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Paradoksy bogactwa (nie?)szczęśliwej 
gminy: wady zaletami 
czy zalety wadami?

Jan Sroka (Sławno)
Włodzimierz Rączkowski (Poznań)

Wprowadzenie: gmina na końcu świata?

W ostatnich publikowanych zestawieniach statystycznych woje
wództwa zachodniopomorskiego gmina Sławno znajduje się w grupie naj
słabszych (Krüger 2008). Czy jest to wynik jej peryferycznego położenia 
w stosunku do stolicy województwa? Taka sugestia wskazywałaby na 
może mało demokratyczne zarządzanie województwem i mogłaby być 
formą oskarżenia władz za nieodpowiednią politykę. A może winy za taki 
stan należy szukać gdzie indziej — w jej położeniu geograficznym, zaso
bach, historii? Gmina Sławno ma specyficzne położenie geograficzne — 
leży prawie w połowie drogi pomiędzy Koszalinem a Słupskiem i przecię
ta jest dwoma ważnymi arteriami komunikacyjnymi: linią kolejową 
Gdańsk-Szczecin oraz drogą Nr 6, również łączącą Szczecin (a nawet 
Berlin) z Gdańskiem. Z perspektywy rozwoju gospodarczego taka lokali
zacja wydaje się być doskonała. Przecież jednym z fundamentalnych kry
teriów podejmowania decyzji ekonomicznych w kwestii lokalizacji nowych 
zakładów pracy jest właśnie sieć komunikacyjna, a gmina Sławno ma 
jeszcze dodatkowo dobre połączenia z Darłowem, Ustką czy Polanowem 
(Tabl. I: A). Same zalety. Co zatem stoi na przeszkodzie dynamicznemu 
rozwojowi ekonomicznemu?

Może powodem są inne czynniki geograficzne? Z analizy mapy gminy 
wynika, że na jej obszarze znajduje się długi fragment doliny Wieprzy,
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kilka dużych kompleksów leśnych, zajmujących około 41% powierzchni 
gminy, kilka większych i mniejszych jezior (np. Mielczarski, Sroka, Żu
kowski 2004). To niewątpliwie wspaniałe komponenty zasobów przyrod
niczych gminy. Czy ich obecność przeszkadza w rozwoju przemysłu? Czy 
ich obecność może stymulować rozwój przemysłu turystycznego?

A może zasoby przyrodnicze to zbyt mała atrakcja turystyczna? Pod 
tym względem jest przecież ogromna konkurencja na prawie całym Po
morzu. Czy zatem zasoby dziedzictwa kulturowego mogą zostać wykorzy
stane w rozwoju turystyki? Pod tym względem gmina Sławno dysponuje 
nieprawdopodobnym, unikatowym bogactwem, nieporównywalnym z są
siednimi gminami. I co z tego wynika? Czego jeszcze potrzeba, by prze
stać być ‘czerwoną latarnią’?

1. Kilka słów o walorach przyrodniczych

Czy pomorska gmina niemająca dostępu do morza może dyspo
nować jakimiś walorami przyrodniczymi? W potocznej opinii właśnie 
piaszczyste bałtyckie plaże to największy walor przyrodniczy przyciąga
jący turystów. Gmina Sławno tego nie ma - może tylko pozazdrościć gmi
nie Darłowo czy Postomino. Ale czy to oznacza, że nie ma niczego do za
oferowania? Przeciwnie. Południowa i południowo-wschodnia część gminy 
to pięknie ukształtowana pagórkowata morena (por. Florek, Florek 
2007). Wraz z dolinami Wieprzy i Reknicy oraz rozległymi kompleksami 
leśnymi i Jeziorem Łętowskim (por. E. Florek w tym tomie) tworzy nie
zwykle urokliwy obszar ciszy i spokoju z dala od gwaru, hałasu i tłumu 
Darłówka, Jarosławca czy Ustki.

Równie atrakcyjne są lasy w okolicy Starego Krakowa oraz Wrześni- 
cy. Oprócz lasów atrakcją może być meandrująca Wieprza, unikatowe 
miejsca występowania rzadkich i chronionych roślin czy zwierząt (por. 
Górska, Antczak w tym tomie oraz Żmuda w tym tomie). Również pod 
względem krajobrazowym okolice Sławna mogą konkurować z innymi 
regionami na Pomorzu (Tabl. I: B).

Wśród przyrodniczych walorów gminy Sławno wymienić można rów
nież takie, które zostały ukształtowane przez człowieka. Są zatem za
równo przyrodnicze, jak i kulturowe. Do najważniejszych z pewnością 
trzeba zaliczyć należące do najstarszych w Polsce aleje lipowe w Kwaso- 
wie, Janiewicach i Tychowie (ta ostatnia podwójna!) (por. Sobisz w tym 
tomie). Czy spacer lub przejażdżka konna albo rowerem taką aleją lipową
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z prawie 300-letnimi drzewami nie zrobi wrażenia na turyście? Również 
roślinność dawnych parków przydworskich czy cmentarzy może stanowić 
atrakcję dla przybyszy z innych części Polski lub z innych krajów.

2. Walory kulturowe

Chyba żadna z okolicznych gmin nie może poszczycić się takim 
bogactwem zasobów kulturowych, jak gmina Sławno. Sławno i najbliższa 
okolica ma długą i bogatą historię. Mimo burzliwych dziejów i licznych 
zniszczeń, zwłaszcza w 1945 roku (i później), do naszych czasów zachowa
ło się wiele z przeszłości - widoczne jeszcze w krajobrazie stanowiska 
archeologiczne, wsie o średniowiecznych korzeniach z licznymi budyn
kami o konstrukcji ryglowej, gotyckie kościółki w: Boleszewie, Rzyszcze- 
wie, Sławsku, Starym Krakowie, Tychowie i Żukowie, pałace (Tabl. II: A) 
i parki (zob. Sobisz w tym tomie), a także pozostałości XIX-wiecznej 
i z początków XX wieku architektury użytkowej (młyny, śluzy, mleczar
nie, zabudowania administracji lasów - por. M. Witek, W. Witek w tym 
tomie oraz Suhr w tym tomie) oraz wiele innych.

Zasoby kulturowe znajdujące się dziś na terenie gminy zaczęły po
wstawać już w epoce kamienia. W środowisku archeologicznym /nans 
są najstarsze stanowiska z materiałami kostnymi i krzemiennymi ze 
Sławska czy Warszkowa (por. Skrzypek w tym tomie). W kolejnych epo
kach człowiek osiedlał się, eksploatował środowisko i pozostawił po so
bie liczne ślady. Nie ma wsi w gminie Sławno, na polach której nie 
znajdowałoby się jakieś ważne stanowisko archeologiczne (najbardziej 
znane jest chyba cmentarzysko z przełomu er w Warszkowie - Wołą- 
giewicz 1966). W dalszym ciągu wszędzie można trafić na znaczące od
krycia (np. w Gwiazdowie w 1992 roku - rye. 1). Prowadzone w latach 
80. i 90. XX wieku badania wykopaliskowe objęły tylko kilka z nich, 
między innymi: zespół obozowisk pasterskich z końca epoki brązu 
w Sławsku (stan. 5 - Marciniak, Rączkowski 1991), zespół osad z prze
łomu er w Warszkowie (stan. 26, 27 i 30 - Kasprowicz 1992, 2003), osa
dę z wczesnego średniowiecza w Warszkowie (stan. 26 - Szymczak 
1995) czy cmentarzysko z początków epoki żelaza w Brześciu (stan. 13 - 
Krajewski, Marciniak 1989/1990).

Najbardziej spektakularny jest jednak zespół stanowisk wczesnośred
niowiecznych z okolic Wrześnicy. Obejmuje grodzisko wczesnośrednio
wieczne (stan. 7) oraz kilka cmentarzysk kurhanowych. Jest to jeden 
z najciekawszych zespołów archeologicznych na Pomorzu, któremu po-
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Rye. 1. Wyposażenie grobu z IV-V wieku n.e. odkrytego w 1992 roku w Gwiazdowie, stan. 84
(AZP 12-26/130)

święcono już sporo publikacji (np.: Maleszka 1998; Niesyty, Hoppel 1998; 
Latałowa, Rączkowski 1999; Zapłata, Tschan 2001; Zapłata 2003; Rącz
kowski 2003). Ten zespół (w powiązaniu z grodem w Sławsku) jest ważny
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również ze względu na rolę, jaką odegrał w genezie i rozwoju Księstwa 
Sławieńskiego do XIV wieku (Rączkowski 1993; 1999). Taką historią 
i takimi śladami po niej niewiele gmin może się pochwalić.

Kolejne lata i wieki przyniosły zakładanie wsi na prawie niemieckim 
(wiele z nich zachowało swój pierwotny placowy/owalnicowy plan) czy 
budowę wiejskich kościołów (ryc. 2, 3), z których niektóre są dziś perłami 
wiejskiej architektury gotyckiej (np. kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apo
stołów w Sławsku — zob. Rączkowski 1996). Kolejne jeszcze dziś widoczne 
zmiany to osadnictwo XIX-wieczne (Radosław - Krause 2006), a nawet 
z początków XX wieku (Brzeście).

At Ur*«*»-*'I łT ***
**+r**TU***f JĘmkmm • rMiT2 ,1* ~~ ”»«»<4 i . <• *Ł<t *

Ryc. 2. Rudolf Hardow, Kościół w Starym Krakowie, 1921, rysunek tuszem, 29,9 x 29,4
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Ryc. 3. Rudolf Hardow, Kościół w Sławsku, rysunek, 1919 (reprodukcję udostępnił
Gerhard Toepper z Münster)

3. O niematerialnych zasobach kulturowych

Walory kulturowe, które w wielkim skrócie przedstawiliśmy, są 
łatwe do zweryfikowania w konkretnych miejscach. Lecz nie zaistnieją 
one ani w świadomości mieszkańców, ani nie staną się magnesem dla 
zwiedzających, jeżeli nie są ściśle powiązane z niematerialnymi zasobami 
kulturowymi. Same w sobie pozostaną martwe, niezagospodarowane 
(nawet w zmienionej formie). Zatem, istotnym elementem pozostają wa
lory niematerialne, które trudno zmierzyć, policzyć, pokazać. Składają się 
z wielu elementów i oczywiście nie wszystkie da się omówić.



B. Krajobraz doliny Wieprzy w okolicy Gwiazdówka. 
Fot. W. Rączkowski, 19.07.2007

TABLICA I

A. Schematyczna mapa gminy Sławno. Oprać. K. Kontowski

iUJPSK

Darłowo
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TABLICA II

A. Pałac w Noskowie na widokówce z 1916 roku

B. Uczestnicy festynu „Sobota na grodzisku” utworzyli w 2005 roku krąg 
w miejscu, gdzie znajdował się główny gród Księstwa Sławieńskiego, 
budując metaforyczną więź z przeszłością. Fot. W. Rączkowski, 16.07.2005
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Wójt gminy w 2001 roku analizując politykę gminy Sławno w zakresie 
zasobów środowiska kulturowego, wskazał, że na ówczesną liczbę miesz
kańców, wynoszącą około 9000 osób, zaledwie około 160 miało wyższe 
wykształcenie (Stefanowski 2002: 115). Dziś zapewne sytuacja jest lep
sza, lecz w dalszym ciągu raczej niezadowalająca. Zatem, wykształcenie 
mieszkańców może być czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na 
słabe wykorzystanie ogromnych zasobów (kulturowych i przyrodniczych), 
jakie znajdują się w gminie. Powoduje on bowiem, że z jednej strony brak 
jest zrozumienia dla istniejących zasobów (por. Rączkowski, Sroka 2002; 
Rączkowski 2006), a z drugiej kontynuowana jest tradycja kulturowa, 
w której dziedzictwo nie odgrywa istotnej roli. Specyfika społeczno-kul
turowa okolic Sławna (ale i szerzej tzw. Ziem Odzyskanych) powoduje, że 
nastąpiło zerwanie z grupową tradycją kulturową, a nowa jeszcze się nie 
ukształtowała. Problemy codzienności i niski poziom wykształcenia po
wodują, że uwaga mieszkańców zwrócona jest na trwanie tu i teraz. 
Przyszłość i poprawa warunków w jakiejś realnej perspektywie czasowej 
nie zaprząta uwagi wielu.

Zatem, z perspektywy tak ujmowanych niematerialnych zasobów kul
turowych warunki dla rozwoju gminy nie wyglądają najlepiej. Ale czy na 
pewno? Otóż to zróżnicowanie kulturowe mieszkańców gminy może stać 
się istotnym czynnikiem rozwojowym. Prezentacja czy kultywowanie in
dywidualnych tradycji może stać się motorem dla rozwijania kontaktów 
międzyludzkich oraz dostrzeżenia ich walorów. Istotne jest więc stworze
nie takiej płaszczyzny, która pozwoli pokazać ten drzemiący w mieszkań
cach gminy potencjał. Czynnikiem stymulującym powinna być edukacja. 
Lecz nie może to być tylko edukacja na poziomie szkoły podstawowej czy 
gimnazjum. To musi być edukacja docierająca do dorosłych. I na tym polu 
władze gminy mają wiele do zrobienia. Jej brak jest chyba głównym ha
mulcem rozwoju i wykorzystania zasobów kulturowych.

Jest jeszcze inny wymiar niematerialnych zasobów kulturowych gmi
ny Sławno. Wiąże się on z obecnością i aktywnością wielu osób z ze
wnątrz. Pod tym względem gmina Sławno przewyższa wiele innych gmin 
Pomorza Środkowego (i nie tylko). Od wielu lat na terenie gminy prowa
dzone są badania poświęcone przyrodzie i kulturze gminy. Organizowane 
one są i realizowane przez ośrodki naukowe w: Słupsku, Szczecinie, Po
znaniu, Koszalinie i Warszawie. Rezultaty tych prac widać po części 
w programie konferencji Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej - Gmina 
Sławno, która odbyła się w październiku 2007 roku w Warszkowie. Na 
żadnej z wcześniejszych konferencji z tego cyklu nie było tylu referatów. 
Jej wyniki będą publikowane w dwóch tomach(I). Można sobie zadać py
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tanie: czy to zaleta, czy uciążliwość dla gminy. Patrząc z rozmaitych per
spektyw - odpowiedzi zapewne mogą być różne.

Oprócz badań naukowych prowadzonych na terenie gminy ten ze
wnętrzny potencjał naukowy przekłada się również na działalność popu
laryzatorską, promocyjną. Przykładem może być organizowany od 1996 
roku, jeden z najstarszych w Polsce, festyn „Sobota na grodzisku” 
(Tabl. II: B) (por. Wróblewska w tym tomie). Od kilku lat festynowi towa
rzyszą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ale wcale nie oznacza to, że jest 
to efektywna działalność w sensie szerzenia wiedzy wśród lokalnej 
społeczności. Ciągle czegoś brakuje. Według nas brakuje aktywności lo
kalnej, zarówno władz gminy, jak i wiejskich społeczności. A to może się 
ściśle wiązać z wiedzą i ukształtowanymi potrzebami. Zamyka się „zacza
rowany krąg niemocy” - niedostatki w edukacji ograniczają potrzeby i w 
konsekwencji aktywność nastawioną na poprawę swego losu z wykorzy
staniem bezpośrednio dostępnych zasobów (przyrodniczych i kulturo
wych).

Zakończenie

Oczywiście diagnoza sytuacji w gminie Sławno w zakresie wyko
rzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych nie jest pełna, jednak 
na przykładzie tej gminy wyraźnie rysuje się szerszy problem - relacji 
władz lokalnych i społeczności wiejskich do inicjatyw zewnętrznych. 
Z jednej strony są one akceptowane (np. gmina Sławno bardzo kon
sekwentnie wspiera finansowo działalność Fundacji „Dziedzictwo”, z Fun
dacją współpracuje Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku), ale z drugiej 
strony nie wywołują one nowych lokalnych inicjatyw. Jak długo można 
funkcjonować w taki sposób, że to zawsze ktoś z zewnątrz inicjuje nowe 
formy działalności? Dlaczego te inicjatywy nie są podchwytywane, konty
nuowane i rozwijane na miejscu? Czy to oznacza, że cały czas (np. festyn 
„Sobota na grodzisku” już od 13 lat, a Bieg Święców od lat 12) inicjatywy 
te są „ciałem obcym”, które nie zostało zasymilowane, nie stało się częścią 
budowania własnej tożsamości? Czy to oznacza, że praca osób z zewnątrz, 
mająca na celu rozwijanie wiedzy, uświadamianie o niebywałym poten
cjale gminy Sławno to „Syzyfowa praca”? Gdzie został popełniony błąd?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to tylko problem gminy Sław
no. Dotyczy bardzo wielu społeczności. Może warto i na ten temat podjąć 
szerszą dyskusję, inne formy działalności? Istnieje bowiem zagrożenie, że 
w sposób naturalny dotychczasowe rozwiązania zostaną zarzucone. I co 
wówczas?
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Kilka słów o gminie Sławno

Wojciech Stefanowski (Sławno)

Wprowadzenie

Gmina Sławno leży w północno-wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego, tuż przy jego granicy z województwem pomor
skim. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gminy: Postomino, 
Kobylnica, Malechowo i Darłowo oraz gmina i miasto Kępice. Centrum 
obszaru gminy zajmuje Miasto Sławno (jako osobna gmina oraz siedziba 
Starostwa). Gmina Sławno zajmuje obszar 284,20 km2, a zamieszkuje ją 
około 9000 osób.

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu 
międzyregionalnym — droga krajowa Nr 6 i linia kolejowa Szczecin— 
Gdańsk. Położenie na trasie dróg tranzytowych wpływa korzystnie na 
dostępność komunikacyjną w bezpośredniej relacji do Koszalina (40 km) 
i Słupska (27 km).

W obecnym kształcie gmina utworzona została w 1992 roku, po po
dziale miasta i gminy Sławno na dwie jednostki organizacyjne — gmina 
Sławno i miasto Sławno. W jej skład wchodzi 31 miejscowości i 22 sołec
twa. Ponad 50% powierzchni zajmują użytki rolne, około 40% lasy, 
a 3% stanowią wody powierzchniowe. Przeważają gleby średnich klas 
bonitacyjnych.

1. Przyrodniczy obraz gminy

Charakterystycznym elementem krajobrazu tego obszaru są rów
niny moreny dennej z bogatymi kompleksami leśnymi, głównie w części 
północno-zachodniej i południowo-wschodniej. Wody zajmują 2% po
wierzchni gminy. Największe znaczenie ma rzeka Wieprza, której długość
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w granicach gminy wynosi 45 km, oraz pierwszej klasy czystości Jezioro 
Łętowskie o powierzchni 4,1 km2.

Na obszarze gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Janiewic- 
kie Bagno” (leśno-torfowy ze stanowiskami maliny moroszki, wełniaczki 
darniowej oraz wrzośca bagiennego) i „Sławieńskie Dęby” (leśny z pomni
kowymi okazami dębów, grabów, buków i wiązów). Południowo-wschodni 
skraj gminy to fragment Obszaru Krajobrazu Chronionego obejmującego 
Jezioro Łętowskie. Jest to obszar lęgowy wielu gatunków ptactwa. Na 
terenie gminy znajdują się też grupowe i pojedyncze pomniki przyrody 
oraz dwa stanowiska ptaków chronionych.

Prawie połowę powierzchni gminy zajmują lasy i wody, czyli atrak
cyjny potencjał dla turystów. Jeżeli dodamy do tego znaczące powierzch
nie łąk i pastwisk, zajmujące doliny Wieprzy i Reknicy, to uzyskujemy 
obraz bogatej przyrody, w stosunkowo niewielkim stopniu zanieczyszczo
nej współczesnymi działaniami gospodarczymi. Dodatkowo południowa 
część gminy jest bardzo malownicza ze względu na obecność pagórków 
morenowych. Czystość środowiska, obfitość grzybów, jagód, zwierząt łow
nych mogą zachęcać do spędzenia w tej okolicy weekendu czy kilku dni. 
Oczywiście nie jest to jeszcze konkurencja dla nadmorskich plaż znajdu
jących się w sąsiednich gminach Darłowo i Postomino, lecz może stanowić 
swoistą alternatywę dla tych, którzy zmęczeni są tłumem, hałasem, tło
kiem w Jarosławcu, Darłówku i innych nadmorskich kurortach. Tu jest 
dobre miejsce do odpoczynku.

2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna 
i kulturalna gminy

Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy jest konsekwencją 
długoletnich procesów zachodzących na Pomorzu po II wojnie światowej. 
Wymiana ludności niemieckiej na polską oznaczała całkowite zerwanie 
ciągłości społeczno-kulturowej. Nowi mieszkańcy przynieśli ze sobą całko
wicie odrębną tradycję kulturową, a dodatkowo sami nie tworzyli żadnej 
zwartej kulturowo grupy. Wśród nowych mieszkańców gminy zdecydowa
nie dominowali rolnicy, którzy obejmowali gospodarstwa indywidualne lub 
tworzyli spółdzielnie produkcyjne. Na bazie niektórych folwarków junkier
skich powstały PGR-y. Lokalny przemysł praktycznie zaniknął.

Zmiany systemu społeczno-ekonomicznego na początku lat 90. XX 
wieku doprowadziły do bardzo głębokiego kryzysu w rolnictwie, którego 
skutki wyraźnie odczuli mieszkańcy gminy. Dochody rolników indywidu
alnych zmniejszyły się, a PGR-y upadły. Przez wiele lat w gminie był bar-



TABLICA I

A Zespół Muzyki Dawnej „Juventus” przy Szkole Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Sławsku, pracujący pod kierunkiem Bogumiła Płacheckiego, 
na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Fot. B. Gofryk, 2004

B. Zespół ludowy z Wrześnicy oraz wójt gminy w trakcie Dożynek Gminnych 
w Warszkowie. Fot. W. Skibniewski, wrzesień 2007
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dzo wysoki odsetek bezrobotnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
pozytywnie wpłynęło na sytuację na wsi. Z jednej strony produkcja rolna 
staje stała się bardziej dochodowa, a z drugiej strony pojawiły się inicja
tywy gospodarcze w bezpośrednim otoczeniu rolnictwa.

Lata 90. XX wieku oraz początek XXI wieku przyniosły też wymóg 
planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego w dłuższej perspektywie 
czasowej, z uwzględnieniem panujących na tym polu tendencji tzw. zrów
noważonego rozwoju (np. Strategia 2006; Idziak 2002; Walasek, Witek 
2003). Oznacza to, że na przykład ogromne walory przyrodnicze nie mogą 
stać się „ofiarą” dynamicznego rozwoju przemysłu. Rozpoznanie wspo
mnianych walorów powoduje, że pojawiły się ograniczenia związane 
z działalnością przetwórstwa rolnego i przemysłowego. Ich celem jest 
zachowanie równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego.

Nie oznacza to jednak, że przemysł nie ma szans na rozwój. W gminie 
znajdują się zakłady przemysłowe, przetwórstwa rolno-spożywczego, na 
przykład: Zakłady Drzewne „Poldan” w Sławsku, Wytwórnia Ogrodzeń 
w Łętowie, Masarnia w Bobrowiczkach, Przetwórnia Ryb w Warszkowie 
czy Rybne Stawy Hodowlane w Pomiłowie. Gospodarstwa rybne to jedna 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin rolnictwa. Wykorzy
stywane są tu doliny Wieprzy i jej dopływów. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że zbyt dynamiczny rozwój w tym kierunku może zagrozić rów
nowadze stosunków wodnych w dolinach.

Głębokie tradycje myślenia o nadrzędności gospodarki w rozwoju spo
łecznym powodują, że w codziennej dzielności kwestie społeczno-kultu
rowe spychane są na odległy plan. Widać to w wielu działaniach (lub 
raczej braku działań) na tym polu. Sprawy kultury nigdy nie były w cen
trum polityki gminnej (por. Stefanowski 2002), lecz nie można też powie
dzieć, że w gminie nic się nie dzieje w tym zakresie.

Władze gminy dużą wagę przywiązują do wychowania młodzieży. 
Szkoły podstawowe usytuowane są w: Bobrowiczkach, Boleszewie, Gwiaz- 
dowie, Sławsku, Warszkowie, Wrześnicy i Żukowie. Dwa gimnazja znaj
dują się w Sławsku i Wrześnicy. Prawie 1300 dzieci i młodzieży ma szan
sę wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Wszystkim 
uczniom zapewnia się dojazd do szkoły. W bieżącym roku gmina otrzymała 
gimbus z Ministerstwa Edukacji. Funkcjonują też dwie biblioteki szkol- 
no-publiczne. Szkoły są ośrodkami dydaktycznymi i ośrodkami kultury. 
Organizują spotkania z ludźmi nauki, gospodarki, żołnierzami II wojny 
światowej. Prowadzone są warsztaty z młodzieżą przy wykorzystaniu 
środków z UE. Program pod tytułem „Szkoła marzeń” prowadziła Szkoła 
Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sławsku i Gimnazjum w Sław
sku. Udaje się zorganizować zespoły, grupy, które mogą godnie reprezen
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tować swoje środowisko lokalne na znacznie szerszym forum, na przykład 
Zespół Muzyki Dawnej „Juventus” (Tabl. I: A)

Obecnie duże znaczenie w życiu gminy mają organizacje pozarządo
we, które zdobywają środki na organizację zajęć dydaktyczno-wychowaw
czych dla młodzieży. Chodzi głównie o wyrównanie szans rozwojowych 
między wsią a miastem. Na ten cel uzyskaliśmy ostatnio 135 000 €. Waż
ną rolę odgrywa kilkanaście stowarzyszeń. Dużą aktywność wykazuje 
siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych czy Koła Gospodyń 
Wiejskich. Rozwija się sport masowy - w rozgrywkach gminnych bierze 
udział 11 drużyn piłkarskich. Ożywioną działalność prowadzi Klub Bie
gacza „Olszewski i Synowie” w Sławsku.

Od 1992 roku gmina współpracuje z Fundacją „Dziedzictwo”. Jest to 
organizacja pozarządowo, której zasadniczym celem jest ochrona dziedzic
twa kulturowego Ziemi Sławieńskiej (Rączkowski 1992). Początkowo jej 
działalność koncentrowała się na prowadzeniu badań wykopaliskowych na 
stanowiskach archeologicznych głównie w okolicy Wrześnicy, a z czasem 
rozszerzyła się również na inne pola, w tym zwłaszcza edukacyjne i promo
cyjne. Od 1996 roku Fundacja wspólnie z Urzędem Gminy (oraz Sławień- 
skiem Domem Kultury, a ostatnio też Stowarzyszeniem Archeologicznym 
„Przeszłość dla Przyszłości”) organizuje festyn archeologiczny „Sobota na 
grodzisku” (Rączkowski 2005). Odbywa się on zawsze w trzecią sobotę lip- 
ca. Od kilku lat poprzedzają go warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Kompleks stanowisk archeologicznych we Wrześnicy to jeden z naj
ważniejszych zespołów osadniczych z wczesnego średniowiecza. Bardzo 
dobry stan zachowania grodziska oraz zespołu cmentarzysk kurhano
wych, a także walory przyrodniczo-krajobrazowe w jego rejonie stały się 
podstawą inicjatywy ochrony tego obszaru (por. Rączkowski, Sroka 2002; 
Kijowski 2002). Niestety niewiele w tym zakresie zostało zrobione, choć 
cały czas, z różnym natężeniem, prowadzone są prace inwentaryzacyjne. 
Ważność tego miejsca na mapie gminy podkreśla dodatkowo fakt, że tra
dycyjnie od 1997 roku w maju na grodzisku we Wrześnicy odbywa się 
start międzynarodowego „Biegu Święców”. Jego trasa wiedzie przez las 
wrześnicki z cmentarzyskami kurhanowymi i dalej Sławsko do Sławna. 
Tym samym biegacze metaforycznie pokonują czas od IX wieku (czas 
budowy grodu) do XTV wieku (czas lokacji miasta Sławno), zapoznając się 
z najbardziej istotnymi aspektami historii Ziemi Sławieńskiej.

Choć inicjatywy związane ze Sławskiem i Wrześnicą wydają się być 
szczególnie ważne dla gminy, nie oznacza to, że są jedyne. Regularnie 
mają miejsce różne wiejskie festyny, spotkania (np. wiejskie dożynki, 
odpusty parafialne) (Tabl. I: B). Do bardzo istotnych należy zaliczyć także 
odbywające się w Brześciu „Święto Lipy” (Tabl. II: A).
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Bardzo istotnym elementem dla rozwoju kulturalnego gminy jest za
interesowanie nią różnych środowisk akademickich z kraju. Badania 
prowadzą u nas przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. To dla nas niezwykle 
ważne i dające sporo do myślenia. Kontakty z naukowcami otwierają 
również horyzonty na nowe aspekty rozwoju społeczno-kulturalnego, ale 
też i ekonomicznego.

3. Perspektywy

We wszystkich opracowywanych ostatnio programach, strate
giach, planach podkreśla się potrzebę rozwoju turystyki. Obecność zna
komitych zasobów przyrodniczych oraz niezwykle atrakcyjnych zasobów 
kulturowych niewątpliwie sprzyja takiemu ukierunkowaniu rozwoju. 
Wiele w tym względzie jest jeszcze do zrobienia. Jak dotąd tylko w Łęto- 
wie powstał Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bardzo powoli rozwijają się go
spodarstwa agroturystyczne. Istnieje kilka ośrodków hodowli koni prze
znaczonych dla zainteresowanych hippiką. Zdecydowanie brakuje jeszcze 
podstawowej infrastruktury turystycznej — miejsc noclegowych, barów 
i restauracji, szlaków rowerowych, pieszych czy konnych. Praktycznie nie 
ma odpowiedniego oznakowania i przygotowania obiektów atrakcyjnych 
turystycznie. Brak również szerokiej informacji o urokach gminy. To 
wszystko jest jeszcze przed nami.

Plan rozwoju lokalnego gminy uchwalony w 2006 roku na najbliższe la
ta zakłada rozwój inwestycji proekologicznych. Budowana będzie sieć ka
nalizacyjna i wodociągowa. W najbliższym czasie powstanie kanalizacja 
sanitarna w Bobrowicach i Bobrowiczkach, a następnie w Rzyszczewie. 
Wartość inwestycji to 6 000 000 złotych. Opracowywana jest też dokumen
tacja na skanalizowanie wsi Wrześnica, Tychowo i Sławsko. Prowadzone 
są inwestycje infrastrukturalne, na przykład nowe drogi (Tabl. II: B).

Do grupy inwestycji proekologicznych należy także realizowany właś
nie projekt budowy 20 siłowni wiatrowych o mocy 50 MW za kwotę 
75 000 000 €. Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią 2009 roku.
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Wissenswertes über die Gemeinde Sławno

Zusamenfassung

Die Gemeinde Sławno liegt im nordwestlichen Teil des Bezirkes West
pommern an der Grenze zum Bezirk Pommern. Sie umfasst 284,20 km2. 
Einwohnerzahl ca. 9000 Personen. In der Gemeinde sind ab 1992 zwei Verwal
tungsbezirke — Stadt- und Landgemeinde - mit 31 Ortschaften und 22 Schulzen
ämtern. Charakteristisch sind die Ebenen der Oberflächenmoräne und zwei 
Naturreservate das „Moorgebiet bei Jannewitz“ und die „Schlawer Eichen“. Tou
risten finden weite Wald- und Wasserflächen vor.

In den 90-er Jahren des 20. Jh. und Anfang des 21. Jh. führte man die ge
plante Entwicklung in gesellschaftlich-ökonomischer Richtung fort, vor allem um 
das natürliche ökologische Gleichgewicht zu erhalten.

Die Industrie wurde auch nicht vergessen. In der Gemeinde befinden sich 
landwirtschaftliche Produktionsbetriebe, Fleisch- und Fischverarbeitung und 
zahlreiche Fischteiche, z.B. in: Alt Schlawe, Lantow, Neu Bewersdorf, Alt War- 
schow, Marienthal.

Die Gemeindeverwaltung legt großen Wert auf die Erziehung der Jugend. 
Grundschulen sind in: Bewersdorf, Rötzenhagen, Quäsdow, Alt Schlawe, Alt War- 
schow, Freetz, Suckow. Mittelschulen sind in Alt Schlawe und Freetz. Ca. 1300 
Schüler haben die Chance, eine gute vielseitige Schulausbildung zu erhalten.
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Sehr aktiv sind 7 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und die Vereine der 
Landfrauen. 11 Fußballvereine und andere Disziplinen des Massensports kämp
fen nicht nur in der eigenen Gemeinde. Einer der besten ist der Sprinterklub 
„Olszewski und Söhne“ in Alt Schlawe.

Seit 1992 arbeitet die Gemeinde mit der Stiftung „Dziedzictwo“ (Erbgut) zu
sammen. Es ist eine selbständige Organisation, die sich mit dem Schutz des 
Kulturerbes der Schlawer Gemeinde befasst. Seit Jahren unterstützt sie histori
sche Veranstaltungen wie „Samstage auf altem Burggelände“ und den jährlichen 
internationalen „Lauf der Swenzen“ in Freetz.

Sehr oft finden in der Gemeinde Dorffeste und Treffen statt, auch Ernte
dank- und Pfarrgemeindefeste, z.B. in Hohenzollerndorf das Fest der „Heiligen 
Linde“.

Immer wieder wird die Entwicklung des Tourismus unterstrichen, daher 
sind viele ökologische Investitionen geplant. Das Wasser- und Kanalisationsnetz 
wird ausgebaut, ebenso das Errichten von 20 Windrädern (50 MW).





Denudacja odpływowa 
w dolinie Wieprzy

Wacław Florek, Jerzy Jonczak, Celestyna Princ (Słupsk)

1. Pojęcie denudacji i główne jej formy

Najpowszechniej przyjęta definicja denudacji określa ją jako ca
łość procesów niszczących prowadzących do wyrównywania i stopniowego 
obniżania powierzchni ziemi. W węższym rozumieniu proces ten obejmu
je powierzchnie stokowe i polega głównie na przemieszczaniu pokrywy 
zwietrzelinowej i jest przeciwstawiany erozji - niszczącej działalności 
wody płynącej w sposób skoncentrowany (w rzekach czy strumieniach), 
która prowadzi do rozczłonkowywania powierzchni terenu (Migoń 2006). 
Według tego samego autora pojęciem denudacji chemicznej określa się 
procesy geochemiczne prowadzące do ubytku masy skalnej z danego ob
szaru, odprowadzanej w postaci rozpuszczonej (jonowej) i koloidalnej. 
Większość materiału wynoszonego poza obręb zlewni (obszaru odwadnia
nego przez jeden bądź wiele cieków) jest transportowana przez rzeki lub 
strumienie poprzez wleczenie lub toczenie po dnie, w zawiesinie (drobne 
cząstki) albo w roztworach (rzeczywistych lub koloidalnych). Ilościowe 
ustalenie rozmiarów tego transportu daje możliwość określenia tempa 
denudacji zlewni. Parametr ten określany jest mianem denudacji odpły
wowej i wyrażany w jednostkach masy lub objętości.

Takie obliczenia niosą za sobą pewne niebezpieczeństwa. Wielu bada
czy, zwłaszcza hydrologów, utożsamia rozmiary transportu rumowiska 
rzecznego z natężeniem denudacji zlewni, a rezultaty pomiarów ilościo
wych rumowiska są przez nich przeliczane na całą powierzchnię zlewni. 
Nie jest to prawidłowe pod względem merytorycznym, bowiem o ile moż
na przyjąć, że materiał rozpuszczony odprowadzany przez rzekę pochodzi 
z całości obszaru zlewni, o tyle trudno to samo powiedzieć o pozostałych
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rodzajach materiału. Najgrubsze frakcje transportowane w trakcji (a więc 
po dnie) pochodzą przede wszystkim z erozji korytowej (bocznej i dennej), 
materiał unoszony zaś trafia do koryta strumienia czy rzeki za pośrednic
twem erozji, a także procesów masowych (przede wszystkim spłukiwania 
ze skłonów doliny głównej i dolin cieków niższych rzędów) (Florek 1991). 
Działalność gospodarcza człowieka powoduje dostarczanie do rzek 
zwłaszcza zawiesin i roztworów. Jest to rezultat nawożenia obszarów 
uprawnych oraz odprowadzania do koryt rzecznych ścieków bytowych 
i przemysłowych (Florek, Florek 1989; Florek 1991).

2. Zakres i metodyka badań denudacji 
w obrębie zlewni Wieprzy

Badania procesów denudacji odpływowej w dolinie Wieprzy pro
wadzone są od początku 2006 roku, obecnie w obrębie dolin pięciu lewo
brzeżnych dopływów dolnej Wieprzy w okolicach Starego Krakowa i Ma- 
zowa (Tabl. I: A). Analizowane zlewnie są zróżnicowane pod względem 
wielkości, morfologii i charakteru użytkowania. Największe z nich to 
zlewnie Jarosławianki (ciek nr 5, Tabl. I: A, B) oraz Strugi Leśnej (ciek 
nr 3, Tabl. I: A). W obrębie zlewni prowadzone są badania wód po
wierzchniowych oraz wód zasilających wody powierzchniowe (wysięki, 
wycieki i wody drenarskie). Łącznie zostało wytypowanych 15 punktów 
poboru wód powierzchniowych oraz 10 punktów poboru wód zasilających 
wody powierzchniowe. W miesięcznych odstępach prowadzone są pomiary 
przepływu w ciekach oraz pobierane próbki do analiz. W przypadku wy
stąpienia w zlewni zjawisk o charakterze ponadprzeciętnym częstotliwość 
pomiarów jest zwiększana. Każdorazowo w próbkach wody wykonywane 
są następujące oznaczenia:

- odczyn i konduktywność za pomocą miernika konduktometrycznego 
ELMETRON CP-401,

- zawartość zawiesiny i suchej pozostałości metodą wagową,
- zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) metodą Tiurina - po 

odparowaniu próbki wody na łaźni wodnej,
- zawartość azotu metodą Kjeldahla,
- zawartość azotu azotanowego, azotynowego i amonowego metodami 

spektrofotometrycznymi,
- zawartość fosforanów metodą spektrofotometryczną,
- zawartość potasu metodą spektrofotometrii płomieniowej,
- zawartość sodu metodą spektrofotometrii płomieniowej,
- zawartość wapnia metodą wersenianową,
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- zawartość magnezu metodą wersenianową,
- zawartość chlorków metodą spektrofotometryczną,
- zawartość siarczanów metodą spektrofotometryczną,
- zawartość żelaza metodą spektrofotometryczną.
Wymieniony wyżej zakres analiz pozwala na określenie intensywno

ści i charakteru denudacji w każdej z analizowanych zlewni. W niniejszej 
pracy prezentujemy jedynie niewielką część wyników przeprowadzonych 
badań, w zakresie niezbędnym do ilościowego zarysowania problemu.

