić bieg linii. Głos zabrał rów
nież Minister Gospodarki i Handlu Prus, którego staraniem dokonano częścio
wej  nacjonalizacji gruntów za odszkodowaniem4 1. 

Uroczyste otwarcie linii jako trasy normalnotorowej nastąpiło 21 grudnia 
1934 roku4 2. Na wymienionym odcinku natychmiast wszedł w życie taryfika
tor Kolei Państwowych4 3. Należy jedynie dodać, że w latach 1918-1939 władze 
rejencyjne, prowincjonalne i kolejowe powracały do  planów budowy linii ko
lejowej z Koszalina do  Darłowa. Inicjatywa wychodziła również od  władz tych 
miast. Tego zamierzenia nie udało się jednak zrealizować44. 

Opodatkowanie przewozów towarowych przez kolej stanowiło istotną ba
rierę w rozwoju lokalnej spedycji masy towarowej i jednocześnie skutecznie 
utrudniało rozwój i ekspansję miejscowych ośrodków handlowo-usługowych, 
których działalność oparta była na lokalnej produkcji i własnych możliwościach 
spedycyjnych. Problem ten kilkakrotnie był przedmiotem posiedzeń prezy
dium Izby Przemysłowo-Handlowej w Słupsku - omawiano go z miejscowymi 
oraz prowincjonalnymi władzami kolei. Nie przynosiło to jednakże większego 
skutku, gdyż stawki za przewozy kolejowe pozostawały na poziomie stawek za
porowych, osłabiając jednocześnie konkurencję miejscowych podmiotów go
spodarczych z podmiotami z rejencji szczecińskiej. Nie istniały również możli
wości szerszego niż dotąd uczestnictwa darłowskich i sławieńskich podmiotów 
gospodarczych w rynku regionalnym Berlina i Hamburga z powodu uprzywi

mysłu Prus z 19 VI 1928: 22; pismo Dyrekcji Kolei w Szczecinie do prezydenta rejencji 
w Koszalinie z 20 VI 1928:23. Na odcinku Sławno - Polanów planowano modernizację 
stacji kolejowych w celu uczynienia z nich stacji rozrządowych w Kosierzewie, Żegoci
nie, Lejkowie, Laskach i Świerczynie, a także przebudowę węzłów kolejowych w Pola
nowie i Sławnie w celu bezproblemowego skomunikowania ich z pozostałymi liniami, 
w tym z linią wąskotorową z Polanowa do Gołogóry. Zakładano również, iż tor kolejo
wy z powodów technicznych zmieni swoje położenie w rejonie Kosierzewa i Lejkowa. 

4 0  LAG, Rep. 60, sygn. 1843, Reichskarte. Einheitsblatt Nr. 184 D (25) Pollnow - Rummels-
burg i. Pom. - Bublitz (bez daty), 1:100 000, f. 99. 

41 „ARK" z 28 I 1933: 7. 
42 „Pommersche Zeitung" z 31 XII 1934 roku. 
4 3  „ARK" z 29 XII 1934: 230. 
44 AP Koszalin, Akta miasta Koszalina, sygn. 612, pismo magistratu w Koszalinie do firmy 

Christoph und Unmuck AG w Niesky (Łużyce Górne) z 10 VI 1933: 110. 
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lejowania uczestników życia gospodarczego przez Kolej Państwową w zakre
sie przewozów towarowych4 5. Wprowadzenie regularnych kursów samochodów 
ciężarowych uzupełniających istniejącą sieć kolejową i łączących większe stacje 
towarowe rejencji koszalińskiej z pobliskimi miejscowościami, które pozbawio
ne były połączenia kolejowego, w ogóle nie zmieniło faktu braku podwyższe
nia atrakcyjności oferty Kolei Państwowej. Nadal stosowane były niekorzystne 
dla spedytorów indywidualnych stawki przewozowe masy towarowej. 

Do 1938 roku komunikacja samochodowa, zorganizowana przez Kolej 
Państwową, uzupełniała istniejącą sieć kolejową na odcinkach: Słupsk - Sław
no - Sycewice - Pieszcz - Postomino - Zaleskie - Możdżanowo - Słupsk, 
Darłowo - Nacmierz - Jarosławiec - Królewo - Postomino - Pieńkowo - Ma
słowice - Sulimice - Darłowo i Darłowo - Kanin - Jarosławiec - Darłówko -
Darłowo46. 

T a b e l a  9 .  P r z e ł a d u n k i  n a  s tac jach  k o l e j o w y c h  m i a s t  p o w i a t u  sławień-
s k i e g o  w la tach  1919-1938  ( w  t o n a c h )  

Stacja 
kolejo

wa 

Lata Stacja 
kolejo

wa 
1919/ 
1920 

1920/ 
1921 

1921/ 
1922 

1923/ 
1924 

1924/ 
1925 1925 1926 1927 1928 1929 

Darłowo 38 381 53 532 49030 40 775 59 805 54 934 62 008 32 468 61 801 76 628 

Polanów 23 251 29 163 50 687 53 626 33 854 39 141 31 153 38 450 97 891 39 583 

Sianów 
(Skibno) 25 542 53 667 27 539 31 618 26 601 30 149 28 723 17 798 33 359 29 011 

Sławno 88 603 85 464 132883 81 368 67 660 74 699 70 045 46 372 79 083 99 686 

Stacja 
kolejo

wa 

Lata Stacja 
kolejo

wa 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Darłowo 60 332 44 821 44 661 38 464 54 168 56 843 64 008 139236 111432 

Polanów 29 151 24 149 20 345 17 690 26 785 33 137 26 366 35 794 43 455 

Sianów 
(Skibno) 31 384 25 810 21 637 20 749 28 521 27 281 18 755 29 258 30 098 

Sławno 89 003 72 592 67 907 67 057 77 396 93 280 82 122 116 982 114809 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z V 1924:35; XI 1924:123; VIII 1925:104; IX 1926:40; 
III 1927:26; II 1928, IV 1929:27; IV 1930:46; II1931:16; II 1933: 9; III 1934: 22; IV 1935: 
15; V 1936: 77; III-IV 1937: 31; Bartz 1928: 126; Schoene 1929: 86; 1930-1931:132 

4 5  „Ostpommersche Wirtschaft" z XI 1932: 79-80. 
4 6  Tamże, XII 1937: 144-145. 
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Tabela  10. L i c z b a  s p r z e d a n y c h  b i l e t ó w  k o l e j o w y c h  w m i a s t a c h  p o w i a t u  
s ławieńsk iego  w latach 1919-1936 

Stacja 
kolejo

wa 

Lata Stacja 
kolejo

wa 1919/ 
1920 

1920/ 
1921 

1921/ 
1922 

1922/ 
1923 

1923/ 
1924 

1924/ 
1925 1926 1927 

Darłowo 56 034 58 296 56 715 65 564 51 903 57 292 54 783 65 820 

Polanów 10 566 14 993 14 455 19 286 20 998 23 287 25 484 28 264 

Sianów 
(Skibno) 47 311 44 677 44 940 52 393 40 529 40 360 42 997 43 235 

Sławno 193 448 175 484 211 876 224 045 188 608 186 479 219 636 190 240 

Stacja 
kolejo

wa 

Lata Stacja 
kolejo

wa 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Darłowo 65 822 57 312 57 150 45 204 33 241 30 492 35 391 36 394 38 505 

Polanów 26 221 28 158 24 702 21 920 15 384 13 523 14 590 14 468 14 470 

Sianów 
(Skibno) 41 587 38 011 35 144 30 077 21 266 17 529 18 368 16 514 16 403 

Sławno 201046 186604 168 567 142 677 113159 105 587 120859 152 258 154016 

Źródło: Bahnhofstatistik. Geschaftsjahr 1929, passim; Bahnhofstatistik. Geschaftsjahr 
1930, passim; Bahnhofstatistik. Geschaftsjahr 1931, passim; Bahnhofstatistik. Ge
schaftsjahr 1933, passim; Statistik der Verkehrsleistungen nach Bahnhófen (Bahnho
fstatistik). Geschaftsjahr 1935, passim; „Ostpommersche Wirtschaft" z V 1924: 36; VIII 
1925: 105; IX 1926: 41; III 1927: 27; II 1928: 6; IV 1930: 47; II 1931: 17; III 1932: 32; II 
1933: 10; III 1934: 23; IV 1935: 16; V 1936: 78; III-IV 1937: 31; Sievers 1927: 29; Bartz 
1928:126; Schoene 1929: 86; 1930-1931: 132 

Tabe la  11. P r z e ł a d u n k i  t o w a r ó w  n a  o d c i n k a c h  l i n i i  k o l e i  w ą s k o t o r o w e j  
Sławno  - P o l a n ó w  - Ż y d o w o  w la tach  1919-1936  ( w  t o n a c h )  

Lata 

1919 1925 1926 1929 1932 1933 1934 1935 1936 

29 223 34 797 34 040 40 422 27 121 28 765 70 515 48 260 53 191 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z IX 1926: 42; IV 1930: 48; III 1933: 3; IV 1933: 20; 
IV 1935: 18; V 1936: 78; III-IV 1937: 32 
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Tabe la  12. P r z e w ó z  o s ó b  k o l e j ą  w ą s k o t o r o w ą  S ł a w n o  - P o l a n ó w  - Ży-
d o w o  w latach  1 9 1 9 - 1 9 3 6  

Lata 

1919 1925 1926 1929 1932 1933 1934 1935 1936 

82 177 43 035 37 608 33 922 38 380 37 244 64 377* 71 162 86 419 

Źródło: „Ostpommersche Wirtschaft" z IX 1926:42; IV 1930:48; III 1933: 23; IV 1933:20; 
IV 1935: 18; V 1936: 78; III-IV 1937: 32 

* Znaczny wzrost liczby przewozów wynikał z wykorzystania kolei wąskotorowej jako 
środka transportu robotników biorących udział w pracach związanych z przebudową 
linii na odcinku Sławno - Polanów 

Wyjątkiem w skali prowincji pomorskiej  była specyficzna przynależność 
dworca kolejowego w Darłowie. Grunty, na których znajdowały się nierucho
mości Kolei Państwowej, stanowiły własność urzędu domenalno-rentowe-
go. O d  1922 roku prezydium rejencji koszalińskiej bezskutecznie próbowało 
znaleźć nabywcę bądź dzierżawcę terenu (własność jako domenalną gruntów 
dworcowych skasowano dopiero w 1941 roku)4 7. 

Transport samochodowy 

W komunikacji międzymiastowej coraz większą rolę odgrywały państwowe 
i prywatne przedsiębiorstwa przewozowe. Wprawdzie Poczta Rzeszy nadal 
obsługiwała większość linii w Prusach, ale j u ż  w końcu lat 20. doczekała się 
konkurencji. Prywatne osoby szybko zareagowały na niemożność wypełnienia 
luki przez kolej w segmencie usług przewozów osobowych, a także propono
wały pasażerom niższe ceny, j a k  i dogodniejsze połączenia w całym powiecie 
sławieńskim. 

Oberpostdirektion (Naczelna Dyrekcja Poczty Rzeszy) w Koszalinie od
powiedzialna była również za utrzymanie połączeń autobusowych pomiędzy 
miastami powiatu sławieńskiego, co wynikało z objęcia g o  właściwością swoje
go  urzędu4 8. Dzięki temu Poczta Rzeszy szybko zmonopolizowała rynek usług 
w transporcie osobowym. W połowie 1930 roku Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Słupsku zarejestrowała jako organizatora komunikacji samochodowej tylko 
jednego przewoźnika - Dyrekcję Poczty Rzeszy w Koszalinie49, obsługujące

4 7  „ARK" z 24 VI 1922: 148-149. 
4 8 „Ostpommersche Wirtschaft" z XI 1925: 140. 
49 Połączenia autobusowe w powiecie sławieńskim zostały uruchomione w drugiej po

łowie lat 20.: Sławno - Jarosławiec (5 VI 1925 r.), Koszalin - Sianów - Darłowo 
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go  połączenia na liniach: Darłowo - Darłówko, Darłowo - Drozdowo - Łąc
ko, Darłowo - Jarosławiec, Darłowo - Sianów - Koszalin, Sławno - Jarosła
wiec, Sławno - Łącko, Sławno - Krąg, Sławno - Pękanino, Sławno - Słonowi-
ce - Reblino - Noskowo - Sławno, Sławno - Postomino - Złakowo - Pieszcz 
- Sławno, Sławno - Krąg - Laski - Żegocino - Sławno. 

W przypadku Darłowa (i Darłówka) ukształtowanie się bazy transporto
wej  zarówno towarowej, j a k  i osobowej przebiegało o d  pierwszej połowy lat 
20. w sposób szczególny. Uruchomienie połączeń autobusowych z Koszalinem 
i z północną częścią powiatu sławieńskiego pozwoliło na większą aktywizację 
ludności wiejskiej i j e j  udział w życiu gospodarczym miasta przy jednoczesnej 
dywersyfikacji środków transportu i rezygnacji z transportu własnego. Z dru
giej zaś strony gospodarcze środowisko Darłowa odczuwało niedosyt z po
wodu propozycji transportowych w zakresie obsługi przewozów osobowych 
przez Kolej Państwową. Organizacja komunikacji Darłowa z pozostałymi czę
ściami powiatu, a w szczególności z ośrodkami miejskimi, tj. z Polanowem 
i Sianowem była zła (Floret, Pechtel, Rosenow 1929: 11). 

Władze miast osiągały porozumienie w zakresie uruchomienia i obsługi 
autobusowych połączeń międzymiastowych. Tego rodzaju komunikacja była 
inicjowana również przez osoby i przedsiębiorstwa prywatne. Do istniejących, 
prywatnych połączeń międzymiastowych należy zaliczyć te uruchomione 
w 1925 roku ze Sławna do  Jarosławca i Zaleskiego oraz linię z Połczyna-Zdroju 
do  Sławna (przez Bobolice i Polanów)50. 

Sieć ulic Darłowa i Sławna w ścisłych centrach nie była przygotowana 
z myślą o użytkownikach pojazdów samochodowych, a w szczególności ro
snącej o d  połowy lat 20. liczby samochodów ciężarowych. Dochodziło co
raz częściej do  wypadków w ruchu kołowym i kolizji, w których najczęściej 
uczestnikami byli piesi i rowerzyści. W 1930 roku w Sławnie ograniczono 
prędkość pojazdów ciężarowych do  25 km/h (dla pojazdów poniżej 5,5 t) oraz 
do  15 km/h (dla pojazdów powyżej  5,5 t). Ograniczono również ruch przelo
towy wyłącznie do  ulic: Stolper Vorstadt (ob. ul. Marii Curie-Skłodowskiej), 
Stolperstrafte (ob. ul. Gdańska), Markt (ob. pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego), 
Kósliner Vorstadt (ob. ul. Jedności Narodowej) i Kóslinerstrafie (ob. ul. Ko
szalińska), co było tożsame z wyprowadzeniem ruchu ciężarowego ze ścisłego 

(29 VI 1925 r., ograniczenie kursów do Sianowa od 16 V 1927 r.), Darłowo - Łącko 
(4 IX 1926 r., od maja do listopada kursy wydłużono do Jarosławca), Darłowo - Dar
łówko (16 V 1927 r.); AP Koszalin, ARK, sygn. 4138, „Bericht iiber die Verwaltung und 
den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Schlawe fur das Geschaftsjahr 1929 
(1. April 1929 bis 31. Marz 1930), s. 24; „Ostpommersche Wirtschaft" z III 1927: 24, III 
1928: 26; II 1929: 21, VIII 1930: 74-75; II 1935: 7; Sievers 1929: 114-115; Reepel 1932; 
Czerwiński 1975: 102; Vollack 1986: 264. 

50 „Ostpommersche Wirtschaft" z V 1925: 95. 
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centrum5 1. Dalsze ograniczenia ruchu w Darłowie i Sławnie nastąpiły w 1932 
roku i polegały na ograniczeniu prędkości pojazdów w terenie zabudowanym 
do  40  km/h. Na ulicach obu miast coraz częściej pojawiali się funkcjonariusze 
policji w celu kontroli samochodów, w tym eliminowania z ruchu osób prowa
dzących pojazdy bez prawa jazdy 5 2.  

Budownictwo 

Budownictwo w Darłowie i Sławnie uwarunkowane było niewielkimi środ
kami finansowymi oraz napływem optantów: w latach 1918-1920 w Sławnie 
znalazło się 156 optantów, w Darłowie wraz z Darłówkiem - 124 (por. Lind-
majer 1994: 282). Mimo to władze tych miast wykazywały się większą skutecz
nością w pozyskiwaniu funduszy na budowę choćby kilku mieszkań dla przy
byszy, kosztem innych miast rejencji koszalińskiej5 3. Uporządkowanie sytu
acji prawnej  odnoszącej się do  budownictwa rozpoczęło się wprowadzeniem 
11 sierpnia 1919 roku ustawy o specjalizacji produkcji, uprzemysłowieniu rol
nictwa i rozwinięciu tzw. małego osadnictwa na wsi 5 4.  Ustawa ta stworzyła 
jedynie ramy, w oparciu o które władze miast mogły uczestniczyć aktywnie 
w rozwoju budownictwa podmiejskiego. 

Darłowo i Sławno wykorzystały jedynie w minimalnym stopniu fundu
sze, jakimi dysponowały władze Prus (podjęcie tych środków uzależnione by
ło również o d  zaangażowania własnych pieniędzy, którymi ani magistrat dar-
łowski, ani sławieński nie dysponowały). Administracja budowlana na wszyst
kich szczeblach 1 kwietnia 1920 roku została podporządkowana Ministerstwu 
Finansów Prus, w którym utworzono Hochabteilung (Wydział Budownictwa 
Nadziemnego). Nadzór nad budownictwem w Darłowie i Sławnie sprawował 
jeszcze o d  1815 roku prezydent rejencji koszalińskiej (wyłącznie w odniesie
niu do  budownictwa służącego państwu pruskiemu i finansowanego przez je
go  środki), zaś nad budownictwem lokalnym, w tym mieszkaniowym - po
wiatowy Kreisbauamt (Powiatowy Urząd Budowlany) w Sławnie (Bolert 1931: 
20; Salmonowicz 1993: 105). 

Podkreślić również należy, że zarówno Darłowo, j a k  i Sławno miały utrud
niony dostęp do  funduszy na budownictwo podmiejskie ze względu na wy
korzystywanie ich przez władze Lęborka i Słupska, choć oba magistraty, j a k  

51 „ARK" z 1 XI 1930: 144. 
52 AP Koszalin, ARK, sygn. 553, passim. 
53 Tamże, sygn. 4616, pismo burmistrza Darłowa do prezydenta rejencji w Koszalinie 

z 9 II 1920 r. (b.f.); Pencarski 2010: 157. 
54 AP Koszalin, ARK, sygn. 4614, pismo Walthera Buchholtza do Urzędu Budownictwa 

Terenowego Prowincji Pomorskiej w Szczecinie, Oddział w Koszalinie z 171 1922:180; 
Pencarski 2003: 390-391. 
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i landratura potrafiły skutecznie zabiegać u władz prowincji pomorskiej o sub
wencje. Starania o dotację ze strony władz prowincjonalnych i państwowych 
opłacały się, gdyż pozwalały na zakup materiałów budowlanych charakteryzu
jących się stałym wzrostem cen (o kilkadziesiąt do kilkuset procent miesięcz
nie) (Pencarski, Skrzypiec 2006: 180; Pencarski 2007: 64). 

Budownictwo mieszkaniowe w Darłowie i Sławnie w latach 1920-1939 
oparte było na zasadach wyrażonych w Ustawie osiedlowej z 1920 roku5 5  

i Ustawie o planach zabudowy z 192356. Po wejściu w życie miały one pierw
szeństwo nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (Ort-
statut) regulującymi ramowe kwestie związane z budownictwem i rozmiesz
czeniem go w porozumieniu z władzami Darłowa i Sławna. 

Należy zaznaczyć, że statut - podobnie jak inne statuty w miastach rejencji 
koszalińskiej - nie przewidywał budownictwa mieszkaniowego na obrzeżach 
miast, lecz regulował rozwój zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i prze
mysłowej w istniejących, zwartych ciągach zabudowy oraz pomiędzy nimi57. 
Włączenie Darłówka do Darłowa w 1936 roku prowadziło do wykorzystania 
rejonu Wieprzy w nowej części miasta jako obszaru przemysłowo-składowego 
i w dalszej perspektywie stworzenia ciągu przemysłowego od centrum Darło
wa do portu w Darłówku (Steltner 1986: 220). 

Trzeba również dodać, że sporadycznie budowano nowe gmachy na po
trzeby urzędów administracji państwowej i samorządowej, zaś próby pozyska
nia przez nie odpowiednich obiektów utrudnione było wskutek konieczności 
dzielenia ich z innymi instytucjami, braku spełnienia wymogów sanitarnych, 
braku zabezpieczeń przeciwpożarowych itp. (jak na przykład siedziba urzę
du katastralnego w Sławnie, którą w 1919 roku urząd nabył w drodze kupna 
od słupskiego oddziału Banku Rzeszy)58. 

Z uwagi na zabytkowy charakter śródmieścia Darłowa i Sławna oraz 
ze względu na konieczność dostosowania wymogów miejscowych planów za
gospodarowania przestrzennego, administratorzy i właściciele otoczyli więk
szą niż dotąd opieką obiekty zabytkowe w obu miastach. Prowincjonalny kon
serwator zabytków w Szczecinie nadzorował stopień ingerencji w substancję 
budowlaną starych budynków, zaś stworzona przez niego dokumentacja ak
towa i fotograficzna miała ułatwić wyśledzenie jakichkolwiek zmian w sta

5 5  „Reichsgesetzblatt" (dalej: „RGB"), Teil 1 z 2 7  I V  1920: 697-706 .  
5 6  „RGB", Teil 1 z 2 4  VIII 1923: 75; Dawidowski,  Długopolski, Szymski  2001:  129. 
5 7  A P  Koszalin, ARK, sygn.  4602, p i s m o  policji  budowlane j  w D r a w s k u  Pomorsk im 

d o  prezydenta rejencji  w Koszalinie z 3 0  XII 1922: 46. 
5 8  Geheimes Staatsarchiy Preufiischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, X V  Hauptabteilung, 

Rep. 65, sygn.  2491,  Grundsti ickverzeichnis d e s  Landsgerichts, Amtsger ichts  u n d  Ge-
richtsgefangnisses.  Nach d e m  Stande v o m  1. Apr i l  1935 (Schlawe); Amtsgericht-  u.  Ge-
fangnis  in Schlawe. Lageplan. Blatt 1., 1:500, Schlawe 1936. 
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nie fizycznym tych zabytków, które nie były konsultowane z konserwatorem 
bądź były efektem postępującej degradacji. To samo odnosiło się do  obiektów 
sakralnych (kościołów Mariackich w Darłowie i Sławnie), których stan tech
niczny budził wiele obaw 

Wynikało to m.in. z faktu dysponowania przez prowincjonalnego konser
watora zabytków w Szczecinie dokumentacją ikonograficzną, w tym wykona
ną przez urząd dokumentacją fotograficzną z lat 1890-1910, obrazującą zmia
ny w substancji budowlanej w odniesieniu d o  obiektów zabytkowych. W ce
lu wychwycenia zmian następujących w nich, w latach 1935-1937 wykona
na została ponownie dla wszystkich powiatów prowincji pomorskiej doku
mentacja fotograficzna, która obrazowała kompleksowe założenia architekto
niczne w miastach zachodniopomorskich. Większość z niej nie zachowała się 
do  dziś; por. spisy fotografii wykonanych d o  1935 roku (tzw. Alte Aufnahme) 
i fotografii wykonanych w technice małoobrazkowej (Leica-Aufnahme) (Auf
nahme aus dem Kreis Biitow im Bildarchiv des Provinzionalkonservators Stet-
tin, Landeshaus, Stand vom 1 X 1937). 

Z zachowanej do  dziś dokumentacji fotograficznej, stanowiącej przed 1945 
rokiem podstawę do  podejmowania jakichkolwiek przedsięwzięć budowla
nych w przypadku wystąpienia obiektu w ewidencji konserwatora zabytków 
w Szczecinie, a przechowywanej w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie, za
chowały się materiały ikonograficzne dotyczące Darłowa (zamek, Brama Ka
mienna, kościół Mariacki, muzeum w zamku, kaplica św. Gertrudy, rynek 
z ratuszem, widoki ogólne i szczegółowe miasta, widoki Darłówka; Rep. 55, 
Kasten 53, 54, 56) i Sławna (fragmenty miasta, kościół Mariacki, Brama Ko
szalińska, Brama Słupska, kościół św. Antoniego, dom gminy ewangelickiej; 
Rep. 55, Kasten 56), zaś z pozostałych miast dawnego powiatu sławieńskiego 
- Polanowa (rynek z ratuszem, kościół, zamek; Rep. 55, Kasten 57/11) i Siano
w a  (kościół; Rep. 55, Kasten 57)59. 

Szkolnictwo gospodarcze 

Rolniczy charakter powiatu sławieńskiego determinował nie tylko kierunki 
rozwoju produkcji i usług Darłowa i Sławna, ale również miejscowego specja
listycznego szkolnictwa. Szkołę rolniczą otwarto w Darłowie w 1922 roku. Od
ciążyło to instytucje tego typu w Koszalinie i Słupsku, zaś darłowska placówka 
stała się szkołą dla młodzieży pochodzącej z powiatu sławieńskiego. 

W Darłowie kształcono przyszłych rolników w klasach o dwupoziomo
w y m  stopniu nauczania (Unterklasse, Oberklasse), uwzględniając w programie 

59 LAG, Rep. 55, sygn. 522, pismo rady kościelnej gminy ewangelickiej w Sławnie do pro
wincjonalnego konserwatora zabytków w Szczecinie z 11 IX 1928: 1. 
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Tabela  13. R o l n i c z a  w ł a s n o ś ć  z i e m s k a  w D a r ł o w i e  w 1939 r o k u  

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

Wielkość w hektarach Pogłowie bydła 

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

ogó
łem 

pola 
wraz 

z 
ogro
dami 

łąki pa
stwi
ska 

tereny 
leśne, 
za-

drze-
wie-
nia 

pozo
stałe 

zbior
niki 

wod
ne 

konie bydło rogate owce świ
nie 

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

ogó
łem 

pola 
wraz 

z 
ogro
dami 

łąki pa
stwi
ska 

tereny 
leśne, 
za-

drze-
wie-
nia 

pozo
stałe 

zbior
niki 

wod
ne 

konie 

łącz
nie 

w 
tym 
kro
wy 

owce świ
nie 

leśni
czówka 

magistrat 
w Darłowie 0 425 0 0 0 386 16 0 0 0 0 0 

Bahnhof-
st rafie 9 

Max 
Aschendorf 306 20 13 3,8 3 0 0,2 0 3 17 0 28 

Stolp-
munder-
strafie 13 

Ida 
Janken 

294 20 7,4 5,4 7 0 0,3 0 4 20 0 25 

Bogislav-
strafie 50 

Erich 
Pyritz 312 21 16 3,8 1 0 0,2 0 6 16 0 18 

Beelkower-
strafte 

Peter 
Schwarz 425 27 18 5 3,5 0 0,5 0 4 28 4 48 

Gertrude-
strafie 9 

Julius 
Trabandt 1359 110 78 15 19 0 5 1 15 64 0 141 

Giittels-
miihle 

Wilhelm 
Wunder 129 20 12 5 1 0 1 1 2 11 0 25 

Źródło: Niekammers Landwirtschaftliche Guter-Adrefibiicher. Band I: Pommern, Leip-
zig 1939: 266 

naukę prowadzenia średnich i dużych gospodarstw rolnych. Należy zaznaczyć, 
że największą grupę słuchaczy stanowili tu synowie właścicieli pobliskich ma
jątków ziemskich, wywodzący się przede wszystkim z północnej części powia
tu sławieńskiego. Mieszkańcy południowej części powiatu podejmowali edu
kację w szkołach rolniczych w Koszalinie i Słupsku. 

Szkoła darłowska, podobnie j a k  pozostałe szkoły rolnicze w rejencji ko
szalińskiej, oferowała uczniom nie tylko możliwość kształcenia na wysokim 
poziomie, ale także odbycia zawodowych praktyk terenowych (Wendt 1927: 
95-96). 

Również w Darłowie, w 1927 roku została powołana do  życia Kaufmanni-
sche Berufschule (Szkoła Kupiecka), powstała p o  likwidacji w 1909 roku Szkoły 
Kupieckiej dla chłopców i dziewcząt. Instytucja ta finansowana była przez re-
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Tabe la  14. R o l n i c z a  w ł a s n o ś ć  z i e m s k a  w Sławnie  w 1939 r o k u  

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

Wielkość w hektarach Pogłowie bydła 

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

ogó
łem 

pola 
wraz 

z 
ogro
dami 

łąki pa
stwi
ska 

te
reny 
leśne, 
za-

drze-
wie-
nia 

pozo
stałe 

zbior
niki 

wod
ne 

konie bydło rogate owce świ
nie 

Adres 
Właściciel 
lub dzier

żawca 

ogó
łem 

pola 
wraz 

z 
ogro
dami 

łąki pa
stwi
ska 

te
reny 
leśne, 
za-

drze-
wie-
nia 

pozo
stałe 

zbior
niki 

wod
ne 

konie 

łącz
nie 

w 
tym 
kro
wy 

owce świ
nie 

leśni
czówka 

magistrat 
w Sławnie 1021 10 111 0 888 11 0 0 0 0 0 0 

dwór 
Waldheim 

Gerhard 
Bloch 73 49 10 7 4 3 0 7 25 18 2 35 

Miihlen-
stralte 3/4 

Wilhelm 
Bóttcher 20 15 4 0 0 1 0 2 10 8 0 16 

Kanniner 
Chaussee 

Ernst 
Neitzel 43 23 8 3 0 9 0 4 20 15 0 22 

dwór 
Waldhof 

Franz 
Reimer 21 14 3 3 0 1 0 3 12 8 0 15 

Winter-
feldstrafie 

Marie 
Schulz 28 19,5 3 5 0 0,5 0 6 21 16 0 20 

Źródło: Niekammers Landwirtschaftliche Giiter-Adrefibucher. Band I: Pommern, Leip-
zig 1939: 267 

jencyjny Wydział Szkolnictwa i Kościołów i Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
Prus (Szukała 2005: 1). Kierunki, w których kształcono przyszłych specjalistów 
z zakresu handlu i usług były przedmiotem wspólnych rozmów dyrekcji Szkoły 
Handlowej oraz szefostwa Izby Przemysłowo-Handlowej w Słupsku. Ponadto 
część zajęć odbywała się zarówno w Darłowie, j a k  i w Słupsku60. 

Zakończenie 

Wybrane przykłady działalności gospodarczej Darłowa i Sławna oparte by
ły na uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Po 1918 roku władze 
obu miast, j a k  i władze powiatowe znalazły się w trudnym położeniu ekono
micznym, będąc jednocześnie pozbawionym pomocy finansowej, jakiej  udzie
60 AP Szczecin, Szkoła Kupiecka w Darłowie, sygn. 1, pismo Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Słupsku do dyrekcji Szkoły Handlowej w Darłowie z 24 X 1938 r. (b.f.). 
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lało państwo pruskie przed 1914 rokiem. Ograniczenie kompetencji darłow-
skiego i sławieńskiego samorządu w 1933 roku doprowadziło do  postępują
cego zadłużenia obu miast, zaś ambitne plany dalszej integracji gospodarczej 
powiatu sławieńskiego ze swoim zapleczem gospodarczym zostały przerwane 
w latach II wojny światowej. 
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Wirtschaftliche Probleme 
der Stadte Darłowo u n d  Sławno 
i n  den Jahren 1918 bis 1939 
Zusammenfassung 

Der Inhalt des Artikels betrifft die wirtschaftlichen Probleme der Stadte Darłowo 
(Rugenwalde) und Sławno (Schlawe) im weitesten Sinne, dabei die spezifische Si-
tuation der Provinz Pommern und des Bezirkes Koszalin (Kóslin) beachtend, an-
gepasst an die ókonomische Kondition Preuftens. Rugenwalde und Schlawe wa-
ren in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zwei vergleichbare Stadte, doch 
unterschiedlich in ihren wesentlichen Funktionen auf dem fast gleichen lokalen 
Markt. Beide Stadte erganzten sich im Verwaltungs- und Wirtschaftsgebiet, wobei 
in Rugenwalde das Seewesen dominierte und in Schlau die Dienstleistung (vor al-
lem im Transportwesen). Die raumliche Entwicklung beschrankte sich fast nur 
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auf die Wohnungsbauentwicklung. Der Autor charakterisiert im Artikel den lo-
kalen Handel- und Dienstleistungsmarkt, dazu die Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben. Durch den Vergleich der zugangigen Informationen und den perio-
disch herausgegebenen Blattern, stellt der Autor verschiedene Verhaltnisse zwi-
schen den Arbeitgebern und -nehmern dar. Er unterstreicht die Rolle der ein-
zelnen Berufsverbande, oft unvorteilhaft fur die Arbeitgeber. Beim Verkehrswe-
sen dominiert die Rolle der Eisenbahn, ihre Entwicklung im Schlawer Kreis und 
ihre Modernisierung mit Hilfe von Geldern der Reichsbahndirektion in Szcze
cin (Stettin). Anhand von Quellenmaterial erstellt der Autor eine Analyse der 
Einnahmen und Ausgaben der Stadthaushalte Riigenwalde und Schlawe, so wie 
von Aufgaben, die einen finanziellen Zuschuss von Stadt oder Kreis benótigen, 
seltener vom Bezirk oder der Provinz. Die meisten Quellenmaterialien stammen 
aus statistischen Zusammenstellungen. 
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Poznań 

Sytuacja aprowizacyjna ludności powiatu 
sławieńskiego w pierwszych miesiącach 
polskiej administracji w 1945 roku 

Wprowadzenie 

Przesunięcie zachodniej granicy Polski d o  linii O d r y  - Nysy, uzgodnione 
w Jałcie w lutym 1945 roku przez Wielką Trójkę, miało nastąpić p o  wojnie jako 
wynik poczdamskiej konferencji pokojowej (Roszkowski 2003: 621). Powstały 
z woli Stalina Rząd Tymczasowy RP, nie czekając na wynik  konferencji, zdecy
dował ustanowić na Ziemiach Zachodnich tymczasową administrację, powo
łując pełnomocników okręgowych jako odpowiedników wojewodów oraz peł
nomocników obwodowych jako odpowiedników starostów (Żurawski 1994: 
317). 

Do najważniejszych zadań Urzędu Pełnomocnika Obwodowego w Sław
nie miały należeć sprawy aprowizacji ludności, uruchomienie zakładów pro
dukujących artykuły pierwszej potrzeby dla mieszkańców, m.in. młynów, pie
karni, rzeźni, mleczarni oraz przygotowanie akcji siewnej i żniwnej (Żukowski 
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2002: 223). Do obowiązków urzędu należała również rejestracja i zabezpiecze
nie mienia opuszczonego przez Niemców, a także zorganizowanie akcji osad
niczej wraz z przygotowaniem na potrzeby przyjeżdżającej ludności: kuchni, 
stołówek, hoteli, punktów sanitarnych, zakładów dezynfekcyjnych i dezynsek-
cyjnych (Żukowski 2002: 223). 

W strukturze Urzędu Pełnomocnika powołano kilkanaście referatów: 
Ogólno-Administracyjny, Karno-Administracyjny, Społeczno-Polityczny, 
Wojskowy, Samorządowy, Aprowizacji i Handlu, Budżetowo-Gospodarczy, 
Zdrowia Publicznego, Weterynaryjny, Kultury i Sztuki, Pożarnictwa, Osad
nictwa, Opieki Społecznej, Biuro Budowlane i Odbudowy, Pomiarów, Oddział 
Przemysłowy (Żukowski 2002: 223). Ponadto poza tą instytucją działała w po
wiecie również poczta, inspektorat szkolny i Państwowy Urząd Repatriacji 
(Żurawski 1994: 318). 

Grupa Pełnomocnika Obwodowego na obwód sławieński Józefa Czernec
kiego zorganizowała się pod  koniec kwietnia w Pile (Żukowski 2002: 222). 
Na stanowisko kierownika Referatu Aprowizacji i Handlu Urzędu Pełnomoc
nika Obwodowego w Sławnie mianowany został Bogumił Stylo (Żurawski 
1994: 318) (il. 1). Na nim spoczywać miała odpowiedzialność za zapewnienie 
podstawowego zaopatrzenia ludności cywilnej powiatu. 

Jaka droga życiowa zaprowadziła na to stanowisko majora artylerii, przed
wojennego zawodowego oficera Wojska Polskiego? 

1. Kartka z życiorysu 

Bogumił Stylo urodził się w 1897 roku w niewielkim majątku Radunek w oko
licach Strzelna w zaborze pruskim. Po ukończeniu gimnazjum w Inowrocła
wiu w 1915 roku odbył dwuletnie praktyki w handlu zbożem i cukrownic
twie1. W 1917 roku został powołany d o  służby wojskowej w armii niemieckiej 
i skierowany na front w e  Flandrii2. 

Gdy tylko został zwolniony w roku 1919 z armii niemieckiej, wstąpił ochot
niczo do  Wojska Polskiego3. W wojnie 1920 roku uczestniczył w walkach 17. 
Pułku Artylerii Polowej (PAP) na froncie litewsko-białoruskim, a następnie 
w bitwie warszawskiej (Stylo 1929). W czasie pokoju ukończył Szkołę Pod
chorążych Artylerii w Poznaniu i jako młodszy oficer pełnił dalej służbę w 17. 
PAP w Gnieźnie (Moszumański, Kozak 2002: 118). W 1930 roku awansował 
na stopień kapitana i został przeniesiony na wschód Polski. Przez kilka lat był 
dowódcą baterii w 20. Pułku Artylerii Lekkiej (PAL) w Prużanie, a następnie, 
1 Bogumił Stylo, Curriculum vitae (dalej: Stylo CV), rękopis, kserokopia w zbiorach autora. 
2 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, akta personalne Bogumiła Styla. 
3 Tamże. 
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1. Bogumił Stylo w ubraniu cywilnym, 
z biało-czerwoną wstążką w klapie 
marynarki, ok 1945-1946 r.; ze zbio
rów autora 

p o  awansie na stopień majora w roku 1938, objął stanowisko dowódcy 1. Dy
wizjonu 20. PAL w Baranowiczach. 

W kampanii wrześniowej w 1939 roku Bogumił Stylo walczył jako ofi
cer sztabu artylerii 20. Dywizji Piechoty najpierw w bitwie p o d  Mławą, a na
stępnie w walkach nad Narwią i w obronie Warszawy (Juszkiewicz 1979: 169; 
Głowacki 1960: 224; Jurga, Karbowski 1987: 442). Lata wojny  spędził w obo
zach jenieckich w Hohnstein, Arnswalde i Gross-Born (Stylo CV; Sadzewicz 
1977: 50). W roku 1945 nie ewakuował się na Zachód z większością jeńców 
przed zbliżającym się frontem, lecz podejmując ryzyko razem z mniejszościo
wą grupą oficerów, pozostał w obozie, czekając na wyzwolenie (Stylo CV). 
Do „ludowego" Wojska Polskiego jednak nie został przyjęty. Mając na utrzy
maniu żonę i trójkę dzieci, zgłosił się d o  zasiedlenia Ziem Zachodnich. 

2. Początek działań pełnomocnika w Sławnie 

Już wyjazd  30 kwietnia 1945 roku z Piły grupy liczącej 35 osób napotkał prze
szkody4. Po uzyskaniu w komendanturze kolejowej osobnego wagonu i zała
4 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku (dalej: AP Słupsk), Starostwo Po

wiatowe w Sławnie, sygn. 20, Sprawozdanie Starosty powiatowego w Sławnie za okres 
od dnia 30 IV do 5 V 1945 r. 
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dowaniu całego transportu do  Sławna, przed samym odjazdem członkowie 
zostali siłą wyrzuceni przez niezorganizowane oddziały wojska radzieckiego. 
Interwencja pełnomocnika Józefa Czerneckiego u rosyjskiego komendanta 
stacji, mimo bardzo ostrego tonu przeciwko tego rodzaju najściu, nie osiągnę
ła rezultatu. Komendant przydzielił im inny wagon i grupa odjechała dopiero 
następnego dnia. Podróż do  Sławna trwała trzy dni, przybyli na miejsce wie
czorem 3 maja  1945 roku. 

Pierwszą konferencję z komendantem wojennym powiatu majorem Ka-
banowem starosta Czernecki miał 4 maja. Załatwiono przydział budynku 
na biura starostwa, sprawę przyznania mieszkań dla pracowników oraz uzy
skanie pozwolenia na korzystanie z radzieckiej stołówki do  10 maja 1945 ro
ku  i zapewnienie stałego dostarczania przez administrację radziecką chleba 
dla 40  osób. Również tego dnia odbyło się u komendanta wojennego oficjalne 
przekazanie czynności administracyjnych pełnomocnikowi rządu w obecno
ści wszystkich pracowników starostwa i magistratu. Mjr Kabanow oświadczył 
jednak pełnomocnikowi, że nie wolno m u  wydawać żadnych, choćby najbar
dziej błahych zarządzeń, bez  uprzedniego uzyskania jego zgody. 

Sławno, a szczególnie jego centrum było w znacznej mierze spalone i zruj
nowane. Niemców pozostało około 2000. Polaków mieszkało około 200 i by
li to przeważnie wywiezieni tu przymusowi robotnicy. Niemcy zostali prze
siedleni do  domów zgrupowanych na przedmieściu i tylko te rodziny, które 
określiły się jako komuniści, pozostały na miejscu w e  własnych mieszkaniach 
- razem około 100 osób. Ci spośród obywateli niemieckich, którzy pracowali, 
a także ich rodziny, otrzymywali zaopatrzenie bezpłatne: 2 k g  chleba i 0,5 k g  
mięsa (tygodniowo na osobę). 

Już w pierwszym sprawozdaniu starosta Czernecki sygnalizował, że do  mia
sta zjechał z Moskwy pełnomocnik wojskowy m j r  Skokow, który rozmontowy
wał w Sławnie i Darłowie maszyny znajdujące się w fabrykach i przedsiębior
stwach. Wywieziono urządzenia z drukarni i mleczarni, rozebrano fabrykę 
konserw mięsnych i młyny. Wobec niebezpieczeństwa, że wywiezienie sprzę
tu uniemożliwi normalne życie w mieście, pełnomocnik5 Czernecki prosił 
Skokowa, ażeby ustalił, które przedsiębiorstwa i fabryki zostaną wywiezione, 
a które pozostawione do  dyspozycji władzom polskim. Z przeprowadzonej 
w bardzo przyjaznym nastroju rozmowy z majorem dowiedział się jednak, że 
zabrane będą maszyny z wszystkich większych fabryk i przedsiębiorstw, nie 
wyłączając elektrowni. Tylko urządzenia z małych przedsiębiorstw miały po
zostać na miejscu. 

5 Formalnie do 1946 r. był to pełnomocnik obwodowy, później starosta. Jednakże ze wzglę
du na tożsame znaczenie obu tych funkcji uważam za uprawnione używanie ich zamien
nie i tak było chyba również wówczas praktykowane. 
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2. Starosta Józef Czernecki (w środku), Bogumił Stylo (w mundurze), kierowca Skrzyp
czak, Jan Tauchert, 1945 lub 1946 r.; ze zbiorów autora 

Ponadto pełnomocnik stwierdził, że poza maszynami z fabryk  zostały z te
renu miasta zmagazynowane: maszyny do  pisania, maszyny d o  szycia, dywa
ny, pianina i fortepiany, j a k  również wystawniejsze meble. Przy ich pakowaniu 
pracowali Niemcy, przystosowując j e  d o  wysyłki. 

Siedziba urzędu pełnomocnika znajdowała się w Sławnie przy ówczesnej 
ulicy Słupskiej 29 (Żukowski 2002: 223) (ii. 2). Na podstawie zezwolenia ra
dzieckiego komendanta z mieszkań poniemieckich na wyposażenie biura wzię
to pięć dywanów oraz sprzęt z dwóch gabinetów. Podjęcie urzędowych działań 
w ramach poszczególnych referatów starostwa wymagało jednak przede wszyst
kim objazdu terenu powiatu celem zapoznania się z istniejącą infrastrukturą. 

W pierwszym sprawozdaniu ze swej  działalności za okres o d  3 do  26 ma
j a  1945 roku Bogumił Stylo opisał, j a k  trudne były początki tej działalności 
i z jakim wysiłkiem organizacyjnym rozwiązywano elementarne potrzeby by
towe polskich osadników: 

3 0 5  



WOJCIECH SIWIŃSKI 

Praca w myśl instrukcji ramowej dla kierowników powiatowych referatów 
aprowizacji i handlu jest uniemożliwiona, ponieważ cała gospodarka produk
tami żywnościowymi jest w zarządzie Władz Sowieckich. Większe młyny i mle
czarnie zostały zdemontowane i maszyny wywiezione. Praca ograniczała się 
do uruchomienia własnej stołówki, obsługującej obecnie ponad 70 osób, i uru
chomienia własnego gospodarstwa Starostwa, które liczy teraz 9 koni, 3 źreba
ki, 19 krów, 19 świń, 50 kur, oraz 3 powózki i 3 wozy. Dotychczas oddano jed
no przedsiębiorstwo rzeźnickie rzeźnikowi Polakowi i urządzono hotel „Polonia" 
z 30-ma pokojami gościnnymi. Piekarnia własna jeszcze nie uruchomiona, chleb 
dostajemy z piekarni miejscowej Komendy Sowieckiej. Przystąpiono również 
do zbierania w opuszczonych domach i podwórzach szmat i części odzieżowych, 
które po zesortowaniu i oczyszczeniu zostają zmagazynowane6. 

Współpraca z radzieckim komendantem nie układała się najlepiej. Na apro
batę majora Kabanowa w różnych sprawach wyczekiwać trzeba było godzina
mi, a niejednokrotnie kilka dni7. Pracownicy starostwa w terenie spotykali się 
prawie stale z trudnościami w wykonywaniu swych czynności służbowych 
ze strony wojskowych czynników różnych stopni. Jeden z urzędników staro
stwa został w czasie zabezpieczania obiektu, na co miał zezwolenie komendan
ta, znieważony i pozbawiony wolności przez 12 godzin. Dlatego, gdy w czerw
cu starosta otrzymał informację, że władze wojewódzkie zjechały do  Koszalina, 
natychmiast udał się d o  wojewody i przedstawił sytuację. Już cztery dni później 
przybył nowy komendant m j r  Chodakow, który zajął w stosunku do  Polaków 
stanowisko rzeczowe i przychylne. 

Skutek był taki, że w ciągu jednego tygodnia zrobiono więcej aniżeli w cią
g u  czterech tygodni za jego poprzednika. W tym krótkim czasie zdołano zor
ganizować gminy, zwołać zebranie wójtów i sołtysów oraz omówić zakres ich 
działania i plan pracy, uzgodnić kompetencje komendanta wojennego i pełno
mocnika rządu oraz mianować dla miasta Sławna burmistrza Polaka na miej
sce wyznaczonego przez poprzedniego komendanta Ukraińca, posiadającego 
obywatelstwo niemieckie, zdecydowanego wroga władz polskich, który sta
le intrygował między starostwem a komendantem wojennym. Ponadto wyre
montowano jedno auto osobowe na potrzeby starostwa, zorganizowano Mili
cję Obywatelską, której stan wynosił 24 ludzi uzbrojonych w karabiny, otwo
rzono w powiecie pięć piekarni, cztery zakłady rzeźnickie, cztery sklepy spo
żywcze, dwa  sklepy z jarzynami, jedną drogerię i aptekę. Wobec szerzącej się 
epidemii tyfusu plamistego urządzono w Sławnie punkt przejściowy dla emi
grantów z kąpieliskiem i parową odwszawialnią. 

6 AP Słupsk, Sprawozdanie kierownika Działu Aprowizacji i Handlu Starostwa Powiato
wego w Sławnie za okres od 3 do 26 V 1945 r. 

7 AP Słupsk, Sprawozdanie Starosty powiatowego w Sławnie za okres od dnia 3 V do 15 VI 
1945 r. 
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Od 19 czerwca Bogumił Stylo otrzymał urlop na sprowadzenie rodziny 
(żona Leopolda, dzieci - Barbara, Anna, Janusz). Po odstąpieniu mieszka
nia w Poznaniu, p o  wielodniowej podróży, 28 czerwca przyjechał z rodziną 
do Sławna. 

W sprawozdaniu z końca lipca, już p o  włączeniu powiatu sławieńskiego 
(19 lipca) do województwa gdańskiego, Bogumił Stylo napisał: 

Dotychczas tj. do 31.7.45 roku żywiło się ludność polskę bezpłatnie w stołów
kach i przez wydawanie deputatów. W chwili obecnej jest czynnych na terenie 
miasta Sławna 9 stołówek, w Darłowie 2 stołówki. Od 1 sierpnia r. b. wprowa
dzono kartki żywnościowe i opłatę za pobierane produkty - na razie w miastach 
Sławnie i Darłowie. 

Do dnia 10.7. b. r. Władze Sowieckie zaopatrywały w żywność ludność nie
miecką, z dniem 10.7. r. b. pozostawiły wyżywienie ludności niemieckiej Wła
dzom Polskim, nie przekazując zapasów zboża i mąki, którymi dysponowały. 
Pracująca ludność niemiecka otrzymuje nadal chleb bezpłatnie, ponieważ do
tychczas nie dostaje wynagrodzenia za pracę. 

Dostarczanie kontyngentów przez gminy jest wykonywane tylko częściowo 
[...]. Dotychczas wydano 160pełnomocnictw na sklepy, przedsiębiorstwa han
dlowe i rzemieślnicze. Oddano magazyny zbożowe i sortownie nasion do dyspo
zycji Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Magazyn szmat i odzieży zdano tymcza
sowemu zarządowi państwowemu. Wydział Propagandy jest w trakcie obejmo
wania hotelu „Polonia". Mleczarnia przerabia dziennie około 1300 litrów mleka. 
Cała produkcja masła jest oddawana do stołówek i na deputaty. 

Brak dostatecznej ilości chleba dla pracującej ludności niemieckiej. [...] Nie 
dysponujemy młynem w pobliżu Sławna, zależni jesteśmy od dobrej woli sier
żanta sowieckiego w Kuckuck-Muhle. Z powodu niskiego stanu wody i braku 
prądu elektrycznego wydajność młyna jest mała. Pomimo starań nie udało się 
zebranie zapasów zboża, ponieważ poszczególni komendanci gospodarstw so
wieckich zmagazynowali wszystkie zboże i zabronili sołtysom zbiórki kontyn
gentów od rolników. Są jeszcze nieduże ilości żyta niemłóconego. Niemożliwe 
jest dokładne ujęcie stanu inwentarza żywego. Częste są nadal zabierania in
wentarza przez żołnierzy sowieckich. Obecnie załogi Wojska Polskiego również 
zabierają samowolnie duże ilości bydła, świń i drobiu, co w konsekwencji po
woduje stałe zmniejszanie się i tak już bardzo szczupłego stanu pogłowia. We
dług meldunków wójtów ilość tuczników zmniejszyła się w ostatnim miesiącu 
o 40%. Delegat aprowizacji miał polecenie zlustrowania gorzelni, zbadania moż
liwości uruchomienia nieczynnych i zbadania możliwości ewentualnego przeję
cia czynnych z rąk sowieckich. Po dwóch wyjazdach bez rezultatu poradzili mu 
Komendanci Sowieccy, aby lepiej nie narażał się. Nie zdążono spisać inwentarza 
w ostatnio licznie nadawanych przedsiębiorstwach handlowych, z powodu bra
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ku personelu. Obecnie przyjęto 10 nowych pracowników, aby zaległości inwen
taryzacji nadrobić8. 

[W sierpniu] zabrano przymusowo z wiatraka w Coccejendorf 1646 kg żyta 
i 500 kg pszenicy. [...] Dostawa mleka z chwilę rozpoczęcia akcji żniwnej przez 
wojsko obniżyła się o około 300 l dziennie. [...] Utworzyły się 3 nowe stołówki: 
magistratu, nauczycielstwa i P.C.K. [...] Spisywanie inwentur w nadanych skle
pach handlowych i warsztatach rzemieślniczych w Sławnie zostało wykonane 
w 80%. [...] W Polanowie przejęto od Władzy Sowieckiej: 1 gorzelnię nieczyn
ną (brak pasów), 2 młyny wodne bez zapasów zboża względnie męki (w jednym 
młynie brak pasów). [...] Sę trudności z utworzeniem chociaż jednomiesięcz
nego zapasu zboża chlebowego. Zboża kontyngentowego gminy nie dostarczaję. 
Dotychczas radzę sobie w ten sposób, że zabieram zboże ludności niemieckiej, 
oddawane bez kontroli do wiatraków na przemiał, i zwożę końmi starostwa. 
Sę to jednak zapasy zaledwie kilkudniowe. Nie dysponujemy w pobliżu Sław
na własnym młynem. Komendant Sowiecki młyna wodnego w „Kuckuck-Muh-
le" nie chce nam przekazać, tłumaczęc się, że nie ma takiego rozkazu od swo
ich władz. [...] Pracujęcej ludności niemieckiej wydaję nadal chleb bezpłatnie, 
ponieważ dotychczas nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. [...] Otrzymałem 
z Województwa Gdańskiego zlecenie na oddanie bydła rogatego: 70 sztuk dla IV. 
pułku S. B. w Gdańsku, 250 sztuk dla dywizji polskiej stacjonujęcej w rejonie Byd
goszczy. Zleceń tych nie wykonałem, ponieważ nie mamy bydła w naszym po
siadaniu. [...] Nie spisano inwentur w nadanych przedsiębiorstwach w Darłowie 
z powodu braku personelu. Z 10 nowoprzyjętych pracowników 5 wyjechało zaraz 
na urlop celem ścięgnięcia rodzin, z których 2 po upływie 14 dni urlopu nie wró
ciło9. 

3. Stabilizacja sytuacji 

Sprawozdanie za październik 1945 roku bardziej już  oddaje charakter normal
nej pracy referatu aprowizacji i handlu. Bogumił Stylo podaje  w nim dokład
nie, ile wpłynęło żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, ziemniaków, jaj,  mleka, by
dła rogatego, świń i ryb 1 0 .  Możemy tu znaleźć także inne informacje, oddające 
realia życia w tym czasie: 

8 AP Słupsk, Sprawozdanie kierownika Działu Aprowizacji i Handlu Starostwa Powiato
wego w Sławnie z 31 VII 1945 r. 

9 AP Słupsk, Sprawozdanie kierownika Działu Aprowizacji i Handlu Starostwa Powiato
wego w Sławnie za okres od 1 do 13 VIII 1945 r. 

10 AP Słupsk, Sprawozdanie kierownika Działu Aprowizacji i Handlu Starostwa Powiato
wego w Sławnie za miesiąc październik 1945 r. 
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3. Pracownicy starostwa w Sławnie, w pierwszym rzędzie od lewej: sekretarka Grzelak, 
starosta Józef Czernecki, Stefania Burkiewicz, w drugim rzędzie od lewej: Bogumił Sty
lo, Stanisław Górski, Filipowski, 1947 r.; ze zbiorów autora 

Polska ludność pracująca otrzymała na karty żywnościowe za październik 
tylko chleb, zapałki, kawę, sól i ziemniaki. Cukier jeszcze nie nadszedł, jak rów
nież zwolnione w ostatnich dniach artykuły: smalec, konserwy mięsne i sardyn
ki. Województwo wydaje zwolnienia za późno, wobec czego większość artykułów 
z październikowego przydziału można wydać dopiero w listopadzie. Szczupłe 
przydziały mięsa wydano stołówkom i tylko częściowo na kartki dla urzędników 
nie korzystających ze stołówek. [...] Brak dostatecznej ilości mięsa zastąpiono 
częściowo podrobami zakupionymi od Sowietów. [...] Towar kartkowy sprowa
dzany z Gdyni wypada dość drogo, z powodu dużych kosztów transportu. [...] 
Brak również owsa i siana dla koni urzędów i rolników, cały zbiór zabrało woj
sko. Pomimo kilkakrotnych zapotrzebowań nie otrzymaliśmy przydziału mydła 
z Województwa. 

W listopadzie zlikwidowano gospodarstwo rolne starostwa, przekazując 
inwentarz do  powiatowego biura rolnego. 

Sytuacja zaopatrzeniowa powiatu zaczęła się powoli stabilizować, chociaż 
nadal daleka była o d  normalizacji. Istotny negatywny wpływ na ilość dostęp-
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4. Pożegnanie starosty sławieńskiego Józefa Czerneckiego, 1947 r., w pierwszym rzędzie 
piąty od prawej Bogumił Stylo; ze zbiorów autora 

nej żywności miało objęcie znacznej liczby wielkoobszarowych gospodarstw 
rolnych przez komendantury radzieckie. Pracowała w nich ludność niemiecka, 
a całość produkcji rolnej pozostawała w dyspozycji wyłącznie władz radzieckich. 
Jeszcze w 1948 roku wojska radzieckie posiadały na terenie powiatu sławieńskie
go  27 majątków ziemskich o areale około 4000 ha (Żukowski 2002: 221). 

Zakończenie 

Bogumił Stylo pracował w Starostwie Powiatowym w Sławnie do  1950 ro
ku, kiedy p o  wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego i utworze
niu województwa koszalińskiego został oddelegowany d o  zorganizowania 
Wydziału Handlu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie (Stylo CV). 
W roku 1953 został zwolniony z pracy w administracji państwowej. Przez na
stępne kilkanaście lat pracował w „Społem" w Koszalinie. W Sławnie miesz
kał przy ulicy Wojska Polskiego do  końca 1961 roku, kiedy przeprowadził się 
do  Koszalina. 

Bogumił Stylo przed wojną odznaczony był Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918-1921, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W trakcie wojny 
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1939 roku, 14 września odznaczony został Krzyżem Walecznych. Natomiast 
p o  wielu latach, w 1967 roku, został m u  wręczony Krzyż Srebrny Orderu Vir
tuti Militari przyznany w 1939 roku przez dowódcę obrony Warszawy gen. Ju
liusza Rómmla. 

Bogumił Stylo zmarł w 1968 roku i został pochowany na Cmentarzu Gor
czyńskim w Poznaniu. 
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Die Versorgungssituation der Bevólkerung 
des Kreises Sławno i n  den ersten Monaten 
der polnischen Verwaltung i n  1945 
Zusammenfassung 

Nach der Niederlage Deutschlands, 1945, befand sich der Kreis Sławno (Schla-
we), so wie ein grofier Teil Pommerns, in den Grenzen des polnischen Staates. 
Anfang Mai des Jahres kam eine Gruppe bevollmachtigter Verwaltungsbeamte 
nach Sławno, die auch die Abteilung Yersorgung und Handel einfuhren sollte. Ihr 
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Leiter war ein Vorkriegsmajor der polnischen Armee, der bis 1950 die Abteilung 
leitete. Anschliefiend organisierte er die Handelsabteilung im neugebildeten Re-
gierungsbezirk Koszalin (Koslin). 

Die Arbeit war fiir die Gruppe, die die polnische Verwaltungsstruktur orga-
nisieren sollte, sehr schwierig, denn die Zusammenarbeit mit der sowjetischen 
Militarkommandantur bereitete grofie Schwierigkeiten. Jedoch das Hauptthema 
in den Berichten des Leiters der Abteilung war die schwierige Situation mit der 
Versorgung von Lebensmitteln und Grundartikeln fiir die Bevolkerung in den 
ersten Nachkriegsmonaten. Diese Berichte geben die damalige Situation der Ver-
waltung und auch der Bevólkerung im Kreis Sławno hervorragend wider. 
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Darłowo 

80 lat Muzeum na zamku w Darłowie 
(1930-2010) 

Wstęp 

Impulsem do zainteresowania się tematem była przypadająca 1 lipca 2010 ro
k u  80. rocznica działalności Muzeum na zamku w Darłowie. Ten jubileusz 
zbiegł się z 65. rocznicą działalności Muzeum p o  przejęciu Darłowa 9 mar
ca 1945 roku przez administrację radziecką, a następnie polską (Walkiewicz, 
Żukowski 2005). Tylko kilkumiesięczna przerwa w działalności Muzeum 
od  marca (Muzeum działało d o  chwili wkroczenia wojsk radzieckich do mia
sta) do końca czerwca pozwala mówić o 80-letniej nieprzerwanej działalności 
placówki na zamku w Darłowie. 

To sytuacja dość wyjątkowa. Inne miasta Pomorza Środkowego - na przy
kład Słupsk, Koszalin czy Kołobrzeg - zostały zniszczone w czasie działań wo
jennych i na odbudowanie w nich działalności muzealnej trzeba było czekać 
kilka lub nawet kilkanaście lat. W Darłowie nie toczyły się żadne działania wo
jenne, miasto i zamek wraz z nim ocalały. Dlatego Muzeum w Darłowie było 
pierwszym, które zostało otwarte dla zwiedzających tuż p o  zakończeniu woj
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ny, ale już  w zupełnie innym otoczeniu politycznym, kulturowym, społecz
nym. I tu dotykamy bodaj  najważniejszego problemu związanego z próbą opi
su tego Muzeum jako instytucji deponującej pamięć zbiorową. 

Do końca II wojny światowej Darłowo (Riigenwalde) było miastem nie
mieckim. Po 1945 roku, j a k  zresztą całe Pomorze Zachodnie, „wróciło d o  Ma
cierzy", było miastem przez Polskę „odzyskanym". W takich oficjalnych ha
słach tkwiła sugestia, że został przywrócony naturalny porządek rzeczy, cza
sowo tylko zburzony: „coś" było nasze, „na chwilę" zostało nam zabrane i oto 
znowu to „coś" odzyskaliśmy. Jeżeli zatem doszło do  zaburzenia poczucia toż
samości, to tylko na pewien czas. Tymczasem doszło do  zniszczenia pamię
ci społecznej będącej fundamentem poczucia tożsamości1. Albo  nieco ina
czej rzecz ujmując: pozostały materialne formy upamiętnienia - w tym przede 
wszystkim Muzeum - zespołu wyobrażeń zbiorowości, której wkrótce miało 
zabraknąć. 