Warto dodać, że oprócz badań wód mających charakter monitoringo
wy prowadzone są również szczegółowe badania budowy geologicznej 
dolinek i ich genezy oraz badania gleboznawcze. Rezultaty wszystkich 
tych prac zostaną opublikowane za kilka lat.

3. Intensywność denudacji w zlewni Wieprzy 
- wstępne wyniki badań

Cechą charakterystyczną lewobrzeżnych dopływów Wieprzy 
w okolicach Starego Krakowa jest głębokie wcięcie ich dolin w dość pła
skie podłoże utworzone przez osady zastoiskowe (mułki ilaste z cienkimi 
wkładkami bardzo drobnoziarnistych piasków) spoczywające na glinach 
zwałowych, co może świadczyć o dużej intensywności procesów denudacji 
w przeszłości (zapewne u schyłku ostatniego okresu chłodnego - vistulia- 
nu). Na uwagę zasługuje również silnie rozwinięta sieć hydrologiczna 
w obrębie zlewni. Poszczególne cieki posiadają liczne dopływy. Podstawą 
zasilania cieków są wysięki wód gruntowych ze zboczy dolinek oraz okre
sowo wody drenarskie. W trakcie dwóch pierwszych lat badań obserwo
wano bardzo silne zróżnicowanie wielkości przepływu wody w ciekach 
(tab. 1). Wartości minimalne odnotowane latem, maksymalne zaś jesienią 
i zimą. W ciekach nr 1 i 2 w okresie letnim woda okresowo nie płynie 
(Tabl. II: A). Na początku roku 2007 we wszystkich zlewniach obserwo
wano przepływ o charakterze ponadprzeciętnym, który trwał kilka dni 
i był spowodowany gwałtownym topnieniem śniegu oraz opadami desz
czu. Uruchomieniu spływu powierzchniowego sprzyjało zamarznięte, nie
przepuszczalne podłoże. W okresie wezbrania obserwowano przepływy 
kilkadziesiąt razy wyższe w porównaniu z pozostałą częścią roku. Naj
bardziej wyraźne i gwałtowne wezbranie wystąpiło w obrębie zlewni cie
ku nr 3 i 5 (Struga Leśna i Jarosławianka; Tabl. II: B). Wielkość prze
pływu w tych ciekach osiągnęła około 1500 1 s-1. Dna dolin znalazły się 
częściowo pod wodą.
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Tabela 1. Natężenie przepływu wody [1 ■ s '] w ujściowych odcinkach analizowanych cie
ków (numeracja cieków zgodna z Tabl. I: A)

Rok 2006

Nr

cieku
1.02. 27.02. 27.03. 24.04. 30.05. 2.07. 24.07. 26.08. 2.10. 23.10. 27.11.

1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2
2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,3
3 4,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 4,0 10,0 5,0 5,0 7,0
4 10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 15,0 10,0 15,0
5 15,0 30,0 40,0 30,0 15,0 20,0 15,0 10,0 30,0 20,0 20,0

Rok 2007
Nr

cieku

1
2
3

4

5

8.01.

0,5
1,5

60,0
65.0
35.0

29.01.

3.0
6.0

1500,0
500,0

1500,0

2.02.

N 
N 
N 

250,0 
1000,0

27.02.

6,0
8,0

270.0
150.0
200.0

27.03.

0,4
0,7

50,0
50.0
70.0

22.04.

0,2
0,05

25.0
40.0
35.0

3.06.

0,0
0,0

10,0
15,0
15,0

24.06.

0,0
0,0
9,0

15,0
15,0

22.07.

0,04
0,05

15.0
30.0
10.0

26.08.

0,01
0,0

25.0
32.0
16.0

30.09. 28.10.

0,25
0,05

30.0
35.0 
35,0

0,2
0,1

40.0
30.0 
30,0

N - nie oznaczono; brak pomiarów

Wyniki badań dotyczące wielkości przepływów w ciekach oraz ładun
ku zawiesiny i stężeń substancji rozpuszczonych w roku 2006 (tab. 1, 2, 
3), a także dobowych ładunków zawiesiny i substancji rozpuszczonych 
(tab. 4 i 5) wskazywały na współcześnie małą intensywność procesów 
denudacji w obrębie analizowanych zlewni. Transport zawiesiny wahał 
się w granicach od kilku do kilkudziesięciu kg/na dobę, co dla zlewni li
czących po kilka km2 jest wartością niewielką. Dopiero wystąpienie spły
wu powierzchniowego na początku roku 2007 spowodowało uruchomienie 
transportu znacznej ilości zawiesiny we wszystkich zlewniach. W okresie 
tym odnotowywano ilości zawiesiny kilkakrotnie wyższe do wartości ob
serwowanych w okresach o przeciętnym przepływie wody (tab. 2, 6). Jed
nocześnie w okresie wezbrania odnotowano znaczny spadek stężenia sub
stancji rozpuszczonych (tab. 3).

Dla interpretacji procesów denudacji w obrębie zlewni większe zna
czenie niż stężenia substancji w wodzie mają ich dobowe ładunki wyno
szone poza obręb zlewni. Z badań wynika, że w transporcie materii poza 
zlewnię ogromne znaczenie mają zjawiska o charakterze ponadprzecięt
nym, jak zaobserwowany na początku roku 2007 gwałtowny spływ po-
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Tabela 2. Stężenie zawiesiny [mg • H] w ujściowych odcinkach analizowanych cieków

Rok 2006
Nr

cieku
1.02. 27.02. 27.03. 24.04. 30.05. 2.07. 24.07. 26.08. 2.10. 23.10. 27.11.

1

2

3

4

5

119.7 
120,6
2,8
8,2
10.7

15.6 
7,7
4.6 
3,5 
2,1

31.9 
45,3 
20,1 
14,7
25.9

7,5
3.0 
2,7
4.1
12.1

44.7
42.3
3.3
10.8 
17,5

B
B

11,0
13,5
26,0

B
B

2,2
13,9
17,5

32,7
137,3
19,6
28,1
7,2

B
B

38,3
21,5
5,9

41,7
B

18,9
27,5
6,0

8,6
7,0

47,6
14.8
17.9

Rok 2007
Nr

cieku
8.01. 29.01. 2.02. 27.02. 27.03. 22.04. 3.06. 24.06. 22.07. 26.08 30.09. 28.10.

1

2

3

4

5

16,4
11,3
9,5

13.1
15.1

19.0
10.0 
77,1 
56,5

160,3

N
N
N

27,7
37,1

77,7
80,1
67,4
34.9
37.9

64,3
8,6
3,6
7,1
8,5

9.4 
7,1
6.4 

14,4
5.4

B
B

17,6
14,0
30,5

B
B

13,3
7,0

11,7

7.5 
2,0

11,2
5.6 

16,0

24,6
B
3,3

14,1
7,6

18.3 
3,6

10.3 
12,6
7,3

33,3
31,0

2.3 
10,8
4.4

B - brak przepływu; N - nie oznaczono; brak pomiarów

Tabela 3. Stężenie substancji rozpuszczonych w wodzie [mg • H] w ujściowych odcinkach
analizowanych cieków

Rok 2006
Nr

cieku
1.02. 27.02. 27.03. 24.04. 30.05. 2.07. 24.07. 26.08. 2.10. 23.10. 27.11.

1 514 472 368 402 358 B B 848 B 440 488
2 266 278 184 220 236 B B 334 B B 232
3 382 306 222 208 248 346 374 384 326 332 320
4 340 288 272 196 282 300 344 720 332 286 360
5 320 294 254 232 292 296 318 336 316 280 310

Rok 2007
Nr

cieku
8.01. 29.01. 2.02. 27.02. 27.03. 22.04. 3.06. 24.06. 22.07. 26.08 30.09. 28.10.

1 322 190 N 386 316 414 B B 466 450 448 452
2 154 84 N 250 168 298 B B 274 B 100 244
3 116 118 N 242 160 314 390 352 300 454 296 324
4 114 84 196 274 88 290 406 334 250 418 290 302
5 120 82 138 344 138 308 380 322 260 410 294 304

B — brak przepływu; N — nie oznaczono; brak pomiarów
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wierzchniowy. W bilansie rocznym materii wynoszonej poza zlewnię pod
stawowe znaczenie dla wszystkich zlewni miał okres wezbrania (tab. 4, 5, 6). 
Dobowy ładunek zawiesiny w okresie wezbrania w stosunku do wartości 
średniej z okresów o przeciętnym przepływie wody za lata 2006-2007 
wzrósł: 67-krotnie w cieku nr 1, 111-krotnie w cieku 2, 769-krotnie 
w cieku 3 (Struga Leśna), 100-krotnie w cieku 4 i 799-krotnie w cieku 5 
(Jarosławianka). W ciągu doby ze zlewni cieku nr 3 wynoszonych było 
prawie 10 ton zawiesiny, a ze zlewni cieku nr 5 ponad 20 ton. Są to ilości 
porównywalne do rejestrowanych przez innych badaczy w obrębie zlewni 
Pogórza Karpackiego (Krzemień 1996) czy innych zlewni położonych 
w strefie młodoglacjalnej (Kostrzewski, Mazurek, Zwoliński 1994; Smol- 
ska 1996). W okresie roztopów w roku 2007 nastąpiła wyraźna zmiana 
relacji pomiędzy dobowym ładunkiem substancji rozpuszczonych i zawie
siny w stosunku do wartości średnich (tab. 7). W największych ciekach (3, 
4, 5) stosunek dobowego ładunku substancji rozpuszczonych do zawiesiny 
w okresie o przeciętnych przepływach wynosił od 20 do 30, a w okresie 
wezbrania malał do około 2. Zróżnicowanie relacji tych dwóch wartości 
jest więc porównywalne z danymi dla zlewni Młyńskiego Potoku (Ko-

Tabela 4. Dobowy ładunek zawiesiny [kg • doba-1] w ujściowych odcinkach analizowanych
cieków

Rok 2006

Nr

cieku
1.02. 27.02. 27.03. 24.04. 30.05. 2.07. 24.07. 26.08. 2.10. 23.10. 27.11.

1 1,0 0,3 1,1 0,2 0,8 B B 0,3 B 0,4 0,1
2 1,0 0,1 2,0 0,1 0,4 B B 0,6 B B 0,2
3 1,0 2,0 17,4 2,3 1,4 4,8 0,8 16,9 16,5 8,2 28,8
4 7,1 3,0 19,1 3,5 9,3 11,7 12,0 48,6 27,9 23,8 19,2
5 13,9 5,4 89,5 31,4 22,7 44,9 22,7 6,2 15,3 10,4 30,9

Rok 2007

Nr

cieku
8.01. 29.01. 2.02. 27.02. 27.03. 22.04. 3.06. 24.06. 22.07. 26.08. 30.09. 28.10.

1 0,7 4,9 N 40,3 2,2 0,2 B B 0,0 0,0 0,4 0,6
2 1,5 5,2 N 55,4 0,5 0,0 B B 0,0 B 0,0 0,3
3 49,2 9992,2 N 1572,3 15,6 13,8 15,2 10,3 14,5 7,1 26,7 7,9
4 73,6 2440,8 598,3 452,3 30,7 49,8 18,1 9,1 14,5 39,0 38,1 28,0
5 45,7 20774,9 3205,4 654,9 51,4 16,3 39,5 15,2 13,8 10,5 22,1 11,4

B — brak przepływu; N - nie oznaczono; brak pomiarów
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Tabela 5. Dobowy ładunek substancji rozpuszczonych w wodzie [kg • doba*1] w ujściowych
odcinkach analizowanych cieków

Rok 2006 4

Nr

cieku
1.02. 27.02. 27.03. 24.04. 30.05. 2.07. 24.07. 26.08. 2.10. 23.10. 27.11.

1 4,4 8,2 12,7 10,4 6,2 B B 7,3 B 3,8 8,4
2 2,3 2,4 7,9 3,8 2,0 B B 1,4 B B 6,0
3 132,0 132,2 191,8 179,7 107,1 149,5 129,3 331,8 140,8 143,4 193,5
4 293,8 248,8 352,5 169,3 243,6 259,2 297,2 1244,2 430,3 247,1 466,6
5 414,7 762,0 877,8 601,3 378,4 511,5 412,1 290,3 819,1 483,8 535,7

Rok 2007
Nr

cieku
8.01. 29.01. 2.02. 27.02. 27.03. 22.04. 3.06. 24.06. 22.07. 26.08. 30.09. 28.10.

1 13,9 49,2 N 200,1 10,9 7,2 B B 1,6 0,2 9,7 7,8
2 20,0 43,5 N 172,8 10,2 1,3 B B 1,2 B 0,4 2,1
3 601,3 15292,8 N 5645,4 691,2 678,2 337,0 273,7 388,8 980,6 767,2 1119,7
4 640,2 3628,8 4233,6 3551,0 380,2 1002,2 526,2 432,9 648,0 1155,7 877,0 782,8
5 362,9 10627,2 11923,2 5944,3 834,6 931,4 492,5 417,3 224,6 566,8 889,1 788,0

B - brak przepływu; N - nie oznaczono; brak pomiarów

Tabela 6. Średnie stężenia zawiesiny i substancji rozpuszczonych w wodzie [mg • H] oraz 
dobowe ładunki zawiesiny i substancji rozpuszczonych [kg • doba-1] w okresie o przecięt

nych przepływach wody i w okresie wezbrania

Stężenie [mg • H] Dobowy ładunek [kg • doba-1
zawiesina substancje zawiesina substancje

Nr
ogólna rozpuszczone ogólna rozpuszczone

cieku
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1 31,7 48,3 77,7 450,5 288,0 386,0 0,6 22,6 40,3 7,5 124,7 200,1
2 32,8 45,0 80,1 229,8 167,0 250,0 0,5 30,3 55,4 4,7 108,2 172,8
3 12,4 72,2 77,1 307,7 180,0 242,0 13,0 5782,2 9992,2 383,5 10469,1 15292,8
4 13,0 39,7 56,5 310,6 184,7 274,0 24,3 1163,8 2440,8 534,9 3804,5 4233,6
5 12,8 78,4 160,3 289,2 188,0 344,0 26,0 8211,7 20774,9 579,7 9498,2 11923,2

* Średnia dla lat 2006—2007 z pominięciem okresu wezbrania



32 W. Florek, J. Jonczak, C. Princ

strzewski i in. 1992), gdzie podczas wezbrania w lipcu 1988 roku ładunek 
jednostkowy zawiesiny był przeciętnie pięciokrotnie większy od ładunku 
substancji rozpuszczonej. W warunkach przeciętnych odnotowano tam 
10-100-krotną przewagę procesów denudacji chemicznej nad procesami 
denudacji fizycznej.

Tabela 7. Stosunek dobowego ładunku substancji rozpuszczonych do zawiesiny w okresie 
o przeciętnym przepływie wody oraz w okresie wezbrania

Nr

cieku
Średnia* Średnia

w czasie wezbrania Maks. w czasie wezbrania

1 12,5 5,5 5,0
2 9,4 3,6 3,1
3 29,5 1,8 1,5
4 22,0 3,3 1,7
5 22,3 1,2 0,6

* Średnia dla lat 2006-2007 z pominięciem okresu wezbrania

Wystąpienie kilkudniowego wezbrania spowodowało skutki, które 
przy przeciętnych przepływach zaszłyby dopiero po kilku latach. Obser
wowane wezbranie odgrywało kluczową rolę zarówno w transporcie za
wiesiny, jak i substancji rozpuszczonych w wodzie. Niezależnie od tego, 
czy w okresie wezbrania obserwowano niższe, czy wyższe stężenia sub
stancji w stosunku do sytuacji przeciętnej, biorąc pod uwagę wielkość 
przepływu, okres wezbrania w sposób decydujący wpłynął na roczny ła
dunek poszczególnych składników w obydwu zlewniach. Gwałtowne wez
branie spowodowało widoczne zmiany morfologiczne zlewni. Zmiany te 
polegają między innymi na wyżłobieniu licznych rozcięć w stokach doli
nek i lokalnie, na dnie dawnego stawku młyńskiego (na Jarosławiance) 
uruchomieniu erozji wstecznej (Tabl. III: A), odłożeniu materiału wzdłuż 
cieków (Tabl. III: B, IV: A), zniszczeniu niewielkich nisz źródliskowych 
(Tabl. IV: B). Obserwowane zjawiska świadczą o dużym znaczeniu zja
wisk o charakterze ponadprzeciętnym w kształtowaniu morfologii zlewni 
rzecznych, szczególnie w terenach zróżnicowanych topograficznie. Po
twierdza to słuszność stwierdzeń Z. Zwolińskiego (1989) oraz A. Ko- 
strzewskiego, M. Mazurek, Z. Zwolińskiego (1994) sformułowanych na 
podstawie badań przeprowadzonych w zlewni Parsęty oraz E. Smolskiej 
(1996), która badała zlewnię Szeszupy.



TABLICA I

rf
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i.
A. Obszar badań - cyframi oznaczono analizowane cieki (jako podkład 

wykorzystano zdjęcie lotnicze ze strony www.geoportal.gov.pl)

B. Głębokie wcięcie dolinki w dolnym biegu cieku nr 5. Fot. J. Jonczak, 30.05.2006

http://www.geoportal.gov.pl


TABLICA II

A. Mazów. Dolinka odwadniana przez strumień nr 2. Fot. W. Florek, 28.04.2007

B. Stary Kraków. Pobór prób w ujściowym odcinku cieku nr 5 w końcowej fazie 
wezbrania. Fot. W. Florek, 2.02.2007



TABLICA III

A. Stary Kraków. Erozja wsteczna na progu wyerodowym w osadach dawnego 
stawku młyńskiego na strumieniu nr 5. Fot. W. Florek, 02.02.2007

B. Depozycja odsypów piaszczystych na brzegach cieku nr 5 po wezbraniu 
spowodowanym roztopami połączonymi z opadami deszczu i spływem 
powierzchniowym wody na przełomie stycznia i lutego 2007 roku.
Fot. J. Jonczak, 27.02.2007



TABLICA IV

A. Mazów. Piaszczyste ripplemarki na dnie strumienia nr 3 świadczące 
o transporcie wleczyn. Fot. W. Florek, 28.04.2007

B. Jedna z licznych nisz źródliskowych wzdłuż krawędzi dolinki cieku nr 5. 
Fot. J. Jonczak, 25.06.2007
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4. Rozmiary denudacji badanych zlewni 
na tle intensywności denudacji odpływowej 
całej zlewni Wieprzy

Mimo zgłoszonych na wstępie uwag metodologicznych podjęliśmy 
próbę określenia relacji pomiędzy tempem procesów denudacji odpływo
wej z badanych zlewni, wyrażonych rozmiarami transportu zawiesiny i ma
teriału rozpuszczonego, a wartościami wyliczonymi wcześniej dla zlewni 
Wieprzy zamkniętej profilem wodowskazowym w Starym Krakowie.

Początkowo jako kryterium oceny tempa denudacji całych zlewni hy
drolodzy (Dębski 1959; Brański 1972; 1975) stosowali niemal wyłącznie 
rezultaty badań transportu rumowiska unoszonego. Zgodnie z ustale
niami J. Brańskiego (1972; 1975), obliczona na tej podstawie denudacja 
odpływowa wynosi w zlewni Wieprzy 5,3 t • km-2 • rok (zaś w zlewni Łu- 
pawy 4,6 t • km-2 • rok, a w zlewni Słupi 5,4 t • knr2 • rok). Kwestia rozmia
rów denudacji zlewni przymorskich była również przedmiotem analiz: 
J. Wilamskiego (1977), J. Cyberskiego (1984), A. Kostrzewskiego i Z. Zwo
lińskiego (1988a; 1988b), W. Florka (1991) i innych. W tabeli 7 podano 
obliczenia wykonane dla wybranych wodowskazów badanych cieków 
i Wieprzy, w tym ostatnim zakresie posiłkując się danymi pochodzącymi 
z prac różnych autorów.

Z przedstawionych danych wynika, że tempo denudacji tak w całej 
zlewni Wieprzy, jak i w zlewniach cząstkowych pięciu badanych cieków 
nie jest duże (tab. 8) i odpowiada danym uzyskanym przez J. Cyberskiego 
(1984) i W. Florka (1991) dla innych większych rzek Przymorza, a także

Tabela 8. Średnie tempo transportu i denudacji Wieprzy (wg danych Brańskiego 1975; 
Wilamskiego 1977 i Cyberskiego 1984) i jej wybranych dopływów (wg danych autorów)

Nr
cieku

Roczny transport 
w tonach Powierzeń-

nia zlewni 
[km2]

Wskaźnik denudacji Liczba lat potrzeb
nych do zdenudowa- 

nia warstwy
1 m

roztwo
rów unosin wleczyn [t • km-2]

[mm • km~2 
• 1000 lat-1]

1 0,22 2,74 BD BD BD BD BD
2 0,18 1,72 BD BD BD BD BD
3 4,75 139,98 BD 8,48 17,07* 10,7* 93800*
4 8,87 195,24 BD 8,44 24,18* 15,1* 66200*
5 9,49 211,59 BD 6,00 36,85* 23,0* 43400*

Wieprza
(Stary

Kraków)
60 300 7970 8695 1510 50,97 32 31400

* Dane nie uwzględniają transportu rumowiska wleczonego; BD - brak danych
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A. Kostrzewskiego i Z. Zwolińskiego (1988a; 1988b) czy E. Smolskiej (1996) 
dla mniejszych zlewni obszaru młodoglacjalnego. Warte podkreślenia jest 
ustalenie, że tempo denudacji w badanych niewielkich zlewniach dopły
wów dolnej Wieprzy jest niższe lub nawet zdecydowanie niższe aniżeli wy
liczone dla całej zlewni tej rzeki, mimo iż koryta odwadniających je stru
mieni mają w dolnych swych biegach znaczne spadki i płyną w głęboko 
wciętych dolinach. Oznacza to, że większą efektywnością procesów denu
dacji charakteryzują się górne partie zlewni Wieprzy. Stwierdzenie to jest 
zgodne z ustaleniami A. Kostrzewskiego i Z. Zwolińskiego (1988a; 1988b) 
oraz Z. Zwolińskiego (1989) dla zlewni Parsęty.

Podsumowanie

Wyniki wstępnych badań przeprowadzonych w małych zlewniach 
dopływów Wieprzy pokazują, że nawet na obszarach niemal płaskich wy
soczyzn polodowcowych mają miejsce procesy, których intensywność 
i rola w kształtowaniu tych środowisk są znaczące. Okazało się również, 
że zmienność intensywności odpływu powierzchniowego i natężenia 
transportu materiału stałego (piasku, mułu, iłu) w postaci wleczyn (Tabl. 
IV: A) i zawiesiny oraz materiału rozpuszczonego w wodach cieków, 
a więc transportowanego w postaci roztworów rzeczywistych i koloidal
nych jest niezwykle duża. W ciągu trwającego kilka dni wezbrania, które 
miało miejsce na przełomie stycznia i lutego 2007 roku, a które było 
skutkiem dość gwałtownych roztopów, na co nałożyły się opady deszczu. 
Spływająca po powierzchni gleby woda uruchomiła tak duże ilości mate
riału skalnego, jakie w przeciętnych warunkach zostałyby dostarczone do 
cieków w ciągu od jednego do trzech lat! W małych ciekach odwadniają
cych równie małe zlewnie należące do dorzecza Wieprzy woda płynęła 
wówczas z natężeniem od kilkudziesięciu do kilkaset razy większym niż 
przeciętnie. Oznacza to, że planując działania gospodarcze w zlewni, 
w zakresie rolnictwa czy leśnictwa, szczególną wagę powinniśmy zwrócić 
na to, aby prace związane z niszczeniem ciągłej pokrywy roślinnej, a tym 
samym z odsłanianiem nagiej gleby nie przypadały w tym czasie, kiedy 
mają miejsce ekstremalne zjawiska meteo- i hydrologiczne - intensywne 
roztopy i intensywne opady (deszcze nawalne).
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Abspülung der Erdoberfläche in der Wipperebene

Zusamenfassung

Die bekannteste Definierung der Denudation ist die Gesamtheit der 
vernichtenden Prozesse, die zur Glättung und Vertiefung der Erdoberfläche füh
ren. Dieser Prozess besteht hauptsächlich aus der Erosion entgegensetzter Ver
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witterungszuständen, entstanden durch Flüsse oder Bäche. Das mitgeschwemm- 
te Material wird aus dem Gebiet getragen. Die Menge der von den Gewässern 
wegtransportierten Materialien lassen das Tempo der Denudation bestimmen. 
Die Parameter erklärt man mit Abschwemmungsdenudation, gemessen in Masse 
oder Umfang.

Die Untersuchung der Abschwemmungsdenudation im Wippertal, geführt 
seit 2006, umfasst die Umgebung von 5 linksseitigen Zuflüssen der unteren 
Wipper bei Alt Krakow und Masow. Die Abschwemmungen werden verschieden 
analysiert, nach Größe, Morphologie und Gebrauch. Die größten an der 
Jaroslawianka (5) und an der Stuga Lesna (3). Es werden Oberflächengewässer 
und Zuflüsse untersucht (Abgänge, Ausflüsse und Drainage). Es werden monat
liche Messungen durchgeführt und Wasserproben untersucht. Treten Unregel
mäßigkeiten auf, wird öfter untersucht und gemessen.

Aus den dargestellten Ausführungen geht hervor, dass das Tempo der Denu
dation im Gebiet der Wipper und ihren 5 Zuflüssen nicht groß ist, den Untersu
chungen J. Cyberskis (1984) und W. Floreks (1991) an größeren Flüssen Pom
merns gleicht. Die Untersuchungen A. Kostrzewskis und Z. Zwolińskis (1988a; 
1988b) an kleineren Gewässern aus der Jüngeren Eiszeit fielen fast gleich aus. 
Es ist zu unterstreichen, dass das Tempo der Denudation in den nicht großen 
Zuflüssen der unteren Wipper niedriger ist als für das ganze Abflussgebiet des 
Flusses ausgerechnet wurde. Trotz der Höhenunterschiede der Wasserläufe und 
der tiefen Flussbette in den Tälern. Dies bedeutet, dass größere efektivere Pro
zesse der Denudation in den oberen Partieen des Wippergebietes auftreten. Es 
ist übereinstimmend mit den Ergebnissen von A. Kostrzewski und Z. Zwoliński 
für das Abflussgebiet der Persante.



Awifauna lęgowa gminy Sławno, 
jej zagrożenia i ochrona

Ewa Górska, Jacek Antczak (Słupsk)

Wstęp

W opracowaniu scharakteryzowano awifaunę gminy Sławno, ze 
szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków lęgowych zaliczanych do: 
zagrożonych w Polsce i Europie, rzadkich i zagrożonych na Pomorzu oraz 
w granicach gminy, a także interesujących ze względu na niektóre aspekty 
biologii okresu lęgowego. Przedstawiono również tereny cenne dla ptaków, 
zagrożenia dla awifauny i realizację jej ochrony na obszarze gminy Sławno.

Podstawę opracowania stanowią wyniki badań terenowych przeprowa
dzonych przez nas w granicach gminy Sławno jesienią 2005 roku, zimą 
2005/2006 oraz w sezonie lęgowym 2006 roku, uzupełnione danymi dostęp
nymi w literaturze przedmiotu oraz informacjami uzyskanymi w Nadleśnic
twie Sławno (o stanowiskach przedstawicieli gatunków objętych ochroną 
strefową oraz niektórych gatunków ptaków łownych). Gatunki zagrożone 
wytypowano na podstawie Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński 
2001), Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciń
ski 2002) oraz na podstawie ich prawnego statusu ochronnego w Polsce 
i Unii Europejskiej. Niezbędne szczegóły dotyczące różnych aspektów biolo
gii ptaków przedstawiono, opierając się na pracy Snowa i Perrinsa (1998). 
Dane liczbowe dotyczące powierzchni zajętej przez wody, użytki rolne oraz 
obszary leśne zaczerpnięto z Planu Urządzenia Lasu1 oraz z Internetu1 2.

1 Plan Urządzenia Lasu na okres od 1.01.1999 do 31.12. 2008 roku, tom IB: Program 
ochrony przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Nadleśnictwo 
Sławno. Obręby: Stary Kraków, Nowy Kraków i Żukowo. Plan opracowało Biuro Urządza
nia Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Szczecinku.

2 http://gminaslawno.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&i 
d=18&Itemid=31

http://gminaslawno.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&i
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W najstarszych publikacjach ornitologicznych dotyczących obszaru 
współczesnej gminy Sławno zawarte są m.in. informacje o stanowiskach 
bociana czarnego stwierdzonych w latach 20. i 30. XX wieku w lasach 
rosnących w dolinie Wieprzy (Robień 1928; 1931; 1935). Kolejna praca 
o ptakach tego obszaru ukazała się dopiero po ponad 20 latach i również 
dotyczyła bociana czarnego (Klejnotowski 1966). Z lat 70. XX stulecia 
pochodzą doniesienia o występowaniu w granicach gminy kani rudej 
(Górski 1976) oraz opracowanie poświęcone awifaunie lęgowej doliny 
Wieprzy (Górski 1982). Publikacje z lat 90. odnoszą się wyłącznie do wy
stępowania pojedynczych gatunków - remiza (Górska 1991) oraz łabędzia 
krzykliwego (Sikora 1994). Materiały dotyczące występowania w grani
cach gminy w okresie od 1993 do 2003 roku niektórych gatunków ptaków 
wodno-błotnych i drapieżnych (szponiastych) zgromadzone są w Kartote
ce Ornitologicznej Środkowopomorskiego Klubu Ornitologów (KOSKO) 
oraz zawarte w niepublikowanych opracowaniach Wełniaka (2002), Wasi
lewskiego (2003) i Herbichowej i in. (2004).

1. Prawne podstawy ochrony awifauny w Polsce

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w Polsce, a doty
czącym ochrony przyrody, jest Ustawa o ochronie przyrody3 z dnia 16 
kwietnia 2004 roku (weszła w życie jednocześnie z przystąpieniem Polski 
do UE). Kwestie szczegółowe związane z ochroną poszczególnych gatun
ków ptaków reguluje akt wykonawczy do Ustawy, mianowicie Rozporzą
dzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną4. W akcie tym 
zostały wyszczególnione gatunki zwierząt objętych ochroną ścisłą (w tym 
wymagające ochrony czynnej), ochroną częściową, gatunki, które mogą 
być pozyskiwane oraz wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi, 
miejsc rozrodu i regularnego przebywania. Określono w nim również za
kazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt 
oraz sposoby ich ochrony, m.in. wielkość stref ochrony ścisłej i sezonowej. 
Gatunki zwierząt łownych podlegają ochronie na mocy Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie określenia 
okresów polowań na zwierzęta łowne5.

3 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ga

tunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, Dz.U. Nr 220, poz. 2237.
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie określe

nia okresów polowań na zwierzęta łowne, Dz.U. Nr 48, poz. 459.
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Ustawa o ochronie przyrody przewiduje możliwość wprowadzania 
różnych form ochrony obszarowej (parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000) i obiektowej (m.in. użytki ekologiczne). Dla ptaków najważniejsze są 
parki narodowe, rezerwaty faunistyczne oraz obszary Natura 2000 (To- 
miałojć, Stawarczyk 2003). Wprowadzenie tej ostatniej formy ochrony 
przyrody do ustawodawstwa polskiego jest realizacją obowiązków wynika
jących z dwóch dyrektyw europejskich: Dyrektywy Rady 7914091EWG 
z 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrekty
wa Ptasia)6 7 8 i Dyrektywy Rady 921431EWG z 21 maja 1992 roku w spra
wie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrekty
wa Siedliskowa lub HabitatowaR. Ustawa o ochronie przyrody stanowi, 
że sieć obszarów Natura 2000 w Polsce obejmuje tereny specjalnej ochrony 
ptaków (OSO) - tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej oraz specjalne 
obszary ochrony siedlisk (SOO) - tworzone na podstawie Dyrektywy Sie
dliskowej. Aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia 
obszarów Natura 2000s. Założeniem sieci jest, aby tworzyła ona spójny, 
funkcjonalny system obszarów pozwalających na skuteczną ochronę naj
bardziej zagrożonych gatunków oraz siedlisk europejskiej flory i fauny. 
Najważniejsze obszary OSOP w Polsce wytypowano na podstawie wyzna
czonych wcześniej, niestanowiących jednak prawnych form ochrony przy
rody, ostoi ptaków o znaczeniu europejskim (Sidło, Błaszkowska, Chyla
recki 2004).

Inne formy ochrony obszarowej, a w szczególności parki krajobrazo
we, również często spełniają ważne funkcje ochronne wobec ptaków, 
a za chlubne przykłady mogą służyć Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” 
oraz Iński Park Krajobrazowy. Oba są włączone do sieci Natura 2000

6 Dyrektywa Rady (Dyrektywa Ptasia) 79/409/EWG (ze zmianami z roku 1991 - Dy
rektywa 91/244/EWG oraz z roku 1994 — Dyrektywa 94/24/WE) w sprawie ochrony dzikich 
ptaków przyjęta 2 kwietnia 1979 roku (http://www.lkp.org.pl/prawo_html/dyrektywa_ptaki_ 
zall.html).

7 Dyrektywa Rady (Dyrektywa Siedliskowa-Habitatowa) - 92/43/EWG z 21 maja 1992 
roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (http://www.ztp.eko. 
org.pl/strona/zalacznikl.html, http://www.ztp.eko.org.pl/strona/zalacznik2.html).

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typów sie
dlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000, Dz.U. Nr 94, poz. 795, Załącznik 3.

http://www.lkp.org.pl/prawo_html/dyrektywa_ptaki_
http://www.ztp.eko
http://www.ztp.eko.org.pl/strona/zalacznik2.html
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(OSOP) pod nazwami: Dolina Słupi (Antczak, Górska 2004) i Ostoja Iń
ska (Tracz i in. 2004). Natomiast w granicach obszarów chronionego kraj
obrazu zakres ochrony ekosystemów oraz awifauny jest zróżnicowany 
i uzależniony od reżimu ochronnego wprowadzonego przez wojewodę lub 
radę gminy.

Dla niewielkich populacji lęgowych, niekiedy dla pojedynczych par 
gniazdujących ptaków, znaczenie ochronne mogą mieć użytki ekologicz
ne, jednakże ich rola jest ograniczona z powodu niewielkiej powierzchni 
zajmowanej przez te formy.

Polska jest zobowiązana do ochrony ptaków oraz ich siedlisk również 
ze względu na podpisane i ratyfikowane konwencje międzynarodowe. 
Nasz kraj jest m.in. stroną Konwencji Berneńskiej z 1979 roku o ochronie 
dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych9.

2. Charakterystyka awifauny 
gminy Sławno

W granicach gminy Sławno występują przedstawiciele co naj
mniej 114 gatunków ptaków lęgowych (tab.). Ponadto przez cały rok spo
tykane są osobniki nielęgowe, należące do kilkunastu innych gatunków, 
zatrzymujące się w różnych miejscach gminy podczas migracji wiosen
nych i jesiennych (na odpoczynek i żerowanie), spędzające tam lato lub 
zimujące. W okresie ostatniego dwudziestopięciolecia cztery gatunki pta
ków wycofały się z obszaru gminy i nie ma pewności, czy kiedykolwiek 
tam powrócą.

Zdecydowana większość gatunków ptaków występujących w grani
cach gminy Sławno współcześnie lub w przeszłości objęta jest w Polsce 
ochroną ścisłą. Ochronie częściowej podlegają cztery gatunki lęgowe 
(czapla siwa, sroka, wrona i kruk) oraz dwa nielęgowe (kormoran i gaw
ron). Osiem gatunków podlega ochronie łowieckiej. Duża grupa stanowi 
obiekt zainteresowania Konwencji Berneńskiej oraz figuruje w załączni
kach Dyrektywy Ptasiej. Nieobjętych ochroną przez żadne konwencje 
międzynarodowe i dyrektywy UE jest tylko sześć gatunków lęgowych 
(wróbel, szpak, wrona siwa, kawka, sójka i sroka) oraz jeden zimujący 
(gawron).

9 Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
sporządzona w Bernie 19 września 1979 roku, Dz.U. Nr 58, poz. 263 i 264 z 1996 roku.



Tabela. Wykaz cennych gatunków ptaków lęgowych występujących w roku 2006 w gminie Sławno

Lp. Nazwa polska i łacińska SoP E CK/CL P KB DP Występowanie w gminie Sławno i liczba stanowisk
1. Perkozek

Tachybaptus ruficollis
OG — + 2 jez. Smardzewo - 1 os.; zb. wod. N od Smardzewa — 1 os.

2. Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus

OG — — + 3 - Łącznie 27 p. Jez. Łętowskie — 26 p.; Jez. Janiewickie — 1 p.

3. Czapla siwa Ardea cinerea cz OG - - + 3 - Las N od Jez. Łętowskiego - w 1 kolonii 14 p.
4. Bocian czarny

Ciconia nigra
OGOS — + / + + 2 1 Starokrakowskie Lasy - 1 p.

5. Bocian biały
Ciconia ciconia

OG + 2 1 Łącznie 15 p. Po 1 p.: Stary Kraków, Boleszewo, Łany, Bobrowice, Pomiłowo, 
Tychowo, Smardzewo, Gwiazdowo, Łętowo, Żukówko, Janiewice. Po 2 p.: Sław
sko, Żukowo. 3 gniazda opuszczone: Tokary, Łany, Żukowo.

6. Łabędź niemy
Cygnus olor

OG + 3 2.2 Łącznie 9 p. Jez. Łętowskie - 2 p. Po 1 p.: Jez. Sławsko, stawy NW od 
Gwiazdowa, Wieprza E od Sławska, staw w Żukówku, zb. wod. W od 
Jez. Łętowskiego, Jez. Janiewickie.

7. Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus

OG — — + 2 1 Oczko wodne NE od Smardzewa - 1 o. dorosły + 2 młode; śródleśny 
zb. wodny N od Smardzewa - gniazdo zajęte 25.05.06.

8. Gęgawa Anser anser Ł - - + 3 2.1 Łąka przy N brzegu Jez. Łętowskiego - 2 p.
9. Cyraneczka Anas crecca Ł - - + 3 2.1 E brzeg Jez. Łętowskiego - 1 p., zb. wod. N od Smardzewa - 1 p.

10. Krzyżówka
Anas platyrhynchos

Ł + 3 2.1 Łącznie 11 p. Brzegi Jez. Łętowskiego - 4 p. Po 2 p.: łąki nad Wieprzą E od 
Sławska, Jez. Janiewickie. Po 1 p.: zb. wod. NE od Wrześnicy, Jez. N od 
Kwasowa, łąki S od Iwanowa. 2 stadka nielęgowych samców: łąka nad 
jez. Smardzewo - 5 o., zb. wod. N od jez. Smardzewo - 4 o.

11. Cyranka
Anas querquedula

OG — - + 3 2.1 Łąka przy N brzegu Jez. Łętowskiego - 2 p.

12. Głowienka Aythya ferina Ł - - + 3 2.1 Zbiornik wodny W od Jez. Łętowskiego - 1 p.
13. Gągol Bucephala clangula OG - - + 3 2.2 Zbiornik w wodny (śródleśny) NE od Jez. Łętowskiego - 1 p.
14. Nurogęś Mergus merganser OG - - + 3 2.2 Jez. Łętowskie - 1 o. (samiec) w sezonie lęgowym.
15. Trzmielojad

Pemis apivorus
OG — — - 2 1 Okolice Boleszewa - 1 o.

16. Kania ruda Milvus milvus OGOS + + / + + 2 1 Lasy w różnych częściach gminy - 2 p. + 3 o. w sezonie lęgowym.
17. Bielik Haliaeetus albicilla OGOS + + / + + 2 1 Lasy w różnych częściach gminy - 2 p.
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18. Błotniak stawowy
Circus aeruginosus

OG + 2 1 Łącznie 6 rewirów lęgowych (2 p. + 4 o) - NE od Wrześnicy, okolice Bole- 
szewa, nad jez. Smardzewo, dolina rz. Rakówki, między Janiewicami a Żu
kowem, .N brzeg Jez. Łętowskiego.

19. Jastrząb
Accipiter gentilis

OG - - - 2 - 1 p. + 3 o. w sez. lęg. w lasach W od St. Krakowa, SE od Sławska, przy N 
brzegu Jez. Łętowskiego.

20. Myszołów
Buteo buteo

OG 2 Łącznie 10 p. + 5 o. dorosłych w sezonie lęgowym - okolice Boleszewa, 
Wrześnicy, Sławska, Rzyszczewa, Smardzewa, Iwanowa, Gwiazdowa, nad 
rzeką Ściegnicą, nad Jez. Łętowskim.

21 Orlik krzykliwy
Aquila pomarina

OG OS - + / + + 2 1 Prawdopodobnie lęgowy. 1 p. obserwowana w końcowym etapie migracji wiosen
nej (6.05.06.) + 1 o. w pełni sez. lęgowego (30.06.06.). Gniazda nie znaleziono.

22. Kuropatwa Perdix perdix Ł - - - 3 2.1 Piaskownia N od Sławna - 1 p.
23. Przepiórka

Coturnix coturnix
OG - -/ + + 3 2.2 Łącznie 9 p. 5 p. - łąki nad jez. Smardzewo. Po 1 p. - pola uprawne NE od 

Wrześnicy i N od Żukówka oraz łąki pod Boleszewemi E od Sławska.
24. Derkacz Crex crex OG + -/ + + 2 1 Łąka nad jez. Smardzewo - 1 o. prawdopodobnie lęgowy.
25. Kokoszka

Gallinula chloropus
OG - - + 3 2.2 N brzeg Jez. Łętowskiego - 1 p., Jez. Sławsko - 1 o.

26. Łyska
Fulica atra

Ł + 3 2.1 Łącznie 16 p. lip.- Jez. Łętowskie. 2 p. - zb. wod. N od Kwasowa. Po 1 p. - 
jez. Smardzewo, zb. wod. W od Jez. Łętowskiego, Jez. Janiewickie. 3 samot
ne o. - zb. wod. NE od Wrześnicy, N od Kwasowa i S od jez. Smardzewo.

27. Żuraw
Grus grus

OG + 2 1 Łącznie 23 p. Po 3 p. - nad jez. Smardzewo i Jez. Łętowskim. Po 2 p. 
w okolicy St. Krakowa, Wrześnicy, Boleszewa, w doi. Wieprzy N od Sławska. 
Po 1 p. nad Jez. pod Wrzesowem, na torfowiskach N i SW od Smardzewa 
oraz NE od Jez. Łętowskiego, w okolicach Gwiazdówka, w dolinach rzek 
Ściegnicy, Rakówki i Grabowej oraz na Janiewickim Bagnie. Zgrupowania 
na żerowiskach (maj i czerwiec 2006) - pod Wrześnicą (kilkanaście o.); na 
polach uprawnych wokół jez. Smardzewo (30-150 o.).

28. Czajka Vanellus vanellus OG - - + 3 2.2 Łąka N od Sławska - 1 p.
98. Kszyk

Gallinago gallinago
OG - - + 3 2.1 Łąka nad jez. Smardzewo - 1 p., nad zb. wodnymi NE i W od Jez. Łętow

skiego - po 1 o. (tokujące samce).
30. Słonka Scolopax rusticola Ł - -/ + + 3 2.1 Sławieński Las i E brzeg Jez. Łętowskiego - po 1 o.
31. Samotnik

Tringa ochropus
OG + 2 Łącznie 5 p. 3 p. nad Jez. Łętowskim; 2 p. NE od Gwiazdówka; 4 pojedyn

cze o. — NE od Wrześnicy, w Sławieńskim Lesie, nad jez. Smardzewo i nad 
rzeką Grabową.
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32. Siniak
Columba oenas

OG - - + 3 2.2 3 o. prawdopodobnie lęgowe — starodrzew sosnowy S od Gwiazdowa i w 
Sławieńskim Lesie oraz buczyna NW od St. Krakowa.

33. Turkawka
Streptopelia turtur

OG - -/ + + 3 2.2 Las NE od Wrześnicy — 1 o. prawdopodobnie lęgowy.

34. Kukułka
Cuculus canorus

OG 3 Łącznie 8 p. 2 p. nad Jez. Łętowskim. Po 1 p. - na łąkach NE i SE od Sław
ska, N od Gwiazdówka, między Gwiazdowem a Brześciem, w dolinach Ście- 
gnicy i Eakówki.

35. Puszczyk Strix aluco OG - - - 2 - Stara lipa przy polnej drodze, N od Żukówka - 1 o. prawdopodobnie lęgowy.
36. Zimorodek Alcedo alt his OG - - + 2 1 Po 1 p. — leśny odcinek Wieprzy i NE brzeg Jez. Łętowskiego.
37. Dzięcioł zielony

Picus viridis
OG + 2 6 o. prawdopodobnie lęgowych - w lasach i olsach W, NW i SE od St. Kra

kowa, nad Jez. Łętowskim, S od osady Chomiec, na Janiewickim Bagnie 
oraz w parku w Boleszewie.

38. Dzięcioł czarny
Dryocopus martius

OG — - - 2 1 4 o. lęgowe - w lasach W od St Krakowa, W od Jez. Łętowskiego, SE od Iwanowa 
i N od Gwiazdówka.

39. Dzięciołek
Dendrocopos minor

OG - - 2 - 2 p. - nad Jez. Łętowskim.

40. Lerka
Lullula arborea

OG - - 3 1 Łącznie 10 p. 5 p. w Starokrakowskich Lasach, 3 p. w lasach nad Jez. Łę
towskim, po 1 p. w lasach nad rz. Ściegnicą i S od Gwiazdowa.

41. Brzegówka
Riparia riparia

OG + 2 Łącznie 87 norek zajętych przez pary lęgowe w czterech koloniach. Pias
kownia N od Sławna - 40 norek, brzeg Wieprzy SE od Sławska - 30 norek, 
brzeg Wieprzy N od Gwiazdówka - 12 norek, brzeg Wieprzy NE od Gwiaz
dówka — 15 norek. Opuszczona kolonia w piaskowni S od Wrześnicy.

42. Pliszka żółta
Motacilla flava

OG - - + 2 - 4 p. - na łąkach nad jez. Smardzewo.

43. Pliszka górska
Motacilla cinerea

OG - - + 2 - 1 p. — przy moście na rzece Wieprzy pod St. Krakowem.

44. Pokrzywnica
Prunella modularis

OG - - - 2 - 4 śpiewające samce - w lasach w okolicach Smardzewa i nad Jez. Łętow
skim oraz w borach sosnowych w dolinach Wieprzy i Ściegnicy.

45. Słowik szary
Luscinia luscinia

OG — - + 2 - Łącznie 8 p. 6 p. - w dolinie Wieprzy S, E i N od Sławska. Po 1 p. - nad 
oczkiem wodnym NE od Smardzewa oraz nad jez. Smardzewo.

46. Świerszczak
Locustella naevia

OG + 2 Łącznie 17 śpiewających samców. 5 - w dolinie Wieprzy E i N od Sławska,
4 - w dolinie Moszczenicy, 3 - nad Jez. Łętowskim, po 2 - nad jez. Smar
dzewo i w dolinie Wieprzy S od Iwanowa, 1 - nad jez. pod Wrzesowem.
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47. Strumieniówka

Locustella fluviatilis
OG + 2 Łącznie 17 śpiewających samców. 4 - w dolinie Moszczenicy, po 3 - dolinie 

Wieprzy (E i S od Sławska), po 2 - pod St. Krakowem, w Slawieńskim Lesie, 
w dolinie Wieprzy S od Iwanowa i 1 - w doi. Wieprzy NE od Gwiazdówka.

48. Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus

OG ' - + 2 - Łącznie 5 p. Po 2 - w doi. Wieprzy E i S od Sławska. 1 - nad zb. wod. W od 
Jez. Łętowskiego.

49. Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus

OG + 2 Łącznie 34 p. skupione w pięciu miejscach. 14 - N brzeg Jez . Łętowskiego,
9 - jez. Sławsko, 5 - zb. wodny W od Jez. Łętowskiego, po 3 - doi. Moszcze
nicy pod Boleszewem i doi. Wieprzy S od Sławska.

50. Trzciniak Acrocephalus 
arundinaceus

OG - - + 2 Łącznie 16 p. 6 — jez. Sławsko, 5 — N brzeg Jez. Łętowskiego, 3 - zb. wod. 
W od Jez. Łętowskiego, 2 - Jez. Janiewickie.

51. Mysikrólik
Regulus regulus

OG - - - 2 - 20 śpiewających samców w miejscach nasadzeń świerkowych w borach 
w północnej i południowej części gminy, często w towarzystwie zniczka.

52. Zniczek
Regulus ignicapillus

OG 2 Łącznie 18 śpiewających samców w miejscach nasadzeń świerkowych. Po 4 - 
SE od St. Krakowa i w doi. Wieprzy, po 3 - NE od Smardzewa i E od 
Jez. Łętowskiego, po 2 - N od Smardzewa i w doi. Ściegnicy.

53. Muchołówka mała
Ficedula parva

OG - - + 2 1 2 śpiewające samce w buczynie NW od Starego Krakowa.

54. Muchołówka żałobna Fice
dula hypoleuca

OG - - - 2 - 2 śpiewające samce w lasach - w dolinie Ściegnicy i NE od Smardzewa.

55. Remiz
Remiz pendulinus

OG - + 2 - Łącznie 6 p. Po 2 - nad Wieprzą N od Sławska i nad jez. Smardzewo, po 1 - 
nad zbiornikami wod. pod Wrzesowem i W od Jez. Łętoskiego.

56. Wilga
Oriolus oriolus

OG 2 Łącznie 7 śpiewających samców. Po 1 w lasach NW od St. Krakowa, NW od 
Wrześnicy, S od Sławska, S od Iwanowa, N od Gwiazdówka, nad Jez. Łę- 
towskim i przy S granicy gminy.

57. Gąsiorek
Lanius collurio

OG + 2 1 Łącznie 17 p. 3 - doi. Moszczenicy, po 2 - łąki przy Kolonii Boleszewo, N od 
Gwiazdówka i S od Iwanowa. Po 1 - na łąkach i przy polnych drogach N od 
St. Krakowa, SE od wsi Tokary, NW od Boleszewa, w dolinie Wieprzy, pod 
Wrzesowem, NE i S od Rzyszczewa, NE od Smardzewa.

58. Srokosz
Lanius excubitor

OG - - + 2 - 1 p. - doi. Moszczenicy W od Boleszewa, 1 p. doi. Rakówki pod Żukowem,
1 p. doi. Wieprzy N od Gwiazdówka.

59. Orzechówka
Nucifraga caryocatactes

OG - + 2 - 1 o. prawdopod. lęgowy w lesie świerkowym w doi. Wieprzy E od Gwiaz
dówka.
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60. Kruk
Corvus corax

cz OG - - - 2 - Łącznie 8 p. 2 w lasach w okolicach St. Krakowa, Gwiazdowa i Jez. Łętow- 
skiego. Po 1 — w lasach w okolicy Wrześnicy i Chomca.

61. Dziwonia
Carpodacus erythrinus

OG — — + 2 - 4 śpiewające samce - nad Wieprzą N i E od Sławska.

W tabeli wymieniono gatunki zagrożone w Europie, Polsce i na Pomorzu, rzadkie w gminie Sławno, wszystkie związane ze środowiskiem wodnym oraz 
wybrane gatunki z innych grup, interesujące ze względu na niektóre aspekty ich biologii*. Stanowiska — miejsca stwierdzeń par lęgowych, śpiewających 
samców, kolonii lęgowych.

Objaśnienia skrótów: p. - para lęgowa; o. - osobnik; SoP - status ochronny w Polsce; OG - ochrona gatunkowa ścisła**; OS - ochrona strefowa**; 
czOG — ochrona częściowa**; Ł — gatunek łowny w Polsce***; E — Europejska czerwona lista zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w skali światowej 
(IUCN 2001); CK/CL - Polska czerwona księga zwierząt / Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2001; 2002); P - gatunek 
rzadki i zagrożony w środkowej części Pomorza (wg Górskiego 1991a; Górskiego i in. 1991; Tomiałojcia i Stawarczyka 2003); + - gatunek wpisany na listę; 
KB - Konwencja Berneńska i nr załącznika; DP - Dyrektywa Ptasia i nr załącznika (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2. kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikich ptaków). Załączniki do Konwencji Berneńskiej - 2 (lista zagrożonych dzikich zwierząt), 3 (lista gatunków dzikich zwierząt, których eksploatacja 
wymaga regulacji, aby ich populacje nie były zagrożone). Załączniki do Dyrektywy Ptasiej — 1 (lista gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem, wy
magających szczególnej ochrony ich siedlisk), 2.1 (gatunki, na które wolno polować we wszystkich krajach członkowskich UE), 2.2 (gatunki, na które wolno 
polować tylko we wskazanych krajach członkowskich UE).

* Ponadto w całej gminie, w odpowiednich siedliskach, gniazdują przedstawiciele 53 gatunków, aktualnie pospolitych i niezagrożonych w Polsce i na 
omawianym obszarze.

Gatunki objęte ochroną ścisłą w Polsce: sierpówka Streptopelia decaocto, dzięcioł du ży Dendrocopos major, skowronek Ala uda arvensis, dymówka 
Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica, świergotek drzewny Anthus trivialis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka siwa Motaciila alba, strzy
żyk Troglodytes troglodytes, rudzik Erithacus rubecula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, pleszka ogrodowa Phoenicurus phoenicurus, pokląskwa Saxicola 
rubetra, kos Turdus merula, kwiczoł Turdus pilaris, śpiewak Turdus philomelos, paszkot Turdus viscivorus, zaganiacz Hippolais icterina, piegża Sylvia 
curruca, cierniówka Sylvia communis, gajówka Sylvia borin, kapturka Sylvia atricapilla, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, pierwiosnek Phyllosco- 
pus collybita, piecuszek Phylloscopus trochilus, muchołówka szara Muscicapa striata, sikora uboga Parus palustris, czarnogłówka Parus montanus, czu- 
batka Parus cristatus, sosnówka Parus ater, modraszka Parus caeruleus, bogatka Parus major, kowalik Sitta europaea, pełzacz leśny Certhia familiaris, 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla, sójka Garrulus glandarius, kawka Corvus monedula, szpak Sturnus vulgaris, wróbel Passer domesticus, mazurek 
Passer montanus, zięba Fringilla coelebs, kulczyk Serinus serinus. dzwoniec Carduelis chloris, szczygieł Carduelis carduelis, makolągwa Carduelis canna- 
bina, trznadel Emberiza citrinella, potrzos Emberiza schoeniclus, potrzeszcz Emberiza calandra.

Gatunki objęte ochroną częściową w Polsce: wrona Cornix cornix i sroka Pica pica.
Gatunki objęte ochroną łowiecką: grzywacz Columba palumbus.
** Na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28. września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
*** Na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
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2.1. Gatunki ptaków lęgowych objęte w Polsce 
ochroną ścisłą lub częściową

Wykaz gatunków ptaków wymienionych w punkcie 2.1, ich sta
tus ochronny, lokalizację stanowisk lęgowych i największych żerowisk na 
obszarze gminy Sławno w roku 2006 przedstawiono w tabeli. Poniżej 
scharakteryzowano awifaunę lęgową pięciu różnych typów środowisk, 
poświęcając najwięcej uwagi ptakom leśnym, wodnym i żyjącym na mo
kradłach, ponieważ w tych środowiskach występują przedstawiciele naj
cenniejszych gatunków w skali Polski, Europy oraz rzadkich w granicach 
omawianego obszaru.

2.1.1. Środowisko leśne

W środowisku leśnym przez ptaki najchętniej zasiedlane są 
obrzeża i niezbyt głębokie partie lasów mieszanych lub liściastych z za
chowanym starodrzewem oraz w sąsiedztwie odkrytych i podmokłych 
dolin rzecznych lub jezior. W tego typu siedliskach w gminie Sławno wy
stępują: bocian czarny, kania ruda, bielik i orlik krzykliwy - gatunki naj
cenniejsze, posiadające najwyższy status ochronny w Polsce, objęte 
ochroną strefową, figurujące w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Gło- 
waciński 2001), na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 
w Polsce (Głowaciński 2002) oraz w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej. 
Kania ruda zaliczana jest ponadto do ptaków bliskich zagrożenia w skali 
globalnej (BirdLife International 2004). Wszystkie należą do rzadkich na 
omawianym obszarze, bowiem liczba ich stanowisk lęgowych nie prze
kracza dwóch! Ptaki te zakładają swoje gniazda w rozłożystych koronach 
starych i wielkich drzew, natomiast pokarmu poszukują na podmokłych 
łąkach, torfowiskach i bagnach sąsiadujących z lasami.

Bocian czarny Ciconia nigra. Stanowisko lęgowe jednej pary bocia
nów czarnych od kilku lat utrzymuje się w Starokrakowskich Lasach. Na 
podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 2005 roku wokół 
ich gniazda wyznaczono strefy ochronne. W pierwszej połowie XX wieku 
bocian czarny gniazdował w lasach w dolinie Wieprzy (Robień 1928; 
1931; 1935), jednakże w latach 80. nie został już tam odnotowany (Górski 
1982). Pojedyncze pary lęgowe występowały także w latach 1963 i 1966 
na terenie leśnictw Stary i Nowy Kraków (Klejnotowski 1966; Bednorz 
1974), a w roku 1992 w pobliżu Gorzyc [I. Izydorek - inf. ustna],

Kania ruda Milvus milvus. Znana jest lokalizacja dwóch gniazd zaję
tych przez pary lęgowe - w południowej części Starokrakowskich Lasów
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oraz w okolicach Jeziora Łętowskiego. Na podstawie Decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego z 2005 roku ustanowiono wokół nich strefy 
ochronne. W sezonie lęgowym w 2006 roku obserwowano trzy polujące 
osobniki w innych częściach omawianego obszaru i jest wysoce prawdo
podobne, że ptaki te także już gniazdują lub w kolejnych latach osiedlą 
się w gminie Sławno. W latach 70. i 80. XX wieku pojedyncze pary lęgowe 
kani rudej występowały: pod Boleszewem, w okolicach Sławska, Pomiło- 
wa i Bobrowic (Górski 1976; 1982), a w roku 1995 w Leśnictwie Łętowo 
oraz w okolicach Pomiłowa10.

Bielik Haliaeetus albicilla. Dwa stanowiska lęgowe bielika znajdują 
się w Starokrakowskich Lasach oraz w lasach nad Jeziorem Łętowskim. 
Wokół zajętych gniazd wyznaczono strefy ochronne (na podstawie Decyzji 
Wojewody Zachodniopomorskiego z 2005 roku). Bielik gniazdował w gmi
nie już w latach 90. XX wieku. W roku 2003 w lasach na południu gminy 
wykryto trzecie zajęte gniazdo (Herbichowa i in. 2004), jednakże w roku 
2006 bielików w tym miejscu nie stwierdzono.

Orlik krzykliwy Aquila pomarina. W roku 2006 obserwowano 
w dwóch miejscach prawdopodobnie lęgowe ptaki - w okolicach jezior 
Smardzewo i Łętowskiego. W latach 1965-1975 orlik krzykliwy gniazdo
wał w Leśnictwie Boleszewo, gdzie w 1973 roku zlokalizowano gniazdo 
z młodymi (Górski 1982), które to gniazdo było czynne jeszcze w 1997 
roku (Wełniak 2002). W latach 1976-1980 para orlików występowała 
także nad Wieprzą między Pomiłowem a Iwanowem (Górski 1982).

Poza wymienionymi wyżej najcenniejszymi gatunkami, w lasach gmi
ny nielicznie (niektóre tylko na pojedynczych stanowiskach) gniazdują 
również: trzmielojad Pernis apivorus, siniak Columba oenas, turkawka 
Streptopelia turtur, dzięcioł czarny Dryocopus martius i muchołówka ma
ła Ficedula parva. Natomiast gatunkiem stosunkowo pospolitym jest 
lerka Lullula arborea. Trzmielojad, dzięcioł czarny, lerka i muchołówka 
mała znajdują się w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej. Turkawka figuruje 
na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciń- 
ski 2002), jednakże zarówno na nią, jak i na siniaka można polować we 
wskazanych krajach Unii Europejskiej (Dyrektywa Ptasia, zał. 2.2). Po
nadto, środowisko leśne gminy zamieszkują przedstawiciele gatunków 
aktualnie niezagrożonych w kraju, jednak będących już obiektem zainte
resowania Konwencji Berneńskiej, m.in.: jastrząb Accipiter gentilis, my
szołów Buteo buteo (Tabl. I: A), puszczyk Strix aluco (Tabl. I: B), dzięcioł

10 Kartoteka Ornitologiczna Środkowopomorskiego Klubu Ornitologów (KOSKO) 
w Zakładzie Zoologii i Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akade
mii Pomorskiej w Słupsku.
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zielony Picus viridis, dzięciołek Dendrocopos minor, pokrzywnica Prunel
la modularis, mysikrólik Regulus regulus oraz zniczek Regulus ignicapil- 
lus. Z wyjątkiem myszołowa wszystkie pozostałe należą do rzadkich na 
omawianym obszarze. Trzmielojad, myszołów i jastrząb umieszczają 
gniazda wysoko na drzewach liściastych lub iglastych, dzięcioł czarny, 
dzięcioł zielony, dzięciołek, siniak i puszczyk w dziuplach starszych 
drzew (rye. 1) i w skrzynkach lęgowych, muchołówka mała w półotwar
tych dziuplach lub w szczelinach drzew, lerka na ziemi wśród roślinności, 
natomiast turkawka, pokrzywnica, mysikrólik i zniczek wśród gałęzi 
drzew lub krzewów.

Rye. 1. Dziuple w pniu starej lipy pod Żukowem zajęte przez puszczyka. 
Fot. E. Górska, 2006
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2.1.2. Siedliska wodne i podmokłe

W gminie występują przedstawiciele około trzydziestu gatunków 
ptaków związanych z wodą i z terenami podmokłymi. Najcenniejsze 
z nich, wymienione w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej, to: bocian biały, 
łabędź krzykliwy, błotniak stawowy, żuraw oraz derkacz. Ten ostatni 
zaliczany jest do gatunków bliskich zagrożenia w skali globalnej (BirdLi- 
fe International 2004).

Bocian biały Ciconia ciconia (Tabl. II: A). W granicach gminy spoty
kany jest ciągle jeszcze często, jednakże w ostatnim pięcioleciu zaznaczył 
się niepokojący trend spadkowy w liczebności lokalnej populacji, bowiem 
w latach 2000 i 2001 odnotowano odpowiednio 35 i 36 zajętych gniazd 
w 22 miejscowościach (Wełniak 2002), natomiast w roku 2006 liczebność 
spadła o ponad 50% - znaleziono tylko piętnaście gniazd zajętych przez 
pary lęgowe w trzynastu miejscowościach oraz pięć gniazd nieczynnych, 
całkowicie zarośniętych trawą.

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus (Tabl. III: A, B). Na Pomorzu 
Środkowym pojawił się jako gatunek lęgowy w latach 80. XX wieku (Gór
ski i in. 1991). Na obszarze gminy Sławno jedna para tych łabędzi gniaz
dowała w latach 1991-2001 nad jeziorem Smardzewo (Sikora 1994; Weł
niak 2002). W roku 2006 J. Wełniak znalazł dwa stanowiska lęgowe 
w okolicach wsi Smardzewo (na niewielkich zbiornikach wodnych - śród
polnym i śródleśnym). Ponadto do 150. łabędzi krzykliwych gromadzi się 
corocznie w okresie migracji jesiennych (odpoczynek i żerowanie) na roz
ległych polach uprawnych między Karwicami, Smardzewem i Bobrowi
cami (Meissner i in. 2005; J. Antczak, materiały niepublikowane).

Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W roku 2006 w różnych 
częściach gminy wykryto sześć rewirów lęgowych. W 1998 roku 
trzy pary gniazdowały nad Jeziorem Łętowskim, a w roku 1999 
tylko jedna nad jeziorem Smardzewo (Wełniak 2002).

Żuraw Grus grus. W sezonie lęgowym w 2006 roku w różnych miej
scach gminy występowały w rozproszeniu 23 pary żurawia, a na polach 
uprawnych w okolicy jeziora Smardzewo zlokalizowano około 140 żerują
cych ptaków (Tabl. II: B). W okresie migracji jesiennych natomiast stada 
żurawi, liczące do 500 osobników, gromadzą się okresowo (odpoczynek, 
żerowanie) na rozległych polach uprawnych między Warszkowem 
a Wrześnicą (Meissner i in. 2005; J. Antczak, materiały niepublikowane).

W ciągu ostatnich trzydziestu lat lokalna populacja żurawia wykazy
wała stosunkowo wyraźną tendencję wzrostową. W latach 1976-1980 nad 
Wieprzą, między Korzybiem a Sławnem, gniazdowała tylko jedna para 
(Górski 1982), natomiast w latach 1997-2001 w granicach gminy gnieź

I
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dziło się już około trzynastu par, a miejscem największej koncentracji 
(pięć par lęgowych) były okolice wsi Smardzewo (Wełniak 2002).

Derkacz Crex crex. W roku 2006 głosy godowe zarejestrowano na łą
kach przyległych do jeziora Smardzewo. Prawdopodobnie występował też 
na niektórych niezałesionych odcinkach dolin rzecznych. W okresie od 
1976 do 2000 roku stanowiska lęgowe derkacza w granicach gminy rów
nież wykrywano bardzo rzadko (Górski 1982; Wełniak 2002). Dokładne 
ustalenie liczebności populacji tego gatunku jest utrudnione, ponieważ 
faza aktywna ptaków przypada na zmierzchową porę doby.

Z siedliskami wodnymi w gminie Sławno związanych jest pięć gatun
ków ptaków interesujących ze względu na umiejscowienie i sposób budo
wy gniazda: gągoł, nurogęś, zimorodek, pliszka górska i remiz. Cztery 
pierwsze występują rzadko, na jednym lub dwóch stanowiskach lęgo
wych, natomiast nieco liczniejsza jest populacja remiza. Zimorodek figu
ruje w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej, gągoł i nurogęś należą do pta
ków, na które można polować w wybranych krajach UE, natomiast 
pliszka górska i remiz są obiektem zainteresowania Konwencji Berneń
skiej.

Gągoł i nurogęś lokują gniazda w obszernych dziuplach starych drzew 
(najchętniej buków Fagus silvatica) lub w nadbrzeżnych wykrotach usy
tuowanych nad brzegami głębszych jezior, niekiedy stawów hodowlanych 
oraz nad rzekami. Zimorodek zasiedla urwiste i zarośnięte krzewami 
oraz drzewami obrzeża wód śródlądowych, najczęściej rzek, a gniazdo 
ukrywa w głębokiej do 175 cm norze, wydrążonej w urwistym brzegu. 
Pliszka górska preferuje brzegi rzek i potoków o wartkim prądzie i żwi
rowatym lub kamienistym dnie, zakładając gniazdo w szczelinach ka
mieni i różnych zabudowań usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
wody, najchętniej pod mostami. Natomiast remiz zamieszkuje łęgi i wi
kliny nadrzeczne oraz obrzeża jezior. Ptak ten buduje charakterystyczne 
gniazdo w kształcie wydłużonego worka barwy szarej lub białej z mięk
kich włókien roślinnych i łyka, z puchu kwitnącej topoli lub wierzby, 
i zawiesza je na cienkiej gałęzi pionowo zwisającej nad wodą (Tabl. IV: A).

Gągoł Bucephala clangula. Jedyne znane stanowisko lęgowe gągoła 
w gminie znajduje się na śródleśnym zbiorniku wodnym położonym około 
1000 m na północ od Jeziora Łętowskiego. W połowie maja 2006 roku na 
zbiorniku tym przebywała tylko jedna para, natomiast w kwietniu 2000 
roku Wełniak (2002) odnotował tam dwie pary ptaków.

Nurogęś Mergus merganser. W sezonie lęgowym w 2006 roku samiec 
nurogęsi przebywał w zachodniej części Jeziora Łętowskiego. W latach 
ubiegłych pojedyncze stanowiska odnotowano na Wieprzy — w 2001 roku 
na obrzeżach Sławna (Wełniak 2002), a w 2002 roku na śródleśnym od
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cinku rzeki pod Starym Krakowem, na granicy z gminą Postomino (Gór
ska, Antczak 2002).

Zimorodek Alcedo atthis. W sezonie lęgowym w roku 2006 znalezio
no w gminie tylko dwa stanowiska zimorodka (nad Wieprzą oraz nad 
jeziorem Łętowskim). Z porównania z danymi uzyskanymi przez Gór
skiego (1982) w latach 80. XX wieku oraz przez Wełniaka (2002) w latach 
2000 i 2001 wynika, że populacja lęgowa zimorodka na omawianym ob
szarze wykazuje wyraźny i niepokojący trend spadkowy.

Pliszka górska Motacilla cinerea. W roku 2006 jedna para pliszek 
gniazdowała pod mostem na Wieprzy w pobliżu Starego Krakowa, na 
granicy z gminą Postomino. Odcinek Wieprzy pod Starym Krakowem jest 
stałym lęgowiskiem pojedynczych par pliszki górskiej co najmniej od 
trzech dziesięcioleci (Górski 1982; Górska, Antczak 2002).

Remiz Remiz pendulinus (Tabl. IV: A). Pomorze zasiedlił dopiero po 
II wojnie światowej, kiedy to nastąpiła ekspansja gatunku na wcześniej 
niezajmowane obszary nizinne w Polsce. Na Pomorzu Środkowym jako 
gatunek lęgowy pojawił się w latach 60. XX stulecia i przez kolejnych 
30 lat wykazywał w tym w regionie sukcesywny wzrost liczebności (To- 
miałojó 1990; Górska 1991; Górski i in. 1991). W gminie Sławno w 2006 
roku znaleziono sześć stanowisk lęgowych, co w porównaniu z danymi 
Wełniaka (2002) z roku 2001 sugeruje, że populacja remiza w gminie jest 
aktualnie ustabilizowana.

Z wodą związane są również dwa gatunki ptaków gniazdujących 
w koloniach: czapla siwa oraz brzegówka. Kolonie lęgowe czapli siwej 
(tzw. czaplińce) zakładane są w pobliżu jezior, dolin rzecznych lub tere
nów podmokłych, gdzie czaple mają zapewnioną obfitą bazę pokarmową. 
Gniazda umieszczane są na szczytach wysokich drzew - w lasach, w kę
pach zadrzewień śródpolnych, w starych parkach, na starych cmenta
rzach itp., kolonie lęgowe brzegówki zaś bardzo często lokalizowane są na 
wysokich, prawie pionowych brzegach rzek lub jezior. Jaskółki drążą 
w tych brzegach głębokie norki o długości dochodzącej do 150 cm, w któ
rych ukrywają swoje gniazda.

Czapla siwa Ardea cinerea. W roku 2006 w gminie Sławno istniała 
tylko jedna kolonia lęgowa czapli siwej, zlokalizowana w lesie przy pół
nocnym brzegu Jeziora Łętowskiego. Naliczono w niej czternaście czyn
nych gniazd (z siedzącymi wewnątrz ptakami), umieszczonych na sos
nach. Jest to pierwszy znany przypadek gniazdowania czapli siwej na 
omawianym obszarze. Osobniki nielęgowe pojawiają się nielicznie w okresie 
od marca do lipca na jeziorach Smardzewo i Łętowskim (Wełniak 2002).

W czaplińcu wykryto wyraźne ślady dewastacji - w połowie maja, 
a więc w pełni sezonu lęgowego, na ziemi leżało dziesięć świeżo zniszczo
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nych gniazd. Część z nich zrzucono ze szczytu sosen, natomiast część 
spadła w wyniku ścięcia drzew, na których były umieszczone!!! Najwy
raźniej ktoś zapomniał, że czaplińce objęte są ochroną całoroczną!

Brzegówka Riparia riparia (Tabl IV: B). W roku 2006 znaleziono 
w gminie cztery czynne kolonie lęgowe brzegówki, w których jaskółki 
zajmowały łącznie 87 norek. Trzy z tych kolonii zlokalizowane były bez
pośrednio na wysokich brzegach Wieprzy, a jedna - na wysokiej skarpie 
w piaskowni pod Sławnem, w niewielkiej odległości od rzeki. Pewne 
symptomy wskazują, że w ostatnim trzydziestoleciu następował spadek 
liczebności lokalnej populacji brzegówki, bowiem w 2006 roku znaleziono 
dwie kolonie porzucone - w piaskowni pod Wrześnicą (kilkanaście znisz
czonych norek) oraz na wysypisku śmieci w Gwiazdowie, gdzie jeszcze 
w roku 2001 Wełniak (2002) naliczył 30 norek zajętych przez gniazdujące 
ptaki. Ponadto, istnieją dane o licznych lęgowiskach tej jaskółki na Wie- 
przą w latach 1976-1980 (Górski 1982).

W siedliskach wodnych i podmokłych gminy Sławno występują także 
przedstawiciele kilku innych gatunków ptaków zaliczanych do zagrożonych 
na Pomorzu z powodu niskiej liczebności w tym regionie: perkozek Tachy- 
baptus ruficollis, cyranka Anas querquedula, kszyk Gallinago gallinago, 
samotnik Tringa ochropus, łabędź niemy Cygnus olor, kokoszka Gallinula 
chloropus, czajka Vanellus vanellus oraz pliszka żółta Motacilla flava.

Najliczniejsza na omawianym obszarze jest populaq'a lęgowa łabędzia 
niemego (dziewięć par), najmniej liczna jest czajka (jedna para), natomiast 
pozostałe ptaki gniazdują w liczbie od dwóch do czterech par. Czajki poja
wiają się w większych grupach tylko okresowo, w sezonach migracyjnych, 
a największe stada tych ptaków, liczące od 200 do 500 osobników, spotykane 
są corocznie podczas wędrówek jesiennych na rozległych polach uprawnych, 
między Warszkowem i Wrześnicą oraz między Karwicami, Smardzewem 
i Bobrowicami (Meissner i in. 2005; J. Antczak, materiały niepublikowane).

W Polsce wszystkie gatunki z tej grupy objęte są ochroną ścisłą, na
tomiast w innych krajach Unii Europejskiej niektóre z nich mogą być 
obiektem polowań (Dyrektywa Ptasia, załączniki 2.1 i 2.2). We wszyst
kich krajach Unii można polować bez ograniczeń na cyrankę oraz kszyka, 
natomiast tylko we wskazanych krajach na łabędzia niemego, kokoszkę 
oraz na czajkę. Rzadkie w gminie perkozek, pliszka żółta oraz samotnik 
są obiektami zainteresowania Konwencji Berneńskiej.