Z kolei, w miejsce tej odchodzącej zbiorowości miała się pojawić zbioro
wość z różnymi, czasami bardzo odległymi o d  siebie doświadczeniami, zbio
rowość bez świadomości wspólnej przeszłości, wspólnego losu, bez wspólnego 
repertuaru znaków symbolicznych - bez pamięci społecznej, ale z naturalną 
potrzebą je j  kształtowania, co może się odbywać głównie przez tworzenie wię
zi i tożsamości grupowej bądź  legitymizację/delegitymizację władzy i panują
cego porządku (Szacka 1995: 70). 

O ile, j ak  się wydaje, u źródeł powstania Muzeum na zamku w Darłowie 
w roku 1930 można dopatrywać się tej pierwszej potrzeby (z elementami le
galizacji istniejącego p o  I wojnie światowej w Niemczech ładu społecznego), 
to p o  II wojnie światowej dominowała w procesie kształtowania pamięci spo
łecznej potrzeba legitymizacji nowego porządku socjalnego i nowej władzy 
oraz delegitymizacji minionego porządku. Za Ewą Bieńkowską mogę powtó
rzyć, że w sferze publicznej w latach 1945-1989 budowana była pamięć fałszy
w a  (Bieńkowska 1995: 23). Ten stan rzeczy miał się zmieniać dopiero p o  1989 
roku. 

Oczywiście problem publicznej pamięci fałszywej dotknął wszystkich 
mieszkających p o  1945 roku między Odrą a Bugiem, ale wydaje  się, że zbioro
wości na nowo się kształtujące na tzw. Ziemiach Odzyskanych obarczono pa
mięcią podwójnie fałszywą. Problem ten wymaga odrębnego zbadania, co wy
kracza poza ramy niniejszej pracy  

Gdyby przyjąć, że o obliczu Muzeum w Darłowie decydowały tylko przeło
mowe wydarzenia historyczne, to dzieje Muzeum na zamku można uporząd

1 Jak pisze Barbara Szacka (1995: 70): Znaczenie pamięci dla poczucia tożsamości staje się 
oczywiste, jeśli uprzytomnimy sobie, że sama tożsamość konceptualizowana jest w taki 
sposób, iż zawiera w sobie pojęcie trwania przedmiotu lub podmiotu. 
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kować w okresach lat 1930-1945 (powstanie Muzeum, jego funkcjonowanie 
w czasach niemieckich), 1945-1989 (okres PRL-owski) oraz od 1989 do 2010. 
Proponuję jednak, przy zachowaniu podstawowego podziału na „przed" i „po" 
wojnie, spojrzeć na historię tego Muzeum przez pryzmat ludzi, którzy j e  two
rzyli i współtworzyli. Wędrówka po dziejach darłowskiego Muzeum na zam
ku pokazuje, że ostatecznie to właśnie kolejni kierownicy (dyrektorzy) decy
dowali o jego obliczu. 

W tym gronie przede wszystkim znajdują się twórca i pierwszy kierownik 
Powiatowego Muzeum Regionalnego w Darłowie Karl Rosenow, a także po
stać najbardziej znacząca w działalności Muzeum w pierwszych powojennych 
latach - Aleksander Tarnowski. 

Najcenniejszym eksponatem darłowskiego Muzeum jest... jego siedziba 
- jedyny tak dobrze zachowany na polskim wybrzeżu zamek gotycki z nieba
nalną przeszłością. Dość wspomnieć króla Eryka I Pomorskiego (1382-1459), 
legendarnego „ostatniego korsarza Bałtyku", koronowanego na władcę Danii, 
Szwecji i Norwegii, urodzonego i wychowanego na darłowskim zamku i tu 
spędzającego ostatnie lata swego burzliwego żywota, spoczywającego w gotyc
kim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Darłowie (Bielecka 2009: 11). 

Dlatego nie sposób pominąć w tej próbie spojrzenia na ostatnie 80 lat dzia
łalności Muzeum na zamku w Darłowie choćby szkicowej prezentacji tej bu
dowli. 

1. Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie - rys historyczny 

1.1. B u d o w a  i r o z b u d o w a  z a m k u  p r z e z  dynast ię  G r y f i t ó w  
(1352-1654) 

Zamek Gryfitów w Darłowie jest jednym z siedmiu ufundowanych na Pomo
rzu przez tę pomorską dynastię. Mimo braku dokumentów pozwalających 
na precyzyjne określenie czasu powstania, historycy dość zgodnie wiążą roz
poczęcie budowy zamku w Darłowie z kupnem w 1352 roku przez księcia Bo
gusława V (1318-1374) i jego braci Barnima IV oraz Warcisława V od mieszcz
ki darłowskiej Elżbiety Behr za 1500 grzywien wyspy z młynem w południo
wej części miasta. Budowa twierdzy w tym miejscu miała zapewne związek 
z podziałem księstwa wołogoskiego w 1368 roku. W jego wyniku utworzono 
dzielnicę słupsko-sławieńską i wyznaczono je j  stolicę w Darłowie, które miało 
najkrótsze połączenie morskie z Wołogoszczą/Wolgast (Bielecka 2009: 5). 

Formalnie podział księstwa między braci dokonał się na zjeździe Gryfitów 
w Darłowie w 1372 roku. I ten rok przyjmuje się jako datę zakończenia pierw
szego etapu budowy siedziby książęcej. Próbę rekonstrukcji kolejnych etapów 
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.*v " 

1.1 faza budowy zamku (Nekanda-Trepka 1994) 

budowy i rozbudowy zamku podjął szczeciński architekt i konserwator Janusz 
Nekanda-Trepka (1994). 

Zamek zbudowany na planie zbliżonym do  kwadratu (32 x 34 m), okolo
ny był bezokiennym murem sięgającym 15 m wysokości. Zwrócona w stronę 
południowo-wschodnią czterograniasta wieża pełniła rolę bramy wjazdowej.  
Całą długość muru  wschodniego zajmowało reprezentacyjne skrzydło zamku. 
Część mieszkalna znajdowała się p o  lewej stronie wjazdu, patrząc o d  strony 
wieży (Nekanda-Trepka 1994: 34) (il. 1). 

Druga faza rozbudowy zamku wiąże się z działalnością Eryka I Pomor
skiego (il. 2). Po burzliwym władaniu Danią, Szwecją i Norwegią król Eryk I 
ratował się w 1449 roku ucieczką z Visby na Gotlandii do  Darłowa. Mimo sę
dziwego wieku (Eryk miał wówczas 67 lat), zdetronizowany król zajął się roz
budową swej nowej siedziby. Jego dziełem było zbudowane między skrzydłem 
południowym a północnym murem obwodowym zachodnie skrzydło zamku. 
Reprezentacyjna aula (sala Rycerska) na parterze skrzydła wschodniego zosta
ła ozdobiona sklepieniem gwiaździstym o ośmioramiennych gwiazdach (Ne-
kanda-Trepka 1994: 35). 

Jeszcze za życia Eryka I, w 1459 roku w Słupsku lub w Darłowie przyszedł 
na świat Bogusław X Wielki (1454-1523), który w wieku 24 lat został jedynym 
panem zjednoczonych księstw zachodniopomorskich. Mimo że główną siedzi-
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2. II faza budowy zamku (Nekanda-Trepka 1994) 

3. III faza budowy zamku (Nekanda-Trepka 1994) 
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4. IV faza budowy zamku (Nekanda-Trepka 1994) 

bą Bogusława X był zamek w Szczecinie, to książę nie zaniedbywał twierdzy 
w Darłowie, gdzie spędził część swej młodości i gdzie dalej rezydowała jego 
matka, księżna Zofia (1435-1497), Biała Dama darłowskiego zamku. To dla niej 
rozbudował zamek darłowski. Równolegle do  skrzydła Erykowskiego wzdłuż 
muru  zachodniego wybudowano przylegające do fosy skrzydło mieszkalne 
dla księżnej o powierzchni 10,6 x 36 m (Nekanda-Trepka 1994: 36) (il. 3). 

Do końca X V I  wieku zamek w Darłowie został przekształcony w nowożyt
ną rezydencję książęcą. Najpierw, przed rokiem 1538, za sprawą Barnima XI 
(1523-1569) wyburzono skrzydło wybudowane przez Eryka I oraz powięk
szono i przywrócono proporcje dziedzińcowi zamkowemu. Do południowego 
i wschodniego skrzydła dobudowano kręte klatki schodowe. W drugiej  poło
wie X V I  wieku o d  strony południowej wstawiono budynek bramny i przerzu
cono most nad fosą oddzielającą zamek o d  miasta (il. 4). 

Najpóźniejsza faza przebudowy zamku w Darłowie miała miejsce za cza
sów ostatniego z Gryfitów - Bogusława XIV (1580-1637). W 1624 roku zamek 
stanął w płomieniach. Po pożarze książę i jego małżonka Elżbieta odbudowali 
g o  (il. 5). Na wszystkie elewacje zamkowe nałożono tynk, w murach obwodo
wych wykuto liczne otwory okienne. 

Największe zmiany zaszły jednak w pomieszczeniach zamkowych, przede 
wszystkim w dawnej  sali Rycerskiej w skrzydle wschodnim, przeznaczonym 
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5. V faza budowy zamku (Nekanda-Trepka 1994) 

przez księżną Elżbietę na kaplicę. Z auli zniknął gwiaździsty strop (Nekanda-
Trepka 1994: 37). Nowa kaplica, dzięki księżnej Elżbiecie, zyskała bogaty arty
styczny wygląd. Ściany ozdobiły obrazy Diirrera, Cranacha i Holbeina. Swoje 
miejsce znalazł srebrny ołtarz wykonany według projektu Hendrika Goltziu-
sa, a całości dopełniała bogato złocona ambona wykonana w nieustalonym 
warsztacie pomorskim (Boras 1994: 18-31). 

1.2. „ U p a d e k "  z a m k u  (1654-1929)  

Śmierć najpierw Bogusława XIV (1637), a następnie Elżbiety, w d o w y  p o  księ
ciu w 1653 roku skończyła okres panowania Gryfitów na Pomorzu Zachodnim 
i Środkowym. Przejście Pomorza, w tym i Darłowa, p o d  panowanie Branden
burgii  oznaczało również koniec świetności zamku darłowskiego jako jednej  
z książęcych siedzib. Twierdza została pozbawiona gospodarza, któremu zale
żało na podtrzymaniu jego okazałości. Kolejne pożary (w roku 1679 i 1680) 
i odbudowy uprościły wygląd zamku. 

Katastrofalny dla murów zamkowych okazał się także pomysł przeznaczenia 
w połowie XVIII wieku dawnej książęcej siedziby na skład soli - do  dzisiaj za
mek boryka się ze zjawiskiem wtórnej krystalizacji soli w piwnicach pod  skrzy
dłem zachodnim. Jedynie urządzona przez księżną Elżbietę kaplica zamkowa 
zachowała swoją funkcję i służyła mieszkańcom Darłowa do  1809 roku. 
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6. Dziedziniec zamkowy ok. 1930 r., pocztówka, wyd. Stengel & Co., Drezno; ze zbiorów 
autora 

W czasie wojen napoleońskich zamek przekształcono na szpital dla żołnie
rzy francuskich. W 1833 roku rozebrano skrzydło zachodnie. Około 1850 roku 
w zamku urządzono sąd i więzienie (Walkiewicz, Żukowski 2005: 118-206). 
Wykorzystanie budynku na cele gospodarcze, szpital czy więzienie z pewno
ścią nie dodawało dostojeństwa zamkowi, ale - z drugiej  strony - zapewniło 
m u  trwanie do  czasów, gdy znalazł swe przeznaczenie na muzeum. 

Adaptację podupadłego zamku na potrzeby muzealne rozpoczęto w 1929 
roku. Remont twierdzy przeprowadzono bez niezbędnych badań archeolo
gicznych i architektonicznych. Liczne przemurowania, dobudowanie łączni
k a  z klatką schodową nie były uzasadnione historycznie. Jednak zakończona 
w 1933 roku renowacja uchroniła zamek przed dalszą dewastacją (il. 6). Tak 
odrestaurowany budynek służył jako siedziba Muzeum do  roku 1971, kiedy to 
rozpoczęto kolejny remont i rewaloryzację zamku. 

1.3. R e m o n t  i r e w a l o r y z a c j a  z a m k u  w la tach  1971-1988  

Remont zamku został przygotowany pieczołowicie. Opracowany przez Irenę 
i Michała Witwickich z Politechniki Warszawskiej projekt rewaloryzacji zam
k u  uwzględniał wszystkie dostępne w owym czasie źródła pisane i kartogra
ficzne (Żukowski 2003: 19). Nadzór architektoniczno-konserwatorski nad bu
dową sprawował architekt ze Szczecina Janusz Nekanda-Trepka. Głównym za
łożeniem odbudowy i rewaloryzacji zamku było przywrócenie bryły zamku 
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7. Widok na zamek w trakcie remontu, na pierwszym planie prowizoryczne baraki, w któ
rych na czas remontu umieszczono pracowników i część księgozbioru, 10 IX 1979 r.; 
fot. Z. Lewicki 

i układu wnętrz z początku XVII wieku. Zakładano także odbudowę reprezen
tacyjnego skrzydła zachodniego, odsłonięcie fragmentów murów obronnych 
ze szczelinami strzelniczymi, odsłonięcie murów kurtynowych, odgruzowanie 
piwnic, rekonstrukcję jedynego na Pomorzu renesansowego kominka. 

W 1971 roku (Żukowski 2003: 27-28) Przedsiębiorstwo Państwowe Pra
cownie Konserwacji Zabytków (PPKZ) ze Szczecina rozpoczęło remont zam
k u  (il. 7). Udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace z wyjątkiem pierw
szej - w miejsce skrzydła zachodniego wybudowano jednokondygnacyjny pa
wilon z tarasem widokowym. Planowana na kilka lat renowacja trwała o wiele 
dłużej. PPKZ w Szczecinie zawieszał pracę przy zamku nawet na kilka lat. Ter
min zakończenia remontu z powodu albo braku środków, materiałów budow
lanych lub „mocy przerobowych" przesuwano z roku na rok. Wreszcie, p o  kil
kunastu latach prac budowlanych, 22 października 1988 roku wyremontowa
ny Zamek Książąt Pomorskich został oddany do  użytku. 

1.4. Prace  r e m o n t o w e  n a  z a m k u  p o  1988 r o k u  

Rychło okazało się, że jakość prac i materiałów użytych w czasie remontu by
ła niska. Oprócz konieczności wykonania drobnych poprawek malarskich 
czy murarskich pojawiły się poważniejsze przeszkody Wybudowany w miej
sce zachodniego skrzydła pawilon z tarasem widokowym nie mógł być wyko
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rzystany na cele ekspozycyjne, ponieważ strop przeciekał przy niewielkich na
wet opadach deszczu. W połowie lat 90. próbowano prowizorycznie uszczel
nić strop, ale były to działania nieskuteczne. Dopiero w 2004 roku udało się 
przeprowadzić gruntowny remont powierzchni tarasu. 

Wcześniej pojawiło się jeszcze inne utrudnienie - najbardziej reprezenta
tywnej  sali zamkowej, dawnej sali Rycerskiej, groziła katastrofa budowlana. 
Udało się j e j  zapobiec, przeprowadzając pilny remont. 

Prace przeprowadzone p o  2000 roku nie wyczerpywały listy problemów 
związanych z funkcjonowaniem budynków zamkowych. Kiepskiej jakości 
okna drewniane były wypaczone i wymagały pilnej wymiany. To samo czekało 
instalację grzewczą w budynkach Muzeum. Prace te, obejmujące dodatkowo 
ocieplenie stropów i wymianę zdekapitalizowanego źródła ciepła (piece gazo
we), zaplanowano na drugą połowę 2010 roku. 

2. Powiatowe Muzeum Regionalne na zamku w Darłowie 
(1930-1945) 

2.1. M u z e a  r e g i o n a l n e  n a  P o m o r z u  Ś r o d k o w y m 2  

Lata 1910-1930 to okres powstawania muzeów regionalnych na Pomorzu 
Środkowym (obszar byłego woj.  koszalińskiego i słupskiego). W tym czasie 
powstało 14 takich placówek. 

Oprócz Muzeum w Darłowie przed 1939 rokiem powołane zostały d o  ży
cia i prowadziły swoją działalność muzea w :  Białogardzie, Bobolicach, By
towie, Człuchowie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Lęborku, 
Miastku, Słupsku, Szczecinku, Wałczu i Złotowie. Tak duży wysiłek organiza
cyjny na rzecz tworzenia muzeów regionalnych był możliwy dzięki splotowi 
trzech okoliczności: świadomemu i zaplanowanemu działaniu państwa nie
mieckiego, organizującemu się w towarzystwach regionalnych ruchowi miło
śników lokalnej historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz roz
wojowi nauki, szczególnie archeologii - młodej i modnej  na początku X X  wie
k u  dyscypliny naukowej. 

Administracja niemiecka przykładała ogromną rolę do  umacniania ducha 
narodowego i pielęgnacji tradycji historycznych. Nie tylko tych, które składały 
się na pojęcie Vaterlandu (dużej ojczyzny - kraju). Równie wielką wagę przy
wiązywano do kształtowania w społeczeństwie pojęcia Heimatu (małej ojczy
zny - regionu). Te dążenia stały się szczególnie widoczne p o  klęsce militarnej 
2 Problematyką powstawania muzeów regionalnych na Pomorzu Środkowym zajął się 

Ignacy Skrzypek (1997), którego praca tu przywołana jest jedyną na gruncie polskim 
próbą ukazania tego procesu. 
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Niemiec w I wojnie światowej. Były na tyle silne, że dość niemrawe organizo
wanie się muzeów regionalnych przed 1914 rokiem nabrało impetu p o  zakoń
czeniu wojny i przełamaniu powojennego kryzysu na początku lat 20. ubiegłe
go wieku. 

Rola państwa polegała przede wszystkim na tworzeniu ram prawnych 
dla organizujących się muzeów. Tuż przed wybuchem I wojny światowej parla
ment Rzeszy uchwalił na przykład ustawę o wykopaliskach. Do 30 marca 1920 
roku, kiedy to opublikowano rozporządzenia wykonawcze, ustawa regulująca 
postępowanie z zabytkami archeologicznymi była praktycznie martwa. Nowe 
prawo nakładało ostre sankcje na łamiących jego postanowienia, przykłado
w o  za niezgłoszenie znalezionego zabytku do dnia następnego groziła grzyw
na 150 RM, a zniszczenie zabytku kosztowało 10 000 RM, a nawet mogło być 
karane aresztem. 

Ale stanowienie prawa dla organizujących się muzeów to nie jedyna forma 
zaangażowania państwa. Szczególnie mocno ta rola przejawiała się w nadzo
rze nad powstającymi i działającymi muzeami regionalnymi. Ogólny nadzór 
nad powstającymi ośrodkami należał do niemieckiego Ministerstwa Kultury 
i Oświaty. Bezpośredni merytoryczny nadzór nad wszystkimi muzeami regio
nalnymi od Szczecina p o  Lębork (28 muzeów) sprawowało najpierw Prowin
cjonalne, a od 1928 roku Państwowe Muzeum w Szczecinie (Pommersches 
Landesmuseums). Dzięki pomocy tego muzeum przed 1939 rokiem zostały 
zinwentaryzowane prawie wszystkie zabytki w placówkach regionalnych. 

Ministerstwo Kultury i Oświaty w Berlinie powoływało także społecznych 
opiekunów zabytków działających na podstawie regulaminu przyjętego jesz
cze w 1888 roku przez Pomorskie Towarzystwo Historii i Starożytności. 

Administracja państwowa wspierała powstawanie towarzystw regional
nych, które za główny cel stawiały sobie organizowanie i prowadzenie mu
zeów. Ministerstwo Kultury i Oświaty kreśliło także przed twórcami muzeów 
zadania ideowe - na spotkaniu regionalistów w 1926 roku w Berlinie jeden 
z dyrektorów ministerialnego departamentu przekonywał zebranych, że mu
zea regionalne mają być biciem serca, z którego maję otrzymywać impulsy wszel
kie dążenia do ochrony regionu (Skrzypek 1997: 10). 

Współdziałanie administracji państwowej i regionalnych towarzystw mi
łośników regionu zaowocowało utworzeniem w pierwszych latach p o  I woj
nie światowej kilkunastu muzeów w miastach i miasteczkach środkowopo-
morskich. Przykładowo takie towarzystwo zostało powołane do życia w 1921 
roku w Białogardzie (Towarzystwo Historyczne i Krajoznawcze), rok później 
w Bobolicach powstał Związek dla Ochrony Środowiska i Historii Regional
nej, a w 1924 roku w Kołobrzegu powołano do życia Kołobrzeskie Towarzy
stwo Regionalne. 
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W Darłowie założycielem Towarzystwa Ochrony i Wiedzy o Zabytkach 
był ówczesny burmistrz dr Martin Anklam. Ale to nie on był inicjatorem po
wstania Muzeum na książęcym zamku u ujścia Wieprzy do Bałtyku. Historia 
powstania Muzeum w Darłowie splata się z kolejami życia Karla Rosenowa 
(1873-1958) - nauczyciela geografii, społecznego opiekuna zabytków, radne
go miejskiego, ale przede wszystkim wielkiego miłośnika ziemi darłowskiej. 

2.2. Karl  R o s e n o w  i p o c z ą t k i  m u z e a l n i c t w a  w Darłowie  

Odtwarzając losy placówek muzealnych na Pomorzu Środkowym, napoty
kamy często na niezwykłe osoby, które na stałe wpisały się w historię tych 
instytucji. Ogarnięci pasją kolekcjonerską i umiłowaniem swych małych oj
czyzn starali się stworzyć w swoim najbliższym otoczeniu, w regionie, oazę 
dla sztuki, zauważa badacz historii środkowopomorskiego muzealnictwa Igna
cy Skrzypek (1997: 40). Ta opinia najcelniej charakteryzuje dokonania Karla 
Rosenowa, twórcy darłowskiego muzealnictwa. 

Karl Wilhelm Rosenow (il. 8) urodził się w 1873 roku w Szczecinku (Ły
siak 2001: 49-58). Po złożeniu egzaminu nauczycielskiego w 1895 roku roz
począł pracę w Polnem koło Szczecinka, by  p o  kilku miesiącach przenieść się 
do Darłowa. Tu dwa lata później założył Bibliotekę Ludową. 

Ale nie bibliotekarstwo, któremu poświęcił dwadzieścia lat życia, miało 
być dziełem życia Rosenowa. Wędrując p o  okolicznych wsiach, myszkując 
p o  strychach mieszczańskich domów, skrupulatnie zbierał i opisywał pamiątki 
przeszłości. Zbiór Rosenowa pęczniał tak, że już z ledwością mógł się pomie
ścić w jego prywatnym mieszkaniu. W 1917 roku, w rok p o  tym, jak władze 
państwowe przekazały miastu darłowski zamek, wyszedł z inicjatywą utwo
rzenia Muzeum w Darłowie. Pomysł nauczyciela musiał poczekać na lepsze 
czasy. Trwała wojna, a w wymagającym pilnego remontu zamku, gdzie miało 
powstać muzeum, było tymczasem więzienie. 

Po zakończeniu I wojny światowej Rosenow wrócił do myśli o utworzeniu 
w Darłowie muzeum. W 1921 roku wystąpił z apelem do mieszkańców mia
sta o przekazywanie pamiątek związanych z I wojną światową. Akcja przynio
sła rewelacyjne rezultaty. Mieszkańcy przynosili do izby w szkole podstawowej, 
gdzie gromadzono eksponaty, nie tylko pamiątki związane z niedawno zakoń
czoną wojną. Wśród darów znalazły się cenne dokumenty i pamiątki z lat daw
niejszych. Niektórzy, jak to było w przypadku doktor Hellweger, kierownicz
ki Wydziału Zdrowia i szefowej Stowarzyszenia Kobiet, oddawali na potrzeby 
tworzącego się muzeum prywatne kolekcje. Nauczyciel Kohlhof ofiarował swo
je  zbiory geologiczne, a urzędnik katastralny ze Sławna Marąuardt, zajmujący 
się działem przyrodniczym, przekazał zbiór motyli. Te i inne, uzupełnione eks
ponatami samego Rosenowa, stały się zaczątkiem darłowskiego muzeum. 
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8. Karl Rosenow, twórca darłowskiego 
muzeum; Archiwum MZKP w Dar
łowie 

4 listopada 1923 roku w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet, dokąd prze
niesiono ze szkoły dary  o d  mieszkańców miasta, otwarto pierwszą wystawę. 
Dzień ten przyjmuje  się za oficjalną datę otwarcia Muzeum Regionalnego 
w Darłowie (Skrzypek 1997: 27). Pierwszym jego kierownikiem został Karl 
Rosenow. 

Eksponaty, na tej pierwszej udostępnionej zwiedzającym wystawie, po
dzielone na cztery działy (archeologiczny, historyczny, geologiczny i przyrod
niczy), wystawiono w oszklonych szafach, wiszących gablotach, na stołach 
i regałach. Najcenniejsze eksponaty prezentowane na pierwszej wystawie Mu
zeum Regionalnego w Darłowie to dwa  kotły brązowe, srebrne monety - sie-
kańce o łącznej wadze 1,5 kg, empirowy zegarek kieszonkowy, koronki ołta
rzowe z 1686 roku, wyroby cechowe, militaria, rzeźby kościelne i 150-letni ko
łowrotek. 

Przy Muzeum urządzona została także biblioteka. Z początku liczyła 80 to
mów, a najcenniejszą pozycją było pierwsze wydanie Micraeliusa Sechs Bucher 
vom alten Pommerland (Sześć ksiąg o dawnym Pomorzu). Do 1930 roku Mu
zeum odwiedziło około 4500 osób (Żukowski 2003: 16). 

Rosenow nadal uważał, że najodpowiedniejszym miejscem na Muzeum 
jest darłowski zamek. Udało m u  się tym pomysłem zarazić nie tylko innych 
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pasjonatów historii regionu, jak wspomniani Kohlhof i Marąuardt, ale władze 
miasta, w tym burmistrza Martina Anklama. 

2.3. M u z e u m  n a  z a m k u  w latach 1930-1945 

W 1930 roku, po długich staraniach władz miejskich, w czasie trwającego 
od 1929 roku remontu, państwo przejęło opiekę nad zamkiem, a właścicie
lem obiektu został powiat sławieński. W wyremontowanych w wieży zamko
wej dwóch pomieszczeniach 1 lipca 1930 roku starosta sławieński doktor Frie
drich von Ziztewitz otworzył pierwsze wystawy przygotowane przez Karla Ro-
senowa, Marąuardta i mjr. Diethera von Kleist z Tychowa (koło Sławna). Ten 
ostatni przekazał przedtem do Muzeum swoje bogate zbiory archeologiczne, 
zgromadzone między innymi dzięki wykopaliskom prowadzonym przez nie
go na terenie powiatu sławieńskiego. 

Przez następne trzy lata, w miarę postępującego remontu i oddawania 
do użytku kolejnych pomieszczeń zamkowych, przenoszono zbiory do nowe
go Muzeum. W 1932 roku zakończono remont, a rok później urządzanie Mu
zeum zamkowego. W odrestaurowanym obiekcie o powierzchni 1287 m 2  było 
27 pomieszczeń, z czego 12 pełniło funkcję sal wystawowych (Żukowski 2003: 
17). W Muzeum zamkowym utworzono cztery działy: archeologiczny, etno
graficzny, przyrodniczy i historyczny (Skrzypek 1997: 43-48). 

Zbiory archeologiczne, podzielone na okresy, prezentowane były w sali 
Zielonej, mieszczącej się na trzeciej kondygnacji skrzydła wschodniego (il. 9). 

Wśród eksponatów ze starszych epok przeważały narzędzia krzemienne 
i kamienne, w tym około 100 siekierek. Do ciekawszych eksponatów z tych 
epok należy zaliczyć pucharek lejkowaty z Rosochy oraz motykę z poroża jele
nia znalezioną w Staniewicach. 

Z epoki brązu zwracały uwagę między innymi: złote pierścienie spiralne 
z Drzeńska, ozdoby, narzędzia i broń z brązu znalezione w Białej Górze, Ostrow
cu Sławieńskim (cztery miecze), Niemicy, Gwiazdowie i Sulechowie. Na wysta
wie eksponowanych było kilkanaście popielnic z grobów skrzynkowych, w tym 
urna z wyobrażeniem twarzy ludzkiej na pokrywie ze Ściegienicy. 

Okres przedrzymski (późnolateński) na wystawie archeologicznej repre
zentowany był przez całe zespoły grobowe z cmentarzysk w Niemicy i Warsz-
kowie koło Sławna. Z importów rzymskich wyróżniał się skarb ozdób i przed
miotów użytkowych z grobu książęcego w Białęcinie (po 1960 roku rozproszo
ny; ocalałe egzemplarze są dziś w Muzeum Okręgowym w Koszalinie). 

Z okresu słowiańskiego (tzw. wenedzkiego) w sali Zielonej wystawiono 
narzędzia żelazne, duży zbiór żarn kamiennych, łódź dłubankę oraz półtora-
kilogramowy skarb siekańców srebrnych. Łącznie inwentarz działu archeolo
gicznego na koniec roku 1940 obejmował 1000 pozycji. 
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9. Zbiory archeologiczne w sali Zielonej, pocztówka, wyd. Max Konitz, Rugenwalde (Dar
łowo), ok. 1935 r.; Archiwum MZKP Darłowo 

Dział etnograficzny pokazywał różne dziedziny aktywności ludu wiejskie
go, zabytki sztuki ludowej i kultury mieszczańskiej XVIII i XIX wieku (il. 10). 
Zgromadzono w nim około 2000 przedmiotów. Na wystawie etnograficz
nej uwagę przyciągała urządzona izba chłopska z XVIII wieku, izba cechowa 
oraz pokój  biedermeierowski. W ś r ó d  ciekawszych eksponatów etnograficz
nych wymienić należy wyposażenie alkowy z Domasławic z 1787 roku, drzwi 
drewniane z Darłowa z XVII wieku, piec z XVIII wieku, kafle piecowe z Ty
chowa Sławieńskiego, Darłowa i Sławna. 

W zbiorze etnograficznym najwięcej było przedmiotów metalowych, 
drewnianych, szklanych i ceramicznych, będących na wyposażeniu domo
wym, między innymi: osiem skrzyń posażnych (najstarsza z 1623 roku z Gó
rzycy), ława drewniana z 1799 roku z Darłowa, kołyski, stoły chłopskie z XVII 
i XVIII wieku, cybuchy d o  fajek, stary sprzęt apteczny. 

Bardzo okazale prezentowała się wystawa regionalnych ubrań męskich, 
kobiecych i dziecięcych, zarówno codziennych, odświętnych, j a k  i odzieży 
dla rybaków i żeglarzy. W ś r ó d  strojów i dodatków kobiecych wyróżniały się 
dwie suknie ślubne z krynolinami z Darłowa, 10 czepków, wachlarze, opaska 
weselna, bukiet weselny z 1860 roku z Darłowa oraz trzy parasole z lat 1870-
1880. 