W siedliskach wodnych i na terenach podmokłych gminy Sławno 
w roku 2006 odnotowano również niewielką grupę gatunków ptaków re
prezentowanych przez stosunkowo liczne osobniki. Należały do nich 
m.in.: świerszczak Locustella naevia i strumieniówka Locustella fluviati- 
lis, których lokalne populacje wydają się aktualnie stabilne, oraz perkoz
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dwuczuby, którego liczebność na Pomorzu w ostatnich latach wykazuje 
niepokojące symptomy zmian.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. W roku 2006 na obszarze gminy 
występowało 27 par lęgowych, z czego 26 przebywało na Jeziorze Łętow- 
skim, a tylko jedna na Jeziorze Janiewickim. Populacja perkoza zasiedlająca 
Jezioro Łętowskie wyraźnie wzrosła w porównaniu z rokiem 2001, kiedy 
gniazdowało tam tylko pięć do sześciu par tych ptaków (Wełniak 2002). Na 
innych zbiornikach wodnych gminy w pierwszych pięciu latach XXI wieku 
występowały tylko pojedyncze pary lęgowe (Wełniak 2002). Interesujący jest 
fakt nieobecności perkoza dwuczubego w dolinie Wieprzy zarówno współ
cześnie, jak i w latach 70. i 80. XX stulecia (por. Górski 1982).

Na Pomorzu Środkowym w ostatnich dwudziestu pięciu latach liczeb
ność perkoza dwuczubego sukcesywnie spadała, podlegając na niektórych 
zbiornikach wodnych bardzo silnym wahaniom (Górski 1976; Górski i in. 
1991; 2001; Górska, Antczak 2002; Górska i in. 2006; Antczak, Ziółkowski 
2006; Antczak, Górski 2006a; 2006b), w związku z czym należy przypusz
czać, iż stosunkowo liczna populacja tego gatunku na Jeziorze Łętowskim 
w roku 2006 była wynikiem okresowych fluktuacji, a nie systematycznego 
trendu rozwojowego.

2.1.3. Tereny odkryte w dolinach rzecznych i nad jeziorami 
z rozproszonymi drzewami i krzewami 
rosnącymi pojedynczo lub w kępach

Półotwarty krajobraz dolin rzecznych z porozrzucanymi kępami 
drzew i krzewów, zakrzewione obrzeża jezior, torfowisk i lasów liścia
stych, niekiedy także krajobraz rolniczy są biotopami lęgowymi słowika 
szarego Luscinia luscinia, gąsiorka Lanius collurio, srokosza Lanius 
excubitor i dziwonii Carpodacus erythrinus. Gąsiorek znajduje się w za
łączniku 1. Dyrektywy Ptasiej, a słowik szary, srokosz i dziwonia są 
obiektami zainteresowania Konwencji Berneńskiej. Na omawianym ob
szarze wszystkie cztery gatunki spotykane są w odpowiednich siedli
skach lęgowych i aktualnie nie należą do zagrożonych.

2.1.4. Krajobraz rolniczy
- obrzeża pól, miedze, monokultury zbożowe

Te typy siedlisk zamieszkują m.in.: kuropatwa Perdix perdix za
liczana do gatunków łownych (omówione niżej) oraz przepiórka Coturnix 
coturnix. Przepiórka wpisana jest na Czerwoną listę zwierząt ginących
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i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002), natomiast w niektórych, 
wskazanych krajach Unii Europejskiej można na nią polować (Dyrektywa 
Ptasia, zał. 2.2). W gminie występuje m.in. na: łąkach nad jeziorem 
Smardzewo, polach uprawnych na północny wschód od Wrześnicy i na 
północ od Żukówka oraz łąkach pod Boleszewem i na wschód od Sławska.

2.1.5. Osiedla ludzkie

W gminie występuje grupa gatunków ptaków synantropijnych, 
zasiedlających różnego typu osiedla ludzkie, a w nich najchętniej parki, 
ogrody i cmentarze. Niektóre z tych gatunków wytworzyły populacje za
równo synantropijne, jak i żyjące w siedliskach o charakterze natural
nym, na przykład występujące w osiedlach ludzkich oraz w lasach: kos 
Turdus merula, bogatka Parus major, dzięcioł duży Dendrocopos major, 
kowalik Sitta europaea czy pleszka Phoenicurus phoenicurus. Przedsta
wiciele innych gatunków w pobliżu człowieka tylko budują gniazda, na
tomiast pokarmu poszukują poza siedzibami ludzkimi (np. bocian biały, 
często też dymówka Hirundo rustica i oknówka Delichon urbica). Silnie 
związane z osiedlami ludzkimi gminy są sierpówka Streptopelia decaocto 
(tylko sporadycznie gniazdująca w krajobrazie rolniczym) oraz mazurek 
Passer montanus (bardzo nielicznie spotykany na obrzeżach zadrzewień 
śródpolnych). Natomiast kulczyk Serinus canaria, kopciuszek Phoenicu
rus ochruros i wróbel Passer domesticus tworzą wyłącznie populacje sy
nantropijne. Gatunki synantropijne w gminie Sławno są reprezentowane 
przez stosunkowo liczne osobniki i wydaje się, że aktualnie nie są zagro
żone.

2.2. Gatunki ptaków lęgowych objęte w Polsce 
ochroną łowiecką

Do awifauny lęgowej gminy Sławno należy osiem gatunków pta
ków łownych (tab.), na które można polować również w pozostałych kra
jach Unii Europejskiej (Dyrektywa Ptasia, zał. 2.1.). Są to: gęgawa Anser 
anser, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos, głowienka 
Aythya ferina, kuropatwa Perdix perdix, łyska Fulica atra, słonka Scolopax 
rusticola oraz grzywacz Columba palumbus. Z wyjątkiem krzyżówki 
i grzywacza wszystkie wymienione gatunki ptaków łownych należą do 
rzadkich i zagrożonych na Pomorzu, a słonka jest na Czerwonej liście zwie
rząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002).
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W roku 2006 w granicach gminy do bardzo nielicznych należały gęgawa, 
cyraneczka i głowienka. Prawdopodobnie nielicznie występują także słonka 
i kuropatwa, jednakże dokładnej liczebność ich populacji nie ustalono.

Na uwagę zasługuje wycofanie się gęgawy, cyraneczki oraz głowienki 
z jeziora Smardzewo, nad którym ptaki te gniazdowały jeszcze w okresie 
od 1993 do 2001 roku (KOSKO; Wełniak 2002). Populacje lęgowe pozosta
łych gatunków łownych: krzyżówki, łyski i grzywacza, są w gminie licz
niejsze i wydaje się, że aktualnie nie są zagrożone.

2.3. Gatunki ptaków nielfgowych

Na obszar gminy Sławno w różnych porach roku zalatują na krót
ko przedstawiciele kilkunastu gatunków ptaków nielęgowych, w tym rzad
kich i zagrożonych w Polsce oraz Europie. Do tych ostatnich należą: rybo- 
łów Pandion haliaetus, błotniak łąkowy Circus pygargus oraz rybitwa 
rzeczna Sterna hirundo - wszystkie umieszczone są w załączniku 1. Dy
rektywy Ptasiej. Rybołów figuruje także na Czerwonej liście zwierząt giną
cych i zagrożonych w Polsce oraz w Polskiej czerwonej księdze zwierząt 
(Głowaciński 2001; 2002) i jest objęty ochroną strefową. W roku 2006 pta
ka tego w granicach gminy nie odnotowano, jednakże w latach 80. XX wie
ku pojawiał się on nieregularnie na tym obszarze. Obserwowany był też 
kilkakrotnie w sezonie lęgowym 1999 roku nad Jeziorem Łętowskim oraz 
w kwietniu 2001 roku nad jeziorem w Sławsku, lecz nigdzie nie znaleziono 
dowodów gniazdowania (J. Antczak, dane niepublikowane; Wełniak 2002).

Ponadto, corocznie podczas migracji jesiennych na rozległych polach 
uprawnych między Warszkowem i Wrześnicą oraz między Karnicami, 
Smardzewem i Bobrowicami okresowo gromadzą się stada siewek złotych 
Pluvialis apricaria, liczące od około 1500 do około 3000 osobników (Meis
sner i in. 2005; J. Antczak - materiały niepublikowane). Siewka złota 
w drugiej połowie XIX stulecia należała do awifauny lęgowej Pomorza, 
jednakże od około stu lat nie gniazduje już na obszarze Polski i zaliczana 
jest do gatunków zanikłych (Głowaciński 2001).

2.4. Gatunki ptaków, które zaprzestały gniazdowania 
w gminie w drugiej połowie XX wieku 
oraz na początku wieku XXI

W drugiej połowie XX wieku oraz w pierwszych latach XXI stule
cia z obszaru gminy Sławno wycofały się cztery gatunki ptaków lęgowych 
i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tam powrócą. W latach 1976-1980
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w lasach nad Wieprzą (w okolicach Pomiłowa i Sławska) występowały 
jeszcze dwie pary kani czarnej Milvus migrans, a nad Jeziorem Łętow- 
skim regularnie gniazdował bąk Botaurus stellaris (Górski 1982). Kani 
czarnej po roku 1980 w gminie już nie odnotowano, natomiast głosy go
dowe bąka oraz brzęczki Locustella luscinioides po raz ostatni słyszano 
w latach 2000 i 2001 nad jeziorem Smardzewo i w Sławsku. Po roku 2001 
na jeziorze Smardzewo zaprzestała lęgów również śmieszka Larus ridi- 
bundus (Wełniak 2002). Największą stratą dla awifauny gminy jest wyco
fanie się z jej obszaru kani czarnej oraz bąka, należących do najcenniej
szych gatunków ptaków w naszym kraju — figurują w Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt, na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 
w Polsce (Głowaciński 2001; 2002) oraz w załączniku 1. Dyrektywy Ptasiej.

3. Czynniki wpływające na sytuację siedliskową 
awifauny w gminie Sławno

Skład gatunkowy awifauny, liczebność populacji oraz rozmiesz
czenie ptaków uzależnione są przede wszystkim od istnienia i stanu za
chowania bezpiecznych siedlisk lęgowych oraz zasobnych w pokarm że
rowisk. Na występowanie różnych typów siedlisk atrakcyjnych dla 
gniazdujących ptaków oraz na ich rozmieszczenie i stan zachowania 
w granicach współczesnej gminy Sławno wpłynął cały kompleks czynni
ków o charakterze naturalnym oraz antropogenicznym. Spośród czynni
ków naturalnych należy wymienić przede wszystkim skromny obszar 
zajęty przez wody powierzchniowe (zaledwie około 2% powierzchni gmi
ny) oraz brak wysp na rzekach i jeziorach, co w znacznym stopniu ogra
niczyło bogactwo gatunków ptaków wodnych. Natomiast wśród czynni
ków antropogenicznych najważniejsza jest presja człowieka, wynikająca 
z dominującej roli rolnictwa i leśnictwa w gospodarce gminy, w której 
61% powierzchni zajmują użytki rolne, a 20% pokrywają lasy. Nieko
rzystny wpływ na stan zachowania siedlisk lęgowych ptaków w gminie 
ma rolnictwo, na którego potrzeby zajęto rozległe obszary, przekształca
jąc je w użytki zielone (łąki i pastwiska) lub w pola uprawne. Przekształ
canie podmokłych obszarów (głównie w dolinach rzecznych i nad jeziora
mi) w użytki zielone wymaga ich osuszania, co prowadzi do niszczenia 
lęgowisk ptaków uzależnionych od mokradeł. W gminie Sławno osuszone 
są m.in.: znaczne odcinki dolin Wieprzy, Sciegnicy i Moszczenicy, tereny 
wokół jeziora Smardzewo oraz część niezalesionych brzegów Jeziora Łę- 
towskiego. Nieprzyjazne środowisko dla awifauny lęgowej tworzą rozległe 
agrocenozy, zajmujące głównie część centralną gminy. Na uprawach mo-



TABLICA I

A. Gniazdo myszołowa pod Iwanowem. Fot. E. Górska, 2006

B. Puszczyk siedzący na gałęzi lipy pod Żukowem. Fot. E. Górska, 2006



TABLICA II

A. Bocian biały z młodymi na gnieździe w Boleszewie. Fot. E. Górska, 2006

B. Żurawie żerujące na polach uprawnych nad jeziorem Smardzewo. 
Fot. E. Górska, 2006



TABLICA III

A Łabędź krzykliwy na oczku wodnym pod Smardzewem. Fot. E. Górska, 2006

B. Gniazdo łabędzia krzykliwego. Fot. E. Górska, 2006



TABLICA IV

A. Gniazdo remiza na brzegu Wieprzy pod Sławskiem. Fot. E. Górska, 2006

B. Kolonia brzegówek na skarpie piaskowni pod Sławnem. Fot. E. Górska, 2006
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nokulturowych stosowane są pestycydy eliminujące bazę pokarmową 
ptaków owadożernych i roślinożernych oraz maszyny rolnicze, niszczące 
gniazda i pisklęta. Ponadto, miedze i pobocza polnych dróg na stosunko
wo dużych obszarach pozbawione są zarośli, w których drobne ptaki mo
gą się ukrywać przed drapieżnikami zwierzęcymi oraz ludźmi.

Poza sezonem lęgowym niektóre obszary rolnicze mogą mieć pozy
tywne znaczenie dla awifauny, stanowią bowiem miejsca odpoczynku 
i żerowania dla wędrujących ptaków, głównie podczas migracji jesiennych.

Korzystnym czynnikiem środowiskowym w rolniczym krajobrazie 
gminy, sprzyjającym różnorodności gatunkowej awifauny lęgowej, jest 
stosunkowo duża mozaikowatość siedliskowa na łąkach i pastwiskach 
w dolinach rzecznych (np. dolina Wieprzy w okolicach Sławska, Reknicy 
w okolicach Gwiazdowa, Moszczenicy w okolicach Boleszewa) oraz na nie- 
zalesionych brzegach jezior (Smardzewo i częściowo brzegi Łętowskiego), 
gdzie drzewa i krzewy rosnące w rozproszeniu (pojedynczo lub w kępach) 
stanowią element przyciągający ptaki należące do różnych gatunków.

Na sytuację siedliskową awifauny w gminie Sławno wpływa również 
w znacznym stopniu duża lesistość tego obszaru. Rozległe i zwarte kom
pleksy leśne występujące w północno-zachodniej oraz w południowo- 
-wschodniej częściach gminy, a także zalesione na wielu odcinkach doliny 
rzeczne (m.in. Wieprzy, Ściegnicy, Reknicy) oraz obrzeża jezior (całe Je
zioro Janiewickie, część brzegów Jeziora Łętowskiego) z jednej strony 
ograniczają bogactwo siedlisk łęgowych ptaków wodnych i błotnych, jed
nakże z drugiej strony tworzą korzystne warunki do gniazdowania przed
stawicieli bardzo cennych gatunków preferujących obszary, na których 
sąsiadują z sobą różne typy ekosystemów (np. leśne, wodne, łąkowe). 
Czynnikiem sprzyjającym ptakom leśnym jest przewaga lasów miesza
nych oraz zachowane w różnych miejscach enklawy starodrzewu iglaste
go (głównie sosna Pinus sp.) lub liściastego (buk, dąb Quercus sp.).

4. Obszary cenne dla awifauny w gminie Sławno

Najważniejsze obszary dla awifauny lęgowej w gminie Sławno 
usytuowane są w jej częściach centralnej i południowej. Należą do nich: 1

1. Dolina Moszczenicy oraz granicząca z nią południowa część 
Starokrakowskich Lasów i Sławieńskiego Lasu

Obszar ten wyróżnia się w krajobrazie gminy ze względu na sąsiedz
two ekosystemu leśnego z podmokłymi oraz suchymi łąkami w dolinie 
rzeki Moszczenicy. Rozproszone na łąkach kępy drzew liściastych i krze-
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wów (lipa Tilia sp., wierzba Salix sp., brzoza Betula sp., olsza Alnus sp., 
dąb i in.) tworzą korzystną dla wielu ptaków mozaikę siedliskową. Po
łudniowy fragment kompleksu leśnego jest lasem mieszanym ze staro
drzewem sosnowym oraz dębowym i z domieszką świerka Picea sp. 
W części północno-wschodniej tego kompleksu występują obszary podmo
kłe. W lasach znajdują się stanowiska lęgowe bociana czarnego, kani ru
dej i bielika (co najmniej od połowy lat 90. XX wieku) oraz trzmielojada 
i gołębia siniaka, natomiast na łąkach w dolinie Moszczenicy gniazdują 
m.in.: błotniak stawowy, żuraw, strumieniówka, przepiórka, samotnik 
i gąsiorek. Podmokłe łąki są także ważnym żerowiskiem bociana białego 
oraz jaskółek dymówki i oknówki, gniazdujących w pobliskich miejscowo
ściach.

2. Jezioro Łętowskie z terenami przyległymi

Na obszarze tym sąsiadują z sobą trzy typy ekosystemów - leśny, je
ziorny i łąkowy. W jego centrum położone jest największe w gminie Jezio
ro Łętowskie (4,1 km2) z płytką strefą przybrzeżną, porośniętą szerokimi 
łanami trzciny Phragmites sp. i turzyc Carex sp. Jezioro to od północy i w 
znacznym stopniu od zachodu otoczone jest częściowo podmokłymi łąka
mi z rozrzuconymi na nich kępami drzew i krzewów (głównie wierzba, 
grab Carpinus sp., brzoza i olsza), natomiast brzegi wschodni, południo
wy i południowo-zachodni graniczą ze zwartymi kompleksami leśnymi, 
w których zachowane są enklawy starodrzewu sosnowego oraz liściastego 
(buk, dąb). Ponadto, przy zachodnim brzegu Jeziora Łętowskiego położo
ne jest niewielkie jeziorko eutroficzne z obfitą roślinnością wynurzoną 
w strefie przybrzeżnej (głównie trzcina i pałka Typha sp.). Bogactwo sie
dliskowe tego obszaru sprzyja osiedlaniu się na nim ptaków o bardzo 
zróżnicowanej biologii okresu lęgowego oraz o odmiennych wymaganiach 
pokarmowych.

W roku 2006 w strefie przybrzeżnej Jeziora Łętowskiego oraz na 
podmokłych łąkach gniazdowało ponad dwadzieścia gatunków ptaków 
związanych z wodą i mokradłami: 25 par perkoza dwuczubego, 14 par 
trzcinniczka, 10 par łyski, siedem par brodźca samotnego, pięć par trzci- 
niaka, trzy pary łabędzia niemego, dwie pary zimorodka, jedna para 
błotniaka stawowego i pojedyncze pary z kilkunastu innych gatunków. 
Na małym jeziorku przy zachodnim brzegu Jeziora Łętowskiego znajdo
wało się jedyne w gminie lęgowisko głowienki, a w niewielkim lesie od 
strony północnej - również jedyna w gminie kolonia lęgowa czapli siwej.

W kompleksach leśnych otaczających Jezioro Łętowskie od kilku lat 
gniazdują bielik i kania ruda, a jezioro stanowi ważną część rewirów ło
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wieckich tych ptaków. W strefie przybrzeżnej żerują czaple siwe z pobli
skiej kolonii lęgowej. W roku 2006 polowała tam również para orlików 
krzykliwych, które prawdopodobnie gnieżdżą się już w okolicznych la
sach. Na podmokłych łąkach żerują bociany białe, gniazdujące w Łętowie 
i w pobliskich osiedlach. W lasach z zachowanym starodrzewem istnieją 
dogodne warunki do założenia gniazda dla rybołowa, który niekiedy po
jawia się nad tym obszarem. Rozległe trzcinowiska mogą w przyszłości 
ponownie przyciągnąć bąka, a ponadto istnieje szansa, że założą tam ko
lonię śmieszki, które od kilku lat w okresie wiosenno-letnim przebywają 
na jeziorze.

3. Jezioro Smardzewo z terenami przyległymi

Jezioro Smardzewo jest zbiornikiem eutroficznym o trudno dostęp
nych brzegach, w wielu miejscach gęsto zarośniętych krzewami (głównie 
wierzba) i trzciną. Otoczone jest częściowo podmokłymi łąkami oraz nie
użytkami, na których rosną w rozrzuconych kępach krzewy i brzoza. 
W roku 2006 na jeziorze gniazdowały perkozek i łyska, na jego brzegach 
błotniak stawowy i żuraw, a na podmokłej łące i na nieużytkach: świer- 
szczak, strumieniówka, przepiórka, derkacz, kszyk, samotnik i pliszka 
żółta. Na łąkach wokół jeziora żerowały bociany białe, gniazdujące w oko
licznych miejscowościach, oraz żurawie.

Bardzo niepokojący jest fakt, iż w roku 2006 nad jeziorem Smardzewo 
nie odnotowano dziewięciu gatunków ptaków, które gniazdowały tam 
jeszcze w latach 2000 i 2001. Dotyczy to: bąka, perkoza dwuczube- 
go, cyraneczki, cyranki, śmieszki, łabędzia krzykliwego, czajki, gęgawy 
i brzęczki!!! Za zanik ich lęgowisk odpowiedzialne są prawdopodobnie 
dwa główne czynniki: silna antropopresja na brzegach jeziora (wędkarze, 
kąpielisko i boisko sportowe tuż przy brzegu od strony wsi) oraz drapież
niki zwierzęce (omówione w rozdz. 5).

4. Niewielkie śródleśne i śródpolne zbiorniki wodne

• Zbiornik wodny położony 200-300 m na wschód od Wrzesowa, oto
czony torfowiskiem i niewielkim laskiem mieszanym. Na brzegach zbior
nika znajdują się lęgowiska żurawia i remiza, a w lesie gniazduje około 
30 gatunków drobnych ptaków śpiewających (m.in.: muchołówka szara 
Muscicapa striata, czarnogłówka Parus montanus, pełzacz leśny Certhia 
familiaris i pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla).

• Drobne dystroficzne zbiorniki wodne wraz z torfowiskiem wysokim, 
położone w lesie mieszanym około 1000 m na północ od wsi Smardzewo. 
Gniazdują tam: perkozek, cyraneczka, żuraw oraz łabędź krzykliwy.
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• Dwa śródpolne oczka wodne położone około 900 m na północny 
wschód od wsi Smardzewo. W roku 2006 przebywał tam dorosły łabędź 
krzykliwy w towarzystwie młodych osobników.

• Śródleśny zbiornik wodny otoczony torfowiskiem wysokim, położony 
około 1000 na północ od Jeziora Łętowskiego. Znajduje się tam jedyne 
w gminie stanowisko lęgowe gągoła. Gniazdują tam również żuraw oraz 
kszyk.

Dla ptaków migrujących ważne są niektóre obszary rolnicze w cen
tralnej części gminy, stanowiące miejsca odpoczynku i żerowania, głów
nie podczas wędrówek jesiennych. Należą do nich:

• pola uprawne położone na południe od drogi krajowej nr 6 (Sławno- 
Koszalin), między miejscowościami Karwice, Smardzewo i Bobrowi
ce - miejsce gromadzenia się nielęgowych siewek złotych (do 3000 
osobników), czajek (do 500 osobników) i łabędzi krzykliwych (do 150 
osobników);

• pola uprawne położone po obu stronach drogi krajowej nr 6 (Sław- 
no-Słupsk), między miejscowościami Warszkowo i Wrześnica - 
miejsce gromadzenia się nielęgowych siewek złotych (do 1500 osob
ników), czajek (do 200 osobników) oraz żurawi (do 500 osobników).

5. Zagrożenia dla awifauny w gminie Sławno

W gminie Sławno, podobnie jak na całym Pomorzu oraz na innych ob
szarach Polski, występują zagrożenia dla egzystencji wielu gatunków 
ptaków, związane głównie z sukcesywnym zanikiem ich siedlisk lęgo
wych. Większość tych zagrożeń ma zdecydowanie antropogeniczny cha
rakter. Do bardzo zagrożonych należą gatunki ptaków żyjących w siedli
skach wodnych i na mokradłach, a także gatunki polno-łąkowe oraz 
występujące na ugorach i pastwiskach. Natomiast w mniejszym stopniu 
zagrożone są gatunki uzależnione od istnienia starodrzewu w komplek
sach leśnych (por.: Górski 1991; Głowaciński 2002; Tomiałojć, Stawar
czyk 2003).

Czynnikiem zmieniającym w najbardziej niekorzystny sposób środo
wisko życiowe awifauny związanej z terenami podmokłymi jest osuszanie 
bagien, mokradeł i rozlewisk, stanowiących miejsca lęgów oraz bazę po
karmową wielu gatunków ptaków. Szeroko zakrojone melioracje na Po
morzu Środkowym (dawne województwa koszalińskie i słupskie) w latach 
50. i 60. XX. wieku doprowadziły do całkowitej degradacji większość lę
gowisk usytuowanych na rozległych terenach podmokłych wokół jezior 
przymorskich oraz w dolinach rzecznych (Bednorz 1983; Górski 1976; 
1991a). Podobne przypadki znane są również z innych regionów Pomorza,
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na przykład z łąk nad Zalewem Kamieńskim, gdzie intensywne meliora
cje przeprowadzone w latach 80. XX. stulecia spowodowały spadek li
czebności gniazdujących tam siewkowców Charadrii średnio o 70% oraz 
całkowite wycofanie się niektórych gatunków, np. rycyka Limosa limosa 
(Staszewski, Kaliciuk, Ziarnek 1997).

Osuszenie pozostałych jeszcze w gminie Sławno terenów podmokłych 
spowoduje ostateczny zanik siedlisk lęgowych i tak ubogiej już grupy 
gatunków ptaków gniazdujących na mokradłach, m.in.: gęgawy, błotnia- 
ka stawowego i derkacza. Zanikną również żerowiska bocianów czarnego 
i białego, co doprowadzi do ich wycofania się z obszaru gminy. Sympto
mem tych niekorzystnych zjawisk jest spadek liczebności populacji lęgo
wej bociana białego o ponad 50% w okresie od roku 2000 do 2006, spowo
dowany osuszeniem terenów wokół miejsc jego gniazdowania i utratą 
bazy pokarmowej. Inne niebezpieczeństwo dla bociana białego w gminie 
Sławno wiąże się z możliwością kompleksowego zalesienia większych 
obszarów nieużytków i gruntów rolnych.

Zagrożeniem dla wielu gatunków ptaków jest zarastanie ich biotopów 
lęgowych oraz zanik mozaikowatości siedliskowej, spowodowane natu
ralną sukcesją roślinności na obrzeżach niewielkich zbiorników wodnych 
(śródleśnych i śródpolnych) i na terenach odkrytych, głównie na łąkach 
i pastwiskach (Staszewski i in. 1997; Górski 1976; 199la; Antczak 2003). 
Dodatkowym czynnikiem niszczącym w wielu miejscach drobne oczka 
wodne jest zasypywanie ich różnymi odpadami i gruzem. Przykład inten
sywnego zarastania roślinnością wodną i krzewami oraz zaśmiecania 
w gminie Sławno stanowią dwa śródpolne oczka wodne (położone przy 
szosie ze Smardzewa do Bobrowic), na których znajduje się stanowisko 
lęgowe oraz miejsce przebywania łabędzia krzykliwego. Postępująca suk
cesja roślinności w niedalekiej przyszłości może również zagrozić siedli
skom ptaków gniazdujących nad jeziorem Smardzewo.

Ptaki gniazdujące na obrzeżach rzek i jezior, a także budujące duże 
i dobrze widoczne gniazda często w sezonie lęgowym narażone są na nie
pokojenie przez ludzi (Staszewski i in. 1997; Górski i in. 2001). Podczas 
badań terenowych w latach 2005 i 2006 stwierdzono, że w gminie Sławno 
brzegi wszystkich zbiorników wodnych są intensywnie penetrowane 
przez wędkarzy i „turystów” zasypujących śmieciami i niszczących w wie
lu miejscach roślinność przybrzeżną. Niepokojenie ptaków w ich siedli
skach lęgowych było prawdopodobnie jedną z istotnych przyczyn wycofa
nia się z obszaru gminy cennego bąka, wyraźnej redukcji populacji 
zimorodka (por. Górski i in. 2001) oraz zubożenia awifauny lęgowej jezio
ra Smardzewo o przedstawicieli dziewięciu gatunków. Istnieją również
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przesłanki, że z powodu silnej antropopresji w latach 80. XX wieku za
przestała gniazdowania na obszarze gminy kania czarna.

Ważnym problemem, którego nie należy bagatelizować, jest celowe 
lub bezmyślne niszczenie ptasich lęgów przez ludzi. Na Pomorzu znane 
są liczne przypadki zabijania ptaków, a nawet zniszczenia całych kolonii 
lęgowych mewy śmieszki i rybitw oraz lęgów gęgawy i kaczek z powodu 
wybrania z ich gniazd wszystkich jaj na paszę dla zwierząt gospodarskich 
lub dla zwykłej zabawy (Bednorz 1983; Górski 1991a; Antczak 2006; Sta
szewski, Kaliciuk, Ziarnek 1997; Staszewski i in. 1997). W gminie Sław
no celowe zabijanie ptaków dorosłych i piskląt, niszczenie gniazd i wybie
ranie z nich jaj (do celów handlowych i jako pokarm dla zwierząt 
domowych) stanowią realne niebezpieczeństwo dla czapli siwej, obu ga
tunków łabędzi, gęgawy, kaczek, żurawia oraz najcenniejszych gatunków 
objętych ochroną strefową: bociana czarnego, kani rudej, orlika krzykli
wego i bielika. W 2006 roku w znacznym stopniu uległa dewastacji jedy
na w gminie kolonia lęgowa czapli siwej nad Jeziorem Łętowskim. 
W pełni sezonu lęgowego, w iście barbarzyński sposób, zniszczono w niej 
dziesięć zajętych przez ptaki gniazd, mimo iż czaplińce objęte są 
ochroną całoroczną! Na ataki kłusowników narażone są też łabędzie 
nieme, które bywają odławiane przez ludzi, prawdopodobnie do celów 
spożywczych. Precedensy odnotowano w latach ubiegłych, m.in. na staro
rzeczach Słupi w okolicach Słupska. Proceder ten jest dla łabędzi nie
mych bardzo niebezpieczny, ponieważ ptaki te szybko oswajają się 
z człowiekiem podczas regularnego dokarmiania, dzięki czemu ułatwione 
jest ich chwytanie. Warto pamiętać, że intensywne tępienie tego gatunku 
w Polsce spowodowało już raz katastrofalny spadek jego liczebności 
w wieku XIX oraz na początku XX, a wyraźna odbudowa krajowej popu
lacji nastąpiła dopiero w latach 80. i 90. XX stulecia (Tomiałojć, Stawar
czyk 2003).

Pomorskie populacje lęgowe ptaków od około trzydziestu lat podda
wane są narastającej presji drapieżników zwierzęcych, zwłaszcza: norki 
amerykańskie; Mustela vison (nowy i bardzo ekspansywny gatunek 
w faunie Polski), jenota Nyctereutes procyonoides i lisa Vulpes vulpes 
(obydwa w ostatnich latach wykazywały wzrost liczebności w kraju), 
a także dzika Sus scrofa i ptaków krukowatych Corvidae (Staszewski, 
Kaliciuk, Ziarnek 1997; Antczak, Ziółkowski 2006; Mohr, Górski 2006; 
Antczak, Pokorski 2006). Drapieżniki te stanowią poważne zagrożenie 
dla ptaków gniazdujących w łatwo dostępnych miejscach, głównie na 
ziemi (np.: perkozka, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, łabędzia 
krzykliwego, gęgawy, cyraneczki, krzyżówki, cyranki, głowienki, kuropa
twy, przepiórki, kokoszki, łyski, żurawia i brzęczki). Silne drapieżnictwo
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było jednym z istotnych czynników, który w drugiej połowie XX wieku 
zapoczątkował na Pomorzu Środkowym regres populacji śmieszki (Górski 
1991a; 1991b; 1997). Prawdopodobnie drapieżniki w znacznym stopniu są 
odpowiedzialne za wycofanie się przedstawicieli dziewięciu gatunków 
ptaków lęgowych z jeziora Smardzewo po roku 2001 ze względu na sto
sunkowo łatwy dostęp do różnych części tego jeziora.

Do czynników zagrażających ptakom należy także zanieczyszczenie 
środowiska wodnego ściekami komunalnymi i rolniczymi oraz eutrofiza
cja jezior, które to czynniki przede wszystkim niszczą bazę pokarmową 
ptaków. Jako drastyczny przykład może posłużyć rezerwat „Jezioro Lu
biatowskie” pod Koszalinem, gdzie w 1973 roku na skutek zatrucia ście
kami rolniczymi oraz pestycydami rozpylanymi z samolotu wody w jezio
rze wyginęły łany roślinności, stanowiące bazę pokarmową licznych stad 
łabędzi, kaczek i łysek. W rezultacie populacja łabędzia niemego została 
zredukowana z około 300 do kilkunastu par lęgowych (Górski 1979; Gór
ski Antczak 1991; Antczak, Górski 2006a ). W gminie Sławno najbardziej 
zagrożone postępującą eutrofizacją jest Jezioro Łętowskie, które w latach 
70. XX wieku było wykorzystywane do hodowli pstrąga na skalę przemy
słową. Nie wiadomo w związku z tym, jakie będą w niedalekiej przyszło
ści losy gniazdujących tam ptaków.

Chemiczne środki ochrony roślin stanowią zagrożenie również dla 
ptaków polno-łąkowych. Przykładem może być przepiórka żywiąca się 
nasionami „chwastów” występujących na miedzach i poboczach polnych 
dróg. Stosowane na rozległych uprawach monokulturowych herbicydy 
niszczą w sposób nieselektywny wszystkie dziko rosnące rośliny, podsta
wę pokarmu przepiórki.

Inne zagrożenia dla ptaków wodnych w gminie Sławno wiążą się z re
gulacją brzegów rzek oraz oczyszczaniem i pogłębianiem koryt rzecznych, 
działań, które w latach 70. i 80. XX wieku w znacznym stopniu zdewa
stowały siedliska lęgowe m.in.: zimorodka, brzegówki, pliszki górskiej 
i remiza (Górski 1982).

Ptaki żyjące w środowisku leśnym gminy narażone są w mniejszym 
stopniu na różne niebezpieczeństwa, co wynika ze sposobu prowadzenia 
gospodarki leśnej. Awifauna w lasach gminy pozostanie zróżnicowana 
gatunkowo i bezpieczna pod warunkiem utrzymania w środowisku leś
nym dotychczasowej mozaiki siedliskowej, a więc: lasów mieszanych, 
borów, enklaw starodrzewu iglastego i liściastego, pojedynczych drzew 
z wydrążonymi dziuplami, suchych oraz podmokłych partii lasów, a także 
pozostawienie w lasach wszystkich przewróconych i spróchniałych drzew, 
pniaków, wykrotów, stosów chrustu, kamieni itp.
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6. Ochrona ptaków oraz ich siedlisk w gminie Sławno

1. Ochrona gatunkowa
Ochrona gatunkowa ptaków w gminie dotyczy gatunków występują

cych na obszarach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Sławno. 
W roku 2005 na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego 
ustanowiono strefy ochronne wokół jednego gniazda bociana czarnego, 
dwóch gniazd kani rudej oraz dwóch gniazd bielika, których stanowiska 
lęgowe usytuowane są w Starokrakowskich Lasach oraz w lasach nad 
Jeziorem Łętowskim. Konieczna jest jednak ciągła i systematyczna kon
trola stanu zachowania i stopnia zabezpieczenia istniejących już stano
wisk lęgowych rzadkich i cennych gatunków oraz bieżąca rejestracja 
nowych stanowisk. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że na omawia
nym obszarze gniazdują już po trzy pary kani rudej oraz bielika, a także 
co najmniej jedna para orlika krzykliwego. Nie można wykluczyć, że 
w przyszłości w lasach nad Jeziorem Łętowskim osiedli się rybołów. Do
tychczasowa praktyka stosowana w Nadleśnictwie Sławno pozwala żywić 
nadzieję, iż wszystkie nowo założone gniazda tych najcenniejszych w Pol
sce i Europie gatunków ptaków w krótkim okresie po ich wykryciu zosta
ną objęte ochroną strefową.

W lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Sławno realizowana jest 
też czynna ochrona drobnych ptaków śpiewających poprzez rozwieszanie 
budek lęgowych, z których korzystają między innymi pożyteczne sikory 
i muchołówki. Natomiast zupełnie nie podjęto działań ochronnych 
w stosunku do niszczonej w sezonie lęgowym kolonii czapli siwej, 
mimo iż czaplińce podlegają ochronie całorocznej!

2. Ochrona obszarowa i obiektowa
W granicach gminy Sławno nie wyznaczono dotychczas żadnych ob

szarów, których głównym i podstawowym celem byłaby ochrona awifau- 
ny. Istnieją natomiast dwa rezerwaty florystyczne: „Janiewickie Bagno” 
i „Sławieńskie Dęby”, duży fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu 
nr 4 „Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic”, a także trzy obszary siedliskowe 
włączone do sieci Natura 2000 - Janiewickie Bagno, Dolina Wieprzy 
i Studnicy oraz krótki odcinek Doliny Grabowej. Zarówno rezerwaty, jak 
i pozostałe wymienione obszary z racji nałożonego na nie prawnego reżi
mu ochronnego mogą w znacznym stopniu pełnić dodatkowo funkcje 
„osłonowe” wobec występujących tam ptaków oraz ich siedlisk.

Dla awifauny gminy najważniejszy jest Obszar Chronionego Krajo
brazu Nr 4 „Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic”, utworzony m.in. w celu 
ochrony Jeziora Łętowskiego oraz rozległych obszarów leśnych wokół tego 
jeziora przed degradacją spowodowaną działalnością rolną i rybacką,
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a także w celu ochrony siedlisk ptaków związanych ze środowiskiem 
wodnym i mokradłami. Dzięki stosunkowo rygorystycznemu reżimowi 
ochronnemu Jezioro Łętowskie wraz z otaczającymi je lasami zachowuje 
od lat wysoką wartość siedliskową dla różnych gatunków ptaków. Między 
innymi wprowadzono tam zakaz hodowli na skalę przemysłową pstrąga 
i innych gatunków ryb, jezioro i jego obrzeże o szerokości 200 m objęto 
strefą ciszy, ponadto wprowadzono zakaz jakichkolwiek ingerencji (inwe
stycyjnych, porządkowych) w środowisko leśne wokół jeziora bez zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody11.