Niezwykłym bogactwem eksponatów mógł się poszczycić dział przyrod
niczy. W jego zbiorach było między innymi: 150 wypchanych ptaków, 3000 

327 



JERZY BUZIAŁKOWSKI 

10. Fragment wystawy etnograficznej na klatce schodowej na I piętrze skrzydła wschod
niego, pocztówka, wyd. Max Konitz, Riigenwalde (Darłowo), ok. 1935 r.; Archiwum 
MZKP Darłowo 

motyli, 1000 chrząszczy, ponad 200 skamielin z terenu powiatu sławieńskiego 
i herbarium mszaków liczące ponad 1000 gatunków (il. 11). 

Szczególną rolę pełnił dział historyczny, poświęcony dziejom Niemiec, 
Darłowa i powiatu sławieńskiego. Podzielony był na kąciki tematyczne, a naj
większy z nich dotyczył historii Darłowa. Okazale prezentowały się zwłaszcza 
zabytki rzemiosła cechowego, w tym: 10 skrzyń cechowych, z najstarszymi ce
chu bednarzy z 1650 roku, postrzygaczy z 1700 roku i stolarzy z 1778 roku, 28 
wilkomów i pucharów, 13 chorągwi cechowych, buława mistrza szewskiego 
i czeladnika, torba siodlarza, drewniane formy do  chleba z XVIII i XIX wie
ku, stemple do  drukowania tkanin, stary sprzęt rybacki, zbiór dokumentów 
cechowych, wagi i miary. W ś r ó d  eksponatów świeckiego rzemiosła arty
stycznego uwagę zwracały: wisząca kołyska z Tychowa Sławieńskiego, szafy 
gdańskie z XVIII wieku (pięć sztuk), pulpit do  pisania z 1734 roku z Darłowa 
czy kołatki do drzwi ze Sławna. Nie brakowało też eksponatów w stylu biederme-
ierowskim, tj. łoża, szafy, szafki, leżanki oraz obrazy olejne rodziny Melbuthin 
z Rzyszczewa (1856 rok) i rodziny von Denzin z Postomina (1850 rok). 

Osobny kącik w dziale historycznym miała sztuka sakralna (il. 12), któ
rej najbardziej reprezentatywnymi eksponatami były między innymi: gotyc
ka rzeźba „Ukrzyżowanie" ze Sławska, poliptyk z Malechowa, rzeźby świę
tych z Darłowa, Dąbrowy, Rusinowa, okna z witrażami z kościoła w Krupach 
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11. Wystawa przyrodnicza w sali przyjęć na I piętrze skrzydła wschodniego, pocztówka, 
wyd. Max Konitz, Riigenwalde (Darłowo), o k  1935 r.; Archiwum MZKP Darłowo 

z 1585 roku. Z ważniejszych zabytków sztuki sakralnej z okresu baroku i roko
ka wymienić należy: rzeźbę Wniebowzięcia z Garbna, chrzcielnicę z kościoła 
Najświętszej Maryi Panny z Darłowa, epitafium małżonków Lieze ze Sławska 
czy rzeźbę anioła z chrzcielnicy drewnianej z Przystaw koło Darłowa. 

W ekspozycji działu historycznego nie mogło zabraknąć pamiątek zebra
nych od mieszkańców Darłowa i okolic w czasie kwerendy w 1921 roku, głów
nie (ale nie tylko) dokumentujących I wojnę światową. Z tego okresu wysta
wiano: umundurowanie, broń, dokumenty, a także śmigło samolotu z 1916 
roku. Zbiory z ostatniej wojny  uzupełnione były militariami z okresów wcze
śniejszych, głównie mundurami, pancerzami i uzbrojeniem z XIX wieku, 
w tym z okresu wojen napoleońskich. 

W osobnej sali wystawiono zabytki związane z kultem religijnym oraz...  
magią i czarami. W pierwszej grupie wyróżniały się: misa chrzcielna i świecz
nik dębowy z kościoła w Tychowie Sławieńskim, świeczniki domowe z Po
walić i Garbna, dębowe ramy nagrobne z 1784 i 1816 roku, tablica nagrobna 
z 1665 roku z Cisowa i kute krzyże nagrobne. W ś r ó d  różnego rodzaju osobli
wości związanych z czarami i magią, j a k  na przykład czarodziejskie amulety 
i tajemne środki na wszelkie zło czy też książki czarów z Zakrzewa i Bobrow
nik, były też takie eksponaty (zresztą wystawiane d o  dziś w Muzeum), j a k  
dwugłowe cielę ze Sławna i wydobyty z fundamentów podczas remontu zam-
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12. Wystawa sztuki sakralnej przy wejściu na wieżę zamkową, pocztówka, wyd. Max Ko-
nitz, Riigenwalde (Darłowo), ok. 1935 r.; Archiwum MZKP Darłowo 

k u  zmumifikowany kot, będący zapewne ofiarą wotywną (zakładzinową?). 
Odrębną wystawę historyczną (mieszczącą się w budynku południowym 

przy bramie, w pomieszczeniach dziś zajmowanych przez administrację Mu
zeum) poświęcono tradycjom morskim Darłowa (il. 13). Na wystawie zna
lazły się między innymi: modele okrętów, dzwony okrętowe, rufa  rozbitego 
w 1810 roku p o d  Darłowem angielskiego statku handlowego, malarstwo ma
rynistyczne. 

Powiatowym Muzeum Regionalnym z siedzibą w Darłowie (taką nazwę 
ustalono w 1933 roku) kierował społecznie emerytowany wówczas nauczy
ciel Karl Rosenow. Muzeum było otwarte dla zwiedzających w czwartki i so
boty, a w sezonie także i w niedziele, w godz. 10.30-12.30. Bilet wstępu kosz
tował 20 fenigów, dla dzieci i młodzieży ze Służby Pracy 10 fenigów, a zbio
rowe wycieczki szkolne miały wstęp wolny. Ich oprowadzaniem zajmował 
się sam Rosenow, a p o d  jego  nieobecność mieszkający w bramie zamkowej  
woźny Adolf Moczall. Ponieważ Muzeum nie było ogrzewane, w okresie je
sienno-zimowym należało wcześniej zgłosić chęć zwiedzania wystaw muze
alnych. 

Niektórzy autorzy zajmujący się historią Darłowa i Muzeum na zamku 
stawiali zarzut, że m i m o  różnorodności zbiorów trudno było określić spe
cjalizację Muzeum przed 1945 rokiem (Walkiewicz, Żukowski 2005: 207). 
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13. Wystawa morska i rybacka w południowym budynku bramnym, pocztówka, wyd. 
Max Konitz, Riigenwalde (Darłowo), ok. 1935 r.; Archiwum MZKP Darłowo 

Wysuwając  taki wniosek, autorzy pominęli chyba jednak  założenia, które le
żały u podstaw tworzenia muzeów regionalnych na  Pomorzu Środkowym, 
w tym także Muzeum darłowskiego, tj.  faktu, że ośrodki  te miały być waż
nym, b o d a j  najważniejszym ogniwem kształtowania pamięci zbiorowej 
mieszkających tu ludzi nie w jednym, wyspecjalizowanym aspekcie ich ży
cia, ale w całej gamie tradycji: o d  tej sięgającej czasów najdawniejszych 
d o  ostatnich doniosłych dla tej  zbiorowości wydarzeń. I w tym kontekście 
wydaje  się, że Muzeum w Darłowie i jego kierownik Karl Rosenow sprostali 
wyzwaniu, które jeszcze w 1922 roku postawił przed muzeami regionalny
mi  naczelny konserwator Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie d r  Otto 
Kunkel (Skrzypek 1997: 10): 

Szanujcie to, co z przeszłości, której jesteśmy dziećmi. Kto sobie to uzmysłowi, 
nie będzie obcy światu, lecz będzie jeszcze odpowiedzialniej zmierzać ku przy
szłości. Co jeszcze pozostało z pomników przeszłości, chrońcie w muzeum, gdzie 
będę one przywrócone życiu. W ten sposób każdy służy nauce i badaniom re
gionu, a potomni będą wam wdzięczni tak długo jak słowo ojczyzna nie zaginie, 
i to jest najsilniejsza forteca pogranicza. 

Powiatowe Muzeum Regionalne na zamku działało nieprzerwanie do  9 mar
ca 1945 roku, kiedy to d o  Darłowa wkroczyły wojska radzieckie. 
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3. Muzeum na zamku p o  1945 roku 

3.1. Organizac ja  i otwarcie  M u z e u m  p o  z a k o ń c z e n i u  w o j n y  

Tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich do Darłowa Karl Rosenow spako
wał do 24 skrzyń najcenniejsze zabytki ruchome z zamku i kościoła Mariac
kiego, w tym obrazy Lucasa Cranacha Starszego, Albrechta Diirrera i Hansa 
Holbeina, złote numizmaty i srebrny ołtarz darłowski. Skrzynie zostały wy
wiezione do Sławna i tam ukryte w skarbcu bankowym. Niestety, Sławno zo
stało podczas działań wojennych zniszczone, a ponadto zaraz p o  wkroczeniu 
do miasta Rosjanie podpalili centrum. Skrzynie z cennymi zabytkami prze
padły. Dopiero po latach odnaleziono w Zamościu 8 z 27 plakiet srebrnego 
ołtarza (plakiety od „znalazcy" zostały odkupione przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie i oddane w depozyt do Muzeum Pomorza Środkowego w Słup
sku). O reszcie zaginionych przedmiotów słuch zaginął. 

Zamek darłowski i jego zbiory, jak zresztą całe miasto, szczęśliwie ocalały. 
Pierwszy powojenny burmistrz Darłowa Stanisław Dulewicz w Pamiętnikach 
opisał swoje wrażenia z pobytu w Muzeum tuż przed wkroczeniem wojsk ra
dzieckich do miasta (Dulewicz 1963: 481-482): 

Było ono tak bogate w przedmioty o istotnej wartości muzealnej, że aż prze
ładowane. W głównej olbrzymiej sali rycerskiej, o podłogach wyłożonych lśnią
cym parkietem, widziałem na ścianach wiele dużej wartości artystycznej obra
zów wybitnych malarzy, liczne rzeźby w drzewie, brązie i białym marmurze; 
kilkadziesiąt oszklonych gablot ustawionych w dwa rzędy, pełnych eksponatów, 
zbiorów numizmatycznych, płaskorzeźb w srebrze, a nawet i w złocie; moc oka
zów archeologicznych w postaci waz z różnych okresów, dzbanów, naczyń, ozdób 
brązowych, nożów i iglic kamiennych z okresu kamienia łupanego; wykopali
ska cmentarzysk prasłowiańskich, różnego rodzaju najprymitywniejsze narzę
dzia pracy, wiele brązowych sztyletów, mieczów i tarcz; dalej zbroje żelazne, kol
czugi, a następnie wiele okazów rusznikarskich z okresu średniowiecza; bardzo 
wiele ozdób bursztynowych w postaci różnorodnej, różnego rodzaju uzbrojenia 
z czasów wojen napoleońskich, całe pęki sztandarów wojskowych; wiele strojów 
regionalnych okrywających manekiny lub rozwieszonych w kilku szafach oszklo
nych, modele okrętów dawniejszych i nowoczesnych, modele rekonstrukcji daw
nych osiedli i domostw, piękne i pomysłowo wykonane plastyczne mapy miasta 
Darłowa i najbliższych okolic; dalej podziwiałem majstersztyki mistrzów ślusar
skich, bardzo skomplikowane zamki i skrzynie ozdobne, szereg pokojów, w któ
rych znajdowały się słynne szafy gdańskie, kredensy, sekretarzyki, biurka inkru
stowane, zegary średniowieczne, ciekawe meble biedermeierówskie, łoża daw
nych książąt i wiele innych przedmiotów, interesujące tryptyki rzeźby średnio
wiecznej itd. 
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Jeszcze w marcu burmistrz Dulewicz zabezpieczył z dwoma oficerami 
radzieckimi wejścia do Muzeum, ale niebawem na zamku pojawił się inny 
oficer, kustosz muzeum w Kazaniu. Pod osłoną nocy wywieziono z zamku 
skrzynie. Co w nich było? Pewnie nie uda się już  nigdy odpowiedzieć na to 
pytanie. 

Tuż po zakończeniu wojny w maju 1945 roku Karl Rosenow wraz z rodzi
ną, woźnym Moczallem i jego żoną Anną przystąpili do porządkowania Mu
zeum i przygotowywania ekspozycji. 1 lipca 1945 roku, dokładnie w piętnastą 
rocznicę otwarcia Muzeum w Darłowie, p o  czteromiesięcznej przerwie Za
mek Książąt Pomorskich został otwarty dla zwiedzających. 

Nie wszystkie z 12 sal wystawowych udostępniono od razu do zwiedza
nia, także dlatego, że część pomieszczeń zamkowych komendantura radziec
ka przeznaczyła na magazyn zboża. Można było zwiedzać: Komorę Strachów, 
salę Audiencyjną, salę Weselną i salę Zieloną. Tak naprawdę o tym, że jest to 
muzeum polskie, świadczyło tylko polskie godło w biurze Muzeum. Ale wi
siało ono obok hitlerowskich pamiątek, takich jak na przykład portret admira
ła Raedera czy wieniec z napisem „An unserem Hermann / Góring dankbare 
Bevólkerung von Hagen" („Wdzięczny lud z podziękowaniem naszemu Her
manowi Góringowi"). W zbiorach bibliotecznych można było znaleźć dzieła 
Hitlera, Rosenberga czy Goebbelsa. 

3.2.  A m e l i a  Łączyńska - p i e r w s z y  k i e r o w n i k  M u z e u m  P o w i a t o w e g o  
w Darłowie  (1945-1946) 

We wrześniu do Sławna z Warszawy przybyła pisarka Amelia Łączyńska (1893-
1993) (Żukowski 2003: 18), której powierzono kierowanie wydziałem kultu
r y  i sztuki starostwa powiatowego oraz stanowisko kierownika darłowskie-
go Muzeum (il. 14). Bezpośrednią opiekę nad zamkiem sprawowała jednak 
20-letnia córka pisarki, Jadwiga Łączyńska. Zgodnie z duchem czasu rozpo
częła się tzw. repolonizacja zbiorów darłowskiego Muzeum. Amelia Łączyń
ska wraz z córką powoli wprowadzały polskie nazewnictwo i polskie napisy. 
Założenie było takie, że wszystkie eksponaty w Muzeum mają być świadec
twem jeżeli nie polskości, to przynajmniej słowiańskości Pomorza Zachod
niego. Najtrudniej tezę o polskości Darłowa i okolic było udowodnić na przy
kładzie zbiorów historycznych. Toteż wyłączono j e  z wystawy, a w Muzeum 
eksponowano zbiory z trzech działów: archeologiczno-wykopaliskowego, et
nograficznego i przyrodniczego. 

Udostępnienie zbiorów nie było najważniejszym zadaniem muzealników 
w pierwszych powojennych miesiącach. W okolicy Darłowa było pełno opusz
czonych pałaców i dworów, których czasami cenne wyposażenie było łatwym 
łupem dla coraz liczniej przybywających na Ziemie Odzyskane szabrowników. 
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14. Amelia Łączyńska, pier
wszy kierownik darłow-

skiego Muzeum po 1945 r.; 
Archiwum MZKP Darłowo 

Łączyńska, przy ogromnej pomocy Rosenowa i woźnego Moczalla, starała się 
zabezpieczyć przedmioty o wartości muzealnej i księgozbiory z okolicznych 
dworów. 

Do końca 1945 roku Muzeum w Darłowie zwiedziło 131 osób, w tym mię
dzy innymi wybitny ekonomista prof. Eugeniusz Kwiatkowski. 

W tym pierwszym okresie działalności Muzeum w Darłowie Amelię Łą-
czyńską i j e j  córkę Jadwigę wspierał dawny kierownik Karl Rosenow wraz 
ze swoją rodziną oraz woźny Adolf Moczall z żoną, dozorczynią Anną. 19 lute
g o  1946 roku Urząd Bezpieczeństwa Publicznego aresztował Rosenowa i mał
żeństwo Moczallów. Jak odnotował Pełnomocnik Rządu RP na obwód Sław
no, aresztowania były skutkiem przeczytania broszurki przedwojennej kustosza 
Niemca Rosenowa o zamku i jego średniowiecznych lochach, co nasunęło podej
rzenia na rozmaite możliwości, które z tymi lochami istnieć by mogły (Skrzypek 
1997: 50). „Broszurka", którą przetłumaczyli funkcjonariusze UB, to napisany 
i wydany przez Rosenowa w 1933 roku przewodnik dla zwiedzających darłow-
skie Muzeum. Rosenow i Moczallowie przebywali w więzieniu sześć tygodni, 
a UB mimo monitów Łączyńskiej nie wydało kluczy d o  Muzeum, które było 
w tym czasie zamknięte dla zwiedzających. 
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15. Aleksander Tarnowski, kie
rownik Muzeum Powiatowe
go w Darłowie w latach 1946-
1961; Archiwum MZKP Dar
łowo 

3.3. Lata A l e k s a n d r a  T a r n o w s k i e g o  (1946-1961)  

Wkrótce p o  wypuszczeniu z aresztu Rosenowa i Moczallów w Muzeum po
jawił się nowy pracownik - 24 maja  1946 roku pracę na zamku w charakte
rze dozorcy i przewodnika podjął Aleksander Tarnowski (1884-1961) (il. 15). 
Przed wojną wiele podróżował p o  Francji, Rosji, Szwecji, Jugosławii, Grecji 
i Egipcie. Ten podróżnik i poliglota (znał biegle osiem języków, porozumie
wał się w piętnastu) pracował głównie jako tłumacz w placówkach dyploma
tycznych, liniach okrętowych i kolejowych oraz w biurach podróży. Do Sław
na trafił przypadkowo z Gdyni. Amelia Łączyńska, do  której skierowano po
szukującego pracy Tarnowskiego, uznała, że najodpowiedniejszym miejscem 
dla niego będzie darłowski zamek. Podanie o pracę Aleksander Tarnowski 
napisał w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hebrajskim 
i p o  łacinie. 

Nowy pracownik p o  przybyciu na zamek zabrał się do  usuwania „hitle
rowskich pamiątek". To była pierwsza i ostatnia praca wykonana w porozu
mieniu z Amelią Łączyńską, która wkrótce wyjechała wraz z córką Jadwigą 
do  Warszawy. Przed tym doszło jeszcze d o  incydentu z burmistrzem Stanisła
wem Dulewiczem, który 11 czerwca 1946 roku w towarzystwie dwóch Rosjan 
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wizytował piwnice zamku z zamiarem przeznaczenia ich na skład serów. Na
stępnego dnia Jadwiga Łączyńska wystosowała do  Zarządu Miasta w Darłowie 
stanowczy protest przeciwko tym planom i sprawa, na szczęście, upadła3. 

Po wyjeździe pań Łączyńskich w historii darłowskiego Muzeum zapano
wała era rządów Aleksandra Tarnowskiego. Nowy kierownik Muzeum przy
stąpił przede wszystkim do  porządkowania liczącego przeszło 10 000 wolu
minów księgozbioru muzealnego. Przy pomocy Anny  Moczall (jej mąż  był 
wówczas już  na tyle chory, że nie można m u  było zlecić żadnych prac) spisał 
i spakował w dwa miesiące 10 000 pozycji publikacji niemieckich i przekazał 
j e  Ministerstwu Oświaty. W Muzeum pozostawił 280 najcenniejszych (jego 
zdaniem) tomów. 

6 lipca 1946 roku deportowano z Polski Karla Rosenowa. Ojciec darłow
skiego muzealnictwa, twórca Muzeum w darłowskim zamku, zmarł 21 marca 
1958 roku w Niemczech. 

Po deportacji niemieckich pracowników Aleksander Tarnowski wraz z żo
ną opiekował się Muzeum. Sprzątał zamkowe sale, klatki schodowe, oprowa
dzał zwiedzających, opracowywał zbiory. Do jakości tej ostatniej pracy zastrze
żenia złożyła lustrująca w sierpniu 1946 roku komisja muzealników z War
szawy, która zwróciła uwagę na bogactwo zbiorów Muzeum, ale wskazała też 
na to, że (Skrzypek 1997: 50): 

Muzeum jest nieodpowiednio urządzone, a zbiory rozłożone po laicku; na
pisy i objaśnienia wadliwe. [...] Wystawa prehistoryczna została urządzona 
przez Niemca Rosenowa, a spolszczona przez pracownika p. Tarnowskiego. Roz
łożenie materiałów pozostawia wiele do życzenia, a napisy są wprost skanda
liczne. 

Mimo tych braków nikt nie kwestionował, że Muzeum Zamek Książąt 
Pomorskich (MZKP) w Darłowie (ii. 16) bezpośrednio p o  wojnie było obok 
Szczecina najbogatszą w zabytki i najprężniej działającą placówką muzealną 
na Pomorzu. 

Przede wszystkim jednak Tarnowski kontynuował rozpoczęte przez Ame
lię Łączyńską dzieło ratowania zagrożonych grabieżą lub zniszczeniem przed
miotów o wartości muzealnej zgromadzonych w okolicznych pałacach i dwo
rach. W ten sposób trafiły do  Darłowa między innymi trzy kamienne rzeźby 
i stare meble z zamku w Kręgu k. Polanowa. 

Najcenniejsze okazały się przedmioty przekazane w 1946 roku przez para
fię kościoła Mariackiego w Darłowie. Była to ufundowana przez księżną Elż
bietę dla zamkowej kaplicy ambona. Po roku 1809, kiedy to zlikwidowano ka-
3 Archiwum Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie (dalej: Archiwum MZKP 

Darłowo), Pismo Jadwigi Łączyńskiej do Zarządu Miasta w Darłowie nr 3/2/46 z dnia 
12 VI 1946 r. 
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16. Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w połowie lat 50. XX w.; autor zdjęcia niezna
ny, Archiwum MZKP Darłowo 
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plicę na zamku, ambona znajdowała się w kościele św. Gertrudy w Darłowie. 
Drugim cennym nabytkiem był przekazany przez darłowskich franciszkanów 
krucyfiks z XIV-wieczną rzeźbą Chrystusa ukrzyżowanego. 

Tarnowski krążył p o  darłowskich i wiejskich domach w poszukiwaniu przed
miotów o walorach muzealnych i wiele takich, często używanych przez rol
ników jako przedmioty codziennego użytku, znajdował i odkupywał. 

W rezultacie pod  koniec roku 1948 w księgach inwentarzowych Muzeum 
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie spisanych było: 47  zabytków sztuki 
(29 obrazów, 10 rzeźb, 8 grafik), 130 przedmiotów rzemiosła artystycznego, 
224 zabytki etnograficzne, 790 zabytków archeologicznych, 30 zabytków hi
storycznych, 88 militariów, 127 numizmatów, 1247 eksponatów przyrodni
czych, 769 mineralogicznych i geologicznych, 30 przedmiotów morskich i 40 
sakralnych. Pod koniec kierowania Muzeum przez Aleksandra Tarnowskie
go  w 1960 roku Muzeum dysponowało: w dziale sztuki 935 eksponatami, ar
cheologii - 1218, etnografii - 286, historii - 244, przyrody - 1552 (Żukowski 
2003: 22). Z inwentarza zniknęły natomiast wszystkie numizmaty, na co kie
rownik darłowskiego Muzeum wielkiego wpływu nie miał. 

W 1949 roku Muzeum, podlegające od  1948 roku Zarządowi Miasta w Dar
łowie, upaństwowiono i o d  1 stycznia 1950 roku podporządkowano Muzeum 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie. O d  tej pory  Szczecin miał wyłączne pra
w o  do  dysponowania eksponatami. W rezultacie z Darłowa do innych muze
ów na polecenie ze Szczecina wypożyczano eksponaty, z których część wracała 
do  Darłowa zniszczona, a część nigdy już  nie wróciła na darłowski zamek. 

Aleksander Tarnowski nie tylko zabiegał o nowe nabytki do Muzeum i dbał 
0 ekspozycje stałe, ale wiele energii poświęcił na pracę oświatową i organizowa
nie wystaw czasowych. Tych ostatnich w latach 1945-1953 przygotowano aż 17 
(zważywszy na skromną liczebnie kadrę muzealną), a obejrzało j e  25 000 osób. 
Obok wystaw typowo propagandowych, jak  przykładowo wystawa „Przyjaźń 
polsko-radziecka", w darłowskim Muzeum można było podziwiać takie wystawy, 
jak  „Hugo Kołłątaj", „Malarstwo polskie XVIII i XIX w." czy „Ziemia krakowska 
1 Podhale". W tych latach w Muzeum zorganizowano i wygłoszono 62 odczyty 
i prelekcje o tematyce historycznej, wzięło w nich udział 2282 słuchaczy. 

Rokrocznie wzrastała liczba zwiedzających Muzeum. W pierwszym peł
nym roku powojennej działalności Muzeum było ich 1644, w ostatnim roku 
kierowania placówką przez Aleksandra Tarnowskiego - już  13 0 084. 

Nad zamkiem czuwała władza powiatowa w Sławnie, śląca do  kierowni
ka  darłowskiego Muzeum swoje dyspozycje dotyczące przykładowo urządze
nia dożynek (starosta powiatowy sławieński polecał kierownikowi Muzeum 
Powiatowego: 1. dekorację muzeum (na zewnętrz i wewnątrz), 2. wolny wstęp 
4 Archiwum MZKP Darłowo, Sprawozdania statystyczne z działalności Muzeum w Dar

łowie w latach 1948-1950. 
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do Muzeum, 3. umieszczenie na ulicach wskaźników z napisem do Muzeum, 
4. zwiększenie w tym dniu sił oprowadzających po Muzeum)5 czy napisania 
przewodnika p o  Muzeum (10 lutego 1949 roku Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Sławnie podjęło uchwałę zobowiązującą kustosza Muzeum dar-
łowskiego d o  sporządzenia i przesłania do Prezydium Pow. Rady Narodowej 
odpowiedniego zwięzłego „Przewodnika po muzeum", któryby mógł posłużyć 
nauczycielom jako pomoc przy opracowaniu i organizowaniu wycieczek po mu
zeum)6. Tarnowski, sam członek partii, chętnie wykonywał te i inne polecenia 
władz powiatowych, co poświadczają jego wspomnienia (Tarnowski 1961). 

3.4. O k r e s  H i e r o n i m a  F i o d o r o w a  (1961-1978)  

3.4.1. Lata 1961-1971 
Następcą Aleksandra Tarnowskiego w 1961 roku został mieszkający o d  1947 
roku w Darłowie Hieronim Fiodorow (1915-1978) (il. 17). Do pracy w Mu
zeum zaangażował go  jeszcze Aleksander Tarnowski w 1959 roku. Wcześniej 
Fiodorow był nauczycielem w zasadniczej Szkole Rybołówstwa Morskiego 
w Darłowie. 

Rozpoczęcie kierowania darłowskim Muzeum przez Hieronima Fiodo
rowa zbiegło się w czasie z prowadzoną przez władze w Warszawie polityką 
uzupełniania zbiorów muzeów centralnych i okręgowych kosztem placówek 
regionalnych. Zbiory darłowskie były łakomym kąskiem dla Szczecina, który 
przejął z Darłowa całe zbiory numizmatyczne (por. wyżej), część rzemiosła ar
tystycznego i zabytkowe kotwice. Z kolei d o  Warszawy powędrowały bezcenne 
zbiory entomologiczne. 

W 1963 roku ukończono remont, a właściwie odbudowę Zamku Książąt 
Pomorskich w Słupsku, gdzie ulokowano Muzeum Pomorza Środkowego, bę
dące muzeum okręgowym dla ówczesnego województwa koszalińskiego. No
w a  placówka, zupełnie pozbawiona zbiorów, potrzebowała eksponatów. Za
rządzono tzw. specjalizację muzeów regionalnych. Jako że tylko Muzeum dar
łowskie miało eksponaty przyrodnicze, taką specjalizację wybrano dla Darło
wa. Zbiory etnograficzne, archeologiczne, sztuka sakralna i militaria zostały 
rozparcelowane między okoliczne muzea. Do Słupska trafiły prawie wszyst
kie eksponaty etnograficzne, sztuki dawnej, szczególnie sakralnej, i zbiory rze
miosła artystycznego. Koszalin, w którym był Oddział Archeologiczny Mu
zeum Pomorza Środkowego, przejął całe darłowskie zbiory archeologiczne. 
Militaria i wszystkie przedmioty związane z wojskową przeszłością Pomorza 
przekazano d o  tworzącego się muzeum w Kołobrzegu, późniejszego Muzeum 
Oręża Polskiego (Skrzypek 1997: 51). 
5 Archiwum MZKP Darłowo, pismo nr K.S. 9/7/47 z 4 IX 1947 r. 
6 Archiwum MZKP Darłowo, pismo Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie nr II. K. Ośw. 

-2/20/49 z 20 II 1949 r. 
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17. Hieronim Fiodorow, kierownik 
muzeum w latach 1961-1978; 

Archiwum MZKP Darłowo 

Początek „specjalizacji" muzeów regionalnych zbiegł się w czasie z po
żarem młynów zamkowych w Darłowie w 1963 roku. Zamek także ucierpiał 
w czasie pożaru, w skrzydle północnym o d  żaru bijącego o d  płonącego mły
na pękały szyby w oknach, zaczynały tlić się drewniane framugi okienne. 
Na szczęście udało się opanować żywioł i twierdza ocalała. Młyny zamkowe, 
o d  stuleci uzupełniające architektoniczny krajobraz przy zamku, spłonęły do
szczętnie i nigdy nie zostały j u ż  odbudowane. 

Ogołocone ze zbiorów Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darło
wie przystąpiło do realizacji narzuconej specjalizacji przyrodniczo-morskiej. 
Rozpoczęto przygotowywanie do  ekspozycji posiadanych zbiorów oraz gro
madzenia zabytków geologicznych, paleontologicznych, botanicznych, orni
tologicznych, fauny morskiej, narzędzi do  połowów, narzędzi nawigacyjnych 
i wszelkich przedmiotów związanych z morzem i przyrodą morską (il. 18). Na
wiązano też wiele kontaktów z muzeami i przyrodniczymi placówkami nauko
wo-badawczymi. Być może udałoby się doprowadzić do  końca plan specjaliza
cji darłowskiego Muzeum w kierunku przyrodniczo-morskim, gdyby nie ko
nieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego i rewaloryzacji zamku7. 

7 Archiwum MZKP Darłowo, Sprawozdania statystyczne z działalności Muzeum w Dar
łowie w latach 1961-1970. 
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18. Fragment wystawy przyrodniczej pod  ko
niec lat 60. X X  w.; fot. T. Baranowski, Ar
chiwum MZKP Darłowo 

3.4.2. Lata 1971-1978 
W 1971 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Szczecinie przystąpiło do remontu. Wystawy zostały zlikwidowane, zabyt
ki poupychane w prowizorycznych magazynach, część z nich, w tym ambo
nę z kaplicy zamkowej i kilkanaście starodruków przekazano do konserwacji. 
W skleconym obok zamku baraczku umieszczono pracowników, archiwalia 
i część księgozbioru muzealnego. 