W pewnym stopniu funkcje ochronne w stosunku do ptaków pełnią 
także dwa rezerwaty florystyczne, w granicach których obowiązują m.in. 
zakazy penetracji oraz ingerencji bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody. Rezerwat „Sławieńskie Dęby” stanowi dodatkowe zabezpiecze
nie dla gniazdujących w okolicy ptaków należących do gatunków objętych 
ochroną strefową, a rezerwat „Janiewickie Bagno”, z racji podwójnego 
reżimu ochronnego (włączony do sieci Natura 2000), może pełnić istotną 
funkcję osłonową dla próbującej zasiedlić ten teren pary bielików. Dwa 
pozostałe obszary włączone do sieci Natura 2000 zapewne również ode
grają w przyszłości ważną rolę ochronną w stosunku do występujących 
tam ptaków oraz ich siedlisk, jednakże jej zakres będzie znany dopiero po 
wykonaniu planów ochrony tych obszarów.

W gminie nie ustanowiono dotychczas żadnych użytków ekologicz
nych, mających na celu ochronę ptaków oraz ich siedlisk. Ta forma 
ochrony obiektowej powinna zostać zastosowana dla jeziora Smardzewo 
oraz cennych dla awifauny śródleśnych i śródpolnych zbiorników wod
nych, wymienionych w rozdz. 4.

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu nie przedstawiono spisu całej awi
fauny lęgowej i nielęgowej gminy Sławno, bowiem wiedza na jej temat 
ciągle jeszcze jest niepełna. Dane literaturowe oraz inne materiały źró
dłowe z przeszłości są skąpe i wyrywkowe. Badania terenowe w sezonie 
lęgowym w 2006 roku ze względu na brak czasu skoncentrowano głównie 
na wykrytych wcześniej miejscach dla ptaków najważniejszych, mniej 
uwagi poświęcając innym obszarom (m.in. krajobrazowi rolniczemu). Po

11 Uchwała WRN w Słupsku nr X/42/81 z dnia 8.12.1981 roku Dz.Urz. WRN Nr 9 
z 18.12.81 roku, poz. 23 ze zmianami według Rozporządzenia Wojewody Słupskiego 
Nr 5/91 z dnia 22.07.1991 roku.
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nadto, niedostatecznie zbadane jest występowanie przedstawicieli gatun
ków, których faza aktywna przypada na porę zmierzchową doby oraz 
godziny nocne, m.in.: derkacza, przepiórki, słonki i sów. W trakcie przy
szłych badań inwentaryzacyjnych należałoby największy nacisk położyć 
na dokładne rozpoznanie rozmieszczenia oraz liczebności populacji tych 
ostatnich gatunków oraz gatunków występujących w krajobrazie rolni
czym (np. kuropatwy).
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Die Vogelwelt der Gemeinde Sławno, 
Gefahren und Schutz

Zusamenfassung

In der Gemeinde Sławno gibt es ca. 114 Vogelarten, die hier brüten 
(Tab.). Zu den wertvollsten gehört der schwarze Storch (Ciconia nigra); der 
braunrote Hühnergeier (Milvus milvus); der Seeadler Haliaeetus albicella und 
der Schreiadler (Aquila pomarina). Alle zählen zu den in Polen und ganz Europa 
gefährdeten Arten Rotes Buch der Tierwelt (Głowaciński 2001). Sie stehen unter 
strengem Naturschutz, nach dem in Polen und der Europäischen Union verbind
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liehen Gesetz (Direktive des Rates 79/409/EWG vom 2. April 1979,1)- Um die 
Brutplätze des schwarzen Storches, des braunroten Hühnergeiers und des See
adlers herum, hat man in den Wäldern von Alt Krakow im Jahr 2005 Schutzzo
nen angelegt (aufgrund des Entscheides des Westpommerschen Woiwoden). Zu 
den seltenen Arten gehören auch der Schreischwan (Cygnus cygnus), der auf 
Feld- und Waldseen brütet, der weiße Schwan (Ciconia ciconia) mit Brutplätzen 
in der Nähe von Wohnortenund Nahrungssuche auf feuchten Wiesen, der 
Sumpfgeier (Circus aeruginosus), der Kranich (Grus grus) und der Wachtelkönig 
(Crexcrex). Die letzten drei brüten in Sumpfgebieten. Sie stehen alle unter Na
turschutz laut Zusatz 1 der Direktive des Rates. Der braunrote Hünergeier und 
der Wachtelkönig sind vom Aussterben Bedroht (Birdlife International 2001). 
Das größte Brutgebiet der Vogelwelt der Gemeinde Sławno ist der Łętowskie See 
mit den nahe gelegenen Wäldern und Wiesen. Sie bilden das Schutzgebiet Nr. 4 
„Der Letowskie See und die Umgebung von Hammermühle“. In den Waldkomp
lexen brüten seit einigen Jahrenbraunrote Hühnergeier und Seeadler, der See 
ist ihr Jagdgebiet. Am Seeufer und in den Sumpfwiesen wurden 2006 über 20 
Vogelarten notiert, die Brutplätze von Haubentauchern (Podiceps cristatus), 
26 Paare, Wasserhühnern (Fulica atra) 11 Paare, auch 5 Paare Rohrspatzen 
CAcrocephalus arundinaceus), 4 Paare Stockenten (Anas piatyrhynchos), 3 Paare 
Schwäne (Cyganus olor), Graugänse (Anser anser), einzelne Krickenten (Anas 
crecca), Knäckenten (Anas querquedula), Sumpfgeier (Circus aeruginosus), 
Tauchgänse (Mergus merganser), Eisvögel (Alcedo atthis) und einige andere Ar
ten. Auf einem kleinen See in der Nähe hat man den einzigen Brutplatz Brau
nelle (Aythya cinera) gefunden. Im Wald des Nordufers des Seesist die einzige 
Brutstelle des Graureihers (Ardea cinera). Alle diese Vögel unterliegen dem Na
turschutzgesetz, Anlage 1 der Direktive.

Wichtige Brutplätze sind auch das Moszczenica Tal, die Alt Krakower und 
Schlawer Wälder, der Schmarsower See, Die vielen Wald-, Wiesen- und Feld
tümpel. Nach der Brutzeit und während des Abflugs, sind die endlosen Felder 
zwischen Karwitz, Schmarsow, Bewersdorf, Alt Warschow und Freetz von großer 
Bedeutung. Die Vogelflüge ruhen sich hier aus, manchmal viele Tausend Vögel. 
In der Gemeinde Sławno sind Wasservögel mehr gefährdet als Waldvögel. Zu 
den Gefährdungen gehören:

- Austrocknen der Sümpfe und Feuchtzonen, Zuschütten der Feldteiche mit 
Müll und Abfällen,

- Systematische Beunruhigung der brütenden Vögel durch Zerstörung der 
Nester,

- Verunreinigung der Flüsse und Seen mit Abwässern, Forellenzucht in gro
ßem Ausmaße,

- Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel,
- Regulierung der Ufer von Flüssen und Seen.
Es gibt auch natürliche Gefährdungen, z.B. die Veränderungen der Pflanzen 

auf Wiesen und Weiden durch Sukzession, was vor allem in den letzten 20 bis 30 
Jahren in Pommern geschieht.
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Wstępna inwentaryzacja fauny 
okolic Sławna

Michał Żmuda (Kórnik)

Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiam wstępne informacje o boga
tej faunie okolic Sławna z wyszczególnieniem gatunków rzadkich i chro
nionych, które mogłyby być argumentem za utworzeniem obszaru chro
nionego w rejonie Sławna.

Utworzenie dowolnego obszaru ochrony nie należy do prostych zadań. 
Wynika to zarówno z problemów natury prawnej, jak i z wkładu pracy, 
jaki należy włożyć w celu poznania danego terenu. Tylko obszar o szcze
gółowo znanych walorach ma szansę na uzyskanie statusu chronionego. 
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zawsze pierwszym krokiem 
w tym kierunku. Należy dokładnie rozpoznać możliwie jak największą 
liczbę gatunków roślin i zwierząt, zbiorowisk roślinnych i całych ekosys
temów, w szczególności tych rzadkich i o niepewnej przyszłości. Im więcej 
uda się rozpoznać takich obiektów, tym więcej zdobędziemy argumentów 
przemawiających za utworzeniem w danym miejscu obszaru chronionego.

Rozpoczynając inwentaryzację należy zebrać jak największą liczbę 
danych topograficznych i geologicznych danego terenu. Dobrze jest też 
poznać zamieszkujących ten obszar i jego okolice mieszkańców, którzy 
często posiadają cenne informacje o lokalnej florze i faunie. Można też 
w trakcie rozmów poznać stosunek mieszkańców do projektu ochrony 
zamieszkiwanego przez nich obszaru i ewentualnie przekonać tych, któ
rzy ciągle mają wątpliwości.

Po zebraniu tych danych zaczynają się wieloletnie wyprawy inwentary
zacyjne na interesujący nas teren. Ważne jest, aby w takich wyprawach 
brała udział dostateczna liczba specjalistów z różnych dziedzin przyrodni
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czych. Ze względu na sezonowość występowania niektórych roślin i zwie
rząt eksploracje takie powinny odbywać się w ciągu kilku lat, w różnych 
porach roku. Tylko w ten sposób można poznać pełne walory przygotowy
wanego do ochrony obszaru. Po zebraniu tych informacji następuje ich 
weryfikacja i odniesienie do obowiązujących przepisów prawnych.

Niejednokrotnie napotykamy na liczne problemy legislacyjne. W Pol
sce wiele takich trudności wynika z ciągłego doskonalenia i dostosowy
wania naszego prawa do standardów Unii Europejskiej. Zdarza się, że 
zawarte w ustawach informacje i zalecenia dotyczące ochrony przyrody 
wchodzą ze sobą w konflikt lub nawet wzajemnie się wykluczają. Two
rzone na bieżąco uaktualnienia i załączniki usuwają co prawda tego typu 
sprzeczności, lecz jednocześnie utrudniają dotarcie do aktualnych przepi
sów związanych z ochroną gatunkową w Polsce. Dlatego tak cenne są 
Polska Czerwona Księga Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001) i Pol
ska Czerwona Księga Zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2001), będące 
najmniej zmiennymi pozycjami związanymi z ochroną przyrody polskiej. 
Dają one jednocześnie klarowny obraz tego, co jest w naszej rodzimej 
naturze najrzadsze i warte ochrony.

1. Ochrona zwierząt w Polsce

Publikacją, w której opisano wszystkie rzadkie i zagrożone ga
tunki zwierząt w Polsce jest Polska Czerwona Księga Zwierząt (Głowa
ciński, Nowacki 2001). Podobnie jak poprzednie jej wydania opiera się na 
hierarchicznym układzie systematycznym. Ze względów praktycznych 
podzielona została na dwa tomy. W tomie pierwszym opisano gatunki 
kręgowców (Vertebrata), a w drugim bezkręgowców (Invertebrata) uzna
nych za rzadkie lub zagrożone wyginięciem na terenie Polski. Za podsta
wową biologiczno-systematyczną jednostkę Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt przyjęto gatunek. W Księdze przedstawiono wyłącznie gatunki 
rodzime, rozmnażające się na terenie Polski. Nie uwzględniono w niej 
zwierząt sprowadzonych lub przywleczonych z innych krajów. Zawarto 
jednak też gatunki, których główny areał występowania leży poza grani
cami Polski, a u nas reprezentowane są tylko w populacjach peryferyj
nych, wyspowych lub nietrwałych. W obu tomach Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt opisano gatunki wymarłe lub żyjące współcześnie, z po
działem na kilka okresów ewidencyjnych. Dzięki temu można zaobser
wować fluktuacje rozmieszczenia poszczególnych taksonów oraz zmiany 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Tempo ich 
zachodzenia oszacowano według wskazań metodycznych Światowej Unii
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Ochrony Przyrody (IUCN\WCU). Obecnie w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt przyjmuje się dziewięć kategorii zagrożeń:

1. EX (Extinct) - gatunki całkowicie wymarłe. Są to gatunki, które 
na obszarze państwa polskiego utrzymały się najdłużej i miały tu swoje 
ostatnie lub jedne z ostatnich ostoi na świecie, np. tur (Bos primigenius) 
czy tarpan (Equus gmelini).

2. EXP (Extinct in Poland) - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie 
zanikłe na terenie Polski. W Światowej Czerwonej Księdze Zwierząt kate
gorię tą zastępuje EX (Extinct in the wild), czyli gatunki wymarłe w na
turalnym środowisku.

3. CR (Critically Endangered) - gatunki skrajnie zagrożone. Liczeb
ność takich gatunków w stanie dzikim utrzymuje się na poziomie krytycz
nym, od jednostek do setek osobników, lub tempo ich zanikania (w sensie 
liczebności lub areału) mieści się w odpowiedniej skali wartości przyjętej 
przez IUCN. Uratowanie gatunków należących do tej kategorii zagrożeń jest 
raczej niemożliwe bez specjalnej aktywnej ochrony, skierowanej również na 
usuwanie przyczyn wymierania. Należą tu między innymi: orlik grubodzio- 
by (Aąuila clanga) i wąż Eskulapa (Elaphe longissima).

4. EN (Endangered) - gatunki silnie zagrożone. Do tej kategorii na
leżą gatunki zagrożone wyginięciem ze względu na małą populację (mniej 
więcej na poziomie lub poniżej poziomu populacji minimalnej zdolnej do 
przeżycia). Mają porozrywany zasięg lub niepokojące tempo zanikania 
populacji. Zaliczone tu taksony w niedalekiej przyszłości mogą się znaleźć 
w kategorii CR, jeśli nadal będą oddziaływać czynniki powodujące ich 
zanikanie. Taki stopień zagrożenia występuje np. u susła perełkowanego 
(Spermophilus suslicus) i cietrzewia (Tetrao tetrix).

5. VU (Vulnerable) - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wygi
nięcie ze względu na postępujący spadek liczebności populacji, straty 
siedliskowe lub nadmierną eksploatację. Zanotowany lub prognozowany 
dla tych gatunków proces zanikania jest jednak wolniejszy niż dla takso- 
nów poprzednich kategorii. Mogą tu należeć gatunki, których populacje 
są jeszcze stosunkowo liczne, niemające jednak dobrych perspektyw roz
woju. Ich dalszy regres może nastąpić i nasilać się, jeśli nie zostaną usu
nięte przyczyny zagrożenia. W Polsce do takich gatunków zalicza się so
wę błotną (Asio flammeus) i gniewosza (Coronella austriaca).

6. NT (Near Threatened) - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagro
żenia. Te gatunki kwalifikują się jeszcze do kategorii bezpośrednio zagrożo
nych, chociaż przejawiają oznaki spadku populacyjnego i wymagają specjal
nego nadzoru. W wyniku nasilenia się niekorzystnych czynników mogą one 
w niedalekiej przyszłości znaleźć się w najbliższej kategorii gatunków zagro
żonych (VU). Do tej kategorii zalicza się np. rysia (Lynx lynx).
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7. LC (Least Concern) - gatunki niewykazujące na razie regresu 
populacyjnego i nienależące do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie lub cza
sowo zwiększające swój stan posiadania, a także takie, które reprezento
wane są przez populacje marginalne, ledwie zaznaczające się i nietrwałe. 
Ich obecność w Czerwonej Księdze wynika ze spełnienia przez nie przy
najmniej jednego z następujących warunków:

a) niejasna lub zła sytuacja gatunku w otoczeniu Polski,
b) gatunek jest reprezentowany przez słabe populacje brzeżne i wy

spowe, ale poza krajem jeszcze dość bezpieczny,
c) w Polsce znajdują się jego centra występowania i osiąga on co naj

mniej 10% całego stanu liczebnego,
d) jest endemitem, reliktem lub taksonem unikatowym,
e) gatunek jest objęty międzynarodowymi konwencjami lub progra

mami ochronnymi.
Są to, np. mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus), traszka kar

packa (Triturus montandoni) i morświn (Phocoena phocoena).
8. DD CDała Deficient) - gatunki o niedostatecznych danych na te

mat zagrożenia. Ta kategoria uwzględnia gatunki, których niedostatecz
ny stopień poznania uniemożliwia zaliczenie ich do którejkolwiek z po
przednich kategorii zagrożeń.

9. NE (Not Evaluated) - gatunki nieoszacowane. Są to gatunki 
o nieznanych areałach, nieokreślone pod kątem zagrożenia.

Między innymi na podstawie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 
w porozumieniu ze specjalistami z różnych grup zwierząt, 16 kwietnia 
2004 roku uchwalono Ustawę o ochronie przyrody1, określającą cele, za
sady i formy ochrony przyrody oraz krajobrazu na terenie Polski. Z usta
wą tą związane jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ
nia 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną1 2. Opierając się właśnie na tym Rozporządzeniu określo
no listę gatunków chronionych na badanym obszarze okolic Sławna.

2. Metodyka i teren badań

Sławno leży na północy Polski, we wschodniej części wojewódz
twa zachodniopomorskiego. Jest ono miastem powiatowym, położonym 
w odległości około 40 km od Koszalina i 27 km od Słupska. Cała gmina

1 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 04.92.880 z dnia 
30 kwietnia 2004 roku).

2 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237 z dnia 28 września 2004 roku).
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Sławno zajmuje obszar 284,20 km2. Ponad 50,6% jej powierzchni zajmują 
użytki rolne i lasy. Wody powierzchniowe stanowią z kolei około 3% ob
szaru gminy3. Powierzchnia badawcza, roboczo nazwana Wrześnickim 
Kompleksem Osadniczym (WKO), obejmowała tereny wyznaczone do 
inwentaryzacji botanicznej na potrzeby projektowanego parku przyrodni- 
czo-archeologicznego „Wrześnickie Kurhany” (Kijowski 2001). Rozciąga 
się ona na północ od Sławna, głównie pomiędzy sąsiadującymi z tym pro
jektowanym parkiem wioskami: Sławskiem na zachodzie, Staniewicami 
i Nosalinem na północy oraz Wrześnicą na wschodzie.

Informacje o faunie okolic Sławna zebrano podczas dwóch wyjazdów 
terenowych, jakie odbyły się w dniach 14-20 lipca 2003 roku i 12-18 lip- 
ca 2004 roku. Podstawową metodą badawczą było wypatrywanie i identy
fikacja napotkanych w terenie zwierząt. Każdy stwierdzony gatunek 
oznaczano na miejscu lub w pracowni, przypisując mu między innymi 
miejsce znalezienia, porę dnia i wszelkie inne dodatkowe informacje. Ga
tunki identyfikowano samodzielnie z pomocą kluczy i atlasów do rozpo
znawania owadów. Przy oznaczaniu motyli dziennych posługiwano się 
Atlasem motyli Polski, część I (Buszko, Masłowski 1993). Znalezione na 
terenie „Wrześnickich Kurhanów” miernikowce (Geometridae) zidentyfi
kowano za pomocą trzeciej części Atlasu motyli Polski (Buszko 2000). 
Inne motyle zidentyfikowano na podstawie opisu i zdjęć Motyle. Leksyko
nu Przyrodniczego (Reichholf-Riehm 1996). Atlas Owady. Leksykon Przy
rodniczy (Reichholf-Riehm 1997) posłużył także, wraz z przewodnikiem 
Owady (Zahradnik 1996), do oznaczania owadów z innych rzędów. Ważki 
('Odonata) zidentyfikowano za pomocą atlasu Der Kosmos Libellenführer 
(Jurzitza 2000), a inne bezkręgowce, ślimaki i pająki, opracowano opiera
jąc się na kluczu Lądowe ślimaki Polski (Herczek, Gorczyca 2000) i atlas 
Pająki (Bellmann 1998). Zebrane w ten sposób dane zestawiano z polską 
listą gatunków prawnie chronionych, otrzymując wykaz gatunków chro
nionych okolic Sławna.

3. Fauna okolic Sławna

3.1. Motyle dzienne (Rhopalocera)

Owady były głównym obiektem zainteresowań w projekcie in
wentaryzacji fauny okolic Sławna. W tej grupie największą uwagę zwra
cają motyle. W borze bagiennym niedaleko Wrześnicy obserwowano całe

3 http://www.powiatslawno.pl/

http://www.powiatslawno.pl/


76 M. Żmuda

„chmary” modraszków (Lycaenidae) przelatujące nad leśnymi drogami. 
Niektóre liczyły nawet do 20 osobników. W kilku takich chmarach 
stwierdzono obecność modraszków: wieszczka (Celastrina argiolus), alce- 
tasa (Cupido alcetas), argusa (Plebejus argus), idasa (Plebejus idas) i mo- 
draszka ikara (Polyommatus icarus). Należą one do jednych z pospolit
szych modraszków w kraju i z tego powodu nie podlegają ochronie 
prawnej. Nieczęsto się jednak zdarza, aby występowały wspólnie w takiej 
liczbie na tak niewielkim obszarze. W miejscach bardziej nasłonecznio
nych, głównie na łąkach i polanach leśnych, można było spotkać czerwoń- 
czyka dukacika (Lycaena virgaureae) (Tabl. I: A) oraz jego rzadkiego, 
będącego pod ścisłą ochroną prawną, krewniaka czerwończyka nieparka 
(.Lycaena dispar). Te podobne do siebie modraszki o jaskrawo pomarań
czowych skrzydłach odróżnia się po obecności niewielkich czarnych pla
mek na przednich skrzydłach u dukacika i ich braku u nieparka.

Nie tylko modraszki widywano w okolicach Sławna, choć w borze ba
giennym z pewnością dominowały one nad innymi motylami. Niemniej 
pospolitą rodziną, szczególnie w pobliżu kwitnących krzewów, były rusał
ki (Nymphalidae). Na kwiatach tawuły (Spiraea sp.), rosnącej na jednej 
z niekoszonych łąk obok grodziska we Wrześnicy, zaobserwowano letnią 
formę rusałki kratkowca (Araschnia levana). Rusałkę osetnika (Vanessa 
cardui), rusałkę pawika (Inachis io), rusałkę admirała (Vanessa atalanta) 
oraz rusałkę ceik (Polygonia c-album) należące do podrodziny Nymphali- 
nae widywano także na wielu ostach i ostrożeniach w okolicach całego 
Sławna. Choć nie są one objęte ochroną prawną, utrata z krajobrazu tych 
dużych kolorowych motyli byłaby niepowetowaną stratą. W liściach tego 
samego krzewu tawuły znaleziono także dwóch malutkich przedstawicie
li rodziny piórolotkowatych (Pterophoridae): piórolotka śnieżynkę (Pte- 
rophorus pentadactyla) i piórolotka zwyczajnego (Pterophorus monodac- 
tylus). Nazwa tych motyli pochodzi od budowy ich skrzydełek przypomi
nającej drobne piórka. Wiele innych rusałek, także z innych podrodzin 
niż Nymphalinae, widywano na kwietnych łąkach i obszernych polanach 
leśnych w całym WKO. Takie środowiska okazały się optymalne dla przed
stawicieli podrodziny Heliconiinae. Widywano w nich: dostojkę aglaję 
{Argynnis aglaja), dostojkę malinowca (Argynnis paphia) oraz dostojkę 
ino (Brenthis ino) (Tabl. I: B) i dostojkę latonię (Issoria lathonia). Cechą 
charakterystyczną tych motyli jest obecność na tylnym skrzydle niewiel
kich perłowych plam. Stąd wzięła się ich dawna nazwa - perłowce, z któ
rą można się jeszcze spotkać w starszych książkach.

Przedstawiciela ostatniej podrodziny rusałek — Limenitinae dostrze
żono w borze sosnowym graniczącym z rzeką Tokarą. Był to pokłonnik 
wróż (Limenitis Camilla). Motyl ten jest powszechnie spotykany na połu
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dniu kraju, czasem nawet w dużej liczbie. Na północy jest on jednak 
rzadkością i jeśli w ogóle bywa odnotowywany, to są to tylko pojedyncze 
osobniki. Jego gąsienice żywią się liśćmi wiciokrzewu (Lonicera sp.), dość 
często spotykanego w okolicy Sławna. To tłumaczy występowanie tego 
gatunku tak daleko na północy Polski.

Inną równie liczną, jak rusałki rodziną motyli notowaną w okolicach 
Sławna były oczenicowate (Satyridae). Ich nazwa wzięła się od obecno
ści na skrzydłach niewielkich plamek przypominających oczka. Jednym 
z najczęściej widywanych gatunków z tej rodziny był przestrojnik traw
nik (Aphantopus hyperantus) (Tabl. II: A). W ciepłe i słoneczne dni na 
kwietnych łąkach i polanach pojawiały się w większej liczbie niż mod- 
raszki w borze bagiennym. Pojedyncze osobniki spotykano też na ścieżkach 
leśnych. Towarzyszyły im wówczas jedne z większych oczenicowatych - 
przestrojniki jurtina (Maniola jurtina), zwane niekiedy przestrojnikami 
wielkimi. Innego dużego przedstawiciela Satyridae - polowca szachow
nicę (Melanargia galathea), charakteryzującego się najmniej widoczny
mi „oczkami” w obrębie przedstawicieli swojej rodziny, zarejestrowano 
na ugorach i nieużytkach tuż przy lesie. Odnotowano tam też dwóch 
przedstawicieli rodzaju Coenonympha: strzępotka ruczajnika (C. pam- 
philus) i strzępotka perełkowca (C. arcania), o drobnych oczkach przy
pominających perełki.

W WKO nie brakowało również bielinków, choć nie były one tak za
uważalne, jak inne motyle. Do najczęściej spotykanych należały: latoli- 
stek cytrynek (Gonepteryx rhamni), bardzo pospolity w innych rejonach 
kraju bielinek kapustnik (Pieris brassicae) i najrzadziej obserwowany 
bielinek bytomkowiec (Pieris napi).

Ostatnią, czwartą rodzinę motyli dziennych (Rhopalocera), zwaną 
powszelatkami (Hesperiidae), reprezentowały w okolicach Sławna trzy 
gatunki. Na obrzeżach lasów oraz na leśnych ścieżkach spotykano kar- 
łątka leśnego (Thymelicus flavus). Przeważnie latał w towarzystwie kar- 
łątków rysek (Thymelicus lineola). Na większych polanach porośniętych 
gęstą trawą odnotowano pojedyncze osobniki karłątka kniejnika (Ochlo- 
des venatus).

3.2. Motyle nocne (Heterocera)

W obserwacjach owadów okolic Sławna nie pominięto motyli 
nocnych (Heterocera). Jednak ze względu na dzienną porę prowadzonych 
eksploracji nie zidentyfikowano ich zbyt wiele. Te, które udało się spot
kać, najczęściej zostały wypłoszone przypadkowo spośród traw i liści
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krzewów, gdzie odpoczywały za dnia. Prócz wspomnianych już wcześniej 
piórolotkowatych (Pterophoridae), znalezionych w tawule, pospolicie wy
stępującą rodziną Heterocera były miernikowce (Geometridae). Są to jed
ne z niewielu motyli, których przednie i tylne skrzydła są o niemal iden
tycznym kształcie i powierzchni. Spod liści borówek niejednokrotnie 
wylatywały: walgina rdestniak (Calothysanis amata), bażantek nostrzak 
(Chiasma clathrata) i, najpospolitszy z tamtejszych miernikowców, paś
nik posmutek (Epirrhoe tristata). W olsach, łęgach i innych wilgotnych 
lasach widywano pojedyncze osobniki Cosmorhoe ocellata, a na liściach 
czeremchy także plamca czeremszaka (Abraxas sylvata) (Tabl. II: B) 
i namiotnika czeremszaczka (Yponomeuta evonymellus). W 2004 roku, 
podczas drugiej wyprawy do Sławna, znaleziono w trawie jednego z naj
większych i nieczęsto spotykanych miernikowców - miernika zieleniaka 
{Geometra papilionaria). Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 30 mm. 
Jest to jeden z niewielu motyli o całkowicie zielonych skrzydłach. Ta nie
typowa barwa szybko znika po śmierci motyla, dlatego w pełnej krasie 
można go oglądać wyłącznie na żywo.

Jednej z ciekawszych obserwacji entomologicznych dokonano na 
opuszczonym, nieuprawianym polu niedaleko Staniewic. Okazało się ono 
idealnym miejscem rozrodu dla kraśnika pięcioplamka (Zygaena trifolii) 
z rodziny kraśnikowatych (Zygaenidae). Na niemal każdym ostrożeniu 
wyrastającym spomiędzy rzadko porastającego pole zboża znajdowano 
kopulującą parę tego lśniącego, czarnego motyla. Do tej pory nie został on 
objęty żadną formą ochrony. Mimo że lokalnie, tak jak w Staniewicach, 
może pojawić się w masowych ilościach przeważnie jest motylem rzad
kim, a na wielu obszarach wyginął całkowicie.

Z innych motyli nocnych, sporadycznie widywanych w okolicy Sławna, 
bardzo interesującym gatunkiem była narożnica zbrojówka {Phalera bu- 
cephala) (Tabl. III: A) z rodziny garbatkowatych (Notodontidae). Motyl 
ten, ze złożonymi skrzydłami przypomina uschnięty kawałek drewna. 
Siedząc na konarach drzew zapewnia mu to niemal doskonały kamuflaż 
ukrywający go przed wzrokiem drapieżników. Znaleziony na torfowisku 
osobnik siedział na zielonym źdźble trawy, gdzie jego kamuflaż na nie
wiele się przydał.

Na terenie WKO nie brakowało również niedźwiedziówek (Arctiidae). 
Ustalono występowanie dwóch gatunków. Pod liśćmi krzewów chowały 
się niewielkie porostnice różowe (Miltochrista miniata) o ciekawie ubar
wionych skrzydłach przypominających trójwymiarową teksturę. Z kolei 
w chłodne, deszczowe dni, bardzo powszechne podczas wypraw w drugim 
sezonie badawczym, kilkakrotnie widziano w trawie krasopani pozio- 
mówkę {Callimorpha dominula). Należy ona do motyli raczej pospolitych.
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Jest jednak blisko spokrewniona z krasopani herą (Callimorpha quadri- 
punctaria), będącą gatunkiem rzadkim i objętym ścisłą ochroną prawną. 
Sporadycznie udało się też zaobserwować pojedynczych przedstawicieli 
Eurrhypara urticata z Pyralidae, wygłobę koniczówkę (Ectypa glyphica) 
z sówkowatych (Noctuidae) oraz ślimakówkę pomrowika (Apoda limaco- 
ides), tkwiącą w głębokim dole, na torfowisku wysokim niedaleko Wrześ- 
nicy.

3.3. Ważki (Odonata)

Oprócz motyli w powietrzu nie dało się nie zauważyć, a często 
i nie usłyszeć przelatujących z furkotem ważek. Nad każdym wilgotnym 
terenem, gdzie znajdował się choćby płytki zbiornik wodny, latały świte
zianki: świtezianka dziewica (Calopteryx virgo) (Tabl. III: B) i bardzo 
podobna do niej świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens). W ciepłe 
dni widywano je w trakcie kopulacji, podobnie jak kraśniki na opuszczo
nym polu. W okolicach większych zbiorników często latały proporcjonal
nie większe od świtezianek ważki. Była wśród nich największa polska 
ważka - żagnica okazała (Aeschna cyanea) oraz jej nieco mniejsza krew- 
niaczka żagnica sitowa (Aeschna juncea). Innym razem, na torfowisku 
niedaleko Nosalina, stwierdzono występowanie rzadkiej i ściśle chronio
nej w naszym kraju żagnicy zielonej (Aeshna viridis) (Tabl. IV: A).

3.4. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)

W płytkich zbiornikach widywano także polujące płoszczyce sza
re (Nepa cinerea), należące do pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteropte
ra). Pływają one w płytkiej toni wodnej, oddychając za pomocą cienkiej 
rurki wystającej z odwłoka i łapiąc przepływające ofiary silnymi szczyp
cami. Po powierzchni wody natomiast, dzięki rozłożeniu masy ciała na 
możliwie największą powierzchnię, poruszają się nartniki (Gerris lacu- 
stris). Takie wilgociolubne owady szczególnie powszechnie występowały 
na starorzeczach Wieprzy.

3.5. Chrząszcze (Coleopter a)

Duży procent entomofauny WKO stanowią chrząszcze. W pierw
szym sezonie badawczym, krótko po przyjeździe do Sławna, na plaży 
w Darłówku dostrzeżono pojedynczego biegacza (Carabidae) będącego
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pod ścisłą ochrona prawną. Podczas regularnych wędrówek, nad rzeką 
Wieprzą znaleziono w Sławsku biegacza wręgatego (Carabus cancella- 
tus), a w drugim sezonie badawczym, na torfowisku niedaleko Nosalina 
natrafiono na biegacza gładkiego (Carabus glabratus) (Tabl. IV: B). Jest 
to również gatunek chroniony charakteryzujący się gładkimi pokrywami 
skrzydeł, co jest cechą rzadką u przedstawicieli tego rodzaju. Na terenach 
leśnych odnaleziono pojedyncze osobniki trzyszczowatych (Cicindelidae). 
Podobnie jak biegacze, polują one na swe ofiary, goniąc za nimi. W okoli
cy Sławna spotkano dwa takie gatunki: trzyszcza polnego (Cicindela 
campestris) i stępienia ślimaczarza (Cychrus rostratus). Ciekawym ga
tunkiem jest zwłaszcza ten drugi. Ma on wyjątkowo długą przednią część 
ciała i nietypową dietę - żywi się bowiem ślimakami. W rejonie Sławna 
polował najprawdopodobniej na młode śliniki wielkie (Arion rufus), któ
rych wręcz masowy pojaw widzieliśmy podczas drugiego sezonu ba
dawczego. Były wszędzie, gdzie utrzymywała się wilgoć - na torfowi
skach, w lasach i na zalewanych łąkach. Częste opady w tym czasie 
sprzyjały ich rozmnażaniu do tego stopnia, że nad jednym z torfowisk 
udało się nawet spotkać kopulująca parkę tych ślimaków.

Zidentyfikowano również kilka kózkowatych (Cermabycidae). Naj
większym znalezionym ich przedstawicielem była wonnica piżmówka 
(.Aromia moschata). Nazwa tej dużej, niebieskiej kózki pochodzi od wy
dzielanego w okresie godowym zapachu, zbliżonego do piżma. Uchwycono 
ją siedzącą na wiązówce błotnej (Filipendula ulmaria), na wspomnianym 
już wyżej starorzeczu Wieprzy. Oprócz wonnicy na wielu kwitnących ro
ślinach znajdowano strangalię czarniawą (Stenurella melanura) i stran- 
galię plamistą (Strangalia maculata), które szczególnie licznie widywano 
na kwiatach baldaszkowatych (Apiaceae), często razem z kopulującymi 
omomiłkami (Cantharidae). Także w lasach nie brakowało chrząszczy; 
często, podobnie jak motyle, występujących w znacznej liczbie. Po leśnych 
ścieżkach niejednokrotnie przechadzał się błyszczący, niebieski żuk wio
senny (Geotrupes vernalis). W borach sosnowych z kolei, można było spot
kać czerwonego sprężyka sosnowego (Elater sanguineus). Na obrzeżach 
lasów widywano guniaka czerwczyka (Rhizotrogus solstitialis), niewielką 
oszyndę leszczynową (Apoderus coryli) z rodziny tutkarzowatych (Attela- 
bidae) oraz rynnicę topolową (Chrysomela populi), należącą do stonkowa- 
tych (Chrysomelidae). W przeciwieństwie do znanej stonki ziemniaczanej 
rynnica nie żywi się ziemniakami, a głównie liśćmi topoli. Mimo że pod
czas inwentaryzacji nie prowadzono regularnych przesiewów ściółki, to 
podczas wędrówek po lesie niejednokrotnie natrafiano w niej na żywią
cych się padliną przedstawicieli omarlic (Silphidae), należących do grupy 
tzw. chrząszczy nekrofagicznych.



TABLICA I

A. Czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae na obrzeżach boru bagiennego 
niedaleko Wrześnicy. Fot. M. Żmuda, 2004

B. Dostojka ino Brenthis ino, obrzeża lasu niedaleko Sławska. 
Fot. M. Żmuda, 2004



TABLICA II

A. Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus koło wrześnickiej leśniczówki. 
Fot. M. Żmuda, 2004

B. Plamiec czeremszak Abraxas sylvata w borze sosnowym niedaleko Sławska. 
Fot. M. Żmuda, 2004



TABLICA III

A. Narożnica zbrojówka Phalera bucephala na torfowisku koło Wrześnicy. 
Fot. M. Żmuda, 2004

B. Świtezianka dziewica Calopteryx virgo na starorzeczach Wieprzy koło Tokar. 
Fot. M. Żmuda, 2004



TABLICA IV

A. Żagnica zielona Aeshna viridis w wilgotnym borze koło Staniewic. 
Fot. M. Żmuda, 2004

B. Biegacz gładki Carabus glabratus na torfowisku koło Wrześnicy. 
Fot. M. Żmuda, 2004
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3.6. Błonkówki (Hymenoptera)

Pomimo różnorodności sławieńskich zwierząt, żadna z wcześniej 
wymienionych grup owadów nie była tak bogata w gatunki chronione, jak 
pszczołowate (Apidae), a zwłaszcza trzmiele (Bombus sp.). Na badanym 
obszarze stwierdzono występowanie siedmiu ich gatunków. W porówna
niu z odnotowanymi w całej Polsce 29 gatunkami (Pawlikowski 1999) 
fauna trzmieli w rejonie Sławna stanowi znaczny procent fauny tych 
blonkówek w kraju. Widywano je najczęściej na nieużytkach, opuszczo
nych, nieskoszonych łąkach oraz na polanach leśnych. W siedliskach ta
kich zanotowano obecność: trzmiela rudego (Bombus pascuorum), trzmie
la łąkowego (Bombus pratorum), trzmiela żółtego (Bombus muscorum), 
trzmiela gajowego (Bombus lucorum), a także trzmiela ziemnego (Bom
bus terrestris) i trzmiela kamiennika (Bombus lapidarius), które jako 
jedyne objęte są tylko ochroną częściową. Dużą niespodzianką było spot
kanie trutnia trzmiela ogrodowego (Bombus hortorum), gdyż z reguły 
w lipcu, kiedy prowadzona była inwentaryzacja, trzmiele osiągają szczyt 
rozwojowy kolonii, a pierwsze trutnie pojawiają się dopiero wczesną je- 
sienią. Zgodnie z regułą - gdzie żywiciel, tam znajdzie się i jego pasożyt 
- razem z trzmielami zidentyfikowano kilka gatunków pasożytów - 
trzmielców (Psithyrus sp.). Pasożytnictwo to polega na tym, że młoda 
samica trzmielca wchodzi do gniazda trzmiela, zabija jego królową, po 
czym składa własne jaja, którymi opiekują się robotnice gospodarza. Mi
mo że trzmielce są łudząco podobne do trzmieli, niekiedy przy próbie 
przejęcia gniazda zostają rozpoznane i zabite przez robotnice. W okolicy 
Sławna rozpoznano cztery gatunki trzmielców: trzmielca czarnego (Psi
thyrus rupestris) i trzmielca żółtego (Psithyrus campestris) oraz samce 
trzmielca gajowego (Psithyrus bohemicus) i trzmielca górskiego (Psithy
rus norwegicus), których występowanie o tej porze roku, podobnie jak 
u trzmiela ogrodowego, pozostaje pewną zagadką.