Z powodów oczywistych po 1971 roku działalność muzealna została ogra
niczona, ale nie zamrożona. Już w 1972 roku zorganizowano w Akademii Rol
niczej w Szczecinie wystawę „Życie morza dawniej i dzisiaj". Kolejną wystawę, 
„Przyroda morza", zorganizowaną wspólnie z Muzeum Okręgowym w Kosza
linie, przygotowano w 1977 roku. W następnym roku były już trzy wystawy 
czasowe: „Zabytkowe i współczesne kotwice morskie", „Kultura wschodniopo-
morska" i „Pradzieje ziemi koszalińskiej" (Żukowski 2003: 26). 

Bardziej w tym okresie absorbowała pracowników praca związana z po
rządkowaniem zbiorów. Uzupełniano dokumentację naukową, skatalogowa
no negatywy fotograficzne i fotografie, wreszcie w drugiej połowie 1977 roku 
zinwentaryzowano wszystkie zbiory (Bielecka 1978: 175). 
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Muzeum aktywnie prowadziło działalność oświatową: w 1973 roku zorga
nizowano 32 odczyty, w 1977 - 86 prelekcji, a w rok później - 55. Po zakoń
czeniu budowy skrzydła zachodniego na tarasie zamkowym zorganizowano 
parateatralne inscenizacje poematu koszalińskiego poety Czesława Kuriaty pt. 
Powrót księcia Eryka. 

Mimo że Muzeum działało w bardzo niekorzystnych warunkach (także fi
nansowych), nie zapominano o poszukiwaniu i pozyskiwaniu nowych nabyt
ków do zbiorów muzealnych i biblioteki. Część nowych nabytków związana 
była z przyrodniczo-morską specjalizacją Muzeum, na przykład: mapa pla
styczna łowisk świata, bursztyny i wyroby z bursztynu, obraz olejny o tematy
ce morskiej, latarnie okrętowe i busole. 

Inne nabytki świadczyły o tym, że w przyszłości Muzeum miało odejść (co 
też się stało) od narzuconej w połowie lat 60. specjalizacji. W tej grupie zna
lazły się takie zakupy (lub darowizny), jak: zestaw porcelany rosyjskiej z wy
twórni Kuźniecowa, meble w stylu biedermeier, stolik arabski, chińska figur
ka z brązu, płaskorzeźba przedstawiająca św. Jerzego walczącego ze smokiem 
z kościoła w Bukowie Morskim. Znacznie uzupełniono także zbiory biblio
teczne, powiększone w 1976 roku o dziewięć starodruków. 

Muzeum powoli próbowało odrobić straty, jakie poniosło w wyniku „spe
cjalizacji". Zgodnie z nowym statutem nadanym na początku 1978 roku przez 
naczelnika miasta i gminy Darłowo, w Muzeum były cztery działy meryto
ryczne: rybacko-morski, historii regionu, przyrodniczy i naukowo-oświatowy 
(Żukowski 2003: 30). 

Kierownik Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie nie doczekał 
końca remontu - Hieronim Fiodorow umarł nagle w 1978 roku w wieku 63 lat. 

3.5. N o w e  p o m y s ł y  - okres  Marka Głazika (1978-1981) 

Na stanowisku dyrektora pojawił się absolwent archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego Marek Głazik. Nowy dyrektor z impetem i głową pełną pomysłów przy
stąpił do kierowania Muzeum. Na jego wniosek naczelnik Darłowa przeka
zał Muzeum Zamkowi Książąt Pomorskich na cele ekspozycyjne nieczynny 
od wielu lat kościół św. Jerzego w Darłowie (Głazik 1979:183). W jego wnętrzu 
w maju 1980 roku Muzeum zorganizowało wystawę „Nabytki muzeum w okre
sie 35-lecia". Tę wystawę zwiedziło 14 000 osób. Kolejną wystawę, tym razem 
ornitologiczną, darłowscy muzealnicy przygotowali w Przedszkolu nr 1. 

Najambitniejszym przedsięwzięciem zaplanowanym przez Marka Głazika 
miał być utworzony na Wieprzy skansen starych łodzi i kutrów rybackich. Do re
alizacji tego projektu jednak nie doszło - w 1981 roku Marek Głazik wyjechał na 
wycieczkę do Niemiec i tam pozostał. Do 1986 roku Muzeum w Darłowie nie mia
ło formalnie gospodarza - oficjalnie Głazik przebywał na bezpłatnym urlopie. 
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3.6. Okres  E w y  Bieleckiej  (1981-2000) 

3.6.1. Lata 1981-1988 
Obowiązki kierownika Muzeum przejęła pracująca od 1963 roku w Muzeum 
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie Ewa Bielecka, absolwentka archeolo
gii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (il. 19). Do 1986 ro
ku, kiedy to powołano ją oficjalnie na kierownika i kustosza Muzeum, zastę
powała nieobecnego kierownika. 

Muzeum, pozbawione jeszcze swojej stałej siedziby, organizowało wysta
w y  czasowe do 1984 roku w kościele św. Jerzego oraz w zakładach pracy. Z naj
ważniejszych w tym okresie należy wymienić: 
„Rzemiosło artystyczne na Pomorzu w XVIII i XIX wieku" (1982 rok, kaplica 

św. Jerzego w Darłowie); 
„Z dziejów sztuki użytkowej" (1984, kaplica św. Jerzego w Darłowie); 
„Zabytkowe meble w zbiorach darłowskiego muzeum - nabytki 40-lecia" 

(1984, kaplica św. Jerzego w Darłowie); 
a także sześć wystaw czasowych prezentowanych w zakładach pracy: 
„Budownictwo ludowe pasa nadmorskiego"; 
„Wieś pomorska w malarstwie - akwarele Ottona Kuskego"; 
„Współczesna grafika japońska - grafiki Masakatu Tagami"; 
„Ekslibris koszaliński w 40-leciu Polski Ludowej - ekslibrisy placówek upo

wszechniania kultury oraz osób zasłużonych dla kultury"; 
„Pałace pomorskie - litografie"; 
„Z książką przez stulecia - wystawa książek XVII-, XVIII- i XIX-wiecznych" 

(zorganizowana w ramach edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży). 
W Muzeum kwitła działalność oświatowa i popularyzatorska. W latach 

1981-1987 pracownicy przygotowali 262 prelekcje poświęcone historii Po
morza i Darłowa, problematyce bałtyckiej, dziejom rodu Gryfitów, technikom 
malarskim i związkom Pomorza z Polską (Żukowski 2003: 31). 

O d  1985 roku Muzeum organizowało wystawy w Darłowskim Ośrodku 
Kultury i zakładach pracy, w tym: 
„Wystawa monograficzna prac plastycznych Zbigniewa Białożyta" (1985); 
„Polski Wrzesień 1939" (1985); 
„I Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości Robotniczej Darłowo '86" (1986); 
„II Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości Robotniczej Darłowo'87" (1987). 

W 1987 roku Muzeum nadano nowy statut. Liczbę działów merytorycz
nych ograniczono do trzech: historii regionu, przyrodniczo-morskiego i na-
ukowo-oświatowego z biblioteką. To po części konsekwencja prowadzonej 
przez Ewę Bielecką polityki uzupełniania zbiorów muzealnych. Zrezygnowa
no z zakupów eksponatów przyrodniczych i skupiono się na poszukiwaniu 
przedmiotów sztuki i rzemiosła artystycznego. 
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Ewa Bielecka, dyrektor Mu
zeum w latach 1986-2000, 
w czasie otwarcia Muzeum 

Zamku Książąt Pomorskich 
po remoncie, 22 X 1978 r.; 

fot. F. L. Lachowicz 

19. 

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich do  roku 1988 wzbogaciło się między 
innymi o: zbiór 37 grafik Japończyka Masakatu Targami, XIX-wieczny lichtarz 
cynowy i dzban kominkowy, chiński czajnik d o  herbaty z XVIII wieku i dwie 
płyty z chińskiego parawanu, dwa  srebrne świeczniki z XIX wieku, obraz Je
rzego Niesiołowskiego, kanapę z XIX wieku, dwie mosiężne wazy wschodnie, 
polichromowany posążek Buddy, pas kaukaski z XIX wieku, chińskie pałeczki 
ze srebra i kości słoniowej, szafkę i pięć foteli biedermeierowskich, zegar sto
jący, dwa srebrne świeczniki czteroramienne, kasetę japońską z początku XX 
wieku i pięć portretów książąt pomorskich. Charakter tych zakupów wyraź
nie wskazywał, że Ewa Bielecka porzuciła myśl o tym, b y  w wyremontowanym 
Muzeum skupić się tylko na specjalizacji przyrodniczo-morskiej. 

3.6.2. Lata 1988-2000 
22 października 1988 roku p o  17 latach remontu oddano do  użytku Zamek 
Książąt Pomorskich w Darłowie. Uroczyste otwarcie zamku połączono z in
auguracją Roku Kulturalno-Oświatowego i Sezonu Artystycznego 1988/1989 
(Żukowski 2003: 32). Najbardziej oczekiwanym momentem uroczystości były 
wystawy stałe zorganizowane w odnowionych wnętrzach, które zaprojektowa
li artyści-plastycy Krzysztof Kochanowicz i Marcin Dankowski. 
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W najbardziej reprezentacyjnej zamkowej sali Rycerskiej i późniejszej ka
plicy zamkowej przygotowano ekspozycję sztuki sakralnej. Centralnym ele
mentem tej ekspozycji był (i jest) najcenniejszy zabytek darłowskiego Muzeum 
- odrestaurowana ambona z początku XVII wieku ufundowana przez księżną 
Elżbietę. Pozostałe eksponaty na tę ekspozycję pozyskano z Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku - były to te same zabytki, które w latach 1964-1965 
darłowskie Muzeum musiało przekazać do Słupska na polecenie władz cen
tralnych (eksponaty wróciły, ale jako depozyt). 

W przedsionku przed salą przyjęć, dawnym pokoju muzykantów, wysta
wiono meble, między innymi szafy gdańskie z XVIII wieku. Sama sala przyjęć, 
w której głównym eksponatem był inkrustowany stół gdański z XVII wieku, 
ozdobiona została portretami książąt pomorskich i kopią gobelinu przedsta
wiającego powrót króla Eryka I z Visby. Sala Zielona na trzeciej kondygnacji 
skrzydła wschodniego została przeznaczona na wystawę kolekcji mebli i wy
posażenia z okresu biedermeier. 

W budynku północnym salę z odrestaurowanym kominkiem renesanso
wym przeznaczono na ekspozycję dziejów Darłowa i okolic, a w dawnej sy
pialni książęcej wystawiono XVII-wieczne łoże z baldachimem. 

Wystawy stałe sukcesywnie uzupełniano pozyskiwanymi, głównie poprzez 
zakupy, eksponatami. W latach 1990-1996 wystawy uzupełniono o 78 ekspo
natów, w tym misę chrzcielną z Norymbergii z około 1500 roku i rysunki po
morskiego artysty Ottona Kuskego. Na koniec 1996 roku inwentarz Muzeum 
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie obejmował 2744 eksponaty, w tym 
1252 artystyczno-historyczne, 162 etnograficzne i 1199 przyrodniczych (Bie
lecka 1997: 313). Te ostatnie wystawiono głównie w udostępnionej p o  remon
cie zwiedzającym wieży zamkowej. 

Do połowy lat 90. w Muzeum Zamku Książąt Pomorskich zorganizowano 
21 wystaw czasowych, w tym między innymi w sali Rycerskiej ekspozycje: 
„Wyroby bursztynowe ze zbiorów Muzeum" (1989); 
„Rzeźba ludowa ze zbiorów Wojciecha Siemiona" (1990); 
„Malarstwo marynistyczne (XIX i 1. poł. XX wieku) ze zbiorów Muzeum 

Okręgowego w Koszalinie i własnych" (1992); 
„Witajcie w naszej bajce - ze zbiorów Państwowego Teatru Lalek »Tęcza« 

w Słupsku" (1995). 
Od roku 1995 w polityce wystawienniczej Muzeum nastąpił pewien zwrot, 

który można określić jako „powrót do korzeni". W trzech kolejnych latach za
prezentowano wystawy artystów pomorskich, którzy urodzili się w Darłowie 
bądź byli związani z Darłowem i dawnym powiatem sławieńskim przed wojną. 
I tak w 1995 roku zorganizowano monograficzną wystawę urodzonego w Dar
łowie artysty Richarda Zenkego, w następnym roku wystaw monograficzną 
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Ottona Kuskego, a w 1997 roku Muzeum pokazało ekspozycję „Od Bratobój-
stwa d o  Zmartwychwstania artysty Heinricha Eugena von Zitzewitz" oraz wy
stawę „Sztuka z Rinteln - dorobek artystów z Niemiec" (Bielecka 1998: 421). 

Po 1990 roku w opisach eksponatów pojawił się język niemiecki, p o  raz 
pierwszy o d  czasów prowadzonej przez Aleksandra Tarnowskiego w latach 
1946-1947 akcji „repolonizacyjnej". Jak wspomina Ewa Bielecka8, niemieckie 
podpisy pod  eksponatami Muzeum zaczęło wprowadzać p o  sugestii probosz
cza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Darłowie franciszkanina o. Janusza 
Jędryszka, który w 1990 roku zapoczątkował kontakty mieszkańców przed
wojennego Darłowa z jego dzisiejszymi mieszkańcami. Konieczność wprowa
dzenia niemieckich opisów dla niemieckich turystów wynikała także z tego, że 
o d  lat 90. ubiegłego wieku byli oni najliczniejszą, obok turystów polskich, gru
pą zwiedzających darłowskie Muzeum. 

Muzeum otworzyło się w tych latach na sztukę innych krajów. Przykładem 
tego były takie wystawy, jak: 
„Pastele i ikony Todora Dimczewskiego" (1996); 
„Współczesna plastyka skandynawska - prace artystów z Danii, Szwecji i Fin

landii ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koszalinie" (1997); 
„Mongolia w fotografiach R. Gozbayara - fotogramy ze zbiorów Muzeum Azj i  

i Pacyfiku w Warszawie" (1997). 
Lata 90. ubiegłego wieku były okresem aktywnej działalności blisko zwią

zanego z Muzeum (i mającego siedzibę na zamku) Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Darłowskiej. Członkiem TPZD była także dyrektor Bielecka, co uła
twiało Stowarzyszeniu przeprowadzanie licznych przedsięwzięć naukowych 
i popularnonaukowych. TPZD organizowało na zamku konferencje naukowe 
(łącznie siedem), między innymi w 1994 roku poświęconą historii zamku dar-
łowskiego. 

Z kolei w 1996 roku zamek był głównym miejscem obchodów 600-lecia 
koronacji króla Eryka I, zorganizowanych z inicjatywy TPZD. W ramach im
prez towarzyszących jubileuszowi na dziedzińcu zamkowym p o  raz pierwszy 
o d  wielu lat wystawiono inscenizację „Powrót Księcia Eryka" (Bielecka 1997: 
317). Nie było to jedyne wydarzenie teatralne w tych latach. W lipcu 1998 ro
k u  na dziedzińcu miała miejsce premiera „Romea i Julii" Williama Szekspira 
w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Spektakl wy
reżyserowany w scenerii twierdzy został entuzjastycznie przyjęty i potem jesz
cze w sezonie letnim kilkukrotnie grany z powodzeniem. 

8 Ponieważ nie znalazłem w corocznych sprawozdaniach z działalności Muzeum informa
cji o tym, kiedy do polskich podpisów pod eksponatami dołączono niemieckie odpo
wiedniki, zwróciłem się do ówczesnej dyrektor z prośbą o informację i otrzymałem ta
kie, jak wyżej przytoczone, wyjaśnienie. 
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O d  roku 1989 wzrastała liczba zwiedzających zamek, w tym także obco
krajowców, głównie Niemców podróżujących w ramach „turystyki sentymen
talnej" p o  Pomorzu. W połowie lat 90. rocznie zwiedzało wystawy stałe około 
60 000 osób, a połowa z nich decydowała się na zwiedzanie wieży zamkowej 
(odrębnie biletowanej). Pod koniec ubiegłego wieku liczba zwiedzających wy
nosiła już  około 70 000 osób rocznie. 

W roku 2000 uroczyście obchodzono rocznicę 70-lecia Muzeum na zam
k u  w Darłowie. Z tej okazji w sali kominkowej otwarto zmienioną wystawę po
święconą historii Darłowa, a w galerii p o d  wieżą zamkową wystawiono prace 
współczesnych malarzy pomorskich. Jubileusz był również okazją do zorgani
zowania w Muzeum Zamku Książąt Pomorskich V I  Konferencji Kaszubsko-
Pomorskiej z tematem przewodnim „Rozwój nazewnictwa lokalnego na Po
morzu Zachodnim" (Żukowski 2003: 34). 

Rocznicowe obchody były ostatnim przedsięwzięciem odchodzącej z koń
cem 2000 roku na emeryturę Ewy Bieleckiej. Jeszcze przed emeryturą zorga
nizowała jedną z najciekawszych wystaw w tamtym czasie - „Polska sztuka lu
dowa ze zbiorów Wojciecha Siemiona". 

3.7. M u z e u m  w latach  2 0 0 0 - 2 0 1 0  

3.7.1. Lata 2000-2007 
Nie tyle jednak zmęczenie pracą zadecydowało o odejściu długoletniej dyrek
tor Muzeum, co źle układająca się współpraca z nowym organizatorem Mu
zeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, czyli Radą Powiatu w Sławnie. 
O d  1993 roku organizatorem Muzeum był Wojewoda Koszaliński. W wyniku 
reformy administracji publicznej o d  1 stycznia 1999 roku pieczę nad darłow-
skim zamkiem przejął samorząd powiatowy w Sławnie. Zwycięska koalicja SLD, 
PSL i U W  potraktowała Muzeum Zamek Książąt Pomorskich jako łup politycz
ny. Miejsce konferencji naukowych organizowanych w poprzedniej dekadzie za
jęły wiece i zjazdy triumfującego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Przy tym nowy organizator zdecydowanie ograniczył finansowanie Mu
zeum. W latach 1994-1998 dotacja wojewody koszalińskiego stanowiła 66,91% 
przychodów Muzeum, w latach 1999-2007 udział dotacji samorządu powiato
wego w dochodach wynosił 34,79%. Taki poziom finansowania nie zapewniał 
nawet wydatków na płace coraz mniej  licznej kadry  muzealnej, nie mówiąc 
już  o niezbędnych wydatkach ponoszonych na  utrzymanie zamku (ogrzewa
nie, woda, materiały biurowe itd.). Krytyczny, jeżeli chodzi o wielkość finan
sowania Muzeum, był rok 2004, kiedy to w planie finansowym w wysokości 
693 032,54 zł dotacja organizatora wyniosła... 88 000,00 zł (12,7%)9. 

9 Archiwum MZKP Darłowo, Sprawozdania finansowe Muzeum Zamku Książąt Pomor
skich w Darłowie w latach 1994-1998 oraz 1999-2007. 
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Taki poziom dotacji organizatora musiał się odbić na wielkości zakupów 
muzealnych. W latach 1999-2007 zakupiono muzealia (pocztówki, drobne 
meble, przedmioty rzemiosła artystycznego itp.) na łączną kwotę około 13 000 
zł. Tymczasem tylko w ostatnim roku sprawowania opieki nad zamkiem przez 
administrację wojewódzką na nabytki Muzeum wydało blisko 25 000 zł. 

Te trudne lata (1999-2007) przypadły na okres dyrektorowania najpierw 
Ewy Bieleckiej (do września 2000 roku) i Krzysztofa Pichy, który p o  odejściu 
poprzedniczki wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Zamku Książąt Pomor
skich w Darłowie (Żukowski 2003: 34). 

Niewątpliwą zasługą Krzysztofa Pichy było uratowanie przed katastrofą 
budowlaną kaplicy zamkowej w skrzydle zachodnim zamku. Dzięki środkom 
pozyskanym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego została ura
towana nie tylko kaplica, ale wyremontowano taras nad skrzydłem wschod
nim. W skrzydle tym urządzono w 2003 roku (przy wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wystawę morską z tzw. 
salonem łososia - poświęconym królewskiej rybie pomorskich rzek, w tym 
płynącej obok zamku Wieprzy. 

W ten sposób zostały ustalone ekspozycje stałe w Muzeum, które ofero
wało zwiedzającym obok ww. ekspozycji: wystawę sztuki sakralnej ziemi sła-
wieńskiej w dawnej sali Rycerskiej i późniejszej kaplicy zamkowej, wystawę 
etnograficzną z XVIII- i XIX-wiecznymi zabytkami pomorskiej sztuki lu
dowej, uzupełnioną rysunkami i akwarelami Ottona Kuskego (1886-1945). 
W pomieszczeniu będącym pierwotnie kapliczką zamkową w wieży wysta
wiono medaliony i medale władców Polski. Centralnym eksponatem w sali 
przyjęć na I piętrze skrzydła wschodniego jest stół gdański z drewna dębowe
go wykonany na przełomie XVIII i XIX wieku. Ściany tej sali zdobią współ
czesne rekonstrukcje portretów Gryfitów z XVI-wiecznej genealogii pomor
skiej dynastii. W sali Zielonej na II piętrze eksponowane są XIX-wieczne me
ble i wyroby rzemiosła artystycznego w stylu biedermeier oraz obrazy Richar
da Zenkego (1901-1980). W korytarzu obok sali Zielonej urządzono wysta
wę sztuki Wschodu. Na I piętrze w północnym budynku bramnym znajdu
j e  się wystawa poświęcona historii zamku i ziemi darłowskiej. Na II piętrze 
w dawnej sypialni książęcej głównym eksponatem jest późnorenesansowe 
(XVI/XVII wiek) łoże z baldachimem. 

Po 2000 roku wystawy czasowe organizowane przez Muzeum Zamek Ksią
żąt Pomorskich zdominowane zostały przez fotografików - zarówno profesjo
nalistów, jak i amatorów, którzy mieli okazję prezentować swój dorobek na ta
kich wystawach, jak: 
„Złota Muszla - przeglądy fotografii polskiej"; 
„Przeglądy fotografii krajów nadbałtyckich"; 
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„Fotografie Klubu »Paralaks« z Warny"; 
„Portret świata - Egipt. Wystawa fotografii Grzegorza Funkego", 
„Dzieci - moja miłość" (fotografie Beaty Tyszkiewicz). 

W 2004 roku Muzeum nawiązało współpracę ze Szczecińskim Oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej. Razem z IPN pokazano wystawy: 
„Zgasło Słoneczko Ludzkości. Reakcje społeczeństwa polskiego na śmierć Sta

lina"; 
„Stan wojenny - spojrzenie p o  20 latach". 
Muzeum pamiętało także o dzieciach, które mogły oglądać takie wystawy, 

jak: 
„Świat wrażeń i przygód - duńska książka dziecięca" (2003); 
„Z bajkowej półki - wystawa lalek PTL »Tęcza« w Słupsku" (2004). 

Jesienią 2007 roku Zarząd Powiatu w Sławnie odwołał Krzysztofa Pichę 
z funkcji dyrektora Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. 

3.7.2. Lata 2007-2010 
W tej sytuacji Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora mu
zeum Margarecie Sadowskiej, urzędniczce z Wydziału Oświaty i Kultury Sta
rostwa Powiatowego w Sławnie. Pierwszą decyzją p.o. dyrektora było natych
miastowe wstrzymanie będącego w toku remontu elewacji bramy północ
nej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konsekwen
cją tej kontrowersyjnej decyzji było niewykorzystanie środków przyznanych 
przez ministra. 

Mimo swojego krótkiego pobytu na darłowskim zamku (do końca marca 
2008 roku) Margareta Sadowska zorganizowała w styczniu 2008 roku przygo
towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
wystawę „Malarstwo polskie od  romantyzmu do koloryzmu". Na potrzeby tej 
wystawy w budynku południowym przy wieży zamkowej stworzono w ekspre
sowym tempie salę wystawową w miejsce urządzonej przez poprzednika sali 
konferencyjnej (Potomska 2009: 115). 

Margaretę Sadowską interesował przede wszystkim stan księgozbioru 
muzealnego. Dlatego zarządziła inwentaryzację zbiorów bibliotecznych (po
przednia inwentaryzacja odbyła się w 2001 roku) i wraz ze stażystkami skie
rowanymi do Muzeum przez Powiatowe Biuro Pracy w Sławnie przystąpiła 
do porządkowania księgozbioru. 

1 kwietnia 2008 roku na stanowisko dyrektora został powołany Jerzy Bu-
ziałkowski, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Nowy dy
rektor za najpilniejsze w działalności merytorycznej Muzeum uznał uatrakcyj
nienie i wzbogacenie oferty wystawienniczej w sezonie letnim. Pierwszym ele
mentem realizacji tego planu była otwarta na początku lipca 2008 roku wysta
wa „Tajemnice Państwa Środka". Wystawa składała się z trzech części: Chiń
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skiej Armii Terakotowej, wystawy porcelany chińskiej oraz wystawy mebli 
i rzemiosła artystycznego z Chin. Towarzyszyły je j  oświatowe działania eduka
cyjne adresowane do najmłodszych widzów. W ciągu dwóch letnich miesięcy 
wystawę obejrzało przeszło 18 000 osób, a w zabawach i grach edukacyjnych 
uczestniczyło kilkaset dzieci z całej Polski (Potomska 2009: 117). 

Ze zbiorów prywatnych i Muzeum Zamku Książąt Pomorskich przygo
towano dwie wystawy poza siedzibą: w latarni morskiej w Darłówku „Port 
w Darłowie na starej pocztówce" oraz w Hotelu „Apollo" w Darłówku „Kąpie
lisko Darłówko na starej pocztówce". 

Bogatą ofertę wystawienniczą Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Dar
łowie przygotowało na lato 2009 roku. W sali wystawowej w skrzydle wschod
nim zwiedzający mogli podziwiać przygotowaną ze zbiorów Muzeum Okrę
gowego w Bydgoszczy ekspozycję zatytułowaną „Ten, który się bawi...  Malar
stwo, rysunek i grafika Leona Wyczółkowskiego". Na wystawie obok twórczo
ści artysty prezentowane były dokumenty i przedmioty oraz fotogramy przy
bliżające jego życie. Drugą wystawą, tym razem przygotowaną przez Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, była ekspozycja „Zamki i pałace Pomorza 
Zachodniego". Obok tych wystaw na lipiec i sierpień przygotowano jeszcze 
dwie ekspozycje współczesnych malarzy-marynistów: Jerzego Ściesińskiego 
z Kołobrzegu i Witolda Lubienieckiego z Ustki. 

W 2008 roku Muzeum w Darłowie po raz pierwszy włączyło się do akcji 
Noc Muzeów (Potomska 2009: 118). Na tę pierwszą darłowską Noc Muzeów 
oprócz zwiedzania licznie przybyłym darłowianom i gościom spoza Darłowa 
zaproponowano koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu gdańskich muzy
ków oraz spektakl aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina pt. 
„Sztuki wszystkie Szekspira". 

Głównym punktem kolejnej Nocy Muzeów w 2009 roku było odsłonięcie 
na dziedzińcu zamkowym odlanej z brązu figury Złotego Gołębia Króla Ery
ka. Wydarzeniu towarzyszyły, jak  w roku poprzednim, występy artystyczne, 
między innymi występ zespołu sygnalistów z Technikum Leśnego w Warcinie 
i darłowskiej grupy reggae Świadomość. 

W 2008 roku Muzeum zakupiło (za środki otrzymane od ofiarodawcy, 
który zastrzegł sobie anonimowość) dwa obrazy olejne na płótnie związane 
z Darłowem. Pierwszy to „Madonna z Dzieciątkiem" z 1899/1900 roku berliń
skiego artysty Ernsta Hausmanna, który w 1903 roku na zlecenie władz pań
stwowych namalował obraz „Chrystus na morzu" dla kościoła Mariackiego 
w Darłowie. Drugi obraz to „Targ rybny w Darłówku" (z 1929 roku) pędzla 
niemieckiego malarza i architekta Hansa Uhla. 

W 2009 roku zbiory Muzeum powiększyły się między innymi o: stół eklek
tyczny z XIX/XX wieku, plany przebudowy portu w Darłówku z 1915 roku, 
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grafikę „Głowa rybaka" (sygn. E. Piper, 1936 rok), filiżankę ze spodkiem deko
rowaną herbem Darłowa, sygnowaną Rehau Bawaria, inwentaryzację zamku 
w Darłowie z 1903 roku, dukaty lokalne „700 darłowiaków" (złoty), „70 darło-
wiaków" (srebrny) oraz „7 darłowiaków" (stop). Ponadto w 2009 roku placów
ka otrzymała w depozyt od  prywatnego kolekcjonera 11 sztuk pamiątkowych 
wyrobów porcelanowych (filiżanki, wazoniki, świecznik, talerzyk) wyprodu
kowanych przed 1945 rokiem, zdobionych motywami darłowskimi (Potom -
ska 2010: 4). 

Na koniec 2009 roku inwentarz Muzeum obejmował 3292 pozycje, w tym: 
1685 przedmiotów artystyczno-historycznych, 231 etnograficznych, 188 ry-
backo-morskich i 1188 przyrodniczych. W księgozbiorze było 6910 wolumi
nów, w tym: 157 starodruków, 821 czasopism, 201 pozycji w zbiorach specjal
nych i 118 pozycji materiałów audiowizualnych. 

W maju 2010 roku rodzina Richarda Zenkego przekazała do darłowskich 
zbiorów muzealnych pięć obrazów artysty, w tym portret rodziny malarza 
urodzonego w Darłowie. 

3.7.3. Rok jubileuszowy 2010 
1 lipca 2010 roku przypadała nie tylko 80. rocznica otwarcia Muzeum na zam
ku w Darłowie, ale także 65. rocznica działalności Muzeum po II wojnie świato
wej. Głównym punktem obchodów rocznicowych zorganizowanych 29 czerw
ca 2010 roku była wystawa słynnego „Srebrnego ołtarza darłowskiego" - po 65 
latach nieobecności w Darłowie i p o  przeszło dwóch wiekach od zamknię
cia zamkowej kaplicy ołtarz wrócił na trzy miesiące na miejsce, które wybrała 
dla niego przed laty księżna Elżbieta. Po raz pierwszy ołtarz prezentowany był 
w całej okazałości po zakończonej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
renowacji jego skrzydeł. 

Plonem współpracy z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskie
go w Bydgoszczy była wystawa „Rzemiosło w stylu secesyjnym i art deco". Ju
bileuszową ofertę wystawienniczą uzupełniały dwa wybitne dzieła użyczone 
przez Agnieszkę i Leszka Klinów: tryptyk Franciszka Starowieyskiego i „Por
tret Rembrandta" Salvadora Dali. 

W 2010 roku samorząd Darłowa postanowił wrócić do tradycji Dni Dar
łowa. Jednym z donioślejszych momentów tych obchodów, a także jubileuszu 
Muzeum na zamku darłowskim, było odsłonięcie 25 września 2010 roku po
mnika króla Eryka Pomorskiego. Autorem projektu pomnika był starszy ku
stosz Muzeum Zamek Książąt Pomorskich Konstanty Kontowski. Fundatorem 
pomnika stał się Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie (il. 20). 