Przykrym spotkaniem z błonkówkami (Hymenoptera) okazało się zna
lezienie gniazda wyjątkowo agresywnych os Vespula germanica. Atako
wały wszystko, co znalazło się w odległości kilkudziesięciu centymetrów 
od otworu wlotowego do ich podziemnego gniazda. Co było powodem tak 
silnej agresji, trudno powiedzieć. Rzadko bowiem zdarza się, by jakiekol
wiek osy wykazywały taką agresywność. Duży wpływ mogła mieć na to 
wysoka temperatura tego dnia i odgłosy zbliżającej się w oddali burzy.

Bardziej przyjaźnie nastawione okazały się mrówki, których kilka 
mrowisk znaleziono w sławieńskich lasach. Jedno bez wątpienia należało 
do objętej częściową ochroną mrówki rudnicy (Formica rufa). Dwa inne 
położone były tak blisko siebie, że trudno stwierdzić, czy były to dwa
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mrowiska rudnicy, czy może część gigantycznej koloni mrówki ćmawej 
(■Formica polyctena), która buduje takie wielkie połączone mrowiska. 
Ciekawą błonkówką, zarejestrowaną na torfowisku, był też szczerbatek 
zielony (Rhogogaster viridis) z rodziny Tentheredinidae. Jest to niewielki 
zielony owad z rzędem czarnych plam na odwłoku. Jego larwy żywią się 
liśćmi różnych roślin, między innymi olszy, wierzby, topoli, a także ja
skrów. Owad dorosły (imago) jest bardzo agresywny i poluje na stonkę 
ziemniaczaną.

3.7. Muchówki (Diptera)

W czasie badań fauny okolic Sławna zaobserwowano również 
muchówki {Diptera). Poza wszędobylskimi komarami brzęczącymi {Culex 
pipiens) zidentyfikowano także ścierwice mięsówkę {Sarcophaga carna- 
ria). Ta dość duża mucha, jak sama nazwa wskazuje, żywi się padliną, 
przyczyniając się w ten sposób do oczyszczania łąk i lasów. Niejednokrot
nie towarzyszy jej padlinówka cesarska {Lucilia caesar) o zielonym, meta
licznym połysku. Ona również żywi się gnijącym mięsem i często, podob
nie jak ścierwica, przesiaduje na liściach i kwiatach roślin, szczególnie 
tych o intensywnym zapachu. Wokół kwiatów można też spotkać różno
rako ubarwione trzmielówki {Volucella sp.) oraz bzygi {Syrphidae), np. 
bzyga brzęka {Scaeva pyrastri). Przedstawicieli tych rodzin łączy upo
dabnianie się barwą do jadowitych błonkówek - trzmieli i os. Dodatkowo 
bzygi posiadają rzadką wśród owadów umiejętność zawisania w locie. 
Często można je także zobaczyć wiszące nad kwiatami. Ciekawymi znale
ziskami były dwie inne muchówki: dziewierka plebesówka {Thereva ple- 
beja) i nerkosz jesienny {Nephrotoma crocata). Oba gatunki spotkać moż
na w lasach, parkach i na miedzach. Choć nerkosz ze swoim wydłużonym 
aparatem gębowym wygląda dość groźnie, w rzeczywistości nie może 
ugryźć ani użądlić człowieka.

3.8. Pająki (Aranae)

Z pośród innych grup zwierząt, poza owadami, w okolicach Sław
na zaobserwowano liczne pająki. Na szczególną uwagę zasługuje z pew
nością znalezienie na terenach wilgotnych bagnika przybrzeżnego (.Dolo- 
medes fimbriatus). Jest to pospolity w całej Polsce pająk występujący na 
torfowiskach, łęgach i olsach. Potrafi doskonale pływać, nurkować, a na
wet polować pod wodą. Samice bagnika po złożeniu jaj oplatają je gęstą
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siecią, tworząc kokon, który noszą w szczękoczułkach aż do wylęgnięcia 
się młodych. Tuż przed wylęgiem puszczają kokon i budują nad nim coś 
w rodzaju namiotu, nadal opiekując się młodymi. Podobnie zachowują się 
przedstawiciele innych namiotnikowatych (Pisauridae), między innymi 
spotykany także w okolicy Sławna pająk namiotnik (Pisaura mirabilis). 
Dość łatwo go rozpoznać po zwężającym się ku tyłowi odwłoku. Właśnie 
samicę z kokonem udało się wypatrzyć na torfowisku niedaleko Nosalina. 
Rzadkim i całkowicie chronionym pająkiem znalezionym w WKO był ty- 
grzyk paskowany (Argiope bruennichi). Jest to duży żółto-czarny pająk 
o pajęczynie z charakterystycznym zygzakiem. Poluje siedząc na środku 
pajęczyny i czatując na ofiarę. Nie sposób go przegapić wśród traw na 
łące.

3.9. Kręgowce (Vertebrata)

Do najniżej uorganizowanych chronionych kręgowców, często 
spotykanych na obszarze Sławna i jego okolic, należą przedstawiciele 
rodziny żabowatych (Ranidae). Ich szczególnie liczne populacje widywano 
na obrzeżach starorzeczy. Pojedyncze osobniki można było także odnaleźć 
w niewielkich sadzawkach i płytkich strumieniach. W pobliżu boru ba
giennego, na ścieżce prowadzącej do wrześnickiej leśniczówki natknięto 
się na żmiję zygzakowatą (Vipern berus). Jest to jedyny w naszym kraju 
jadowity wąż zdolny ukąsić człowieka. Podobnie jak wszystkie żaby, jest 
on objęty ścisłą ochroną prawną.

Na obszarach wyschniętych torfowisk lub w innych dobrze nasłonecz
nionych miejscach bardzo często znajdowano jaszczurki. Wśród nich zidenty
fikowano jaszczurkę żyworodną (Lacerta vivipara). Sądząc po wyglądzie 
jednej ze znalezionych samic, była ona najprawdopodobniej ciężarna.

Na podstawie odkrytych w terenie tropów i śladów żerowania ustalo
no, że występują tu dziki (Sus scrofa), zające szaraki (Lepus europaeus) 
i sarny (Capreolus capreolus). Składu gatunkowego mikromammalia 
(małych ssaków) nie badano.

Podsumowanie

W trakcie obu sezonów badawczych na przeanalizowanym obszarze 
zidentyfikowano pięć gatunków kręgowców i 91 bezkręgowców, spośród któ
rych 87 to owady. Zgodnie z najnowszą listą gatunków chronionych 12 ga
tunków z WKO podlega ochronie ścisłej (Lycaena dispar, Aeshna viridis,
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Carabus cancellatus, Carabus glabratus, Bombus pascuorum, Bombus pra- 
torum, Bombus lucorum, Bombus hortorum, Argiope bruennichi, Ranidae, 
Vipera berus, Lacerta vivipara), a cztery częściowej (Bombus terrestris, 
Bombus lapidarium, Formica rufa, Helix pomatia). Wiele innych uznanych 
jest powszechnie za rzadkie (Dolomedes fimbriatus, Geometra papilionaria) 
lub spotykane tylko lokalnie (Limenitis Camilla).

Stwierdzone gatunki są zapewne tylko „czubkiem góry lodowej”, jaką 
stanowi fauna całego Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego. Z wielu 
różnych powodów, między innymi ze względu na ograniczenia czasowe, 
nie dokonywano regularnych przesiewów ściółki, gdzie z pewnością naj
liczniej występowały chrząszcze. Nie nasłuchiwano śpiewów ptaków, nie 
identyfikowano płazów i niewielkich ryb pływających w starorzeczach. 
Nie wyłapywano również drobnych ssaków leśnych. Jednak już na pod
stawie tych wstępnych, choć niepełnych danych, nasuwa się wniosek 
o wielkim bogactwie fauny okolic Sławna, jej dużej wartości oraz potrze
bie ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń.
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Vorbereitende Bestandsaufnahme der Tierwelt 
in der Umgebung Slawnos

Zusamenfassung

Im Juli 2004 und 2005 wurde eine vorbereitende Bestandsaufnahme 
der Tierwelt des Freetzer Ansiedlungskomplexes unweit von Sławno durchge
führt. Freetz ist ein kleiner Ort ca. 40 km von Koszalin (Köslin) entfernt. Die 
Inventarisierung wurde auf natürliche Weise durchgeführt, d.h. aufgespürte 
Tiere wurden identifiziert, ihre Gattung vor Ort oder später anhand von Schlüs
seln und Atlanten bezeichnet. Das Hauptaugenmerk war jedoch auf Insekten 
gerichtet.

In den Moorgebieten des Freetzer Komplexes wurden viele Bläulinge gesich
tet. Diese kleinen Schmetterlinge traten in großen Schwärmen auf. Gesichtet 
wurden auch Lycaena virgaureae und Bläulinge aus dem polnischen Roten Buch 
der Tiere. Auf den Waldlichtungen dagegen entdeckten wir Nymphen-, Zacken-, 
Distel-, Pfauenaugen-, Admiralfalter, auch den größten polnischen Limenitis 
Camilla, ebenso wie den Satyridae und den Kohlweißling. Die brachliegenden 
Felder sind ein idealer Ort für den fünffleckigen Widderschwärmer, ein Nacht
falter. In der Nähe von Teichen und Bächen beobachteten wir viele Libellen wie 
Wasseijungfrauen und Teufelsnadeln. Wir sahen auch einige Arten von Käfern, 
wie Läufer-, Ziegen-, Mist- und Springkäfer. Auf den nicht gemähten Wiesen 
wiederum treten sieben Arten von Hummeln auf, im ganzen Land gibt es 29 
Arten dieser Flügler. Alle stehen unter Naturschutz. Diese Insekten im Freetzer 
Komplex sind ein großer Prozentsatz aller Hummeln in ganz Polen. Die vorberei
tende Inventarisierung umfasst keine Wirbeltiere, jedoch wurden die zufällig 
gesichteten Vipern erfasst. In den Wäldern entdeckten wir zwei unter Natur
schutz stehende Kreuzottern und eine lebendgebärende Eidechse. Während un
serer beiden Expeditionen identifizierten wir 96 Tierarten, davon stehen zwei 
unter strenger gesetzlicher Kontrolle.





Parki gminy Sławno

Zbigniew Sobisz (Słupsk)

Wstęp i uwagi metodyczne

Według inwentaryzacji z lat powojennych na Pomorzu Środko
wym zarejestrowano 418 parków (Wendlandt, Andruszkiewicz, Szelą- 
gowska 1992). Zakładano je w sąsiedztwie dworów należących do wiel
kich rodów niemieckich (Duncker 1857-1884; Neuschäffer 1994). Część 
założeń parkowych na terenie gminy Sławno zakładano na istniejących 
zadrzewieniach leśnych lub śródpolnych enklawach leśnych.

Praca przedstawia stan zachowania parków gminy Sławno objętych 
ochroną zabytkową i założeń parkowych nieujętych w rejestrach zabyt
ków. Parki te powstawały od pierwszej połowy XVIII wieku do drugiej 
połowy XX wieku i zasługują na uwagę nie tylko ze względu na dobrze 
zachowaną infrastrukturę i architekturę parkową, ale również na udział 
interesującej dendroflory i gatunków zielnych.

Badania nad florą roślin naczyniowych parków podworskich prowa
dzono w latach 2006—2007. Poza szczegółowymi spisami florystycznymi, 
mierzono obwody okazałych drzew na wysokości 130 cm od ich podstawy 
(pierśnica). Nazewnictwo roślin naczyniowych podano za Mirkiem i in. 
(2002). Nomenklatura odmian i form botanicznych oraz mieszańców jest 
zgodna z dziełem Senety i Dolatowskiego (2002).

W charakterystyce parków za nazwami miejscowości podano numer 
ewidencyjny i datę wpisu do rejestru zabytków według Zachodniopomor
skiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Brak 
numerów oznacza, że obiekt nie jest w rejestrze zabytków. W nawiasach 
zapisano kursywą niemiecką nazwę miejscowości obowiązującą do 1945 
roku (Kaemmerer 1988; Białecki 2002).
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1. Charakterystyka parków

Noskowo (Notzkow) (A 241, 12.03.1987)

Park został założony w drugiej połowie XIX wieku w stylu krajobra
zowym, naturalistycznym. Od XV wieku właścicielami Noskowa byli von 
Natzmerowie. W 1656 roku sprzedali część dóbr Jurgenowi Siegmundowi 
von Zitzewitz. W 1729 roku dobra sprzedane zostały wdowie Annie Mar
garethe von Somnitz. W 1735 roku Christian Heinrich von Kleist odkupił 
wyprzedany majątek. W 1765 roku właścicielem Noskowa został Wilhelm 
von Zitzewitz. W 1834 roku dobra noskowskie odkupił Friedrich Zutz. 
Kolejnymi właścicielami Noskowa byli jego potomkowie Wilhelm i Georg 
Zutz. W 1834 roku Noskowo kupił właściciel Sycewic (Zitzewitz) Heinrich 
Graf von Zitzewitz. Potem majątek wydzierżawił major von Rathenow, do 
czasu gdy syn Heinricha - Wilhelm von Zitzewitz — nie został właścicie
lem. W 1938 roku brat Wilhelma - Peter Georg von Zitzewitz był prawo
witym właścicielem Noskowa (Vilbrandt 1989). Park o powierzchni 6,0 ha 
jest obecnie własnością prywatną.

Do założenia parkowego prowadzi droga, przy której rosną dwa dęby 
szypułkowe Quercus robur o obwodach pni 480 i 450 cm. Podjazd do 
pałacu (rye. 1) obsadzony jest żywopłotem z berberysu pospolitego Ber
beris vulgaris. Za żywopłotem znajduje się owalny trawnik, na którym 
występują: sumak octowiec Rhus typhina, pigwowiec japoński Chaeno- 
meles japonica, irga pozioma Cotoneaster horizontalis oraz grupa krze
wów: żywotniki zachodnie Thuja occidentalis, cyprysiki nutkajskie 
i groszkowe Chamaecyparis nootkatensis oraz Ch. pisifera. Przy pałacu 
rośnie stary okaz cisa pospolitego Taxus baccata oraz trzy świerki kłu
jące Picea pungens. Po lewej stronie pałacu, przy głównym wejściu do 
parku, rośnie buk pospolity odmiany czerwonolistnej Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’, a przy wschodnim narożniku pałacu - dąb szypułkowy. 
Oba drzewa mają obwody 360 cm. W zachodniej części założenia dwor- 
sko-parkowego znajduje się drzewostan liściasty złożony głównie z: 
klonu jaworu Acer pseudoplatanus, wiązu polnego Ulmus minor, lipy 
drobnolistnej Tilia cordata, kasztanowca pospolitego Aesculus hippoca- 
stanum. Drzewostan ten uzupełniają pomnikowe drzewa: jodła pospoli
ta Abies alba o obwodzie pnia 310 cm oraz choina kanadyjska Tsuga 
canadensis o obwodzie pnia 280 cm. Warstwę podszytu tworzy podrost 
gatunków dominujących. W runie przeważają bluszcz pospolity Hedera 
helix, jaskier ostry i rozłogowy Ranunculus acris oraz R. repens, a także 
gajowiec żółty Galeobdolon luteum.
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Rye. 1. Dwór w Noskowie. Fot. Z. Sobisz, 2007

Od strony elewacji północnej pałacu znajduje się polana parkowa, a w 
jej północno-wschodniej części rosną: buk pospolity Fagus sylvatica sze- 
ścioprzewodnikowy o obwodzie pnia 415 cm, grupa trzech dębów bezszy- 
pułkowych, o obwodach pni: dwa po 230 cm i jeden 310 cm oraz świerk 
kłujący, o obwodzie pnia 80 cm. Obok świerka kłującego uwagę zwraca 
czteroprzewodnikowy dąb szypułkowy, rozgałęziający się na wysokości 
około 80 cm, którego poszczególne pnie mają wymiary: 90 cm, 170 cm, 
180 cm i 190 cm. Na wysokości niewielkiego wzniesienia znajdują się trzy 
dęby szypułkowe rosnące w jednej linii, o obwodach pni: 320 cm, 360 cm 
i 415 cm. Granicę założenia wzdłuż trasy szybkiego ruchu Gdańsk- 
Szczecin stanowi szpaler składający się ze 116 okazów grabu pospolitego 
Carpinus betulus.

Kwasowo (Quatzow)

Park został założony na początku XIX wieku (co potwierdzają mate
riały kartograficzne z 1823 roku), gdy właścicielem była rodzina von Mi
chaelis. Jednak obecność starodrzewia parkowego wskazuje, że park 
mógł powstać wcześniej przy XVIII-wiecznym obiekcie parterowym 
z dwiema oficynami (Szalewska i in. 1975). W latach 1732-1733 po poża
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rze drewnianego kościoła ufundowana została przez von Biebersteina, 
ówczesnego właściciela, nowa murowana świątynia. Wtedy majątek in
tensywnie się rozwijał i powstał nowy folwark Dybowo {Dybów). W 1819 
roku majątek nabył porucznik Wilhelm von Michaelis i od tego momentu 
do 1945 roku dobra pozostawały w rękach tej rodziny (Michaelis 1989). 
Dwór jest własnością prywatną, natomiast parkiem o powierzchni 19,53 ha 
zarządza gmina Sławno.

W stylu parku angielskiego, kiedy powstało założenie w Kwasowie, 
główne osie orientowane były w linii NW-SE. Zgodnie z takim kierun
kiem przebiega dzisiaj droga wjazdowa do majątku oraz dwie równoległe 
aleje - lipowa (ryc. 2) i jaworowa, wychodzące od elewacji ogrodowej pałacu.

Ryc. 2. Kwasowo. Najstarsza aleja lipowa w Polsce. Fot. Z. Sobisz, 2007
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Na szczególną uwagę zasługuje najstarsza w Polsce (Pacyniak, Sur- 
miński 1965) aleja lipowa licząca 240-290 lat (Tabl. I: A). Spośród 24 lip 
drobnolistnych Tilia cordata najokazalsza ma 630 cm obwodu, powyżej 
500 cm mają dwa drzewa (510 i 560 cm), powyżej 400 cm ma sześć drzew 
(405, 425, 430, 445, 490 i 500 cm). Między lipami rosną olbrzymie kasz
tanowce pospolite, z których sześć ma obwód powyżej 300 cm (trzy drze
wa po 310 cm, jedno 325 cm i dwa po 370 cm) oraz trzy piękne graby po
spolite (255 cm i dwa drzewa po 290 cm). W warstwie runa alei na 
wysokości wjazdu do lasu rośnie komosa strzałkowata Chenopodium bo- 
nus-henricus, która na Pomorzu jest gatunkiem rzadkim, znajdującym 
się na Czerwonej Liście (Żukowski, Jackowiak 1995).

Założenie parkowe jest dobrze zachowane - układ alei, szpalerów, 
grupy starodrzewia, otwarte polany pozwalają na odtworzenie pierwot
nych osi krajobrazowych parku. Niewątpliwie ważną osią jest aleja pro
wadząca od głównej drogi dojazdowej do pałacu, prostopadła do szpaleru 
dębowego. Rosną przy niej stare dęby - 570 i 610 cm (Pacyniak 1992). 
Szpaler dębowy składa się z pięciu potężnych drzew (390, 400, 420, 515 
i 540 cm). Między dębami rosną dwie lipy drobnolistne.

Przedłużeniem szpaleru dębowego jest biegnący prostopadle do niego 
szpaler bukowy (Tabl. I: B) przy boisku sportowym. Składa się on z 27 
starych buków, z których siedem zaliczono do najbardziej okazałych (300, 
380, 415, 430, 440, 460 i 500 cm). Na końcu szpaleru bukowego rosną 
dwa kasztanowce pospolite (320 i 340 cm) oraz topola biała Populus alba
0 obwodzie 380 cm. Przy wejściu na boisko od strony elewacji ogrodowej 
rosną dwa dęby (320 i 365 cm) i buk (370 cm). Na tyłach pałacu miesz
kańcy założyli ogrody działkowe, a za nimi w kierunku północno-za
chodnim zachował się starodrzew, wśród którego na uwagę zasługują: 
choina kanadyjska (210 cm), dąb szypułkowy (510 cm) i lipy drobnolistne 
dwuprzewodnikowe (o obwodzie 380 i 410 cm) oraz trzyprzewodnikowe 
(515 i 675 cm). Przy prawej pierzei dworu rosną graby pospolite (225 cm
1 300 cm) oraz klon pospolity Acer platanoides (330 cm). Park jest wyjąt
kowy i zasługuje na ochronę prawną.

Janiewice (Jannewitz)

Od XVI wieku wieś była własnością rodziny von Zitzewitz. W 1679 
roku majątek kupił Adam von Podewils i do połowy XIX wieku Janiewice 
były w rękach tej rodziny. W 1874 roku majątek sprzedano rodzinie von 
Hohenzollern-Sigmaringen. Na początku XX wieku dobrami zarządzał 
wyższy urzędnik powiatowy Tischbein. W 1931 roku majątek został 
sprzedany Towarzystwu Osiedleńczemu w Berlinie. Do końca 1945 roku 
zarządzał nim handlarz Paul Tresmer (Krause 1989).
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Park składa się z dwóch części: zachodniej, starszej, powstałej w dru
giej połowie XIX wieku (o powierzchni 2,3 ha) i wschodniej (o powierzchni 
1,2 ha) utworzonej około 110 lat temu na naturalnym zadrzewieniu śród
polnym. Obie części parku, który jest własnością gminy Sławno, dzieli 
droga wiejska do wsi Żukowo (Suckow). Głównym elementem kompozycji 
części starszej jest dwór (była własność von Podewilsów) (ryc. 3). Do po
łowy lat 80. ubiegłego wieku był użytkowany jako szkoła podstawowa. 
Dzisiaj jest własnością prywatną. Na jego osi symetrii znajdowała aleja 
dębowo-lipowa i szpalery grabowe (dziś uległy częściowej dewastacji).

W drzewostanie dominuje tu buk pospolity, lipa drobnolistna, kaszta
nowiec pospolity i klon jawor. Na uwagę zasługuje altana złożona z dzie
więciu dębów szypułkowych o obwodach 360-385 cm, daglezja zielona 
(285 cm), buk pospolity (350 cm) oraz dwuprzewodnikowa lipa (370 cm). 
W północnym narożniku parku, za dawnym ogrodem szkolnym, rośnie 
potężna lipa drobnolistna (425 cm). We wschodniej części parku przeważa 
drzewostan bukowy z domieszką świerka pospolitego Picea abies i lipy 
drobnolistnej. Nieopodal kapliczki rosną dwie lipy (320 i 340 cm) oraz 
buk pospolity odmiany czerwonolistnej (295 cm). W runie masowo obser

Ryc. 3. Dwór w Janiewicach. Fot. Z. Sobisz, 2007
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wowano zawilca gajowego Anemone nemorosa i szczawika zajęczego Oxa- 
lis acetosella, którym towarzyszył ziarnopłon wiosenny Ficaria verna.

Na szczególną uwagę zasługuje piękna aleja lipowa (Tabl. II: A), któ
ra bierze swój początek przy kapliczce i prowadzi drogą brukową i dalej 
polną do kompleksu leśnego (linia oddziałowa między oddziałami 333 
i 334 leśnictwa Janiewice, obręb Żukowo, Nadleśnictwo Sławno). Aleja 
liczy 201 drzew, z czego 190 to lipy drobnolistne, 10 - klony jawory i je
den dąb szypułkowy. Według miejscowych podań posadzona została przez 
von Bismarcka, który często przyjeżdżał z Warcina do janiewickiego dwo
ru (mieszkał tu bowiem zarządca jego dóbr). Znakomita większość lip 
drobnolistnych ma obwody w przedziale od 110 do 270 cm, natomiast 
21 drzew ma obwody od 360—380 cm do 405—470 cm. Dodatkowo uwagę 
zwracają cztery klony jawory o obwodach: 305, 310, 320 i 335 cm. Aleja 
zasługuje na ochronę prawną!

Rzyszczewo (Ristow)

Park dworski o powierzchni 2,0 ha powstał pod koniec XIX wieku 
(właścicielem dóbr była rodzina Gloxin). W 1804 roku właścicielem był 
Friedrich Leberecht von Steinkeller z Boleszewa (Rötzenhagen). Jego 
córka Emilie wyszła za mąż za Wilhelma von Bonina. Dobra od von Bo
ninów w 1835 roku odziedziczył rolnik Mellenthin. Od jego syna w 1873 
roku dobra przejął Rudolf Gloxin. Przekazał je jednak synowi Johanne
sowi, który umarł w 1897 roku. Ostatnią właścicielką była jego córka 
Dorothea Blöndorn (Unnasch 1989). Dzisiaj dwór i park są własnością 
prywatną firmy Agroservice.

Założyciele parku wykorzystali naturalne warunki przyrodnicze: do
linę bezimiennego cieku wodnego, skłon terenu do cieku oraz fragment 
zadrzewienia śródpolnego reprezentowanego przez dęby i buki. Ten natu
ralny krajobraz zmieniono w otoczeniu dworu, gdzie posadzono w półkolu 
trzy dęby szypułkowe odmiany stożkowatej Quercus robur ‘Fasigiata’ 
(obwody drzew: 260, 280 i 350 cm) oraz wybrukowano podjazd, którego 
centralną część stanowi trawnik obsadzony żywopłotem złożonym z ber
berysu pospolitego i śnieguliczki białej. Przed podjazdem rosną: kaszta
nowiec pospolity (330 cm), żywotnik zachodni, cyprysik groszkowy, 
świerk kłujący, złotlin chiński Kerria japonica i orzech włoski Juglans 
regia. Między nimi posadzono grupy krzewów karagany syberyjskiej Ca- 
ragana arborescens i lilaka pospolitego Syringa vulgaris. Po elewacji no
wego budynku zbudowanego na miejscu starego dworu (wyburzonego 
w 1977 roku) pnie się winorośl właściwa Vitis vinifera. Pergolę przed 
budynkiem porasta glicynia kwiecista Wisteria floribunda. Po prawej 
stronie nowego budynku rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm.
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Od strony północnej część ogrodową od parku oddziela szpaler złożony 
ze świerka pospolitego, który uzupełniono nasadzeniami modrzewia ja
pońskiego Larix kaempferi i sosny pospolitej Pinus sylvestris. Drzewostan 
parkowy buduje buk pospolity z domieszką grabu pospolitego, jesionu 
wyniosłego i klonu pospolitego. Po wielu pniach klonu pospolitego pnie 
się objęty ochroną prawną bluszcz pospolity.

Na szczególną uwagę, we wschodniej części parku, zasługuje grupa 
pięciu buków pospolitych o obwodach pni: 495, 490, 480, 475 i 460 cm. 
Pod ich okapem rośnie chroniona kruszyna pospolita. Warstwę podszytu 
stanowią: bez czarny, tawuła wierzbolistna Spiraea salicifolia, leszczyna 
pospolita Corylus avellana, malina właściwa Rubus idaeus oraz podrost 
drzew parkowych. W runie zanotowano ziarnopłon wiosenny Ficaria ver- 
na, zawilce: gajowy oraz żółty Anemone nemorosa i A. ranunculoides, 
a także szczawik zajęczy Oxalis acetosella. Na zboczach cieku bez nazwy 
rośnie rzadko notowana na Pomorzu kokorycz wątła Corydalis interme
dia (Żukowski, Jackowiak 1995).

Smardzewo (Schmarsow)

Park powstał w drugiej połowie XIX wieku, gdy właścicielami była 
rodzina Schmidt. W 1780 roku Smardzewo składało się z dwóch folwar
ków, kuźni i owczarni. Jeden z folwarków powstał w 1772 roku ze środ
ków rządu pruskiego. Folwarki otrzymały oznaczenia Smardzewo A i B. 
W 1861 roku Smardzewo A kupiła wdowa Schmidt. Majątkiem ry
cerskim Smardzewo B zarządzał Kurt Schmidt. W tym też czasie nastą
piło połączenie obu części w majątek Smardzewo (Müller 1989). Z tego 
okresu pochodzi park o powierzchni 3,3 ha i dawny dwór (obecny budy
nek wybudowano około 1930 roku) (ryc. 4). Mieszkania w nim są włas
nością prywatną, park jest własnością firmy Agrobor Sp. z o.o. w Karwi- 
cach.

Od strony południowej do dworu prowadzi aleja wjazdowa (dziś mię
dzy blokami mieszkańców byłego Państwowego Ośrodka Hodowli Zaro
dowej, zniszczona w latach 70. ubiegłego wieku). Pozostało po niej kilka 
interesujących drzew: klon pospolity Acer platanoides (na wysokości 
90 cm rozgałęzia się na dwa przewodniki - 205 i 220 cm ), grab pospolity 
o obwodzie 290 cm, lipa drobnolistna (315 cm), buk pospolity odmiany 
czerwonolistnej Fagus sylvatica ‘Purpurea’ (425 cm). W zachodniej części 
parku, wokół polany parkowej, rosną: buki pospolite (300, 345 i 410 cm), 
dąb czerwony dwuprzewodnikowy (325 cm), wiąz polny (310 cm) i klon 
jawor (305 cm). W runie masowo obserwowano przetacznika leśnego Ve
ronica officinalis.
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Ryc. 4. Dwór w Smardzewie. Fot. Z. Sobisz, 2007

Przy zabudowaniach byłego POHZ (ta część parku jest najbardziej 
zniszczona) zachował się szpaler bukowy złożony z sześciu drzew, z których 
dwa są zrośnięte konarami na wysokości 230 cm, o obwodach 195 i 240 cm, 
oraz dwuprzewodnikowy (325 cm). Wzdłuż szpaleru rosną topole kanadyj
skie Populus canadensis (225 i 380 cm) i jesion wyniosły Fraxinus excelsior 
(430 cm). Od strony północnej elewacji budynku dworu rosną: wiśnia pta
sia Cerasus avium (170 cm), dąb szypułkowy (325 cm) i trzyprzewodniko- 
wy buk pospolity (385 cm). W północno-wschodniej części parku zwraca 
uwagę szpaler bukowy złożony z 19 drzew (18 drzew ma obwody od 140 do 
295 cm, buk pospolity na wysokości ogrodu warzywnego ma 340 cm obwo
du). Na końcu szpaleru rosną: brzoza brodawkowata (220 cm), klony po
spolite (280 i 295 cm) oraz buki pospolite (310, 380 i 390 cm). W południo
wej części parku obserwowano duży płat rdestowca ostrokończystego 
Reynoutria japonica. Obok niego rośnie ładny wiąz polny Ulmus minor 
(160 cm) z naroślami korkowymi (określany dawniej jako var. suberosa).

Tychowo (Wendisch Tychów)

Park powstał w drugiej połowie XVIII wieku (Tabl. II: B). Według 
źródeł historycznych zbudowano wtedy ryglowy dwór, który później po
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rozbudowie był użytkowany jako skrzydło gospodarcze. Nowsza część 
dworu po pożarze w 1821 roku została odrestaurowana jako budowla 
dwukondygnacyjna. W 1506 roku książę Bogusław X zawarł układ 
z kanclerzem Jurgenem von Kleistern, w którym za inne dobra nadał mu 
w lenno Wendisch Tychów. Od tamtej pory Tychowo było w rękach tej 
rodziny, natomiast w latach 1770-1945 dobra były dziedziczone wyłącz
nie z ojca na syna. Podczas wojen napoleońskich w latach 1812-1813 do 
ochrony parku stacjonowała landwehra (= obrona krajowa, oddziały uży
wane do budowy fortyfikacji, tu prawdopodobnie do kopania i budowy 
stawów, których w parku jest 11). W 1840 roku poprowadzono wzdłuż 
Wieprzy 7-kilometrowy kanał meliorujący łąki. W 1911 roku pożar stra
wił część zabudowań we wsi (Schulz 1989).

Park o powierzchni 30,45 ha ma charakter naturalistyczny, krajobra
zowy i jest położony w północnej części wsi. Część gruntu po dawnym 
dworze z otoczeniem jest ogrodzona i jest własnością prywatną, część 
parkowa należy do gminy Sławno. Walory widokowe podnoszą górki wi
dokowe powstałe z wykopów pod stawy. Stawy te połączone są systemem 
meandrujących rowów, w których przepływ wody był niegdyś regulowany 
za pomocą grobli i przepustów. Obecnie zarówno stawy, jaki i rowy, 
zwłaszcza we wschodniej części parku, są w znacznym stopniu zamulone 
i zarośnięte. Z wielu mostków zachował się tylko jeden. Wody uległy 
eutrofizacji, a dawny pałac w południowo-wschodniej części parku, 
w związku z groźbą zawalenia, został zburzony zimą 1978 roku. We 
wschodniej części parku w otoczeniu dawnego dworu (dzisiaj na jego 
miejscu stoi willa o nowoczesnej bryle) rosną okazałe dęby szypułkowe 
(450, 405, 390 i 360 cm), platan klonolistny Platanus acerifolia (390 cm), 
sosna pospolita (340 i 260 cm) i rzadko notowana na Pomorzu brzoza 
cukrowa Betula lenta (245 cm), która wymaga interwencji konserwator
skiej (wypełnienia po ściętych konarach). Nie stwierdzono w jej pobliżu 
korkowca amurskiego Phellodendron amurense (podawanego do dzisiaj 
często w różnych publikacjach jako obiekt istniejący!). Drzewo o znisz
czonej korze i obłamanym konarze, które opisali Misiewicz i Grodzka 
(1993), zostało zniszczone podczas budowy nowego domu obecnych wła
ścicieli pod koniec lat 90. ubiegłego wieku.

Środkową część kompleksu parkowego zajmują cztery stawy, których 
brzegi porasta olsza czarna Alnus glutinosa. Ciekawym zjawiskiem jest 
występowanie chronionej paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare jako 
epifitu na kilkunastu pniach olszy. W tej części parku zanotowano dużą 
liczbę gatunków obcego pochodzenia. Niewątpliwą osobliwością jest jedy
ny okaz cypryśnika błotnego Taxodium distichum (175 cm) z widocznymi 
pneumatoforami. Do innych ciekawych egzotów należą również: modrzew



TABLICA

A. Kwasowo. Pomnikowa lipa w parku. Fot. Z. Sobisz, 2007

B. Kwasowo. Szpaler bukowy w parku dworskim. Fot. Z. Sobisz, 2007



TABLICA II

A. Janiewice. Aleja Bismarcka obsadzona lipami. Fot. Z. Sobisz, 2007

B. Tychowo. Brama wjazdowa do parku. Fot. Z. Sobisz, 2007



TABLICA III

A Żukowo. Nieczynna tama w parku. Fot. Z. Sobisz, 2007

B. Żukowo. Zrośnięty buk z dębem w parku - pomnik przyrody. 
Fot. Z. Sobisz, 2007



TABLICA IV

A. Boleszewo C. Czosnek niedźwiedzi w parku. Fot. Z. Sobisz, 2007

B. Tychowo. Podwójna aleja lipowa. Fot. Z. Sobisz, 2007
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archangielski Larix archangelica, cyprysik groszkowy odmiana szpilko
wata i pierzasta Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’ i ‘Plumosa’, świerk 
sitkajski Picea sitchensis, daglezja zielona Pseudostsuga menziesii oraz 
żywotnik olbrzymi Thuja plicata (260 cm). W zachodniej części parku 
dominuje drzewostan świerkowy z dużym udziałem brzozy brodawkowa- 
tej i omszonej Betula pubescens. Na uwagę zasługuje też duża liczba ga
tunków introdukowanych, m.in.: jodły kaukaskiej Abies nordmanniana, 
dębu czerwonego Quercus rubra, sosny wejmutki Pinus strobus i mo
drzewia japońskiego. Do najciekawszych należy klon cukrowy Acer sac- 
charum (460 cm) i żywotnik olbrzymi (395 cm). Pod okapem tego ostat
niego drzewa rośnie grupa tawliny jarzębolistnej Sorbaria sorbifolia 
i chronionej konwalii majowej Convallaria majalis.

Stary Kraków (Alt Krakow, Forstamt)

Park leśny o powierzchni 0,33 ha powstał w pierwszej połowie XIX 
wieku wraz z dawną osadą leśną i położony jest 1,5 km na północ od wsi 
Stary Kraków. Administracyjnie należy do Nadleśnictwa Sławno, oddział 
159c Obrębu Stary Kraków. Od strony północnej park przylega do rzeki 
Wieprzy, od wschodniej do drogi Sławno-Jarosławiec. Do parku przylega 
budynek dawnego leśnictwa, który zajmował sekretarz leśny Bethmann 
(Borchmann 1989).