W trakcie jubileuszowego 2010 roku na stanowisku dyrektora zaszły zmia
ny - 21 października dyrektor Jerzy Buziałkowski został odwołany przez Za-
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20. Odsłonięcie pomnika króla Eryka Pomorskiego na dziedzińcu zamkowym, z prawej Ry
szard Mroziński, prezes Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, 25IX 2010 r.; fot. 
K. Kontowski 
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rząd Powiatu. Pełnienie jego obowiązków do czasu wyłonienia w konkursie 
nowego dyrektora powierzono Konstantemu Kontowskiemu. Po zaskarżeniu 
do Wojewody Zachodniopomorskiego przez Jerzego Buziałkowskiego uchwa
ły Zarządu Powiatu jako podjętej z naruszeniem prawa i następnie po je j  uchy
leniu przez wojewodę, Buziałkowski powrócił 6 grudnia 2010 roku na wcze
śniej piastowane stanowisko. 

Zmiany na stanowisku dyrektora Muzeum nastąpiły w trakcie największej 
od remontu w latach 70. i 80. XX wieku modernizacji obiektu Muzeum. Jesz
cze przed odwołaniem dyrektor Buziałkowski podpisał umowy z wykonaw
cami trzech zadań składających się na termomodernizację budynku Zamku 
Książąt Pomorskich. Na proces ten, finansowany w 50% ze środków Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci
nie, składały się następujące prace: wymiana zdekapitalizowanych pieców ga
zowych na nowoczesne kotły kondensacyjne oraz wymiana wszystkich grzej
ników i okien oraz ocieplenie dachów i stropu w pawilonie zachodnim, re
mont i konserwacja witraży w kaplicy zamkowej. Całkowity koszt moderniza
cji wyniósł 632 565,66 zł. Remont trwał do końca 2010 roku. 

Zakończenie 

Muzeum na zamku w Darłowie zasługuje na rzetelny i pełny opis swoich 
dziejów. Ta próba naszkicowania 80-letniej historii darłowskiego Muzeum 
z pewnością nie może aspirować do miana wyczerpującej. Dotyczy to i okre
su przed 1945 rokiem, i p o  II wojnie światowej. 

W pierwszym przypadku, b y  pokusić się o pełny opis losów muzealnic
twa w Darłowie, należałoby opracować w przede wszystkim bogatą spuściznę 
założyciela darłowskiego Muzeum Karla Rosenowa. Niestety, przez 65 lat nie 
udało się tego zrobić - znaczna część tych materiałów pozostaje w rękopisach 
w archiwum muzealnym. Ich opracowanie to najpilniejsze zadanie. 

Jeżeli chodzi o badanie okresu powojennego, to Muzeum dysponuje archi
waliami, będącymi podstawowym źródłem badań, ale czy wystarczającymi? 
O ile, na przykład, wiemy, ile kosztował bilet wstępu do Muzeum w Darłowie 
w latach 30. XX wieku, to w archiwum powojennym nie znajdziemy już takiej 
informacji z roku na przykład 1965. 

W dokumentach archiwalnych na ogół zawarte są informacje oficjalne, 
urzędowe. A na historię darłowskiego Muzeum zamkowego, zresztą każdej 
instytucji, zbiorowości itd. składa się nie tylko ta warstwa oficjalna - to także 
(a czasami przede wszystkim) nieopisane nigdzie kulisy decyzji, postaw, zda
rzeń. Dlatego cennym źródłem wiedzy o losach Muzeum w Darłowie są pa
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miętniki Aleksandra Tarnowskiego. Należy się spodziewać, że wiele niepubli
kowanych i ciekawych faktów z lat 1963-2000 znajdziemy w przygotowywa
nych wspomnieniach Ewy Bieleckiej. Wtedy pewnie i opisane powyżej zdarze
nia mogą nabrać innej wymowy. 

Gdyby można ująć 80-letnie losy darłowskiego Muzeum w literackiej metafo
rze, to najtrafniejsze wydaje się określenie „bojaźń kolekcjonowania". Dlaczego? 

W 1960 roku, czyli w ostatnim roku przed akcją uzupełniania zbiorów cen
tralnych i następnie akcją „specjalizacji" muzeów regionalnych, w inwenta
rzu Muzeum w Darłowie było 4235 eksponatów, w połowie roku 2010 - o 938 
mniej! Jeden z charakterystycznych rysów 80. lat muzealnictwa w Darłowie to 
starania o ratowanie „pamiątek przeszłości" i później ich utrata. Być może trze
ba się pogodzić z tym faktem, gdy ta utrata następowała tak, jak to było w 1945 
roku w wyniku wojny. Trudno jednak pogodzić się ze stratami, które - tak jak 
to było w latach 60. - są konsekwencją kolejnych pomysłów urzędników „z cen
trali". Jeszcze trudniej pogodzić się z tym, że to, co wydało się stracone na za
wsze, zostało odzyskane, ale już nie wróciło do prawowitego właściciela tak, jak 
to było z opisanym wyżej przypadkiem zaginionego po wojnie „Srebrnego oł
tarza darłowskiego". Dla budowania tożsamości kulturowej społeczności ziemi 
darłowskiej to systematyczne pozbawianie lokalnego Muzeum gromadzonych 
w nim przez lata materialnych świadectw przeszłości było poważnym ciosem 
(Clifford 1993: 11). 

Powyższa praca zapewne obciążona jest jeszcze jednym błędem - mi
m o  dążenia do selekcjonowania i podawania faktów w formie optymalnie 
zobiektywizowanej, trudno pewnie było uniknąć emocji i subiektywizmu. 
Wynika to raz z obiektywnej przesłanki, że zbyt mało czasu upłynęło od opi
sywanych zdarzeń (jeżeli chodzi o zdarzenia z czasów mniej odległych niż 
20 lat), a dwa z faktu, że opisujący te zdarzenia w różnych formach (jako 
zwykły zwiedzający, współorganizator niektórych przedsięwzięć, a wreszcie 
od  dwóch lat kierujący Muzeum) w nich uczestniczył i uczestniczy. Z tej per
spektywy trudno nieraz spoglądać na niedawno minione czasy chłodnym 
okiem badacza. 

Na koniec jeszcze kilka uwag dotyczących przyszłości Muzeum Zamku 
Książąt Pomorskich w Darłowie. W mojej opinii nie rysuje się ona w różo
wych barwach. Przede wszystkim dlatego, że organizator Muzeum, czyli po
wiat sławieński, ma zbyt wątłe możliwości finansowe, by podołać w pełni usta
wowemu obowiązkowi łożenia na utrzymanie, nie mówiąc już o rozwoju Mu
zeum. W tej sytuacji, na co wskazywałem wcześniej, obowiązek utrzymania 
Muzeum spadł w głównej mierze na samą placówkę. To wymusza działania 
(jak na przykład wybieranie wystaw, które mają szansę odnieść sukces komer
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cyjny, a niekoniecznie są nośnikiem wartości), które mogą prowadzić d o  tego, 
że w muzeum będzie się widziało maszynkę do  zarabiania najtańszym kosz
tem, j a k  najwięcej pieniędzy, a nie instytucję powołaną nie tylko do  depono
wania, ale i kształtowania pamięci zbiorowej miejscowej społeczności. Wydaje  
się, że wyjściem może być przejęcie roli organizatora przez samorząd gminny 
miasta Darłowa. W końcu - o ile uboższa byłaby historia tego nadmorskiego, 
turystycznego i portowego miasteczka, gdyby Bogusław V w 1352 roku nie 
zdecydował o budowie zamku właśnie tu, u ujścia Wieprzy d o  Bałtyku. 
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80 Jahre Schlossmuseum in  Darłowo (1930-2010) 
Zusammenfassung 

Der Anlass zu diesem Thema war die Feier zum 80-jahrigen Bestehen des Schloss-
museums in Darłowo (Riigenwalde) am 1. Juli 2010. Gleichzeitig fand auch das 
65. Jahresfest zur Eróffnung des Museums nach seiner Ubernahme durch die so-
wjetische (9. Marz 1945) und anschliefiend die polnische Verwaltung statt. 

Mit diesem Artikel beginnt die Erinnerungsgeschichte des Museums im Grei-
fenschloss in Riigenwalde/Darłowo. Ein Abschnitt des Referats beschreibt die Or-
ganisierung des Museumswesens in Pommern und besonders in Darłowo. Der Au
tor versucht nicht nur die Geschichte des Schlossmuseums von „vor" und „nach" 
dem Krieg wiederzugeben, sondern auch die Ansichten der Menschen zu zitie-
ren, die das Museum geschafFen haben wie es heute ist, angefangen beim Griinder 
und erstem Direktor des Schlossmuseums Karl Rosenow, spater die Nachkrieg-
spioniere des Museums in Darłowo Amelia Łączyńska und ihre Tochter Jadwiga. 
Nach ihnen hat Aleksander Tarnowski die Arbeit iibernommen, es folgten Hie
ronim Fiodorow und Ewa Bielecka. Der letzte Abschnitt des Artikels beschreibt 
die Entwicklung des Schlossmuseums in den Jahren 2000 bis 2010 und die Jubi-
laumsfeierlichkeiten. 
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Darłowo 

Cmentarze i miejsca pamięci o zmarłych 
w Darłowie 

Wstęp 

Cmentarz to wizualny dowód pamięci o zmarłych. Jest manifestacją relacji 
zachodzących między żywymi a umarłymi. Idea grzebania nieboszczyków 
w e  wspólnym miejscu zrodziła się jeszcze w starożytności. Powodem tego była 
dbałość o higienę w skupiskach ludzkich, ale także potrzeba zorganizowania 
osobnej przestrzeni, która potrafiła zapewnić spokój nieżyjącym. 

1. Średniowieczny cmentarz przykościelny 

W Darłowie, podobnie j a k  w większości miast średniowiecznych, cmentarz 
istniał przy kościele. Zgodnie z praktyką wielu miast lokowanych na prawie 
niemieckim (lubeckim), gród posiadał regularne rozplanowanie z rynkiem 
jako jego centrum. Kościół istniał już  na początku XIV wieku. Fakt ten po
twierdza dokument księcia Sambora Rugijskiego z 1301 roku, który wymie
nia plebana z Darłowa. Druga wzmianka dotyczy plebana Lippena, pełniącego 
w 1317 roku funkcję proboszcza. 
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Na terenie przylegającym do  świątyni, zgodnie z panującym zwyczajem, 
musiał istnieć cmentarz (tabl. XVI  A). Należałoby go więc datować na począ
tek XIV wieku. W następnych stuleciach, zwłaszcza o d  X V I  do  XVII wieku, 
nekropolia - ze względu na dynamicznie rozwijające się budownictwo miasta 
i wymogi  sanitarne - systematycznie malała. Wprawdzie chowano tu zmar
łych do  1842 roku (Mielczarski, Sroka, Żukowski 2004: 59), jednak j u ż  na po
czątku XIX wieku poza murami miejskimi, z dala o d  siedzib ludzkich, na  tzw. 
wzniesieniu Kopfberg wytyczono nowy cmentarz. Z dawnego, przykościelne
go  do  naszych czasów nie zdołał zachować się żaden z czytelnych śladów. Po
został jedynie dąb, zwany Dębem Lutra, jedno z dwóch drzew posadzonych 
w 1817 roku na pamiątkę obchodów 300-lecia reformacji. Drugi z dębów 
- Dąb Melanchtona - nie przeżył kolejnego sztormu1. 

2. Lapidarium 

Dawny cmentarz przykościelny, a raczej obecnie już  tylko teren przykościel
ny, pełni dzisiaj zupełnie inne funkcje. Stał się lapidarium, miejscem nacecho
wanym emocjonalnie, mającym służyć uczczeniu pamięci osób dzisiaj już  nie
znanych mieszkańcom Darłowa (il. 1). Powstało także - jak  głosi tekst z tablicy 
- w duchu zgody, jedności, pokoju i przebaczenia. Inicjatorem i pomysłodawcą 
lapidarium był proboszcz i gwardian parafii darłowskiej - ojciec Janusz Jędry-
szek. Uroczystego otwarcia dokonano 29 maja 1999 roku w obecności władz 
miasta i zwierzchników różnych Kościołów. Pośrodku lapidarium ustawiono 
pokaźnych rozmiarów tablicę informacyjną w języku polskim i niemieckim: 

NA TYM MIEJSCU, KTÓRE JEST DAWNYM PRZYKOŚCIELNYM CMEN
TARZEM SKRYWAJĄCYM JUŻ DZIŚ BEZIMIENNYCH, STOJĄ KRZYŻE 
I NAGROBKI Z BYŁYCH NEKROPOLI W DARŁOWIE, CISOWIE, BARZO-
WICACH, BORKOWIE, DOMASŁAWICACH, PRZYSTAWACH... CZAS 
POZOSTAWIŁ NA NICH RYSY ZNISZCZENIA I ZAPOMNIENIA, ALE 
NIE SPOSÓB ZAGŁUSZYĆ TEGO, C O  KRYJĄ LUDZKIE SERCA MOC
NIEJSZE NIŻ GROBOWA CISZA. DO BOGA ZAŚ WZNOSIMY MODŁY 
ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW TEJ ZIEMI, KTÓRYCH 
DZIEDZICTWO PRZEJĘŁO NOWE POKOLENIE POMORZAN. 

A N  DIESER STELLE BEFAND SICH VOR VIELEN JAHREN EIN KIRCH-
HOF. DIE NAMENLOSEN TOTEN RUHEN IN FRIEDEN. HEUTE STE-
HEN HIER GRABDENKMALER V O N  DEN EHEMALIGEN FRIEDHÓ-
FEN IN RUGENWALDE, ZIZOW, BARZWITZ, BORKOW, DAMSHAGEN, 

1 Dokładnie 100 lat później, z tej samej okazji, posadzono dwa następne dęby - Barnima i Bu-
genhagena (Kalicki 2009: 234-235). One także nie przetrwały sztormowych nawałnic. 
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1. Fragment lapidarium przy kościele Mariackim; fot. K. Kontowski, 2011 r. 

PIRBSTOW... DIE ZEIT HAT SCHADEN DER ZERSTÓRUNG UND DES 
VERGESSENS HINTERLASSEN, ABER STARKER ALS GRABESSTILLEIST 
DAS GEDENKEN, DAS IN DEN HERZEN LEBT. ES KANN NICHT ZUM 
SCHWEIGEN GEBRACHT WERDEN. WIR SCHICKEN UNSERE GEBE-
TE ZU GOTT FUR ALLE VERSTORBENEN DIESER ERDE, DEREŃ ERBE 
EINE NEUE GENERATION „POMMERSCHE MENSCHEN" UBERNOM-
MEN HAT. 

W lapidarium znajdują się zgromadzone elementy nagrobkowe z wyposaże
nia dawnych cmentarzy ewangelickich w gminach: Barwice, Szczecinek, Posto
mino i z cmentarza żydowskiego w Rusku (gmina Darłowo). Większość z nich 
posiada typowe dla okolicznych warsztatów rzemieślniczych motywy dekora
cyjne. Niektóre jednak zdecydowanie wyróżniają się wielkością i zdobnictwem. 
Wśród  tych wymienię trzy krzyże, w tym dwa należące do  małżeństw: pastora 
Rhensiusa z Kiełpina w gminie Barwice (zm. 28 X 1826 w wieku 81 lat) i jego 
żony, z d. Richter (zm. 22 X 1834 w wieku 82 lat) oraz Martina Hassego i Marii 
z d. Wolter (ur. 19IV 1820 - zm. 14 III 1885) z Nacmierza w gminie Postomino. 
Trzeci z krzyży należał do  właściciela ziemskiego Petera Baara (ur. 31 XII 1810 
- zm. 27II1900). Odlane zostały w żeliwie i ozdobione identycznym, bogato de
korowanym ażurowym motywem wieloliścia i palmety Z cmentarza w miejsco
wości Dziki w gminie Szczecinek pochodzą cztery wykuwane w granicie stele, 
a z cmentarza w Rusku - jedna macewa. 
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W lapidarium znajduje się także kilka zabytkowych bezimiennych krzyży, 
nagrobek rodziny Kasiske oraz płyta epitafijna kapitana Jorgena Andreasa Bir-
cha (1763-1820), pochodzące z wyposażenia dawnego darłowskiego cmenta
rza ewangelickiego. Przeniesiono j e  do  lapidarium w 2000 roku. 

Nagrobek rodziny Kasiske należał do  darłowskich przemysłowców, którzy 
zajmowali się handlem zboża. Został wykonany w formie dwóch odlewanych 
bloków, na których w części cokołowej umieszczono inskrypcję, a w bloku 
górnym ukazano półplastyczną, stojącą postać uskrzydlonego anioła z głową 
okrytą kirem. W lewej ręce opierającej się o pień dębu anioł trzyma wieniec, 
w prawej - zgaszoną i pochyloną d o  dołu pochodnię, symbol zakończonego 
życia. Płyta Jorgena Andreasa Bircha, kapitana Królewskiej Marynarki, który 
poległ w wodach Bałtyku pod  Bornholmem w styczniu 1820 roku, została wy
konana w formie czworoboku, na który nałożono owal wypełniony inskrypcją 
(słabo czytelną). Naroża płyty zdobią plastyczne rozety2. 

W e  wschodniej części lapidarium, od  strony rynku miejskiego, postawiono 
wysoki, drewniany, dekoracyjny krzyż misyjny, z umieszczoną na ramionach da
tą A D  MCMIXXXX oraz napisami w języku polskim: MÓJ BÓG I WSZYSTKO 
MOJE i kaszubskim BOEŻE PRZEZEGNYJ POMORANUO [!]. Po obu stro
nach krzyża złożone są dwa potężne kamienne głazy. Na jednym z nich wyku
to stojącego gryfa  - herb Pomorza, na drugim fragment wiersza Aleksandra 
Majkowskiego  Pomorzanie: LUDU MÓJ POMORSKI, NIEMY, WYKUWA
NY JAK POMNIK PRZEDDZIEJOWY Z SKANDYNAWSKICH GŁAZÓW, 
PIORUNAMI DZIEJOWEJ BURZY POORANY. 

Po stronie zachodniej lapidarium, przed wejściem głównym do  kościoła, 
stanęła wykonana z betonu figura - autorstwa słupskiego artysty rzeźbiarza 
Michała Rosy - św. Franciszka, patrona franciszkanów, sprawujących posługę 
kapłańską w tej świątyni od  zakończenia II wojny światowej. Ponadnatural-
nej wielkości postać świętego ustawiono na niskim cokole i ukazano w pozycji 
stojącej, w długim habicie, całkowicie pochłoniętego „rozmową" z siedzącymi 
na jego ramieniu ptaszkami. Poświęcenia pomnika dokonał ks. prymas  kar
dynał Józef Glemp, przybyły do  Darłowa w 1995 roku na uroczyste obchody 
50-lecia pobytu franciszkanów na Pomorzu. Obok  f igury złożony jest granito
w y  głaz z napisem: EKO CZUWANIE. 

3. Kościół Mariacki 

Kolejnym miejscem pamięci o zmarłych i zarazem nekropolią jest gotycki ko
ściół Najświętszej Maryi Panny, wokół którego znajduje się opisane powyżej 
2 Identyczna w formie płyta majorowej Mariannę Eleonore von Benlivegni znajduje się 

na dawnym cmentarzu przykościelnym w Pieńkowie, w gm. Postomino (Kontowski 2004). 
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lapidarium. W tej świątyni, w krypcie grobowej pod prezbiterium, złożone zo
stały doczesne szczątki króla Eryka I Pomorskiego (zm. 1459), księżnej Jadwi
gi (zm. 1650), żony księcia Ulryka I i księżnej Elżbiety (zm. 1653), żony księ
cia Bogusława XIV. 

Jako datę wstawienia sarkofagów księżnych do krypty przyjmuje się rok 
1654 (Boechmer 1924). W tym roku bowiem, 21 września, przewieziono zwło
ki księżnej Elżbiety z kaplicy zamku darłowskiego, gdzie była pochowana tuż 
po śmierci. Równocześnie pogrzebano w tej samej krypcie zwłoki księżnej Ja
dwigi, przeniesione z poprzedniego miejsca je j  pochówku - z zamku w Szcze
cinku. W XIX wieku, p o  zawaleniu się krypty, cynowe sarkofagi księżnych 
przeniesiono do prezbiterium i ustawiono na cokole za ołtarzem głównym. 

Z nadwątlonej czasem trumny króla Eryka wydobyto złotego gołębia, któ
ry, jak głosiła legenda, przynosił królowi za życia szczęście i z którym pragnął 
być pochowany. Darłowska gmina protestancka w 1882 roku ofiarowała go
łębia królowi pruskiemu, a ten w zamian za tak wspaniały dar w 1888 roku 
ufundował Erykowi kamienny sarkofag, który ustawiono za głównym ołta
rzem pośród sarkofagów wymienionych księżniczek. W 1975 roku, w czasie 
regotyzacji wnętrza kościoła, sarkofagi przeniesiono pod wieżę, do południo
wej kaplicy grobowej, gdzie znajdują się do chwili obecnej (il. 2). 

Sarkofag Eryka wykonany został z piaskowca. Posiada kształt skrzyni, za
mkniętej od góry masywnym wiekiem. Skrzynia w formie czworoboku, pro
sta, bez dekoracji, spoczywa na profilowanym cokole. Główny akcent plastycz
ny sarkofagu stanowi dekoracyjne wieko, na którym motywy zdobnicze ujęte 
są w przedzielonych listwą dwóch polach. Powierzchnię pola tylnego (w gło
wie) wypełnia tondo z koroną i trzema tarczami herbowymi państw skandy
nawskich, złożonymi na wieńcu z liści dębowych. Na jednolitą płaszczyznę 
pola przedniego (w nogach) wypełnioną ornamentem okuciowym, nałożo
ny jest ozdobny kartusz z tarczą herbową. Widnieje na niej plastyczny, stojący 
gryf zwrócony w prawo. Pod nią zaś szarfa z napisem: MUNIFICENTIA RE-
GIS INSTITUIT A.D. 1888. Całość obramiono bordiurą z napisem: ERICUS 
DEI GRATIA REGNOR DANIAE NORWEGIAE SVECIAE SLAVORUM 
GOTHORUM QUE REX ET DUX POMERANIAE OBIIT RUGIWALDI AN
NO DOMINI MCCCCLIX. 

Sarkofagi księżnych wykonane zostały z blachy cynowej w kształcie boga
to zdobionych skrzyń przykrytych wiekiem. Sarkofag księżnej Jadwigi wsparty 
jest na posążkach lwów siedzących na tylnych łapach i trzymających w pasz
czach uchwyty. Skrzynia p o  obu bokach podzielona jest plastycznymi her
mami na osiem pól wypełnionych tarczami herbowymi i antabami. Krótsze 
ściany (w nogach i głowie) ozdobione zostały powtarzającymi się motywami 
dwóch medalionów z przedstawieniem Wielkiego Herbu Pomorza (należące
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go do księcia Ulryka, męża księżnej) i herbu książąt Braunschweig von Liine-
burg - znaku zmarłej księżnej. Skrzynię wieńczy obiegająca wokół ażurowa at-
tyka, wypełniona lekko wypukłymi medalionami, na których wygrawerowano 
fragmenty życiorysu zmarłej oraz krótkie teksty je j  cnót i zasług. Wieko sarko
fagu w porównaniu do skrzyni zostało skromnie opracowane. Jego dekorację 
wyznaczają wzdłużnie ujęte listwy pokryte ornamentem roślinnym i przecina
jące je  hermy zwieńczone kobiecymi popiersiami. 

Sarkofag księżnej Elżbiety jest nieco mniejszy. Skrzynię wsparto na ośmiu 
lwich łapach. Rytm dekoracji narzucają poziome listwy z ornamentem roślin
nym, obiegające dolne i górne krawędzie skrzyni. Łączą się z nimi plastyczne, 
kobiece hermy, dzieląc ściany na równe pola, na których umieszczono rzeź
biarsko ukształtowane antaby. Krótsze ściany dekorowane są medalionami 
w wieńcach laurowych. Na przedniej - w nogach, wkomponowany jest me
dalion z dwiema tarczami herbowymi: Wielkim Herbem Pomorza, który jest 
herbem Bogusława XIV, męża zmarłej i znakiem zmarłej księżnej. Na ścia
nie tylnej - w głowie, dwa medaliony z herbami rodziców księżnej. Dekora
cję wieka w porównaniu ze skrzynią potraktowano bardziej płaszczyznowo. 
W bocznych jego ściankach zastosowano analogiczny podział pasowy prze
dzielony główkami aniołków. W powstałych polach umieszczono cytaty z Pi
sma Świętego, a na ściance wierzchniej, pod krucyfiksem, tekst gloryfikujący 
pozycję i znaczenie księżnej z dokładnymi datami je j  urodzin i śmierci. 

We wnętrzu kościoła, oprócz sarkofagów, znajdowały się także liczne płyty 
epitafijne i tablice upamiętniające. Na jedną z płyt, należącą do radcy powiato
wego Christiana Frid. Sturtzenbechera, natrafiono przypadkowo w 1971 roku 
podczas prac montażowych centralnego ogrzewania. Znaleziono ją pod po
sadzką, potłuczoną na kilkadziesiąt drobnych fragmentów. Wykonana została 
w drugiej połowie XVIII wieku z granitu skandynawskiego w formie prosto
kąta (200 cm x 130 cm) dekorowanego na obrzeżach mięsistym liściem akan-
tu. Wewnątrz zawierała inskrypcję. W 1987 roku podczas kolejnych prac re
montowych odnaleziono dalsze je j  fragmenty, które przekazano do zbiorów 
muzeum w Darłowie. 

Z darłowskiego kościoła pochodzi także znane epitafium miejscowego ka
pelmistrza (musicus instrumentalis) Michaela Stoltenborga i jego żony Anny 
Hauensteins. Zostało ono wykonane z drewna polichromowanego z elementa
mi snycerki około 1660 roku. Przedstawia płaskorzeźbioną scenę Ukrzyżowa
nia, na której kilkanaście postaci pogrążonych w geście modlitwy skupionych 
jest wokół krucyfiksu. Pod tą sceną zamieszczono inskrypcję odnoszącą się 
do zmarłych małżonków oraz fragment, który wyraża ból p o  stracie najbliż
szych, wyjęty z Księgi proroka Barucha. Epitafium obecnie jest eksponowane 
w kaplicy zamkowej w Darłowie, a stanowi własność Muzeum Pomorza Środ
kowego w Słupsku. 
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2. Sarkofagi książęce w kaplicy grobowej; fot. K. Kontowski, 2011 r. 
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TABLICA PAMIĄTKOWA 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZ6CfYPOSPOUTEJ 
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3. Tablica pamiątkowa darłowskich kombatantów; fot. K. Kontowski, 2011 r. 

W nawach kościoła znajdowały się trzy płyty informujące mieszkańcach 
miasta o poległych w latach 1813-1814(23 poległych), w roku 1866,1870/1871 
(11 poległych) i 1815 (6 poległych). Płyty zaginęły. 

W okresie I wojny światowej na nabożeństwach odczytywano nazwiska po
ległych i śpiewano pieśń „Wenn ich einmall soli scheiden, mach End, o Herr, 
macht Ende mit aller unserer Not" („Gdy przyjdzie mój  kres, zakończ, o Panie, 
wszystkie m e  cierpienia"), napisaną przez Paula Gerhardta w 1653 roku. Po za
kończonym nabożeństwie słychać było bicie dzwonów żałobnych ku  czci pole
głych na polu chwały 276 mężczyzn z parafii darłowskiej. 

Z inicjatywy Koła Terenowego Związku Sybiraków w Darłowie i Związku 
Kombatantów RP i BWP w Darłowie, 3 maja 2001 roku odsłonięto dwie tabli
ce epitafijne. Pierwszą z wymienionych ufundowano „W hołdzie więzionym, 
deportowanym Polakom zmarłym z głodu, zimna i ciężkiej pracy na bezkre
sach Sybiru w latach 1939-1956". Druga tablica powstała dla uczczenia zmar
łych kombatantów z Koła Miejsko-Gminnego: żołnierzy wojny 1914-1921, 
żołnierzy wojny obronnej z 1939 roku, żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Armii  Krajowej, żołnierzy Ar
mii Ludowej, żołnierzy Batalionów Chłopskich, inwalidów wojennych i woj
skowych, więźniów obozów hitlerowskich i stalinowskich, więźniów politycz
nych okresu międzywojennego (ii. 3). 
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4. Klasztor i cmentarz kartuzów 

Cechą charakterystyczną miast średniowiecznych było istnienie na ich tere
nie klasztorów z przyległymi cmentarzami. Najstarszym, założonym w obrę
bie Darłowa, był klasztor kartuzów. Zlokalizowany został z dala o d  ruchliwych 
szlaków komunikacyjnych, na terenie wyniesionym, suchym i bezpiecznym, 
otoczonym przez rozległe bagna i przepływającą w pobliżu rzekę Grabową. 
Było to miejsce p o  opustoszałej na początku XIV wieku wsi  Żurawie (Ziraua 
1205, Zyrauen 1267, Ziraven 1324) (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 23; Sła-
big  2002: 67), leżącej na zachód o d  miasta. W niemal sto lat później (w 1407 
roku) na terenie tym osiedlili się mnisi, którzy wybudowali  okazały kompleks 
klasztorny, a na wzgórzu cmentarz wraz z małą kaplicą. Fundatorką klaszto
ru  była księżna Adelajda, wdowa p o  księciu Bogusławie V, która sprowadziła 
zakonników z Arnsbocken z okolic Lubeki. Pomyślny rozwój klasztoru wpły
nął na decyzję Kapituły Generalnej, która nadała m u  imię Corona beate virgi-
nis Mariae („Korona błogosławionej Maryi Dziewicy"). Przypuszcza się, że na 
obszarze klasztoru spoczęły szczątki fundatorki - księżnej Adelajdy i dobro
dzieja klasztoru, księcia Bogusława IX (Słabig 2002: 70; Walkiewicz, Żukow
ski 2005: 723). 

Zmarłych zakonników grzebano na przyklasztornym cmentarzu. Chowa
ni byli bezimiennie, a na ich mogiłach wbi jano drewniany krzyż, na którym 
wyryto jedynie cnoty zmarłego. Przeorom zaś stawiano kamienne krzyże, tak
że bezimienne. 

Z początkiem następnego stulecia sytuacja klasztoru gwałtownie się po
gorszyła, a o jego losie ostatecznie przesądziła nowa religia Lutra. Dzisiaj teren 
ten jest opuszczony i zapomniany. 