Przy drodze zachowało się kilka jesionów - pozostałość dawnej alei. 
Najokazalszy z nich ma 395 cm obwodu. Przedłużeniem dawnej alei je
sionowej jest szpaler sześciu głogów szypułkowych Crataegus pedicellata. 
Od strony południowej przylega podwórze z dwoma budynkami dawnych 
stajni. Za wybiegiem dla koni rośnie pomnikowy dąb szypułkowy (375 cm). 
W części parku nad rzeką występują: buk pospolity odmiany czerwono- 
listnej (370 cm), daglezja zielona (360 cm) i dąb szypułkowy (340 cm). 
W runie masowo notowano bluszcz pospolity, zawilce (gajowy i żółty).

Wrześnica (Freetz)

Park powstał w latach 1870—1880 jako celowe założenie przy leśni
czówce Głuche (Jagdhaus). Nazwa ta utrzymała się do końca 1945 roku. 
Z materiałów źródłowych wynika, że Otto Nitzschke - właściciel fabryki 
samochodów ze Słupska (Stolp), wybudował na skraju lasu, na północ od 
dworca we Wrześnicy, domek myśliwski. Następnie budynek nabył wła
ściciel gospody Reinhold Drafehn, który użytkował go jako obiekt miesz
kalny (Grundau 1989).

Park o powierzchni 0,24 ha jest w kształcie trójkąta ograniczonego od 
południa i północnego-wschodu liniami oddziału 36lh Obrębu Stary Kra
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ków Nadleśnictwa Sławno. W części zachodniej znajduje się budynek 
leśniczówki i budynek gospodarczy. W drzewostanie parku dominują sos
ny pospolite (21 drzew). Po kilku z nich pnie się bluszcz pospolity. Oprócz 
nich zanotowano świerki pospolite (5 drzew) i jodły pospolite Abies alba 
(3 drzewa), z których najokazalsza ma 260 cm obwodu. Pojedynczo rosną: 
lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, buk pospolity odmiany czerwo- 
nolistnej. Warstwę krzewów stanowią: cis pospolity, róża rdzawa, forsycja 
zwisła Forsythia suspensa, jałowiec pospolity Juniperus communis, 
jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius, mahonia pospolita Maho
nia aquifolium, bukszpan wiecznie zielony Buxus sempervirens i tawuła 
wierzbolistna. W runie spotykamy konwalię majową.

Żukowo I (Suckow I)
Majątek ziemski i lasy Żukowa (Suckow) były dobrami rycerskimi ro

du von Podewils-Krangen. W 1818 roku majątek przeszedł w ręce Werne
ra von Blumenthal. W 1928 roku dobra należały do Friedricha von Ho
henzollern. Majątek ziemski liczył wówczas 1240 ha gruntów ornych 
i 3329 ha lasów administracyjnie ujętych jako nadleśnictwo. Siedzibą 
nadleśnictwa była osada Suckow w pobliżu wsi Łętowo (Lantow), otoczo
na parkiem i aleją starych dębów szypułkowych. W 1931 roku rodzina 
Hohenzollern-Sigmaringen sprzedała podupadające dobra berlińskiemu 
towarzystwu osadniczemu Pommersche Siedlungsgesselschaft, które prze
prowadziło na tym obszarze akcję osadniczą. Doszło przy tym do parcela
cji i podziału majątku. Lasy pozostały jednak w rękach von Hohenzoller
nów (Kopkę 1989). Według archiwalnych materiałów kartograficznych 
park powstał na przełomie XVIII i XIX wieku (Grecki 1979a). Budynek 
mieszkalny dawnego nadleśnictwa i budynki gospodarcze pochodzą z po
czątku XX wieku. Są obecnie własnością prywatną.

Leśny park o powierzchni 2,57 ha stanowi oddział 185j Obrębu Żuko
wo Nadleśnictwa Sławno. Jego osią jest droga gruntowa prowadząca do 
zwartego kompleksu leśnego. Jest ona jednocześnie główną arterią ko
munikacyjną wraz z drogą prowadzącą do zabudowań dawnego nadleś
nictwa. Po lewej stronie alei rosną: grupa 15 dębów szypułkowych o ob
wodach 400-610 cm, lipa drobnolistna (390 cm), jodła pospolita (340 cm) 
i daglezja zielona (290 cm). Na końcu alei zanotowano okazały dąb szy- 
pułkowy o obwodzie 520 cm. Po prawej stronie tej alei występują cztery 
dęby szypułkowe o obwodach 380—450 cm. Za nimi na lekkim wyniesie
niu rosną dwa 300-letnie graby pospolite o obwodach 190 cm i 255 cm 
[informacja ustna b. nadleśniczego, maj 2006]. Na granicy parku, przy 
cieku bez nazwy, spotykamy piękną, okazałą olszę czarną o imponującym 
obwodzie 350 cm.
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Żukowo II (Suckow II)

Na początku lat 70. ubiegłego wieku ten niewielki kompleks leśny zo
stał przejęty przez Administrację Lasów Państwowych od Państwowego 
Funduszu Ziemi ze względu na ochronę starodrzewia bukowego i dębo
wego. Obecnie leśny park o powierzchni 2,19 ha stanowi oddział 185fx 
Obrębu Żukowo Nadleśnictwa Sławno. Analiza niemieckich źródeł archi
walnych pozwala ustalić czas powstania tej śródpolnej enklawy leśnej na 
koniec XVIII wieku (Grecki 1979b).

Oś parku stanowi strumień płynący na dnie głębokiej doliny. W środ
kowej części parku do strumienia dochodzi rów, na którym przy jego uj
ściu znajduje się betonowa tama, dzisiaj nieczynna (Tabl. III: A). W sta- 
rodrzewiu dominuje buk pospolity, który buduje żyzną buczynę niżową 
typu „pomorskiego”. W runie występują m.in.: perłówka jednokwiatowa 
Melica uniflora, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec 
żółty Galeobdolon luteum oraz zawilce (gajowy i żółty). Uzupełnieniem 
drzewostanu są: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, klon jawor, świerk 
pospolity, sosna pospolita i wiąz polny. W warstwie krzewów występują: 
kruszyna pospolita Frangula alnus, trzmielina pospolita Euonymus eu- 
ropaea, szakłak pospolity Rhamnus cathartica. Przy brukowanej drodze 
do wsi rośnie dąb szypułkowy (385 cm), zrośnięte u podstawy: dwuprze- 
wodnikowy dąb szypułkowy (460 cm) z bukiem pospolitym (230 cm) (Tabl. 
III: B) oraz trzy modrzewie europejskie Larix decidua (270 i 250 cm), a tak
że kolejny (340 cm) zrośnięty u podstawy z dębem szypułkowym (140 cm). 
Na zboczu skarpy opadającej do strumienia rosną dwa dęby szypułkowe 
(380 i 360 cm). Przy alei przecinającej park na osi N-S występują cztery 
daglezje zielone o obwodach od 210 do 240 cm i trzy dęby szypułkowe (od 
305 do 315 cm). Koleiny rozjeżdżonej alei porasta babka wielonasienna 
Plantago intermedia i wierzbownica gruczołowata Epilobium ciliatum.

Stary Kraków (Alt Krakow)

Park o powierzchni 1 ha znajduje się wokół XV-wiecznego kościoła 
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, zbudowanego w stylu gotyku obron
nego na szczycie skarpy otoczonej od północy i wschodu fosą. Skarpa od 
strony północnej porośnięta jest czosnkiem niedźwiedzim, natomiast od 
strony wschodniej podrostem olszy czarnej i jesionu wyniosłego. Przy 
kościele rosną dwa okazałe dęby szypułkowe (405 i 415 cm). Pierwszy dąb 
jest opleciony kwitnącym i owocującym bluszczem pospolitym, którego 
pęd główny ma 85 cm obwodu. O sędziwym bluszczu dochodzącym do 
18 m wysokości pisał Hreczkosiej (1975). Między dębami stoi pomnik
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poległych w pierwszej wojnie światowej. Od strony prezbiterium spoty
kamy dwa jesiony wyniosłe (85 i 105 cm) oplecione kwitnącym i owocu
jącym bluszczem. Do kościoła prowadzi alejka obsadzona żywopłotem 
złożonym ze świerków: pospolitego i kłującego oraz jodły pospolitej. 
W warstwie krzewów zanotowano lilaka pospolitego, różę dziką Rosa 
canina i berberys Thunberga Berberis thunbergii. W runie masowo wy
stępuje bluszcz i zawilec gajowy.

Boleszewo A (Rötzenhagen A)

Dobra dworskie (A, B i C) od 1512 roku należały do von Natzmerów. 
Majątek A w 1622 roku kupił Philipp von Steinkeller od Heinricha von 
Natzmera. Pozostałe majątki do przełomu lat 1779 i 1780 pozostały 
w rękach rodu von Natzmer. W 1804 roku dobrami majątku A zarządzał 
Friedrich Leberecht von Steinkeller, który był również właścicielem 
Rzyszczewa (Ristow). Na przestrzeni XVIII i XIX wieku często zmieniali 
się właściciele: von Bandemer, von Schmeling, von Petersdorff, von Mas- 
sow, Krüger, Wetzel i Wally. W XIX wieku w wyniku reform Steina- 
-Hardenbergera majątki B i C przeszły w ręce rodzin mieszczańskich, 
w końcu I wojny światowej przekształciły się w duże gospodarstwa chłop
skie. Jedynie majątek A przetrwał do 1935 roku. W 1865 roku Boleszewo 
podzielono na trzy odrębne gminy (odpowiadające trzem majątkom: A, B, 
C), które od 1880 roku połączono ponownie w jedną gminę. W 1929 roku 
gminy zlikwidowano i włączono do powiatu. Ostatnimi właścicielami ma
jątku A w latach 1939-1945 byli Margarete i Ernst Witte. Zarządcą był 
Willi Düwel (Krause 1989).

Park dworski o powierzchni 0,72 ha usytuowany za niszczejącym bu
dynkiem dworu jest własnością prywatną. Od strony elewacji ogrodowej 
park graniczy z rzeką Moszczenicą {Motze). W sąsiedztwie jej brzegu na 
początku XIX wieku wykopano trzy stawy. Pomiędzy największym sta
wem a stawem z wyspą znajduje się szeroka grobla. Według miejscowych 
przekazów na wyspie stał dom zarządcy dóbr dworskich, później mieszkał 
tam urzędnik pocztowy, stąd nazwa tej wyspy - Pocztowa. Na jej brze
gach i grobli rosną trzy lipy (dwie drobnolistne - 240 i 280 cm, oraz sze- 
rokolistna - 305 cm). Przy schodach wejściowych do dworu posadzono 
dwie lipy drobnolistne (140 i 145 cm). Po prawej stronie wejścia zachował 
się fragment szpaleru bukowego, z którego pozostały dwa 3-odziomkowe 
buki fantazyjnie poskręcane (90/220/240 cm i 60/180/210 cm). Obok niego 
rośnie buk pospolity odmiany czerwonolistnej (350 cm). Przy zachodniej 
elewacji dworu występuje stary kasztanowiec pospolity (310 cm). Do 
wschodniej elewacji dworu przylega sad. Pośród starych drzew uwagę
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zwraca dwuprzewodnikowa grusza pospolita (230 cm) i jabłoń domowa 
(210 cm). W sadzie rosną ponadto cis pospolity (obwód pnia 95 cm) i jodła 
pospolita (120 cm). Ten niewielki park powinno objąć się ochroną, na co 
wyrażają aprobatę obecni właściciele!

Boleszewo B (Rötzenhagen B)

Historia majątku została przedstawiona w opisie dóbr Boleszewa A 
(por. wyżej). Ostatnimi właścicielami w latach 1939-1945 byli Hedwig 
i Karl Daehling. Zarządcą był Paul Küster (Krause 1989).

Park o powierzchni 2,75 ha jest własnością prywatną. Leży w dolinie 
rzeki Moszczenicy {Motze), w wyraźnej niecce terenowej. W drzewostanie 
parkowym dominują: buk pospolity, dąb szypułkowy, jesion wyniosły 
i klon jawor. Jego uzupełnieniem są grab pospolity i klon pospolity. 
W warstwie krzewów występują: bez czarny Sambucus nigra, kruszyna 
pospolita, głóg jednoszyjkowy, szakłak pospolity i leszczyna pospolita. Na 
obrzeżach parku od strony łąki zanotowano kępy krzewów śliwy tarniny 
i trzmieliny pospolitej. W runie pospolicie występują: jaskier kosmaty 
Ranunculus lanuginosus, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans, rzeżucha 
gorzka Cardamine amara, miodunka ćma Pulmonaria obscura i gwiazd- 
nica wielkokwiatowa Stellaria holostea. W tej warstwie notowano rośliny 
objęte ochroną prawną: konwalię majową, bluszcz pospolity i przytulię 
wonną Galium odoratum. Wzdłuż brzegu Moszczenicy rosną: porzeczka 
czarna Ribes nigrum, knieć błotna Caltha palustris i zawilec żółty. Do 
interesujących składników flory parku należą też: zerwa kłosowa Phy- 
teuma spicatum, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis i fiołek 
wonny Viola odorata. Ten ostatni takson wydaje się być już stałym 
składnikiem flory parków wiejskich (Latowski, Zieliński 2001).

Przy dworze zachował się niewielki park, który od pól uprawnych od
dziela szpaler ośmiu głogów pośrednich odmiany pełnokwiatowej różowej 
Crataegus x media ‘Rubra Plena’ i dwóch dereni białych Cornus alba. 
Drzewostan tego małego parku buduje lilak pospolity, leszczyna pospolita 
i śnieguliczka biała. Po prawej stronie elewacji dworu rosną cztery lipy 
szerokolistne Tilia platyphyllos, z których jedna ma obwód 310 cm, a obok 
dąb szypułkowy o obwodzie 305 cm.

Boleszewo C (Rötzenhagen C)

Historia majątku przedstawiona w opisie dóbr Boleszewa A (por. wy
żej). Ostatnimi właścicielami w latach 1939-1945 byli Hanna i Karl 
Sandmann oraz Erika i Willi Sandmann. Zarządcą był Karl Krause 
(Krause 1989).
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Park o powierzchni 3,38 ha składa się z dwóch części i jest własnością 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwsza przylega bezpośrednio do 
przebudowanego budynku dworu. Mieszkania w budynku są własnością 
prywatną. Przy garażach przylegających do dworu rośnie lipa drobnolist- 
na (345 cm). Pod jej okapem w runie masowo rośnie barwinek pospolity 
Vinca minor. Wśród krzewów zanotowano: szakłaka pospolitego, po
rzeczkę złotą Ribes aureum i leszczynę pospolitą odmiany purpurowej 
Corulus avellana ‘Fuscorubra’. Przy zabudowaniach folwarcznych wystę
pują duże płaty zarośli lepiężnika różowego Petasites hybridus. Do pól 
uprawnych graniczących z parkiem prowadzi aleja świerkowa (110- 
175 cm). Pośród drzew alejowych na uwagę zasługuje dąb szypułkowy 
(385 cm). W północnej części założenia od pól uprawnych park oddziela 
szpaler topól osik Populus tremula (od 265 do 420 cm).

Przy zakładaniu drugiej części założenia dworsko-parkowego wykorzy
stano naturalne warunki terenowe. Zbocza wzniesień porasta drzewostan 
bukowy z domieszką dębów: szypułkowego i bezszypułkowego Quercus 
petraea, klonu jaworu, jesionu wyniosłego i lipy drobnolistnej. W runie 
masowo rośnie czosnek niedźwiedzi Allium ursinum (Tabl. IV: A). Gatunek 
ten na Pomorzu został uznany za narażony na wyginięcie (Markowski, 
Buliński 2004). Dna dolin wypełniają trzy bezimienne cieki, które są do
pływami rzeki Moszczenicy. Na ich brzegach rosną olsze czarne. Przy 
strumieniu położonym na wysokości boiska zanotowano olsze o pokaźnych 
obwodach (195 i 210 cm).

Wyszkowo (Sigurdshof)
Majątek boczny Wyszkowo należał do dóbr Tychowa (Schulz 1989). 

Ostatnim właścicielem był Sigurd von Kleist (od jego imienia nazwa dziś 
już nieistniejącego majątku). W latach 1940-1941 w budynku dworu 
działało konspiracyjne Seminarium dla Wikarych Kościoła Wyznającego 
(założonego jako sprzeciw uczciwych ewangelików przeciw opanowaniu 
przez nazistów Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego). Pracami Semina
rium kierował Dietrich Bonhoeffer. Fragment płyty nagrobnej z jego 
imieniem (ryc. 5) zachował się do dzisiaj za szpalerem świerkowym od
dzielającym park od drogi Tychowo-Korzybie. Szpaler składa się z 51 
drzew. Po lewej stronie wjazdu na parking rośnie 20 drzew (70-220 cm), 
natomiast po prawej stronie 31 (60-210 cm). Na zachowanym planie sy
tuacyjnym majątku rycerskiego Tychowo z 1941 roku można wyróżnić 
zabudowania dworskie i ogród, należące do Wyszkowa. Dawny park 
dworski o powierzchni 1,41 ha stanowi dzisiaj oddział 421. Obrębu Żuko
wo Nadleśnictwa Sławno.
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Ryc. 5. Płyta poświęcona Dietrichowi Bonhoefferowi w parku w Wyszkowie.
Fot. Z. Sobisz, 2008

Od ruin dworu do rzeki Ściegnicy prowadzi aleja kasztanowców po
spolitych złożona z 14 drzew o obwodach od 210 do 275 cm (ryc. 6). Mię
dzy kasztanowcami rosną młode klony jawory i brzozy omszone. Do alei 
przylega szpaler ośmiu klonów jaworów (od 135 do 240 cm), który od 
strony parkingu rozpoczyna okazałe drzewo o obwodzie 310 cm. Za szpa
lerem w kierunku drogi rośnie grupa 27 świerków. Ciekawym obiektem 
w parku jest piękny szpaler dębowy (w granicach parku złożony z 13 
drzew o obwodach od 160 do 360 cm), który prowadzi obrzeżem rozległych 
łąk do rzeki (125-290 cm). Obok ruin dworu zanotowano grupę czterech 
dębów szypułkowych (dwa drzewa po 290, 295 i 310 cm). Obok niej rośnie 
żywotnik zachodni (110 cm) i dwuprzewodnikowy, ładny dąb szypułkowy 
(410 cm). W runie w tej części parku rosną: przylaszczka pospolita Hepa- 
tica nobilis, ziarnopłon wiosenny, śledziennica skrętolistna Chrysosple- 
nium alternifolium i śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis. Za ru
inami dworu w kierunku północnym park graniczy z drzewostanem olszy 
czarnej, z których dwie mają 270 cm i 285 obwodu. Park zasługuje na 
szczególną ochronę!
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Ryc. 6. Aleja kasztanowców pospolitych w Wyszkowie. Fot. Z. Sobisz, 2008

Zakończenie

W gminie Sławno w latach 2006-2007 prowadzono badania tere
nowe w 15 parkach, z których jedynie park w Noskowie jest objęty ochro
ną zabytkową. W ewidencji konserwatorskiej znajdują się następujące 
parki dworskie: Boleszewo A, B i C, Janiewice, Kwasowo, Rzyszczewo, 
Smardzewo, Tychowo i leśne: Stary Kraków, Wrześnica, Żukowo I i II, 
Wyszkowo i przykościelny w Starym Krakowie. Na ich terenie zanotowa
no wiele cennych gatunków, odmian drzew i krzewów. Na podkreślenie 
zasługuje fakt dobrze zachowanych alei, szpalerów, żywopłotów i grup 
drzew. Do szczególnie interesujących należy aleja lipowa w parku dwor
skim w Kwasowie, licząca 240-290 lat, zaliczana do najstarszych w Pol-



Parki gminy Sławno 105

see, oraz podwójna aleja lipowa w Tychowie (Tabl. IV: B). Wiele okazów 
zaliczono do pomnikowych - najokazalsze osiągają ponad 4 m w obwo
dzie, przykładami są: buk pospolity Fagus sylvatica (415 cm) w Nosko- 
wie, dęby szypułkowe Quercus robur (610, 570, 540, 515 i 420 cm) i klon 
cukrowy Acer saccharum (460 cm) w Tychowie, lipy drobnolistne Tilia 
cordata (425 cm) w Janiewicach i buk pospolity odmiany czerwonolistnej 
Fagus sylvatica ‘Purpurea’ o obwodzie 425 cm w Smardzewie. Do rzad
kich drzew występujących na terenie gminy należą: choina kanadyjska 
Tsuga canadensis (280 cm), dęby szypułkowe odmiany stożkowatej Quer
cus robur ‘Fastigiata’ (350, 280 i 360 cm) w Rzyszczewie, żywotnik ol
brzymi Thuja plicata (395 cm), brzoza cukrowa Betula lenta (245 cm) 
i cyprysik błotny Taxodium distichum (175 cm) w Tychowie. Z gatunków 
zielnych, rzadkich w regionie godne odnotowania są: czosnek niedźwiedzi 
Allium ursinum w Boleszewie C, komosa strzałkowata Chenopodium 
bonus-henricus w Kwasowie oraz przylaszczka pospolita Hepatica nobilis 
i śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis w Wyszkowie. Parki gminy 
Sławno, mimo częściowej dewastacji, są cennymi obiektami przyrodni
czymi zasługującymi na specjalną troskę.
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Parkanlagen in der Gemeinde Sławno

Zusamenfassung

In den Jahren 2006/2007 wurden in der Gemeinde Sławno 15 Parkan
lagen klassifiziert, von denen nur der Park in Notzkow unter Denkmalschutz 
gestellt wurde. Folgende Anlagen sind daraufhin konservatorisch erfasst wor
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den: Anlagen auf Gütern - Rötzenhagen A u. B, Jannewitz, Quatzow, Ristow, 
Schmarsow, Tychów; Waldanlagen - Alt Krakow, Freetz, Suckow Iu. II, Sigurd
shof und in Alt Krakow die Anlage an der Kirche. Auf diesen Gebieten wachsen 
viele wertvolle Baum- und Straucharten, ebenso wie viele gut erhaltene Wege, 
Spaliere, Hecken und Baumgruppen. Zu den interessantesten gehören die Lin
denallee in Quatzow mit 240-290 Jahre alten Bäumen, sie zählt zu den ältesten 
in Polen, und die doppelte Lindenallee in Tychów. Viele dieser Prachtstücke 
besitzen Denkmalstatus wie z.B. die Buche in Notzkow mit 415 cm Umfang und 
der Zuckerahorn mit 469 cm Umfang, in Tychów, Stieleichen mit 610, 570, 540, 
515 und 420 cm Umfang, die kleinblättrige Linde mit 425 cm in Jannewitz und 
die Rotbuche mit 425 cm in Schmarsow. Es treten auch seltene Gewächse auf 
z.B. eine kanadische Tanne mit 280 cm Umfang, Stieleichen mit abgerundeten 
Blättern und Umfangen von 350, 280, 360 cm in Ristow. Der Riesenlebensbäum 
mit 395 cm, die Zuckerbirke mit 245 cm und die Sumpf zypresse mit 175 cm in 
Tychów. Seltene Kräuterarten sjnd: der Bärenknoblauch in Rötzenhagen C, das 
pfeilblättrige Gänsefüßchen in Quatzow, das Schneeglöckchen (Märzbecher) in 
Sigurdshof. Die Parkanlagen in der Gemeinde Sławno sind trotz vieler Zerstö
rungen und Vernachlässigungen wertvolle Naturobjekte, die einer besoderen 
Aufmerksamkeit bedürfen.



'
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Ignacy Skrzypek (Koszalin)

Wstęp

Źródła archeologiczne w postaci materialnych pozostałości daw
nej działalności ludzkiej stanowią podstawę naszej wiedzy o odległych 
dziejach życia człowieka. Obiekty osadnicze, cmentarzyska, grodziska, 
a także skarby i pojedyncze przedmioty, których na interesującym nas 
terenie naliczono wiele, stanowią bazę materiałową umożliwiającą 
wstępne rozpoznanie osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecz
nego w środkowym dorzeczu rzeki Wieprzy, jednej z najważniejszych 
i najpiękniejszych życiodajnych rzek kraju, nazywanej również Królową 
Pomorza.

Kształtowanie się pierwotnych społeczeństw związane było głównie ze 
środowiskiem naturalnym, którego zasadniczymi elementami są: sieć 
hydrologiczna, szata roślinna i podłoże glebowe.

Gmina Sławno zajmuje środek powiatu sławieńskiego z jego stolicą, 
starym średniowiecznym miastem Sławnem położonym u ujścia rzeki 
Moszczenicy do Wieprzy. Usytuowana jest na północno-wschodnich krań
cach obecnego województwa zachodniopomorskiego, na obszarze wyróż
nionego przez J. Kondrackiego (1965; 1994; 1998) mezoregionu Równiny 
Słupskiej, która jest częścią makroregionu określanego jako Pobrzeże 
Koszalińskie. Podobnie określić można położenie gminy Sławno, stosując 
podział regionalny Pomorza w ujęciu B. Augustowskiego (1977), który 
środkową część powiatu sławieńskiego sytuuje w obrębie Równiny Słup
skiej, będącej częścią Pomorza Zachodniopomorskiego. W większości jest 
to równina lekko pofałdowana, urozmaicona rozwiniętą siecią wodną. 
Środkowowschodnia część gminy znajduje się w strefie środkowego do
rzecza rzeki Wieprzy i jej dopływów: Moszczenicy, Radosławki, Jasienicy 
i Rakówki.
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Rye. 1. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki kamienia na terenie gminy 
Sławno. 1 - mezolit, 2 - neolit (ogólnie), 3 - KWC, 4 - KPL, 5 - KAK, 6 - KCSZ, 7 - mega- 

lit, 8 - SCHN-WEB. Oprać. I. Skrzypek. Rys. B. Kammer

Powierzchnia gminy jest zróżnicowana pod względem wysokości 
i form urzeźbienia. Środkowowschodnie obszary to geomorfologicznie 
płaska lub lekko falista wysoczyzna dennomorenowa oddzielona wałem 
morenowym w rejonie Sławna i Warszkowa od rynny subglacjalnej, którą 
płynie rzeka Wieprza i jej ramię - Ściegnica (Kasprowicz 1992: 42). 
W południowo-wschodniej części teren rozcina niewielka rzeka Rakówka 
wypływająca z rozległej, podmokłej doliny, tworząc rezerwat florystyczny
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Ryc. 2. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
na terenie gminy Sławno. 1 - znaleziska z I-III EB, 2 - osady KŁŻ, 3 - osady KPM, 
4 - cmentarzyska płaskie i kurhanowe KŁŻ, 5 - cmentarzyska KPM, 6 - znaleziska luźne, 

7 - skarby. Oprać. I. Skrzypek. Rys. B. Kammer

pod nazwą „Janiewickie Bagno”. Cały ten rejon od miejscowości Nowy 
Żytnik na południu aż w pobliże wsi Tychowo okalają rozległe i malowni
cze lasy mieszane, wśród których rozpościera się płytkie Jezioro Łętow- 
skie o powierzchni około 7 km2. Podobnie rozległy obszar lasów występuje 
na północy gminy pomiędzy miejscowościami: Stary Kraków, Stary Jaro
sław, Borzyszkowo, Warginie i Waliszewo, gdzie zlokalizowany jest re
zerwat „Sławieński Dęby”.
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Ryc. 3. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z okresu przedrzymskiego, rzymskie
go i wędrówek ludów na terenie gminy Sławno. 1 - osady KOK, 2 - cmentarzyska KOK, 
3 - osady KWL, 4 - cmentarzyska KWL, 5 - krąg kamienny, 6 - gr. dębczyńska, 7 - znale

ziska luźne. Oprać. I. Skrzypek. Rys. B. Kammer

Występujące na terenie gminy gleby wytworzone są z glin zwałowych, 
piasków naglinowych, piasków całkowitych, a w rejonach dolin rzecznych 
z utworów organogenicznych, w tym dominujących gleb torfowych, mur- 
szowo-torfowych i mułowo-torfowych. Okolice doliny rzeki Wieprzy, od 
miejscowości Żukowo i Gwiazdowo na południu, poprzez Sławno, Warsz- 
kowo, Wrześnicę i Sławsko na północnym wschodzie gminy, to tereny 
najbogatsze w znaleziska archeologiczne, co wynika również z tego, że są
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Ryc. 4. Mapa lokalizacji stanowisk archeologicznych z okresu wczesnośredniowiecznego 
na terenie gminy Sławno. 1 - grodziska, 2 - osady, 3 - skarby, 4 - cmentarzyska, 5 - zna

leziska luźne. Oprać. I. Skrzypek. Rys. B. Kammer

to obecnie obszary odlesione i objęte uprawami rolnymi. Umożliwiło to 
natrafienie na stanowiska archeologiczne w trakcie prac ziemnych i ba
dań powierzchniowych w ramach AZP.

Zamieszkiwanie w pobliżu doliny zapewniało kontakt międzyple- 
mienny, stałą komunikację i dostęp do zróżnicowanych zasobów środowi
ska przyrodniczego. Nie dziwi, więc fakt, że na obszarach wzdłuż rzeki 
Wieprzy i jej dopływów zlokalizowanych jest najwięcej stanowisk archeo
logicznych (ryc. 1-4).
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1. Dotychczasowy stan badań archeologicznych

Odkrycia archeologiczne w dorzeczu środkowej Wieprzy, a przede 
wszystkim na obszarze dzisiejszej gminy Sławno, poświadczają informa
cje archiwalne pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku (Noskowo 
- skarb WŚ z 1828 roku, Sławsko - grodzisko z 1845 roku), a następnie 
do jego schyłku (Stary Kraków - cmentarzysko KPM z 1874 roku, Rzysz- 
czewo - skarb KŁŻ sprzed 1877 roku, Żukowo Sławieńskie - kurhany 
z wczesnej epoki brązu z około 1878 roku, Tychowo Sławieńskie - cmen
tarzysko KPM z 1878 roku, Kwasowo - skarb WŚ z 1881 roku, Sławno - 
cmentarzysko KPM z lat 1892-1894) i początków XX wieku (Żukowo 
Sławieńskie - kurhany KŁŻ z lat 1902-1903; Łętowo - 1924 rok; Sławno, 
Stary Kraków, Tychowo - 1925 rok).

Wzrost zainteresowań najdawniejszymi dziejami zasiedlenia rejonu 
środkowej Wieprzy, potwierdzonych odkryciami i badaniami ratowni
czymi, dotyczy lat 20. i 30. XX wieku, w związku z rozpoczęciem działal
ności archeologicznej przez archeologa amatora Diethera von Kleista 
z Tychowa Sławieńskiego. Przyczynił się on bardzo do wzbogacenia wie
dzy o przeszłości Ziemi Sławieńskiej dzięki zebraniu dotychczas rozpro
szonych informacji oraz prowadzeniu własnych prac poszukiwawczych 
(Kleist 1927; 1933; 1955; 1969). Był on od lat 20. XX wieku „honorowym 
opiekunem” zabytków archeologicznych na powiat sławieński, dzięki 
czemu był zobowiązany do poszukiwania i rejestrowania znalezisk archeo
logicznych, a w razie zagrożenia był nawet upoważniony do prowadzenia 
ratowniczych badań terenowych i przekazywania zabytków do najbliż
szego muzeum (Rączkowski 2002: 45—47). Współpracował również z wie
loma nauczycielami na terenie całego powiatu, a przede wszystkim 
z twórcą Muzeum Regionalnego w Darłowie (Heimatmuseum Rügen
walde) Karlem Rosenowem (Skrzypek 1997: 40-52; 2000: 106; 2001: 133; 
Łysiak 2002). W okresie swojej działalności w okolicach Sławna Diether 
von Kleist przebadał wykopaliskowo dwa cmentarzyska ludności kultury 
pomorskiej w Warszkowie, z których jedno (stan. 4) było nadal użytko
wane w okresie późnolateńskim i rzymskim.

Cmentarzysko to położone na wzniesieniu określanym jako Dębowa 
Góra (Eichberg) zostało odkryte w 1916 roku, kiedy to na polu rolnika 
Haasego, pomiędzy wsią a kolonią Warszkowo, odkryto grób z brukiem 
kamiennym z okresu przedrzymskiego. Systematyczne prace wykopali
skowe przeprowadził von Kleist w 1929 roku i kontynuował je w latach 
1930 i 1933 (Wołągiewicz 1966; zob. też Kasprowicz 2003: 11-12). W ich 
rezultacie odsłonięto 239 grobów jamowych i popielnicowych z okresu 
późnolateńskiego i rzymskiego oraz kilkanaście grobów skrzynkowych
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ludności kultury pomorskiej. Początkowo materiały zabytkowe z cmenta
rzyska znajdowały się w posiadłości von Kleista w Tychowie, skąd prze
kazane zostały do konserwacji w Muzeum w Moguncji. Ostatecznie po 
tych zabiegach zostały złożone w Muzeum Krajowym (Landesmuseum) 
w Szczecinie. Jedynie kilkanaście zabytków z trzech grobów zdeponowa
no przed wojną w Heimatmuseum w Darłowie i obecnie są w Muzeum 
w Koszalinie. Kilka zabytków znajduje się także w zbiorach Muzeum 
w Greifswaldzie, prawdopodobnie jeszcze przed wojną przekazane z Mu
zeum w Szczecinie (Wołągiewicz 1966: 180). Materiały zabytkowe z tego 
cmentarzyska, po publikacji w 1965 roku, są obecnie jednymi z najważ
niejszych materiałów do konstruowania schematów archeologicznych 
młodszego okresu przedrzymskiego i rzymskiego na Pomorzu.

W latach 1932 i 1939 w rejonie Warszkowa von Kleist prowadził rów
nież badania ratownicze na cmentarzyskach kultury pomorskiej (stan. 2 
i 3), z których materiały przekazane zostały do ówczesnego Muzeum Re
gionalnego w Darłowie (obecnie w zbiorach w Koszalinie)1. Z ważniej
szych badań archeologicznych von Kleista na terenie gminy Sławno nale
ży wymienić jeszcze prace wykopaliskowe w 1934 roku na cmentarzysku 
i osadzie ludności kultury łużyckiej w Sławsku, na terenie piaśnicy 
w zachodnim zboczu brzegu rzeki Wieprzy (Tabl. I: A). Penetracje po
wierzchniowe i prawdopodobnie również sondażowe Kleist prowadził też 
w 1933 roku na grodzisku we Wrześnicy (Łosiński, Olczak, Siuchniński 
1971: 229-233).

Nie można w dorobku archeologicznym tego badacza na terenie gminy 
Sławno pominąć badań powierzchniowych na osadzie neolitycznej, ale 
być może zasiedlanej również w okresie mezolitu, kultury grzebykowo- 
-dołkowej w Sławsku (stan. 3), położonej przy wschodnim zboczu doliny 
Wieprzy, skąd pochodzi nieokreślona liczba ostrzy krzemiennych kształtu 
igiełkowatego i trójkątnego oraz pewna liczba półwytworów i odpadów 
krzemiennych. Diether von Kleist, wspólnie z Otto Kunklem, dyrektorem 
Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie w 1932 roku prowadził także, 
badania ratownicze w pobliżu Żukowa Sławieńskiego, gdzie przebadali 
niszczony kurhan kultury łużyckiej o średnicy 15 m i wysokości 2,5 m, 
zawierający w komorze grobowej kamień Żarnowy (Kleist 1955: 35). 
Trzeba wspomnieć także o penetracji w latach 1934 i 1935 wczesnośred
niowiecznego grodziska w Sławsku (stan. 1) i osady z tego okresu w tej 
miejscowości, a także rozpoznaniu osady wczesnośredniowiecznej w Sta
rym Krakowie w 1938 roku na stanowisku 5. Badania te doprowadziły do 
zarejestrowania nowych stanowisk archeologicznych i dostarczyły mate

1 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 421/S.
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riałów datujących, które znalazły potwierdzenie w powojennych bada
niach instytucji naukowych archeologów polskich (Łosiński, Olczak, 
Siuchniński 1971: 214, 222).

Kilka okazów archeologicznych początkowo znajdowało się w kolek
cjach prywatnych, m.in. radcy sądowego Kurta Wrede ze Sławna, które 
jednak z czasem dzięki działalności Karla Rosenowa, kierownika Mu
zeum w Darłowie, trafiły do zbiorów tej placówki. Kilkanaście narzędzi 
kamiennych czy popielnic z grobów ciałopalnych przechowywano przed 
wojną w wiejskich szkołach, m.in. w: Bobrowiczkach, Łętowie, Smardze- 
wie, Żukowie Sławieńskim, Warszkowie czy Wrześnicy, a wiadomości 
o nich zostały odnotowane dzięki wnikliwym poszukiwaniom i publika
cjom Diethera von Kleista. Brakuje jednak informacji dotyczących powo
jennych losów tych zabytków. Prawdopodobnie zostały bezmyślnie znisz
czone lub rozszabrowane albo wyrzucone jako niewarte uwagi, jeszcze 
przed okresem organizacji szkolnictwa polskiego.

W tym przeglądzie badań, pozyskiwania i losów zabytków archeolo
gicznych z terenu obecnej gminy Sławno należy zaznaczyć, że w przeszło
ści wiele zabytków zaraz po odkryciu przekazywanych było do zbiorów 
ówczesnego Muzeum Prowincjonalnego (Provinzial Museum Pommer
scher Altertümer), przekształconego w 1934 roku w Muzeum Krajowe 
(Pommersches Landesmuseum) w Szczecinie (Szukała 2000: 173). Taką 
historię mają: żelazny grot oszczepu z okresu przedrzymskiego z Łętowa, 
miecz brązowy kultury łużyckiej z Kwasowa, niezwykły skarb kultury 
pomorskiej z okazałym napierśnikiem z Bobrowiczek, brązowe przedmio
ty z cmentarzysk ciałopalnych kultury pomorskiej odkrytych w okolicach 
Sławna i Warszkowa czy też ułamki naczyń z cmentarzyska w Rzyszcze- 
wie2. Niektóre doskonałe kopie tych obiektów, jak napierśnik z Bobrowi
czek, zostały później przekazane do zbiorów Muzeum Regionalnego w Dar
łowie (dzisiaj w Muzeum w Koszalinie).