5. Cmentarz komunalny 

Drugim cmentarzem, założonym w obrębie miasta, był dawny cmentarz ewan
gelicki, a obecnie komunalny. Teren, na którym jest położony, znajduje się 
na dawnym Przedmieściu Słupskim, na wzgórzu, które j u ż  o d  czasów średnio-

3 Autorzy cytują za Edwardem Rymarem (1995: 232), że na terenie klasztoru najpraw
dopodobniej pochowano Bogusława VIII w 1418 roku, Aleksandrę, córkę Bogusława IX 
w 1451 roku, Cecylię, żonę króla Eryka Pomorskiego po 1459 roku, Warcisława i Barni
ma, synów Eryka II zmarłych w 1474 roku. Istnieje również domniemanie, że u kartuzów 
zostali początkowo pochowani: król Eryk Pomorski, Jadwiga, żona księcia Ulryka, Elżbie
ta, żona Bogusława XIV, oraz kilku innych książąt i ich żon. Księżne: Jadwiga (zm. 1650) 
i Elżbieta (zm. 1653) nie mogły być pochowane w klasztorze, ponieważ zmarły w cza
sie, kiedy klasztor przynajmniej od 100 lat już nie istniał. 
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ul. Cmentarna 

4. Plan cmentarza komunalnego z podziałem na kwatery; zbiory PGK w Darłowie 

wiecza do  zakończenia II wojny światowej określane było mianem Kopfberg. 
Wzniesienie to usytuowane jest w północno-wschodniej części miasta, poza 
dawnymi murami miejskimi i bramą kamienną - na północny wschód od ko
ścioła Mariackiego. Obecnie ulica o. Damiana Tynieckiego dzieli j e  na dwie 
części: zachodnią zajmuje park, zwany Parkiem Króla Eryka, a wschodnią 
- czynny cmentarz komunalny. 

Nekropolia w dzisiejszym kształcie pochodzi z 1806 roku (il. 4). Do 1945 
roku była cmentarzem ewangelickim. Obecnie zajmuje powierzchnię nieco 
ponad 3 ha (z częścią dolną). O d  ulicy Tynieckiego wygrodzona jest ceglanym 
murem pochodzącym z końca XIX wieku. Przestrzeń wewnętrzna cmenta
rza podzielona została na kwatery alejami przecinającymi się p o d  kątem pro
stym (obecnie, p o  powiększeniu obszaru cmentarza o część dolną, jest ich 27). 
Przy alejach i wokół ogrodzenia w 1829 roku posadzono 315 drzew ozdob
nych, głównie lipy, klony i kasztanowce. 

W obszarze kwater III i X zachowały się dwie historyczne kaplice grobowe 
- są to mauzolea należące d o  rodziny Behrów i Bahnów. Mauzoleum Behrów, 
pochodzące z drugiej  połowy XIX wieku, wybudowane zostało w stylu neogo-
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1 j 

5. Klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Bahnów, stan zachowania z lat 60. XX w. 
zbiory WKZ Delegatura w Koszalinie 

tyckim, z palonej cegły, jako niewielka, jednoprzestrzenna budowla przykryta 
dwuspadowym dachem. Jej naroża wspierają dwuskokowe przypory zwień
czone smukłymi pinaklami. Obecnie pełni funkcję  pomieszczenia gospodar
czego, w którym przygotowywane są zwłoki d o  pochówku. Mauzoleum Bah
nów, klasycystyczne z 1829 roku, powstało w nawiązaniu d o  formy niewielkiej 
klasycznej świątyni greckiej z poszanowaniem opracowania detalu architekto
nicznego (il. 5). Dziś jest zamknięte i pozbawione elementów dekoracyjnych. 

Już na początku lat 90. XIX wieku na omawianym obszarze zaczęło brako
wać miejsca na pochówki. Władze kościelne wraz  z nowo wybranym super-
intendentem Ludwigiem Theodorem Leeschem rozpoczęły pertraktacje od
nośnie zakupu gruntu graniczącego z cmentarzem. Najbliżej nekropolii znaj
dowały się parcele właściciela cegielni Darsowa. Po długim i uciążliwym pro
cesie negocjacji zakupiono przyległe działki (Kalicki 2009: 188-189). Tereny 
p o d  nowe pochówki były nieodzowne, ponieważ j a k  wynika z zestawienia 
liczby zgonów w Darłowie w latach 1891-1918, czyli w okresie 28 lat zmar
ło 3636 osób, co daje  średnią 130 osób rocznie (najmniej zmarło w 1916 roku 
- 59 osób, najwięcej w 1900 - 200) (Walkiewicz, Żukowski 2005: 182). 

Po II wojnie światowej cmentarz był niemal całkowicie wypełniony na
grobkami ewangelickimi. Jeszcze na początku lat 80. X X  wieku w ścianie ko
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ścioła pw. św. Gertrudy wmurowana była najstarsza zachowana płyta nagrob
na z 1809 roku, a w murze ogrodzeniowym płyta kapitana Jorgena Andreasa 
Bircha. Płytę tę wraz ze stojącą płytą rodziny Kasiske przeniesiono w 2000 
roku do  lapidarium znajdującego się przy kościele Mariackim. Na cmenta
rzu znajdowała się także leżąca płyta rodziny Jankę, granitowy głaz z wyrytą 
inskrypcją odnoszącą się d o  zmarłego w 1918 roku Karla Villwocka oraz na
grobki Elizabeth Pagel-Zessin (1930-1956) i Eduarda Hardera (1828-1952), 
odlane ze sztucznego kamienia, dekorowane postacią anioła4. Obecnie zacho
wany jest tylko zrzucony obok wejścia do  jednej z kaplic grobowych kamień 
Villwocka. 

Pierwszych zmarłych p o  wojnie Polaków chowano pośród ewangelickich 
mogił. Niejednokrotnie wykorzystywano do  pochówków niemieckie elemen
ty wyposażenia, takie j a k  krzyże, obramienia, płyty... Obecnie znajduje się tu 
tylko kilka nagrobków z powojennych lat 1945-1950. 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń grzebalną cmentarza, w 1998 roku po
większono jego teren o przyległy ogród dawnego PGR. Pierwszy pochówek 
w nowej części odbył się 3 sierpnia 1999 roku. W tym czasie przeprowadzono 
gruntowny remont nekropolii, polegający na wygrodzeniu nowego terenu grze
balnego oraz podmurowaniu i wzmocnieniu przyporami osuwającego się za
bytkowego muru, który wygradza cmentarz od  ulicy Tynieckiego. Prześwietlo
no również stary drzewostan, a aleje utwardzono polbrukiem. Wokół cmentarza 
ustawiono kapliczki ze stacjami drogi krzyżowej, a przy kościele św. Gertrudy sta
nęła drewniana rzeźba patronki świątyni. Autorem kapliczek i rzeźby jest Edward 
Szatkowski z Czaplinka. 

W tym czasie na cmentarzu powstało też lapidarium, o którym była mowa 
powyżej. 

6. Kaplica pw. św. Gertrudy 

Pośrodku cmentarza komunalnego wznosi się kaplica pw. św. Gertrudy, któ
ra od  ponad dwudziestu lat służy jako kościół parafialny. Wcześniej, przez wiele 
stuleci funkcjonowała jako kaplica cmentarna. Tę funkcję pełniła jeszcze w la
tach 1961-1990. 

Nieznana jest data i okoliczności powstania budowli. Nie znamy także fun
datora, chociaż wielu badaczy chętnie przypisywało budowę Erykowi I, królowi 
Danii, Norwegii i Szwecji, późniejszemu władcy darłowskiego zamku, łącząc ten 
fakt z jego pielgrzymką w 1424 roku do Ziemi Świętej. Zatem przez długi czas 
świątynię interpretowano jako naśladownictwo Grobu Świętego w Jerozolimie. 
4 Informacje te zaczerpnąłem z kart inwentaryzacyjnych cmentarzy WKZ wykonanych 

w 1980 r. 
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Chociaż najstarsza wzmianka źródłowa pochodzi dopiero z 1497 roku, to 
datę budowy określa się na połowę XIV wieku i włącza się budowlę d o  kate
gorii sepulkralnych (Grzybkowski 1973). Za takim rozwiązaniem przemawia 
lokalizacja kaplicy W XIV i X V  wieku, zwłaszcza na Śląsku i Pomorzu, z po
wodu częstych epidemii chorób zakaźnych zakładano poza murami miejskimi 
przytułki, zwane szpitalami, budowano cmentarze i kaplice, w większości pw. 
św. Gertrudy5. Jak wynika z Protokołów wizytacji kościelnych z czasów refor
macji z 1539 roku, szpital św. Gertrudy w Darłowie wzmiankowany był w 1406 
roku (Heyden 1961: 133), a zatem d o  zespołu szpitalnego musiała przynale
żeć także kaplica. Fundatorem, a później sprawującym patronat nad zespołem, 
było prawdopodobnie prężnie rozwijające się miasto, które jeszcze w XIV wie
ku  zostało członkiem związku hanzeatyckiego. W tym czasie św. Gertruda zo
stała patronką zmarłych, ale wcześniej była znana, zwłaszcza w Niderlandach 
i Dolnych Niemczech, jako opiekunka podróżnych i pielgrzymów (Samsono
wicz 1968: 295). 

Niezależnie o d  przeznaczenia, bryła darłowskiej świątyni jest wyjątkowa. 
Powstała na planie centralnym dwunastoboku, złożonego z partii środkowej 
na rzucie regularnego sześcioboku i dwunastobocznego obejścia. Pierwotnie 
była budowlą dwupoziomową z kryptą, z obejściem nakrytym dachem pulpi
towym i częścią środkową przykrytą osobnym, wysokim dachem z sygnaturką. 
Dach ten spłonął w 1620 roku, a zbudowana nowa, zachowana do  dzisiaj kon
strukcja to stromy, kryty  gontem, wielopłaszczyznowy dach namiotowy „przy
gniatający" niskie ściany budowli. 

Wnętrze zaskakuje bogactwem form architektonicznych. Wysoka część 
środkowa przykryta sklepieniem gwiaździstym, wsparta na sześciu filarach 
otwiera się do  obejścia wysokimi, ostrołukowymi arkadami. Niższe dwunasto-
boczne obejście także jest nakryte sklepieniem gwiaździstym o oryginalnym, 
niespotykanym rozwiązaniu. 

Kościół zbudowany został w czasach katolickich, a o d  reformacji stał się 
świątynią protestancką. Z tego czasu zachowało się jego wnętrze. Ludwig Bótt-
ger (1892: 88) wymienił na wyposażeniu drewniane, malowane epitafium że
glarza Christiana Jacoba Karstena, pochodzące z 1760 roku. Przedstawia ono 
poprawnie namalowany tzw. kapitański portret statku, z wypisaną obszerną in
skrypcją, zaczerpniętą ze Starego Testamentu (Księga pocieszenia proroka Iza
jasza, rozdział 40, 6-8), a odnoszącą się do nicości życia ziemskiego (tabl. X V I  

5 Podobne rozwiązanie zastosowano w Trzebiatowie, gdzie zachowały się trzy gotyckie ka
plice szpitalne: św. Jerzego, św. Ducha, św. Gertrudy. Niewielką kaplicę św. Gertrudy wy
budowaną w XIV wieku otacza cmentarz. Wzniesiono ją za murami miasta, na potrze
by szpitala św. Gertrudy. Tutaj nocowali też podróżni, którzy nie zdążyli wejść do miasta 
przed zamknięciem bram. 
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B). Na początku X X  wieku epitafium znajdowało się jeszcze w kościele6, skąd 
następnie zostało przekazane do  powstającego w Darłowie Heimatmuseum. 
O d  połowy lat 60. X X  wieku do  chwili obecnej stanowi własność Muzeum Po
morza Środkowego w Słupsku. 

Superintendent synodu darłowskiego, pastor Ludwig Theodor Leesch (i rów
nocześnie kronikarz parafii darłowskiej - Kalicki 2009: 219) odnotował in
ne epitafium z tego kościoła, również pochodzące z 1760 roku. Było to epita
fium żeglarza Bluma, które znajdowało się w kościele do czasu jego renowacji, 
tj. do  1912 roku. Niestety, nie zachowało się do  dziś i znane nam jest jedynie 
ze wspomnianego przekazu. Pastor napisał także, że przy sprzątaniu dawnej 
kaplicy grobowej dobudowanej na zewnątrz kościoła, która służyła do przecho
wywania starych rupieci, nieoczekiwanie znaleziono jeszcze 18 innych epitafiów, 
które - ponieważ wydawały się godne zachowania ze względów konserwatorskich 
oraz artystycznych - zostały odrestaurowane i stanowią godną i szacowną ozdo
bę kościoła (Kalicki 2009: 219). Epitafia zaginęły, a zapis pastora jest jedyną in
formacją o ich istnieniu. 

O d  zakończenia II wojny światowej do  1988 roku kościół pełnił funkcję ka
plicy przedpogrzebowej. 30 lipca 1988 roku Rada Narodowa Miasta i Gminy 
Darłowo wydała postanowienie o przekazaniu kościoła parafii, ale pod  pew
nym warunkiem. Kościół miał być miejscem przetrzymywania zwłok d o  chwi
li wybudowania nowego domu pogrzebowego. Ostateczne przejęcie świątyni 
nastąpiło w roku następnym, a konsekracji dokonano 10 sierpnia 1997 roku 
(Żukowski 1993: 30). Nowego domu pogrzebowego nigdy nie wybudowano. 
Problem przetrzymywania zwłok został jednak rozwiązany poprzez adaptację 
dawnego budynku mieszkalnego grabarza, zlokalizowanego obok głównego 
wejścia na cmentarz. Przypuszczalnie, budynek ten w okresie międzywojen
nym także pełnił funkcję domu pogrzebowego. 

7. Nowy cmentarz 

Zlokalizowany został na obrzeżu wschodniej części miasta przy końcu uli
cy Chopina, w odległości około 400 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
i rzeki Wieprzy, w otoczeniu pól uprawnych i łąk. Jest to cmentarz komunalny 
o powierzchni 4 ha, z czego 2,4 ha przewidziano na pola grzebalne (ii. 6). Czyn
ny jest o d  2007 roku. Inwestorem był Urząd Miasta Darłowa, a projekt wykonało 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku (główny projek
tant - mgr  inż. arch. Teresa Landowska). 

Został zaprojektowany na planie trapezu, na którym miejsca grzebalne 
znajdują się w 22 kwaterach, wydzielonych alejami utwardzonymi polbru-
6 Epitafium pokazane jest na obrazie Emila Rittmeyera „Wnętrze kościoła św. Gertrudy 

w Darłowie", namalowanego na początku XX w. 
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6. Nagrobki na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina; fot. K. Kontowski, 
2011 r. 

kiem. Pola grzebalne w kwaterze 1 przeznaczone zostały dla dzieci, w kwate
rach następnych dla dorosłych. Przy głównej alei cmentarza zaprojektowano 
również miejsca na groby dla zasłużonych. 

Teren cmentarza otoczono typowym betonowym wygrodzeniem, z meta
lowymi ozdobnymi elementami, metalową bramą i dwiema metalowymi furt
kami. Wzdłuż granicy ogrodzenia nasadzono drzewa wysokie, a wzdłuż głów
nych ciągów cmentarnych drzewa rzędowe, wypełnione żywopłotami. Zain
stalowano także lampy oświetleniowe i czerpalne ujęcia wody. 

Pośrodku nekropolii postawiono wysoki, drewniany krzyż. Przed cmen
tarzem, obok bramy wejściowej znajduje się utwardzony i oświetlony parking 
na 170 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i czterech autokarów. 
W projekcie uwzględnione zostały także dwie wolno stojące, niepodpiwniczo-
ne i parterowe budowle: kwiaciarnia o powierzchni 30 m 2  i budynek przed-
pogrzebowy o powierzchni 300 m 2 .  Obecnie nie są one jeszcze zrealizowane. 
Z planu wynika, że budynek przedpogrzebowy złożony jest z dwóch przeni
kających się brył o zróżnicowanych wysokościach. Wyższa, założona na kwa
dracie, z trójpołaciowym dachem, pomieści salę eksportacyjną, niższa, przy
kryta dachem dwuspadowym - pomieszczenia d o  mycia, przechowywania 
i sekcji zwłok, pomieszczenia socjalne, sanitarne i techniczne, magazyny oraz 
biuro cmentarza. Usytuowanie budynku przedpogrzebowego zaprojektowano 
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przy głównej alei cmentarza w pobliżu bramy wejściowej, a kwiaciarni 
- na placu, przed główną bramą wejściową. 

Cmentarz zaplanowany jest na około 3700 grobów, co przy średniej śmier
telności 120 osób rocznie zapewnia możliwość grzebania zmarłych na 30 lat. 
Przewidziano też możliwość pochówków piętrowych w liczbie około 1500 
grobów, co umożliwia grzebanie zmarłych przez następne co najmniej 10 lat. 
Pierwszy pochówek miał miejsce w 2007 roku, na kwaterze 3. Obecnie znajdu
j e  się tu około 60 nagrobków, umieszczonych w kwaterach 3 i 4. 

8. Cmentarz-morze 

Omawiając cmentarze darłowskie, trudno nie wspomnieć o największej ob
szarowo nekropolii, jaką jest Bałtyk. Wody Bałtyku pochłonęły i w większo
ści nigdy nie oddały ciał wielu ludzi pracujących na morzu, zwłaszcza ryba
ków. Przez wieki upamiętniano ich odejście w różny sposób (Kontowski 2002: 
149). 

Z inicjatywy darłowskiego środowiska rybackiego w 1990 roku ufundowa
no pomnik poświęcony tym, którzy nie wrócili z morza. Został on wzniesiony 
w Darłówku na nabrzeżu, po wschodniej stronie kanału portowego, nieopodal 
mostu rozsuwanego. 

Prosta forma pomnika ogranicza się do tablicy upamiętniającej i dosyć 
dużego, nieregularnego w kształcie granitowego głazu, na którym ustawiona 
jest wykonana z betonu, stojąca figura Madonny z siecią rybacką w dłoniach 
(ii. 7). Na tablicy umieszczono napis: NIE WRÓCILI Z MORZA i wykaz 
imienny oraz daty zaginięcia darłowskich rybaków z ostatnich lat: Tadeusz 
Bąbel (1964), Mirosław Gagjew (1966), Mieczysław Kopicki (1974), Czesław 
Trzeciak (1974), Ryszard Monczak (1976), Roman Szutenbach (1976), Leszek 
Lichocki (1983), Tadeusz Chrobak (1984), Adam Rychlewski (1987). 

Istniejące jeszcze w końcu lat 80. XX wieku Przedsiębiorstwo Połowów 
i Usług Rybackich „Kuter" w Darłowie także nie zapomniało o swoich pracow
nikach, którzy zginęli na morzu. Ufundowało im tablicę upamiętniającą, któ
rą po likwidacji przedsiębiorstwa przekazano do zbiorów darłowskiego mu
zeum. 

9. Pomniki upamiętnienia 

Mieszkańcy przedwojennego Darłowa w różny sposób okazywali szacunek 
swoim zmarłym bohaterom, ofiar wojny. Najczęstszą formą było stawianie im 
pomników. 
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7. Pomnik poświęcony tym, którzy „Nie wrócili z morza"; fot. K. Kontowski, 2011 r. 
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4 czerwca 1922 roku na wzgórzu Kopfberg uroczyście odsłonięto postu
ment upamiętniający żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej (1914— 
1918): UNSERN IM WELTKRIEGE GEFALLENEN HELDEN ( i i  8). Wyko
nany został z granitowych bloków w kształcie tumby spoczywającej na wyso
kim cokole, na którym w pięciu kolumnach umieszczono wykaz nazwisk po
ległych mieszkańców miasta. Na tumbie znajdowała się odlana w brązie pla
kieta, przedstawiająca młodą niewiastę, przyjmującą z r ą k  anioła napełnioną 
czarę. Scena ta jest symbolem przerwanego młodego życia ziemskiego i do
stąpieniem niebiańskiej szczęśliwości (według Ewangelii św. Jana 4, 14-15). 
Po II wojnie światowej pomnik rozebrano, bloki kamienne zrzucono na skraj  
parku, a płyta zaginęła. 

W 1928 roku powstał z inicjatywy Związku Kombatantów7 pomnik k u  czci 
pamięci poległych w wojnach z roku 1864, 1866 i 1870/1871. Usytuowano go 
w pobliżu zamku, na uporządkowanym skwerze pomiędzy Hindenburgstrafte 
a Młynówką (dopływem rzeki Wieprzy). Obecnie skwer nosi nazwę Parku Nie
znanego Żołnierza (przy al. Wojska Polskiego). Był to obelisk w formie czworo
bocznego ostrosłupa, spoczywającego na rozbudowanym cokole. Ściany bocz
ne wypełniono tablicami inskrypcyjnymi, a w zwieńczeniu pomnika umiesz
czono pełnoplastyczną rzeźbę orła z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Całość 
monumentu posadowiona została na trzystopniowym postumencie. 

O d  marca do  października 1945 roku w Darłowie stacjonowała wojskowa 
komendantura radziecka. W ciągu tego kilkumiesięcznego pobytu tych władz 
wraz z rodzinami zmarło kilku ich obywateli. Rosjanie pochowali swoich zmar
łych na prowizorycznym cmentarzu - na rynku miejskim obok fontanny (dwa 
groby?), trzech (?) Rosjan pochowano na terenie dawnego cmentarza przy ko
ściele NMP i w parku przy obecnej Szkole Morskiej - też trzy groby (?). Były 
to mogiły ziemne wygrodzone drewnianym płotem ze sztachet z przywieszoną 
czerwoną, pięcioramienną gwiazdą i tabliczką identyfikacyjną8. 

W pierwszych latach p o  II wojnie światowej pośród polskiego społeczeń
stwa podjęta została ogólnokrajowa inicjatywa budowy Grobu Nieznane
go  Żołnierza - będącego symbolem narodowej pamięci i hołdu składanego 
przez kolejne pokolenia Polaków tym, którzy największą ofiarą okupili wol
ność naszej Ojczyzny. Nowi mieszkańcy Darłowa tuż p o  zakończeniu II woj-
7 Związek Kombatantów powołano w 1848 r. z inicjatywy barona von Tschammera. We

dług statutu Związku, głównym celem było wzmocnienie miłości, wierności i przywią
zania do króla i ojczyzny, kultywowanie pamięci o nieszczęsnych latach 1813-1815, które 
z pewnością są ogromnie ważne dla każdego żołnierza, oraz pomoc dla sierot po zmar
łych żołnierzach i dla biednych towarzyszy. Związek został zreorganizowany po wojnie 
1870/1871. Na początku XX w. należało do niego 388 członków. Wśród nich było czte
rech członków honorowych, sześciu oficerów i 52 weteranów wojennych. Był to naj
większy związek kombatantów w powiecie sławieńskim. 

8 Wg relacji ustnej Jana Skórskiego, osadnika, mieszkańca Darłowa od 1945 r. 
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8. Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej; Riigenwalde an der Ostsee, 1929: 6 

ny światowej uczcili też bezimiennych bohaterów mogiłą ziemną usytuowaną 
na skwerze przy al. Wojska Polskiego, który odtąd nazwali Parkiem Nieznane
go  Żołnierza. Obecnie w tym miejscu ustawiony jest olbrzymi granitowy głaz 
(obelisk) z dwiema tablicami. Jedna z nich, ufundowana przez mieszkańców 
ziemi darłowskiej (1985 rok) upamiętnia bojowników o wolność i demokrację 
1939-1945. Na drugiej  tablicy, ufundowanej  z okazji 60. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej, darłowskie koło Związku Sybiraków i darłowskie miejsko 
-gminne koło Związku Kombatantów RP i BWP złożyło hołd deportowanym 
w latach 1939-1956 i bohaterskim żołnierzom walczącym. Tablicę odsłonięto 
8 maja  2005 roku, a 17 września tego roku parkowi nadano imię gen. Włady
sława Sikorskiego. 

Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, usytuowanym w rozwidleniu uli
cy Stefana Żeromskiego i alei Wojska Polskiego, 8 maja  2010 roku, dla uczcze
nia 65. rocznicy zakończenia II wojny  światowej, samorząd miasta Darłowa 
ufundował tablice poświęcone kombatantom wszystkich frontów i formacji  
wojskowych oraz byłym więźniom politycznym, których prochy spoczywają 
na cmentarzach ziemi darłowskiej. Tablice wykonane z czarnego granitu za
wierają w układzie alfabetycznym wykaz imienny bohaterów. 
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Cmentarze i miejsca pamięci w Darłowie 

Friedhofe u n d  andere Beisetzungsstatten i n  Darłowo 
Zusammenfassung 

Das sichtbare Zeichen des Gedenkens an die Toten ist der Friedhof. Die Zeremo-
nie der Beisetzung eines Verstorbenen an einem gemeinsamen Ort, stammt aus 
der Zeit des Altertums. Anlass dazu gab der schlechte Zustand der Hygiene. 

In Darłowo (Riigenwalde) befand sich der Friedhof, ahnlich wie in allen mittel-
alterlichen Stadten, auf dem Gelande um die Kirche herum, 14. Jh. Im 16. und 17. 
Jh., der Zeit der dynamischen Entwicklung der Stadt, und strenger sanitarer Ge-
setze, wurden immer weniger Tote dort beigesetzt. Schon 1806 wurde auf dem 
Kopfberg aufierhalb der Stadt ein neuer Friedhof angelegt, bis 1945 evangelisch. 
Aus dem 19. Jh. befinden sich hier noch 2 Grabkapellen, die Ziegelsteinmauer und 
ein Granitfindling mit der Aufschrift „1918-Karl Villwock". Inmitten des Friedho-
fes steht die Gertrudkapelle, heute Pfarrkirche, bis 1990 Beisetzungskapelle, ge-
baut ais katholisches Gotteshaus. Nach der Reformation ging sie in den Besitz 
der evangelischen Kirche liber. Die Innenausstattung stammt noch aus jener Zeit. 
Der Pommernforscher Ludwig Bóttger erwahnt bemalte hólzerne Epitaphien: 
2 Segler Christian Jacob Rarsten und Blum von 1760. In der gotischen Marienkir-
che befinden sich in der Grabkapelle die Sarkophage Kónig Erich I (gest. 1459), 
Fiirstin Hedwigs (gest. 1650, Frau des Herzogs Ulrich I.) und Fursten Elisabeth 
(gest. 1653, Frau des Herzogs Boguslaws XIV.). Hier befanden sich auch zahlrei-
che Epitaphien und Tafeln bekannter Personen. Wahrend der Renovierungsar-
beiten 1971 wurde eine Tafel entdeckt mit der Aufschrift „Ratsherr des Kreises 
Christian F. Sturtzenbecher" und das Epitaph des einheimischen Musicus Instru-
mentalis Michael Stoltenborg und Frau Anna Hauenstein (1660). 

Auf dem friiheren Kirchhof befindet sich heute ein Lapidarium zum Gedenken 
aller unbekannter verstorbenen Riigenwalder und Burger aus Darłowo. In fast al
len mittelalterlichen Stadten befanden sich Klóster, in Darłowo/Riigenwalde das 
Karthauser Kloster, gestiftet von Fiirstin Adelaide, der Witwe von Bogusław V. 
Wahrscheinlich wurden Fursten im Kloster beigesetzt, die Mónche dagegen na-
menlos nur mit einem Holzkreuz auf dem Kirchhof, die Prioren mit einem Stein-
kreuz, jedoch auch namenlos. 

Seit 2007 befindet sich in Darłowo ein neuer Friedhof amt der Chopinastr., ca. 
400 m von den Hausern entfernt. Dar kommunale Friedhof ist 4 ha groE, und hat 
Platz fur  ca. 3700 Graber. Bei einer Sterblichkeitsziffer von ca. 120 Tote im Jahr, 
reicht die Beisetzungsmóglichkeit fu r  ca. 30 Jahre. 
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ŁUKASZ BANASZEK, LIDIA WRÓBLEWSKA  Teledetekcja archeologicznych krajobrazów 

I A. Grodzisko w Sławsku: lokalizacja rezultatów prospekcji elektrooporowej na tle wyni
ków pomiarów geomagnetycznych wraz z zestawieniem 3-wymiarowych modeli roz
kładu wartości oporności pozornej zmierzonej układem dipolowym przy odległości 
D = 2, 3 i 4 m, analiza w zakresie 100-350 Om; oprać. Misiewicz, Bogacki, Małkowski 
(201 la), zmienione 

I B. Analiza nachylenia stoków względem stron świata (północ - zielony, zachód - bia
ły, południe - czerwony, wschód - zielony): A - widoczne ślady po orce na dział
kach uprawianych prawdopodobnie przez ludność zamieszkującą obszar grodziska 
w XIX i XX w., B - fundamenty budynków, C - ślady po orce wcześniejszej niż XIX-
wieczna, X-Z lokalizacja przekroju przez model terenu grodziska; oprać, własne 
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ŁUKASZ BANASZEK, LIDIA WRÓBLEWSKA  Teledetekcja archeologicznych krajobrazów 

m-: n 

II A. Analiza „Local Relief Model" modelu terenu grodziska w Starym Krakowie; oprać, 
własne 

II B. Analiza „Local Relief Model" modelu terenu grodziska w Ostrowcu: widoczny nie
wysoki nasyp (A) położony na północny zachód od zewnętrznych obwałowań (okre
ślony przebiegiem równoległych linii czerwonych i niebieskich) o szerokości pomiędzy 
10 a 20 m i wysokości względnej sięgającej 1,2 m; oprać, własne 
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W A C Ł A W  FLOREK Naturalne krajobrazy ziemi sławieńskiej 

10 0 10 20 30 40 50 km 

TYPY KRAJOBRAZU NATURALNEGO 
I JEDNOSTKI FIZYCZNOGRAFICZNE 

Krajobrazy nizinne 

| wydmowy 

_ J  jeziorno-bagienny 

Krajobrazy dolin i równin akumulacyjnych 

den dolinnych 

~] terasów z wydmami 

Krajobrazy mtodoglacjalne 

| równin i wzniesień morenoowych 

J pagórkowaty pojezierny 

| sandrowy pojezierny 

Jednostki fizycznogeograficzne (mezoregiony) 

313.41 Wybrzeże Stawińskie 
313.42 Równina Bialogardzka 

313.43 Równina Stawieńska 
313.44 Wysoczyzną Damnicka 
314.46 Wysoczyzną Polanowska 

— — —  granica powiatu sławieńskiego 

III A. Położenie powiatu sławieńskiego na tle jednostek fizycznogeograficznych wyróżnio
nych przez Kondrackiego (1994), w wersji z Atlasu zasobów, walorów i zagrożeń środo
wiska geograficznego (Kondracki, Ostrowski 1994) 

T Y P Y  KRAJOBRAZÓW NATURALNYCH 
KRAJOBRAZY NIZIN: 
Glacjalne: 

równinne i faliste 

_ j  pagórkowate 

| wzgórzowe 

Fluwioglacjalne: 

] równinne i faliste 

Eoliczne: 

pagórkowate 

KRAJOBRAZY DOLIN I OBNIŻEŃ 
Zalewowych den dolin - akumulacyjne 

równin zalewowych w terenach nizinnych 

Teras nadzalewowych-akumulacyjne 

K I S  I równin terasowych w terenach nizinnych 

Inne: 

] wody 

— • —  granica powiatu sławieńskiego 

# ważniejsze miejscowości 

III B. Powiat sławieński na tle mapy typów krajobrazów naturalnych (Richling, Dąbrowski 
1995, podpisy nieco zmienione) 
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W A C Ł A W  FLOREK Naturalne krajobrazy ziemi sławieńskiej 

Darłowo 

EKosga.li.n; 

KoSZi 

Przeglądowa mapa 
geomorfologiczna 
Pobrzeża Pomorskiego 

± f c t t  1 

wm 2 
j § =  3 

4 

S u s  
\nn e 
[TTTTTTTT 7 
B e  

ĘgN 10 
I 

40 50 km _ j  i 
6 - pradoliny i inne doliny wód roztopowych 
7 - sandry i sandry dolinne 
8 - rynny glacjalne i doliny marginalne 
9 - wydmy nadmorskie 
10 - większe jeziora 
11 - granica Pobrzeża Pomorskiego 
12 - granica powiatu sławieńskiego 

Legenda: 
1 - wysokie wzgórza zbudowane z różnowiekowych osadów spiętrzonych 

glacitektonicznie 
2 - większe wzgórza i pagórki moren czołowych, przeważnie spiętrzonych 
3 - równiny zastoiskowe 
4 - wysoczyzny morenowe, w przewadze płaskie i faliste 
5 - dna dolin rzecznych i równiny akumulacji organogeniczno-mineralnej 

IV A. Powiat sławieński na tle przeglądowej mapy geomorfologicznej Pobrzeża Pomor
skiego (Marsz 1984, podpisy nieco uproszczone) 

POTENCJALNA Legenda: 
NATURALNAPOLSKI 1 " o l s  środkowoeuropejski 

2 - kontynentalne bory mieszane 
3 - żyzna buczyna niżowa 
4 - suboceaniczne śródlądowe bory so

snowe w kompleksie boru świeżego 
5 - niżowe łęgi olszowe i jesionowo-ol-

szowe 
6 - grądy subatlantyckie bukowo-dę-

bowo-grabowe, postać pomorska 
uboga 

7 - grądy subatlantyckie bukowo-dę-
bowo-grabowe, postać pomorska ży
zna 

8 - subatlantycki acidofilny las buko-
wo-dębowy typu pomorskiego 

9 - kwaśna buczyna niżowa 
10 - kontynentalny bór bagienny 
11 - niżowy łęgowy las wiązowo-dę-

bowy 
12 - subatlantycka brzezina bagienna 
13 - wilgotne wrzosowiska atlantyckie 
14 - nadmorski sosnowy bór bażyno-

wy 
15 - subatlantycka wilgotna dąbrowa 

acidofilna 
16 - jeziora 
17 - mszary wysokotorfowiskowe 
18 - granica powiatu sławieńskiego 

50 km 

IV B. Powiat sławieński na tle mapy potencjalnej roślinno
ści naturalnej Polski (Matuszkiewicz 2008, objaśnienia 
nieco uproszczone) 
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W A C Ł A W  FLOREK N a t u r a l n e  k r a j o b r a z y  z i e m i  s ł a w i e ń s k i e j  

Darłowo 

Sławnod 

10 0 10 2 0  3 0  4 0  5 0  

STOPIEŃ SYNANTROPIZACJI KRAJOBRAZÓW 

Stopień synantropizacji krajobrazów 
według regionów fizycznogeograficznych: 

średni 

Większe ośrodki miejskie poza aglomeracjami: 

O powyżej 100 000 mieszkańców 

O 50 000 -100 000 mieszkańców 

O poniżej 50 000 mieszkańców 

; lasy silnie zagrożone przez przemysł 

pozostałe obszary leśne 

parki krajobrazowe 

parki narodowe 

Q rezerwaty przyrody 

jeziora 

— —  granica powiatu sławieńskiego 

Koszal in 

O 

V A .  Powiat sławieński n a  tle m a p y  stopnia synantropizacji  k ra jobrazu  (Kondracki, 
Ostrowski  1994) 

WALORYZACJA ESTETYCZNA KRAJOBRAZÓW 

Stopień walorów estetycznych krajobrazów 
według regionów fizycznogeograficznych: 

średni 

wysoki 

bardzo wysoki 

Stopień urzeźbienia - wysokości względne 
w polach 36 km: 

| do 40 m 

t/771 40-200 m 

Formy rzeźby o szczególnych walorach 
estetycznych: 

I I falezy nadmorskie 
jeziora 

lasy 

— — -  granica powiatu sławieńskiego 

• ważniejsze miejscowości 

10 0 10 2 0  30  4 0  5 0  km 

V B. Powiat sławieński n a  tle m a p y  waloryzacj i  estetycznej k r a j o b r a z ó w  (Kondracki, 
Ostrowski  1994) 

i ławno* 

Darłowo 
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ZBIGNIEW SOBISZ Flora naczyniowa alei i szpalerów 

VI A. Aleja lipowa prowadząca do Warszkówka; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

VI B. Śródpolna aleja lipowa w Gwiazdowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 
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ZBIGNIEW SOBISZ Flora naczyniowa alei i szpalerów 

VII A. Prawa strona elipsy grabowej w Brześciu; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 

VII B. Aleja klonowa w Noskowie; fot. Z. Sobisz, 2011 r. 
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M A R T I N  SCHOEBEL Źródła archiwalne do dziejów miast 
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M A R T I N  SCHOEBEL Źródła archiwalne do dziejów miast 
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JOANNA CHOJECKA Pristaff i jego widoki  miast pomorskich 

W 

RV(J£NVZALDŁ 
/ 

! 

i L i | , • A 

mĘĘJrfjjHHr f ,  ,f in«iYlrbłY« 

%*r ~7 " I S  T 

^Ę^łws 

R V G E N W A L D E ,  

A 1 

W .  i _ i  

^ j y g y  tf w 

# •  ^ 

\'jt i 1' v w v ^ 
* .J—-

s WW \ 4 . (jk* 
j^k:

t ( y i 1 \ i i  j f i r  

X. Widoki Darłowa wg Gottlieba Samuela PristafFa alias Adama Gerschoviusa; Landes-
archiv Greifswald 
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JOANNA CHOJECKA Pristaff i jego widoki  miast pomorskich 
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XI. Widoki Sławna wg Gottlieba Samuela PristafFa alias Adama Gerschoviusa; Landes-
archiv Greifswald 
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M A R I A  W I T E K ,  WALDEMAR W I T E K  Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 

XII A. Sianów, kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki - widok od północnego wscho
du, 2011 r.; fot. W. Witek 

idóM® 

XII B. Darłowo, zajazd, ob. „Gościniec Zamkowy" przy ul. Skłodowskiej-Curie, 2011 r.; 
fot. K. Kontowski 
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M A R I A  W I T E K ,  WALDEMAR W I T E K  Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 

XIII A. Darłowo, zabudowa gospodarcza Młyna Kukułka przy ul. Buczka, 2011 r.; 
fot. W. Witek 

XIII B. Polanów, dom młynarza 
przy ul. Młyńskiej - widok od po
dwórza, 2011 r.; fot. W. Witek 
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M A R I A  W I T E K ,  WALDEMAR W I T E K  Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 

XIV A. Sławno, dom mieszkalny przy ul. Chopina, 2011 r.; fot. W. Witek 

XIV B. Darłowo, budynek bramny przy ul. Bogusława X, 2011 r.; fot. K. Kontowski 
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M A R I A  W I T E K ,  WALDEMAR W I T E K  Zabudowa ryglowa w przestrzeni miast 

XV A. Darłowo, budynek gospodarczy, obiekt usługowy przy Placu Zamkowym, 2011 r.; 
fot. W. Witek 

XV B. Darłowo, wnętrze nowe
go domu w zabudowie Starego 
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Białogard (Belgard) 155, 180, 190, 193, 

227, 231, 233, 262, 280, 322, 323 
Biesowice 237 
Bobolice (Bublitz) 149, 193, 238, 241, 

254, 259, 269, 286, 290, 298, 322, 323 
Bobolin 97 
Bobrowice (Bewersdorf) 85, 92, 99, 165 
Bobrowniki 329 
Boleszewo 237 
Borkowo 7, 13, 37, 358 

Boryszewo 138 
Brandenburgia 197, 202, 319 
Brzeście (Hohenzollerndorf) 8, 24, 26, 

35, 116, 118, 120, 122, 387 
Bublitz -> Bobolice 
Bucków Pom. -> Bukowo 
Budapeszt 26 
Bug 314 
Bukowo (Bucków Pom.) 237 
Bukowo Morskie (See Bucków) 138, 139, 

140, 150, 192, 197, 342 
Bukowo, jezioro 86, 87, 90, 91, 101, 107 
Butów -> Bytów 
Bydgoszcz 308, 349, 350, 351 
Bytów (Butów) 170, 174, 193, 231, 232, 

233, 238, 240, 242, 243, 256, 260, 262, 
276, 280, 293, 298, 322 

Bzowo (Besow) 84, 113 

Cam(m)in -> Kamień Pomorski 
Chociebuż (Cottbus) 185 
Chociwel (Freienwalde) 194 
Chropawiec (Rauher Berg) 112 
Cisowo 85, 98, 129, 158 
Coccejendorf -> Radosław 
Colberg -> Kołobrzeg 
Cottbus -» Chociebuż 
Czaplinek 254, 368 
Człuchów 150, 322 

Daber -> Dobra 
Damgarten 193 
Damm -> Szczecin-Dąbie 
Dania 316 
Danzig -> Gdańsk 
Darłowo (Riigenwalde) 8, 9, 12, 13, 23, 

26, 29, 39, 85, 89, 90, 91, 94, 98, 99, 
102, 103, 104, 107, 127-135, 137-142, 
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146-148, 153, 155, 159, 163, 170, 195, 
200, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 
217, 218, 220, 229, 231, 232, 233, 235, 
238, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 248, 
249, 250, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 
261, 262, 264, 266, 267-300, 304, 307, 
308, 313-356, 357-377, 388, 390, 392, 
393, 394, 395, 396 

Darłówko (Rugenwaldermiinde) 84, 268, 
269, 277, 278, 280, 287, 290, 291, 292, 
293, 350, 372 

Daszyna 148 
Dąbki 7, 12, 89, 90 
Demmin 194 
Dobra (Daber) 193 
Dobrzany (Jakobshagen) 194 
Drawsko Pomorskie 254, 274, 280, 292, 

322 
Drezno 320 
Drozdowo 290 
Duninowo 238 
Dzierżęcin 98 
Dzierżęcinka, rzeka 97 
Dzisna 202 

Egipt 335, 349 
Europa 15, 41, 46, 68, 76, 77, 79, 157 

Flandria 302 
Francja 138, 223, 224, 239, 335 
Franzburg 194 
Freienwalde -> Chociwel 

Garbno 237, 329 
Garz an der Oder 194 
Garz in Rugen 194 
Gdańsk (Danzig) 10, 13, 48, 105, 119, 

121, 150, 154, 156, 157, 184, 185, 189, 
190, 192, 198, 230, 243, 263, 264, 285, 
308, 370 

Gingst 194 
Głębocko 237, 243 
Głownica, rzeka 133, 141 
Gniezno 302 

Golczewo (Giilzow) 194 
Goleniów (Gollnow) 149, 194 
Gollnow -> Goleniów 
Gołogóra 237, 286 
Gorzebądz 148 
Górzyca 327 
Gotlandia 316 
Góra Chełmska 155, 219, 227 
Górsko 85 
Grabowa, rzeka 83, 84, 86, 89, 90, 92, 93, 

97, 98, 102, 107, 207, 209, 210, 220, 
277, 278, 365 

Gralewo 202 
Grecja 335 
Greifenberg -» Gryfice 
Greifenhagen -> Gryfino 
Greifswald 40, 125-143, 156, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 197, 
198, 250, 270, 274, 275, 281, 285, 286, 
293, 296, 297, 388, 389, 390, 391 

Grimmen 194 
Gross-Born 303, 311 
Gryfice (Greifenberg) 194 
Gryfino (Greifenhagen) 194 
Grzmiąca 233 
Giilzow -> Golczewo 
Giitzkow 190, 194 
Gwiazdowo (Quasdow) 115, 122, 123, 

326, 386 

Hamburg 9, 273, 286 
Hinterpommern -> Pomorze Tylne 
Hohenzollerndorf -> Brzeście 
Hohnstein 303 
Holzgraben -> Kanał Drzewny 

Inowrocław 302 

Jakobshagen -» Dobrzany 
Jałta 301 
Janiewice (Jannewitz) 110, 117, 120, 237 
Janiewickie Bagno 94 
Jannewitz -> Janiewice 
Jarmen 194 
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Jarosławianka, rzeka 65,66, 67,69,91, 94 
Jarosławiec 38, 39, 40, 84, 85, 87, 88, 92, 

94, 107, 287, 289, 290 
Jena 105 
Jezierzany 89 
Jeżyczki 84 
Jugosławia 335 

Kamienny Most (Steinerne Briicke) 112 
Kamień Pomorski (Cammin, Kammin) 

128, 193 
Kammin -> Kamień Pomorski 
Kanał Drzewny (Holzgraben) 162, 163, 

165, 166 
Kanał Główny 89 
Kanin 98, 287 
Karlino (Kórlin a.d. Persante) 180, 189, 

193, 254, 269, 298 
Kartuzy 151, 155 
Karwice 237, 282 
Kazań 333 
Kazimierz Pomorski 190 
Klasztorna, rzeka 89 
Kłos 227 
Kolberg -> Kołobrzeg 
Kołobrzeg (Kolberg, Colberg) 12, 146, 

147, 180, 193, 224, 231, 233, 246, 250, 
264, 269, 274, 280, 313, 322, 323, 339, 
350 

Kopań, jezioro 86, 87, 89, 91, 107 
Kopfberg 358, 366, 374, 377 
Kórlin a.d. Persante -> Karlino 
Korzybie (Zollbriick) 95, 112, 114, 170 
Kosierzewka, rzeka 69, 70, 71, 73 
Kosierzewo 69, 286 
Kóslin -> Koszalin 
Koszalin (Kóslin) 30, 46, 73, 121, 125, 

126, 127, 135, 136, 137, 155, 156, 157, 
158, 170, 180, 183, 193, 197, 202, 203, 
204, 208, 212, 219, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 232, 236, 239, 240, 241, 
242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 
254, 255, 256, 257, 259, 262, 263, 264, 
266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 285, 
286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 
297, 298, 299, 303, 306, 310, 312, 313, 
322, 326, 339, 341, 345, 346, 350, 355, 
356, 367, 376 

Kowalewice 66, 67, 69, 73, 102 
Krąg 290, 336 
Królestwo Polskie 158, 190 
Królestwo Pruskie 55 
Królewo 287 
Krupy 328 
Kuckucks Muhle -> Młyn Kukułka 
Kukułka -> Młyn Kukułka 
Kulice (Kiilz) 12, 36, 42 
Kulz -> Kulice 
Kwasowo (Quatzow) 110, 111, 119, 120, 

121, 122, 123, 165, 170, 243 

Labes -> Łobez 
Lantow -» Łętowo 
Lasek Strzelecki (Schutzenwaldchen) 178 
Laski 286, 290 
Lassan 194 
Lasy Starokrakowskie 99 
Lauenburg -> Lębork 
Leba -> Łeba 
Lehmhaus Siedlung 174 
Lejkowo 286 
Lębork (Lauenburg) 194, 229, 268, 280, 

291,322, 323 
Lohmiihlengraben -> Młynówka 
Loitz 190, 195 

Łącko 89, 106, 290 
Łeba (Leba) 194, 254, 268, 280 
Łętowo (Lantow) 95, 115 
Łętowskie, jezioro 86, 92 
Łobez (Labes) 194 
Łożnica 202 
Łużyce 185, 286 

Magdeburg 188 
Malbork 26, 77 
Malechowo 13, 23, 29, 39, 328 
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Marburg 156, 188 
Marien Paradiess 190 
Marienfliess 190 
Marienkron 127, 138,156, 376 
Mariethron 190 
Marszewo 84 
Masłowice 287 
Massów -> Maszewo 
Maszewo (Massów) 195 
Mazów 92, 101, 106 
Mącznik 85 
Miastko (Rummelsburg) 38, 146, 148-149, 

155, 157, 159, 195, 227, 237, 238, 242, 
243, 246, 256, 259, 260, 262, 268, 269, 
279, 280, 286, 322 

Międzybórz 203 
Mława 303,311 
Młyn Kukułka (Kuckucks Miihle) 178, 

205, 206, 207, 393 
Młynówka (Lohmiihlengraben) 162,166, 

206, 208,210, 374 
Modła, jezioro 94, 107 
Morze Bałtyckie -» Bałtyk 
Moszczenica (Motze), rzeka 87, 99, 107, 

141, 162, 164, 165, 166, 172 
Moszczeniczka, rzeka 92, 96 
Motze -> Moszczenica 
Możdżanowo 287 

Nacław 237 
Nacmierz 97, 287, 359 
Narew 303 
Naugard -> Nowogard 
Neu Warschkow -> Warszkówko 
Neue Promenade 168, 173 
Neustettin -> Szczecinek 
New York 105, 156 
Niemcy 12, 42, 76, 232, 243, 253, 254, 

259, 263, 264, 265, 267, 274, 280, 281, 
323, 328, 342, 346 

Niemica 236, 326 
Niesky 286 
Niż Środkowoeuropejski 82 
Norwegia 315, 316, 368 

Nosalin 31, 84, 85 
Noskowo (Notzkow) 9, 113, 118, 119, 

120, 123, 237, 290, 387 
Notzkow -> Noskowo 
Nowe Sławno 141 
Nowogard (Naugard) 195 

Odra 157,314 
Okonek (Ratzebuhr) 195, 254 
Osieki Koszalińskie 190 
Osowo (Wussow) 69, 157 
Ostrowiec (Sławieński) (Wusterwitz) 9, 25, 

40,46,48,69, 70,72, 73,79, 326, 382 
Ostrowieckie, jezioro 69, 70 
Ostsee -> Bałtyk 

Pagórki Nacmierskie 91, 97 
Pasewalk 195 
Penkun 190, 195 
Pęciszewko 237 
Pękanino 290 
Pieńkowo 243, 287 
Pieszcz 287, 290 
Piła 303 
Platę -> Płoty 
Płoty (Platę) 195 
Pobrzeże Koszalińskie 82 
Pobrzeże Południowobałtyckie 82 
Pobrzeże Pomorskie 82, 105, 384 
Pobrzeże Zachodniopomorskie 82 
Pojezierze Bytowskie 82 
Pojezierze Południowobałtyckie 82 
Pojezierze Pomorskie 82 
Pojezierze Zachodniopomorskie 82 
Polanki 150 
Polanów (Pollnow) 8, 11, 12, 13, 23, 26, 

29, 40, 128, 129, 138, 139, 146, 149-
150, 155, 157, 159, 176, 195, 207, 208, 
209, 210, 219, 220, 238, 241, 244, 245, 
246, 247, 249, 262, 266, 268, 269, 270, 
271, 276, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 293, 308, 336, 393 

Police (Pólitz) 195 
Pollitz 150 
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Pollnow -> Polanów 
Polnica 150 
Polnica, rzeka 150 
Polska 11,12,15,16,17,18,24,27, 30, 33, 

41, 42, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 93, 103, 
104, 105, 106, 111, 115, 120, 121, 146, 
154, 157, 158, 280, 301, 302, 311, 314, 
336, 343, 348, 350, 384 

Polzin -> Połczyn-Zdrój 
Połczyn-Zdrój (Polzin) 195, 203, 227, 

280, 290 
Pomiłowo 85, 92, 99 
Pommern -> Pomorze 
Pomorze (Pommern) 43, 81, 82, 84, 85, 

103, 104, 106, 111, 121, 126, 132, 135, 
136, 138, 142, 149, 154, 156, 157, 158, 
159, 165, 167, 180, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 197, 198, 219, 221, 224, 
228, 233, 242, 246, 250, 254, 255, 257, 
259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 271, 
279, 282, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
311, 315, 321, 325, 336, 339, 343, 347, 
356, 360, 361, 362, 369, 396 

Pomorze Gdańskie 13, 121, 185, 186 
Pomorze Nadwiślańskie 283 
Pomorze Przednie (Vorpommern) 137, 

154, 156, 186, 190, 191, 197,219 
Pomorze Sławieńsko-Słupskie 13 
Pomorze Środkowe 12, 36, 42, 46, 59, 

145, 155, 156, 157, 199, 201, 219, 265, 
313, 319, 322, 324, 331, 332, 339, 345, 
351, 362, 370, 376 

Pomorze Tylne (Hinterpommern) 121, 
127, 145, 156, 157, 191, 219, 240, 242, 
251, 253, 255, 256, 266, 297, 299 

Pomorze Zachodnie 41, 120, 122, 137, 
145, 154, 155, 156, 157, 183, 190, 191, 
199, 202, 263, 264, 265, 297, 298, 299, 
314, 319, 333, 338, 347, 350, 376 

Postomino 12, 23, 29, 33, 38, 85, 91, 93, 
98, 103, 104, 107, 287, 290, 328, 359, 
360, 376 

Powalice 329 
Poznań 7,15,17, 21, 23,26, 30, 31, 33, 38, 

41, 42, 43, 45, 46, 48, 59, 64, 77, 104, 
122, 155, 156, 181, 197, 230, 263, 264, 
265, 297, 298, 301, 302, 307, 311, 343, 
355, 376 

Pólitz -» Police 
Prusy 10, 12, 55, 154, 223, 224, 225, 226, 

227, 229, 232, 233, 234, 236, 241, 258, 
263, 264, 265, 267, 272, 275, 279, 285, 
286, 289, 291, 295 

Pruszcz Gdański 145, 298 
Pruszków 311 
Prużana 302 
Przemysławie 92 
Przystawy 329 
Pszczółki 149 
Pyrzyce (Pyritz) 195, 265 

Quasdow -> Gwiazdowo 
Quatzow -» Kwasowo 

Radosław (Coccejendorf) 85, 308 
Radosławka, rzeka 87, 99 
Radunek 302 
Ratzebuhr -> Okonek 
Rauher Berg -> Chropawiec 
Reblino 290 
Regenwalde -> Resko 
Reknica, rzeka 83, 87, 92, 93, 97, 107 
Resko (Regenwalde) 195 
Rębielcz 149 
Richtenberg 195 
Rokitno 148 
Rosja 335 
Rosocha 326 
Równina Sławieńska 82, 83, 93, 96 
Równina Słupska 82 
Rugia (Riigen) 130,148,187,188,189,193, 

194,197 
Rummelbahn 149 
Rummelbriick 149 
Rummelsburg -> Miastko 
Rusinowo 97, 328 
Rusko 359 
Riigen -> Rugia 
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Riigenwalde -> Darłowo 
Riigenwaldermunde -> Darłówko 
Ryga 9 
Rzesza II 12, 222, 241, 245, 264, 323 
Rzesza III 259, 260, 261, 263, 265, 289 
Rzyszczewo 237, 328 

Sagard 195 
Samarkanda 36 
Schlawe -> Sławno 
Schiitzenwaldchen -> Lasek Strzelecki 
Schwerin 125, 126, 135, 137 
See Bucków -» Bukowo Morskie 
See Suckow -> Żukowo Morskie 
Segenberg -» Żabno 
Sianów (Zanów) 8, 10, 11, 13, 23, 29, 39, 

40, 128, 129, 134, 138, 139, 142, 146, 
150-151, 155, 159, 196, 200, 201, 202, 
212, 215, 217, 219, 220, 238, 241, 242, 
246, 254, 256, 268, 269, 270, 271, 276, 
277, 280, 284, 287, 288, 289, 290, 293, 
296, 392 

Sieradz 148 
Sigurdshof -> Wyszkowo 
Silberberg -> Srebrnogóra 
Sińczyca 84 
Skandynawia 47 
Skibno 287, 288 
Sławieńskie Błota 94 
Sławno (Schlawe) 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 
30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 50, 51, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 
85, 87, 94, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 
107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 
121, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 152-
153, 155, 157, 159, 161-181, 195, 200, 
205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 219, 
220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 
251, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267-300, 301-312, 
324, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 
335, 338, 339, 347, 349, 355, 376, 389, 
391, 394 

Sławsko (Alt Schlawe) 17, 23, 24, 25, 26, 
27, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 72, 
73, 75, 78, 79, 84, 85, 90, 92, 103, 133, 
152, 153, 165, 172, 174, 178, 328, 329, 
381 

Słonowice 290 
Słupia, rzeka 97, 298 
Słupsk (Stolp) 12, 13, 21, 30, 42, 81, 103, 

106, 109, 121, 125, 136, 155, 157, 158, 
166, 167, 168, 170, 174, 178, 180, 190, 
195, 221, 224, 225, 228, 229, 230, 232, 
233, 234, 240, 241, 242, 245, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 
273, 274, 278, 279, 280, 282, 283, 286, 
287, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 
298, 303, 306, 308, 311, 313, 316, 322, 
333, 339, 345, 349, 351, 360, 362, 370, 
396 

Smardzewo 92, 99 
Srebrnogóra (Silberberg) 113 
Staniewice 31, 84, 100, 103, 326 
Stara Dobrzyca 202 
Stargard i.P. -> Stargard Szczeciński 
Stargard Szczeciński (Stargard i.P.) 185, 

190, 195, 230, 298 
Stary Kraków (Alt Kraków) 25,26,40,46, 

48, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 79, 91, 94, 
99, 100, 110, 118, 119, 120, 123, 382 

Steinerne Briicke -> Kamienny Most 
Stettin -> Szczecin 
Stobnica, rzeka 93, 99, 107 
Stolp -> Słupsk 
Stralsund 187, 189, 196 
Stramehl -> Strzmiele 
Strzelno 302 
Strzmiele (Stramehl) 196 
Stuttgart 105, 298 
Sucha Koszalińska 202 
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Suchań (Zachan) 196 Visba 316, 345 
Suckow -> Żukowo Vorpommern -> Pomorze Przednie 
Sulechowo 326 
Sulechówko 237 Wałcz 322 
Sulimice 84, 287 Wangerin -> Węgorzyno 
Sycewice 287 Warcino 117, 237, 279, 350 
Sydow -> Żydowo Warna 349 
Szczecin (Stettin) 10, 30, 36, 41, 42, 46, Warpe 196 

73, 78, 103, 119, 120, 125, 126, 127, Warszawa 12, 30, 35, 41, 42, 48, 77, 103, 
128, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 104, 105, 106, 121, 135, 154, 157, 158, 
139, 140, 155, 156, 157, 158, 161, 174, 263, 264, 265, 302, 303, 311, 320, 332, 
180, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 333, 335, 336, 339, 346, 376 
191, 195, 198, 199, 201, 204, 219, 222, Warszkowo (Alt Warschkow) 17, 39, 98, 
224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 110, 114, 123, 165, 166, 167, 172, 174, 
236, 237, 238, 242, 243, 249, 250, 256, 178, 326 
257, 258, 259, 262, 263, 265, 266, 273, Warszkówko (Neu Warschkow) 114, 120, 
274, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 285, 122, 386 
286, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, Weimar 154 
299, 300, 316, 318, 320, 321, 323, 331, Weimarska Republika 222, 243, 244, 253, 
336, 338, 339, 341, 349, 350, 353, 376 255, 264, 266, 299 

Szczecin-Dąbie (Alt-Damm, Damm) 193 Wendisch Tychów -> Tychowo (Sławieńskie) 
Szczecinek (Neustettin) 195, 227, 233, Wenezuela 18, 41 

274, 279, 280, 322, 324, 359, 361 Werben 196 
Szwecja 315, 316, 335, 346, 368 Węgorzyno (Wangerin) 196 

Wicie 39, 94, 107 
Ściegnica 110 Wicko, jezioro 84, 86, 87, 89, 91 
Ściegnica, rzeka 87, 102, 107, 110 Wielka Brytania 16 
Świerczyna 286 Wieprza (Wipper), rzeka 12, 17, 24, 25, 
Świerzno 203 35, 41, 50, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 

65, 66, 77, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 
Treptow an der Rega -> Trzebiatów 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
Treptow an der Tollensee 185, 196 104, 105, 106, 107, 118, 133, 141, 153, 
Tribsees 196 162, 163, 164, 166, 168, 174, 178, 203, 
Trzebiatów (Treptow an der Rega) 40,185, 205, 218, 220, 277, 278, 279, 292, 297, 

196, 369 324, 342, 348, 355, 370, 374 
Tychowo (Sławieńskie) (Wendisch Tychów) Wilkowice 84, 85, 92 

9, 84, 99, 110, 112, 113, 114, 120, 121, Wipper -> Wieprza 
122,123,237,238,326, 327,328,329 Włochy 239 

Tyn 102 Wolgast (Wołogoszcz) 196, 315 
Wolin (Wollin) 189, 196 

Ueckermiinde 196 Wollin -> Wolin 
Usedom -> Uznam Wołogoszcz -» Wolgast 
Uzbekistan 36 Wrześnica 17, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 
Uznam (Usedom) 190, 196 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 58, 
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61, 62, 63, 64, 71, 72, 77, 78, 79, 90, 99, 
103, 106 

Wrześnica, rzeka 87, 107 
Wussow -> Osowo 
Wusterwitz -> Ostrowiec (Sławieński) 
Wybrzeże Słowińskie 82, 83 
Wygonki 149 
Wysoczyzną Polanowska 82, 83 
Wyszkowo (Sigurdshof) 113, 114, 120 
Wzgórza Barzowickie 83, 91, 93, 96, 97 

York 26 

Zachan -> Suchań 
Zagórzyn 84 
Zakrzewo 329 
Zaleskie 287, 290 
Zanów -> Sianów 
Złakowo 290 
Złocieniec 280 
Złotów 322 
Zollbriick -> Korzybie 
Zwickau 188 

Żabno (Segenberg) 84, 119 
Żegocino 237, 286, 290 
Żukowo (Suckow) 114, 115, 117, 120, 122 
Żukowo Morskie (See Suckow) 90 
Żydowo (Sydow) 157, 170, 288, 289 
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Fundacja „Dziedzictwo" powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem jest  sze
roko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych ziemi sławieńskiej, 
a także ochrona kra jobrazu kulturowego, którego częścią jest  dziedzictwo ar
cheologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym 
wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu w y n i k ó w  
tych badań, wspomaganiu  działalności konserwatorskiej,  współpracy z wła
dzami lokalnymi w aktywnej  ochronie dziedzictwa kulturowego i włączaniu 
g o  w życie społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzują
cej zabytki i kra jobraz  kul turowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania  
dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na  kształtowanie świadomości  hi
storycznej i szacunku dla świadectw przeszłości. 

O d  2002 roku Fundacja organizuje  konferencje  naukowe pn.  „Histo
ria i kultura ziemi sławieńskiej" i w y d a j e  druk iem materiały pokonferencyj-
ne. Pierwsze dwie  konferencje  poświęcone były dzie jom Sławna i najbliższej  
okolicy. Tematem trzeciej była historia g m i n y  Postomino, a czwartej  - g m i n y  
Malechowo. Piąta konferencja dotyczyła dzie jów w s i  powiatu sławieńskie-
go, głównie z obszaru g m i n y  Postomino, a szósta - historii g m i n y  Darłowo. 
Treścią s iódmej  konferencji  stały się dzieje g m i n y  Sławno. Ó s m a  konferencja  
przeprowadzona w Iwięcinie zajmowała się dziejami miasta i g m i n y  Sianów, 
a dziewiąta dotyczyła przeszłości miasta i g m i n y  Polanów. 

Obecny - XI tom - zawiera materiały z konferencji,  która miała miej
sce w 2012 roku na  Z a m k u  w Darłowie. Jej tematem była przeszłość ośrod
k ó w  miejskich powiatu sławieńskiego. 
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