Najwspanialsze skarby srebrnych monet i ozdób wczesnośrednio
wiecznych z Kwasowa i Noskowa z XI wieku znalazły się po części w Mu
seum für Völkerkunde w Berlinie i Landesmuseum w Szczecinie, nato
miast moneta księcia Bogusława I z lat 1180-1187 trafiła do Gabinetu 
Numizmatycznego w Berlinie w 1936 roku (Kiersnowscy 1959: 61, 76, 
117). Niezbyt jasną sprawą jest eksponowanie w Muzeum Regionalnym 
w Łobzie (Kreishaimatmuseum Labes) żelaznego grotu oszczepu, zdobio
nego z późnego podokresu lateńsakiego z miejscowości Łętowo w naszej 
gminie, który odnotowany był na wystawie w Łobzie w 1931 roku pod

2 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczki 415/S, 421/S, 1081/S.
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numerem inw. 703. Wydaje mi się, że musiał zostać wypożyczony z Mu
zeum Prowincjonalnego w Szczecinie w celu wzbogacenia ekspozycji 
archeologicznej nowo powstałego (w 1931 roku) Muzeum Powiatowego 
w Łobzie (Skrzypek 2004).

Po II wojnie światowej pionierskimi badaniami naukowymi na terenie 
omawianej tutaj gminy były badania weryfikacyjne stanowisk z epoki 
kamienia, prowadzone przez Kazimierza Siuchnińskiego w 1963 roku4, 
oraz badania weryfikacyjno-powierzchniowe grodzisk wczesnośrednio
wiecznych wraz z zapleczem na terenie powiatu sławieńskiego, które były 
dziełem archeologów z Katedry Archeologii Powszechnej i Wczesnośred
niowiecznej UAM w Poznaniu w 1968 roku (Łosiński, Olczak, Siuchniń- 
ski 1971: 158-295). Obecność grodzisk w Sławsku (zniszczone), w Starym 
Krakowie i Wrześnicy spowodowała, że znalazły się one później w kręgu 
zainteresowań archeologów.

Ważnymi informacjami dopełniającymi proces odtwarzania pradzie
jów gminy Sławno były rezultaty badań weryfikacyjno-powierzchniowych 
prowadzonych w ramach programu AZP w latach 1982-1989 przez 
archeologów Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu (W. Rączkowski 
i A. Weber). Ich wyniki zarejestrowane, m.in. na arkuszach badawczych 
AZP nr: 10-26, 10-27, 11-25, 11-26, 11-27, 12-25, 12-26, 12-27, 13-26, 
13-27, pozwoliły na skonstruowanie w szybkim czasie szczegółowego 
planu badawczego w mikroregionie środkowego dorzecza Wieprzy. W la
tach 1982-1991 przystąpiono do realizacji archeologicznych badań wyko
paliskowych w rejonie Sławna, stanowiących część ogólnego programu 
badań Instytutu Prehistorii UAM w Poznaniu, dotyczącego pradziejów 
Polski północno-zachodniej, prowadzone pod naukowym kierownictwem 
Włodzimierza Rączkowskiego (1992b).

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na obozowisku ludności kul
tury łużyckiej z V okresu epoki brązu w Sławsku, stanowisko 24 (Marci
niak, Rączkowski 1991), na osadach z okresu przedrzymskiego i okresu 
wpływów rzymskich w Warszkowie, stanowisko 26, 27 i 30, gdzie prze
śledzono różnorodne formy zabudowy mieszkalnej na tym terenie i poło
żono nacisk na uzyskanie dużej ilości materiałów do analiz specjalistycz
nych (Kasprowicz 1992; Rączkowski 1992b: 70; Pazdur i in. 1994). 
Skupisko osad w rejonie Warszkowa, razem z rozkopanym przez von Klei
sta cmentarzyskiem ciałopalnym (stan. 4) i kilkoma punktami osadni
czymi zlokalizowanymi w pobliżu, stanowi niezwykły kompleks osadni

3 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1268.
4 Materiały dokumentacyjne w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
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czy, na którym prześledzono fazowość zasiedlenia tego terenu na przeło
mie er i mechanizm funkcjonowania grup ludzkich w określonym środo
wisku (Rączkowski 1998: 159; Kasprowicz 2003).

Równolegle z badaniami struktur osadniczych na przełomie er rozpo
częto prace nad projektem badawczym środowiska kulturowego i przy
rodniczego we wczesnym średniowieczu w wybranym rejonie, pomiędzy 
Wrześnicą, Staniewicami (leżącymi w gminie Postomino) i Sławskiem. 
Na tym obszarze przeprowadzono badania wykopaliskowe na wczesno
średniowiecznym cmentarzysku kurhanowym we Wrześnicy (stan. 16) 
w latach 1987-1989 oraz na grodzisku we Wrześnicy (stan. 7) w latach 
1988-1989 i 1991-1997 (Rączkowski 1992b: 69; 1998; Niesyty, Hoppel 
1998: 172; Maleszka 1998). Podjęto również współpracę badawczą z przed
stawicielami nauk przyrodniczych (Florek, Florek, Kaczmarzyk 1998; 
Latałowa, Rączkowski 1999). Wybranie do badań wykopaliskowych i in
terdyscyplinarnych tego rejonu wynikało ze znaczącej roli tego skupiska 
osadniczego w kształtowaniu się procesów społeczno-gospodarczych i Roz
woju systemu feudalnego oraz kształtowaniu się Księstwa Sławieńskiego 
ze stolicą w obecnym Sławsku, a później również lokalizacji miasta Sław
na (Rączkowski 1993).

W rozwiązywaniu problemów badawczych wykorzystywano również 
metodykę zdjęć lotniczych wybranych obszarów jako element dokumentu
jący, a także propagandowy w zakresie ochrony i eksponowania stano
wisk archeologicznych (Rączkowski 1998).

Utworzona Ekspedycja Sławieńska Instytutu Prahistorii UAM w Po
znaniu prowadziła również badania ratownicze na cmentarzysku kultury 
pomorskiej z okresu halsztackiego D i początków okresu przedrzymskiego 
(około 500-300 lat p.n.e.) w Brześciu, stanowisko 13 (1988) oraz w latach 
1990-1991 na domniemanym obiekcie megalitycznymi?) z neolitu w Rusi
nowie, gm. Postomino stanowiska 10, finansowane w części przez Funda
cję „Dziedzictwo” w Sławnie (Rączkowski 1992b: 72; Krajewski, Marci
niak 1989/1990). Prowadzono jednocześnie prace archeologiczno-architek- 
toniczne, w ramach nadzoru, podczas remontu gotyckiego kościoła p.w. 
św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku w 1992 roku, w wyniku czego 
bardzo znaczącym odkryciem było odsłonięcie gotyckiej posadzki, obecnie 
jedynego tego typu znaleziska w skali Pomorza (Krajewski, Rączkowski 
1993). Trzeba także wymienić bardzo poważne i znaczące prace archeolo
giczne w ramach nadzorów budowlanych w Sławnie w latach 1997-2001, 
w wyniku których zarejestrowano m.in. średniowieczne drewniano-ziem- 
ne umocnienia obronne miasta Sławna jeszcze sprzed okresu wzniesienia 
murów obwodowych wokół Starego Miasta. Te dane archeologiczne po
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parte badaniami dendrochronologicznymi (dendrodaty 1302-1315) dają 
już podstawę, aby domniemywać, że przed rokiem 1317, uznawanym za 
datę lokalizacji miasta, Sławno już musiało być w jakimś stopniu zasie
dlone (Wawrzyniak 2002: 61; 2003: 36).

Wieloletnie rezultaty badań archeologicznych w rejonie dorzecza 
środkowej Wieprzy, prowadzone przez zespół archeologów z UAM w Po
znaniu pod kierunkiem W. Rączkowskiego, stały się głównym elementem 
inspirującym stworzenie koncepcji zagospodarowania turystycznego 
fragmentu tej części powiatu sławieńskiego. Na istniejących zasobach 
kulturowych i przyrodniczych oparta była propozycja utworzenia parku 
przyrodniczo-archeologicznego pod nazwą „Wrześnickie Kurhany”, przed
stawiona na konferencji naukowej, która odbyła się w Sławnie w Sła- 
wieńskim Domu Kultury 17 października 2001 roku (Rączkowski 2002; 
Kijowski 2002). Ten udany pomysł zasadzał się przede wszystkim na 
ochronie i wykorzystaniu do celów naukowych, edukacyjnych i turystycz
nych całego bogatego dziedzictwa archeologicznego w rejonie Wrześnicy, 
gm. Sławno. Założenia projektu poprzedzone były wieloletnią pracą ba
dawczą archeologów poznańskich i grona zapalonych pomysłem pasjona
tów sławieńskich, których rezultatem były ciekawe i trochę inne od tra
dycyjnych wystawy „archeologii żywej” w Sławieńskim Domu Kultury lub 
spotkania plenerowe organizowane już od 15 lat na grodzisku we Wrześ- 
nicy po nazwą „Sobota na grodzisku”, które dla władz są ważnym ele
mentem strategii nowoczesnego zarządzania gminą.

Na zakończenie tego przeglądu stanu odkryć archeologicznych na te
renie gminy Sławno trzeba jeszcze podkreślić, że rezultaty badawcze róż
nego typu dały w przeszłości podstawę do zrealizowania kilku tematów 
prac magisterskich i dysertacji doktorskiej w Instytucie Prahistorii UAM 
w Poznaniu i jeszcze w dalszym ciągu są tematem zainteresowania na
stępnych pokoleń młodych archeologów.

Jak wynika z przeglądu stanu badań archeologicznych i kwerendy 
źródeł oraz ocalałych zabytków w Muzeum w Koszalinie, w Muzeum Na
rodowym w Szczecinie i Muzeum Historycznym w Stralsundzie w Niem
czech, dla wielu okresów i kultur pradziejowych brak ewidencji empi
rycznej w formie zabytków z terenu gminy. Jest to zapewne wypadkowa 
dotychczasowego stanu badań archeologicznych, które, mimo że są zna
czące w porównaniu z innymi gminami powiatu sławieńskiego, to jednak 
niewystarczające dla wyczerpującej rekonstrukcji rozwoju osadnictwa 
pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na terenie tego mikroregionu. 
Należy, więc niejednokrotnie sięgać do analogii kulturowych z sąsiednich 
rejonów Pomorza Środkowego.
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2. Rozwój osadnictwa

Materialne świadectwa obecności człowieka sprzed tysięcy lat na 
terenie dzisiejszej gminy Sławno pozwalają w jakimś stopniu przedstawić 
próbę rekonstrukcji rozwoju osadnictwa ludzkiego w poszczególnych 
okresach archeologicznych.

Ryc. 5. Zabytki z poroża i krzemienia z gminy Sławno. Wybór autora według archiwum 
Muzeum w Koszalinie i z natury, a - Janiewice (KAK), b, c - Smardzewo (KCSZ-WEB), 

d, e - Sławsko (M/N?). Rys. B. Kammer
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Na Pomorze Zachodnie najstarsi mieszkańcy dotarli w okresie ocie
plenia klimatycznego po ustąpieniu lodowca, co nastąpiło nie prędzej niż 
dopiero około 9000-8000 lat p.n.e. Wraz z pojawieniem się łagodniejszego 
klimatu nastąpił rozwój środowiska naturalnego przyjaznego dla czło
wieka. Społeczności okresu polodowcowego, mimo że znajdowały się na 
dość znacznym stopniu rozwoju, były niemal całkowicie uzależnione od sił 
przyrody. Bytowanie drobnych grup ludzkich oparte było na ekstensyw
nej eksploatacji środowiska.

Z tego najstarszego okresu, określanego w archeologii jako schyłkowo- 
paleolityczny, brak jak dotychczas ewidentnych znalezisk z terenów na
szej gminy, chociaż w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ar
cheologii Pomorza Środkowego (Skrzypek 1975: 14) ugruntowało się 
przeświadczenie oparte na sugestiach przedwojennych archeologów nie
mieckich, że narzędziem ze starszej fazy środkowej epoki kamienia jest 
motyka (kopaczka) z poroża jelenia o długości 45 cm (dawniej uważano, 
że to poroże renifera), wyłowiona przypadkowo z rzeki Wieprzy w pobliżu 
Sławska, która obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum w Koszalinie 
(ryc. 5d). Aktualna analiza archeologiczna tego znaleziska może jednak 
wykluczać tak wczesne datowanie tego zabytku i raczej umiejscawia go 
na przełomie mezolitu i neolitu, przypisując go ludności z początkami 
gospodarki rolniczej!?)5.

2.1. Ludy myśliwsko-zbierackie

Wraz ze stopniową zmianą warunków klimatycznych w okresie 
wczesnoholoceńskim, które miały decydujący wpływ na kolejne fazy ewo
lucji Bałtyku, obszar Pomorza został w konsekwencji pokryty zwartą po
krywą leśną. Dawna tundra zmieniła się w lasy brzozowe, sosnowe, a w 
końcu dębowe. Rozwijały się torfowiska, poziom wód w rzekach i jezio
rach znacznie się podniósł, a linia brzegowa Bałtyku na odcinku Pobrzeża 
Koszalińskiego została w kilku miejscach przesunięta na południe (np. 
Florek 2007: Tabl. V). Z tym okresem, określanym w archeologii jako 
środkowa epoka kamienia, czyli mezolit (8300-4200 p.n.e.) wiążą się po
czątki osadnictwa, zarejestrowane sporadycznie na terenie gminy Sławno 
w postaci luźnych znalezisk zabytków z poroża i krzemienia oraz półsu- 
rowców i narzędzi, odnotowanych w materiałach krzemiennych będących 
rezultatem badań powierzchniowych AZP.

5 Informacja mgr Jolanty Ilkiewicz z Muzeum w Koszalinie, za którą dziękuję.
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Dopiero jednak w okresie atlantyckim, poczynając od około 6000 lat 
p.n.e., na te tereny wkroczyła ludność wywodząca się ze społeczności tzw. 
kręgu północnego, reprezentująca lokalny wariant kultury postmaglemo- 
skiej i osiedlająca się przede wszystkim w strefie przybrzeżnej Bałtyku. 
Inne grupy ludności, które przedostały się na Pomorze z obszarów Niżu, 
zasiedlając tereny pojezierne, związane były głównie z kulturą komornic
ką. Nie można też wykluczyć możliwości penetracji tych obszarów przez 
społeczności kultury chojnicko-pieńkowskiej z nieodległych obszarów po
łudniowo-wschodniej części województwa pomorskiego (Bagniewski 1987; 
1995).

Ze względu na silną mobilność grup mezolitycznych, a także małą 
zmienność inwentarzy mezolitycznych w czasie trudno wykazać, jaka 
była gęstość zaludnienia w tym okresie. Jakość materiału źródłowego, 
którym dysponujemy, pochodząca głównie z badań powierzchniowych, 
uniemożliwia dokładniejsze określenie charakteru tego osadnictwa (Jan
kowska 2003: 34-35).

Na omawiany okres z dużym prawdopodobieństwem można dato
wać „kopaczkę” z poroża jelenia ze Sławska, wcześniej już wspomnianą 
(ryc. 5d), a także drugą motykę o długości 18,2 cm z otworem, wydobytą 
przypadkowo z Wieprzy na wysokości piaśnicy (stan. 3) usytuowanej oko
ło 1,5 km na południowy zachód od środka wsi Sławsko, która również 
jest w zbiorach koszalińskiego muzeum (ryc. 5e).

Zabytki te pozostawiły prawdopodobnie wczesnoholoceńskie społecz
ności związane kulturowo i genetycznie z późnomezolitycznymi ugrupo
waniami północno-zachodniej Europy, z których największe znaczenie 
niewątpliwie miała kultura Maglem0.se. Na ten okres przypada optimum 
klimatyczne holocenu i największa ekspansja roślinności w naszej strefie 
klimatycznej. Motykowate narzędzia z poroża i kości wiążą się z łowami 
fauny bagienno-wodnej i gospodarką zbieracką. Być może wspomniane 
przez von Kleista dwie osady w Warszkowie (stan. 13 i 14), które dostar
czyły krzemiennych materiałów mikrolitycznych i fragmentów ceramiki, 
można łączyć nie tylko z neolitem, ale także z pobytem na tym terenie 
ludności związanej z mezolityczną kulturą chojnicko-pieńkowską (Kleist 
1955: 22). Nie można też mieć pewności, że mamy do czynienia z pozosta
łościami osadnictwa mezolitycznego, gdyż identycznego surowca używały 
bytujące tu później społeczności neolityczne, wykorzystując go w bardzo 
podobny sposób.

Na wydmach, nad jeziorami i wzdłuż rzek oraz mniejszych cieków 
wodnych pojawiają się ślady krótkotrwałych obozowisk grup leśnych łow
ców i zbieraczy, posługujących się lukiem z grocikami krzemiennymi 
w kształcie trapezu i wyrabiających różne narzędzia z drobno łupanego



TABLICA I

A. Wielokulturowe stanowisko w Sławsku, gm. Sławno, stan. 3 (według numeracji 
D. Kleista). Żwirownia na kulminacji zachodniego zbocza doliny rzeki Wieprzy. 
Fot. I. Skrzypek, 2004

B. Gwiazdowo, gmina Sławno. Część skarbu brązowego kultury łużyckiej 
z V okresu epoki brązu. Fot. I. Łukjaniuk



TABLICA II

A. Bobrowiczki, gm. Sławno. Napierśnik brązowy kultury pomorskiej ze skarbu. 
Repr. I. Łukjaniuk

B. Stary Kraków, gm. Sławno, stan. 6. Widok od strony wschodniej 
na wewnętrzny stok wału grodziska. Fot. F.J. Lachowicz, 1968
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narzutowego krzemienia bałtyckiego. Podstawą egzystencji tej ludności 
były polowania na drobną zwierzynę oraz zbieractwo uzupełniane łowie
niem ryb w rzekach i potokach.

Kartografia znalezisk krzemiennych z rejonu omawianej gminy, obję
tych akcją badawczą w ramach AZP, pozwala przypuszczać, że osadnic
two to miało charakter wyspowy, co może odpowiadać systemowi teryto
riów eksploatowanych przez poszczególne grupy rodzinne. Z dużą dozą 
ostrożności można wskazać na istnienie takich stref eksploatacji w okoli
cach dzisiejszego Sławska, w obrębie którego von Kleist wymienia znale
ziska mikrolitycznych narzędzi krzemiennych (Kleist 1955: 21), a także 
Sławna, gdzie w okresie międzywojennym znaleziono wiór krzemienny, 
przekazany później do Heimatmuseum Rügenwalde (Kleist 1969: 103).

Wyznaczenie schyłku całego okresu mezolitu napotyka na szereg 
trudności, bowiem ugrupowania zbieracko-myśliwsko-łowieckie o mezoli- 
tycznym modelu gospodarki egzystowały na Niżu Polskim aż do począt
ków epoki brązu, czyli aż po II tysiąclecie p.n.e.

2.2. Plemiona rolniczo-hodowlane

Na przełomie mezolitu i neolitu (wczesny okres atlantycki) pro
ces kulturowy na Pobrzeżu Koszalińskim przebiegał podobnie, jak w po
zostałych częściach Pobrzeży Południowobałtyckich, od lokalnych grup 
późnoertebpllskich (uważanych raczej za protoneolityczne niż mezoli- 
tyczne), poprzez inicjalne stadia kultury pucharów lejkowatych, do kla
sycznych faz tej kultury. Nie wyklucza się także istnienia innych spo
łeczności postmezolitycznych (Kobusiewicz 1999).

W okresie wczesnego neolitu dominował niewątpliwie zachodni i pół
nocno-zachodni kierunek wpływów kulturowych, który zmienił się dopie
ro w młodszym neolicie, kiedy zaczęły przeważać wpływy południowe 
(z północnej Wielkopolski). Nowe prądy niosły szereg innowacji technicz
nych w postaci lepienia i formowania naczyń glinianych, szlifowania 
i gładzenia kamienia oraz wiercenia otworów w narzędziach z tego su
rowca.

W Europie tego czasu uformowało się kilka następujących po sobie 
kompleksów kulturowych, obejmujących wielkie obszary, różniące się nie 
tylko wyrobami, ale także sposobami gospodarowania, budowy domów 
i systemami wierzeń. Kompleksy te, nazwane przez archeologów kultu
rami, posiadają nazwy urobione od charakterystycznych cech naczyń gli
nianych lub ich zdobnictwa. Za najstarsze należy uznać ślady obecności 
ludności kultury ceramiki wstęgowej (KCW), typowo rolniczej, wywodzą-
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cej się z terenów naddunajskich, następnie kultury pucharów lejkowa
tych (KPL) i amfor kulistych (KAK), a w dalszej kolejności kultury cera
miki grzebykowo-dołkowej czy wreszcie kultury ceramiki sznurowej 
(KCSZ), najbardziej wyrazistej, związanej z ludnością koczowniczą, pa
sterską, która przetrwała w głąb epoki brązu.

Pierwsze rolnicze zbiorowości ludzkie, określane mianem kultury ce
ramiki wstęgowej (od zdobienia naczyń), pozostawiły niewielkie ślady 
swojej penetracji na terenie gminy Sławno (por. rye. 1). Luźnymi znalezi
skami pozostawionymi przez tę ludność w okolicach Sławna jest kamien
na „radlica”, forma niska z otworem prostopadłym do ostrza, tzw. Plättb
olzen. Były to narzędzia wykorzystywane zapewne przy obróbce drewna. 
Tego typu narzędzia synchronizowane są z późnymi fazami kultury ce
ramiki wstęgowej kłutej i związane są z kulturą Rössen (Siuchniński 
1972: 45). W najbliższym sąsiedztwie gminy takie narzędzia znane są ze 
Święcianowa, gm. Malechowo, z Boryszewa i Kopania, gm. Darłowo, 
a także z dawnych terenów powiatu słupskiego, m.in. z: Machowina, Ma- 
chowinka, Pęplina, Krępy Słupskiej i Łojewa, gm. Damnica (Ilkiewicz 
2005: 113, ryc. 5: 4). Inną grupę narzędzi kamiennych o silnie zaznaczo
nej odrębności morfologicznej, związanej taksonomicznie ze „wstęgowym 
kręgiem kulturowym” stanowią topory, które m.in. odkryto w Sławnie, 
Bobrowicach i Smardzewie.

W pobliżu cegielni w Sławnie w okresie międzywojennym przypadko
wo został znaleziony mały toporek kamienny, czworościenny, o grubym 
zaokrąglonym obuchu, uszkodzony przy ostrzu, o zachowanej długości 
około 8 cm, który obecnie znajduje się w Muzeum w Koszalinie (ryc. 6d). 
W Bobrowicach, w miejscowej szkole, był niegdyś toporek kamienny dłu
gości około 10 cm z asymetrycznym ostrzem i niedowierconym otworem 
(czopik). Luźnym znaleziskiem przedwojennym jest topór ze Smardzewa 
o długości około 12 cm znajdujący się w zbiorach koszalińskiego muzeum, 
który należy do grupy okazów z zaokrąglonym obuchem i walcowatym 
otworem (ryc. 6c). Topory takie uznawane są generalnie za formy kla
sycznie wstęgowe „późne”, synchronizowane najwcześniej z późnymi for
mami kultury ceramiki wstęgowej kłutej (Czerniak 1980: 82). Pojedyncze 
egzemplarze narzędzi „wstęgowych” znajdowane w strefie pojeziernej, na 
południe od Pobrzeża Koszalińskiego, trafiły tam bezpośrednio ze „wstę
gowego” centrum nadodrzańskiego lub z centrum kujawsko-wielkopol- 
skiego. Wydaje się, że głównymi ich użytkownikami były grupy protoneo- 
lityczne typu ertebpllskiego (Ilkiewicz 2005: 109).

Kilkanaście dalszych tego typu znalezisk kamiennych odnotowanych 
jest z obszaru międzyrzecza Grabowej i Wieprzy, na terenie powiatu sła- 
wieńskiego (Dąbki, Boryszewo, gm. Darłowo, Niemica, Drzeńsko, gm. Ma-
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lechowo, Sierakowo, gm. Sianów, także na terenie sąsiedniego powiatu 
słupskiego (Świeciechowo, gm. Damnica, Siecie i Kamnino, gm. Smołdzi
no, Bierkowo, gm. Słupsk), które znajdują się w zbiorach Muzeum w Ko
szalinie (Ilkiewicz 2005: 110-114). Należy chyba przyjąć, że występujące 
na obszarze gminy Sławno wytwory „wstęgowe” zostały przyniesione 
przez społeczności postmezolityczne o zbieracko-łowieckim charakterze 
gospodarki (Wierzbicki 1999: 243).

Ryc. 6. Zabytki kamienne z gminy Sławno, a, e - Sławno (N), b - Janiewice (N), c - Smar- 
dzewo (KCW), d - Sławno (KCW), f- Sławno (KPL). Rys. B. Kammer
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Wprowadzenie nowych zdobyczy cywilizacyjnych i upowszechnienie 
gospodarki opartej na produkcji żywności nastąpiło na naszym terenie 
głównie dzięki ludności tzw. kultury pucharów lejkowatych (KPL), która 
wykrystalizowała się w końcu IV i na początku III tysiąclecia p.n.e. 
Z działalnością tych ugrupowań należy więc wiązać ostateczne włączenie 
w strefę ekumeny rolniczej terenów położonych na glebach lekkich, bieli- 
cowo-wydmowych (Wiślański 1969: 74). Ludność ta jako pierwsza stoso
wała w miarę osiadły tryb życia i upowszechniła sprzężajną uprawę roli 
- kij/kopaczkę zastąpiło radło ciągnione przez zwierzęta (woły). Stosowa
nie gospodarki wypaleniskowej umożliwiła rozwinięta produkcja dosko
nałych siekier z krzemienia i kamiennych toporów. Codzienne zajęcia 
skupiały się wokół uprawy zbóż (pszenica, jęczmień, proso) oraz hodowli 
zwierząt (bydło, owce, kozy, świnie). Wśród charakterystycznych cech 
form ceramicznych wymienić należy szereg pucharów o lejkowatym wy
lewie, misy, flasze z kryzą, amfory i talerze. Niewielkie osady zabudowa
ne były zbliżonymi do prostokąta domami słupowymi, obok których wy
stępują konstrukcje ziemiankowe i liczne jamy gospodarcze.

W południowo-zachodniej części Pomorza Środkowego znajdowało się 
jedno z najprężniej rozwijających się centrów osadniczych tej kultury, 
zwane mikroregionem łupawskim. Rozwijająca się lokalna odmiana KPL, 
ze względu na specyficzne cechy regionalne nazwana grupą łupawską, 
obejmowała swym zasięgiem całe Pomorze Środkowe, ograniczone rze
kami Parsętą na zachodzie i Łebą na wschodzie, a od południa wododzia
łem biegnącym grzbietem moreny pomorskiej. Geneza grupy łupawskiej 
KPL wiąże się z procesami migracyjnymi, w których brały udział spo
łeczności wywodzące się z odległych rejonów dorzecza dolnej Łaby, repre
zentujące „kontynentalny” wariant grupy północnej KPL i mające w zwy
czaju chowanie zmarłych w megalitycznych, bezkomorowych grobowcach. 
Swój wkład miały też ugrupowania niżowe, zaliczane do tzw. grupy 
wschodniej, wywodzące się najprawdopodobniej z Kujaw, a także spo
łeczności zewnętrzne, docierające tutaj m.in. z Jutlandii i Niemiec Środ
kowych (Wierzbicki 1999: 244-252).

Na terenie gminy Sławno zarejestrowano dotychczas 24 znaleziska 
luźne oraz ślady i punkty osadnictwa tej kultury wyznaczone przez mate
riały krzemienne lub drobne ułamki naczyń. Większość z tych stanowisk 
została zlokalizowana w trakcie badań AZP w latach 1982-1989 pro
wadzonych przez Ekspedycję Archeologiczną IP UAM w Poznaniu. Na
rzędziami, a także bronią tej kultury z terenów gminy były starannie 
wygładzane czworościenne siekiery z jasnoszarego krzemienia, większe 
i mniejsze, o grubym ścienionym obuchu, oraz topory bojowe, czworo
ścienne z otworem w połowie wysokości i topory czółenkowate z rozsze
rzonym ostrzem.
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Z miejscowości Sławsko znana jest taka siekiera o długości około 
10 cm, która niegdyś znajdowała się w zbiorach Muzeum Regionalnego 
w Darłowie, lecz po wojnie zaginęła. W Łętowie, na bliżej nieokreślonym 
polu rolnika Gutta, podczas prac została znaleziona siekiera o grubym 
obuchu, z szarego krzemienia o długości 11,5 cm. Ten zabytek również 
nie zachował się do naszych czasów. Wiadomości o nich i rysunki obiek
tów odnotował von Kleist (1969: tabl. 81 i 84). Małą siekierkę o asyme
trycznym ostrzu, z żółto-brunatnego krzemienia ze śladami wygładzania 
znaleziono przypadkowo w 1934 roku na polu w miejscowości Rzyszcze- 
wo. Dostała się bezpośrednio do zbiorów Heimatmuseum Rügenwalde, 
a dzisiaj jest w dziale archeologicznym Muzeum w Koszalinie (ryc. 7g). 
W tym samym roku miała być również znaleziona na tym samym polu 
druga siekierka o długości 11,5 cm, jednak brak wiadomości o jej losach.

Do pozostałości wytworów kultury materialnej tej ludności należy 
także zaliczyć topory kamienne wykorzystywane jako narzędzia i jedno
cześnie broń. W Sławnie w 1930 roku przypadkowo znaleziono dolną 
część topora czółenkowatego o zachowanej długości 8 cm, w przekroju 
ośmiobocznym i rozszerzonym asymetrycznie ostrzu (ryc. 6D, który jest 
w zbiorach koszalińskiego muzeum. Także ze Smardzewa znana jest dol
na część topora kamiennego o nieznacznie zwężonym ostrzu i zachowanej 
długości 9,5 cm, który jest również w koszalińskich zbiorach. Egzemplarz 
podobnego topora zachowanego fragmentarycznie znajdował się niegdyś 
w szkole w Łętowie6. Toporek czworościenny z diorytu o zaokrąglonym 
obuchu, długości 12 cm, przechowywany był także dawniej w szkole 
w Bobrowicach. Informacje o zabytku wraz ze zdjęciem znajdujemy 
w archiwum archeologicznym Muzeum Narodowego w Szczecinie7. Brak 
natomiast wiadomości o powojennych losach tych wymienionych za
bytków.

Ślady osad KPL zarejestrowano również w wielu rejonach na terenie 
gminy Sławno. W czasie penetracji terenowych w latach 30. XX wieku 
von Kleist odnotował, że na polu w Warszkowie natrafił na dwie osady 
(stan. 13 i 14 według Kleista) z narzędziami mikrolitycznymi i fragmen
tami naczyń z neolitu, które przekazał do Muzeum w Darłowie. Brak 
jednak ścisłej lokalizacji tych stanowisk, a materiał zabytkowy też się nie 
zachował (Kleist 1955: 22). Trudno bezsprzecznie potwierdzić, czy były to 
osady ludności kultury pucharów lejkowatych? Inwentarz krzemienny 
liczący 10 sztuk zabytków, należący prawdopodobnie do kultury pucha
rów lejkowatych, w tym m.in. wiertnik, skrobacz, drapacz na masywnym

6 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1268.
7 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1228.
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Rye. 7. Zabytki krzemienne i z brązu z gminy Sławno, a, b, d, g - ozdoby brązowe (KŁZ), 
c - Warszkowo (KCSZ), e - Sławsko (N), f- Wrześnica (N), h - Bobrowice (KAK), i - Ja- 

niewice (N), j - Rzyszczewo (KPL), k - Łętowo (N). Rys. B. Kammer
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Ryc. 8. Zabytki krzemienne i kamienne z gminy Sławno, a - Janiewice (KCSZ), b - Bo- 
leszewo (KAK), c - Sławno (KCSZ), d - Bobrowice (N), e, f, g - Wrześnica (N).

Rys. B. Kammer
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odłupku, wiór od rdzenia dwupiętowego, odłupki korowe i łuszczenie zna
leziono przed wojną we Wrześnicy, w bliżej nieokreślonym miejscu8. Za
bytki te, przejęte z Muzeum w Darłowie, obecnie znajdują się w koszaliń
skich zbiorach archeologicznych (ryc. 7f; 8e, f, g).

W trakcie badań powierzchniowych AZP prowadzonych w latach 80. 
XX wieku materiał krzemienny i ułamki naczyń przynależny do KPL 
zebrano na 16 stanowiskach (Sławsko, stan. 3 i 10; Warszkowo, stan. 7 
i 19; Gwiazdowo, stan. 39 i 41; Bobrowiczki, stan. 15 i 17; Wrześnica, 
stan. 34 i 36 oraz Łętowo, stan. 19; Żukowo, stan. 10; Tychowo, stan. 4; 
Radosław, stan 2). Z kilku wyżej wymienionych miejscowości, a także 
z Janiewic, Bobrowic i Sławna pochodzi jeszcze kilka siekierek krze
miennych i toporków kamiennych, które z powodzeniem mogła pozosta
wić ludność omawianej kultury (ryc. 6a, b, e; 7e, i, k; 8d).

Ludność kultury pucharów lejkowatych grzebała swoich zmarłych 
głównie w obrządku szkieletowym w potężnych grobowcach megalitycz
nych, ale także w grobach płaskich, ciałopalnych, lokowanych w sąsiedz
twie grobowców, a być może również w obrębie osad (Wierzbicki 1992). 
Groby megalityczne budowano z miejscowego surowca narzutowego
0 długości nasypów od 20 do 100 i więcej metrów, w kształcie zbliżonym 
do prostokątów lub trapezów. Zaskakuje zbieżność między rozmiarami
1 kształtem chat a grobami megalitycznymi użytkowanymi przez tę ludność.

Bardzo znaczące i okazałe skupisko grobów megalitycznych tej kultu
ry, unikatowe w skali Pomorza i Polski, najbliższe gminy Sławno, znajdu
je się na terenie gminy Malechowo, w środkowym biegu rzeki Grabowy, 
w lesie bukowym, w pobliżu wsi Borkowo (Siuchniński 1969: 26-27; 
Ilkiewicz 1998; Skrzypek 2002: 22, 29, 33; 2005: 46^8; Wierzbicki 2005: 
98- 106). Największe skupisko grobowców megalitycznych na Pomorzu 
Zachodnim obecnie występuje w środkowym biegu rzeki Łupawy, w rejo
nie wsi Łupawa, gm. Poganice, woj. pomorskie. Związane jest ono z do
brze poznaną i zbadaną grupą regionalną KPL, zwaną łupawską. Skupi
sko to liczy 36 grobowców rozłożonych na kilkunastu cmentarzyskach 
otaczających dwoma pasmami wielofazową osadę KPL w Poganicach 
(Jankowska 1980: 72-105; Wierzbicki 1992; 1994; 1997; 1999).

W latach 1999 i 2005 całkiem przypadkowo i niespodziewanie natra
fiono na kolejne cmentarzyska grobów megalitycznych. Niedaleko Kosza
lina, w lasach w rejonie rzeki Radwi i Bielicy (Mostowo, Kurozwęcz), 
zidentyfikowano w sumie 8 grobowców, co wskazuje na nowe mikroregio- 
nalne skupisko osadnicze kultury pucharów lejkowatych, a być może 
i kultury amfor kulistych (Ilkiewicz 2001; 2006).

8 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 425/S.
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Na terenie omawianej gminy, w pobliżu miejscowości Noskowo, w le- 
sie między Noskowem a Bzowem, bliżej wsi Żabno, istniało niegdyś 
cmentarzysko megalityczne, o którym wspominają źródła pośrednie od
noszące się do okresu wczesnośredniowiecznego (Kiersnowscy 1959: 76). 
Tutaj podczas karczowania lasu w 1828 roku znaleziono „w środku grobu 
olbrzymów”, pod dużym kamieniem zamykającym komorę grobową, na
czynie gliniane, w którym były monety i ozdoby srebrne, datowane na XI 
wiek (Petzsch 1931: 52-73). Nie mamy więcej wiadomości o tym cmenta
rzysku i nie wiemy, czy coś w tych lasach zachowało się do dziś. Tylko 
dokładna penetracja tego terenu może tę sprawę wyjaśnić.

Należy także wspomnieć o niedalekim Tychowie Sławieńskim, gdzie 
w latach 30. XX wieku zlokalizowano kurhan o średnicy 5 m i wysokości 
około 0,5 m, usytuowany 400 m na południe od wsi, na zachodnim zboczu 
niewielkiego wzniesienia. W kurhanie natrafiono na pozostałości szkiele
tu ludzkiego, przy którym znaleziono fragment brzegu puchara lejkowa
tego, zdobionego od wewnątrz ornamentem ściegu bruzdowego. Materiały 
zabytkowe przekazano wówczas do Muzeum w Darłowie, ale obecnie brak 
o nich wiadomości (Kleist 1955: 36).

Kontynuatorem w wielu elementach systemu gospodarczego ukształto
wanego przez społeczności KPL była u schyłku neolitu (2600-2200 p.n.e.) 
ludność kultury amfor kulistych (KAK), wywodząca się z południowo- 
zachodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego. Na terenie gminy Sławno 
osadnictwo tej kultury jest słabo poświadczone znaleziskami zabytków. 
Najbardziej rozpoznawalnym obiektem, często publikowanym w literatu
rze przedmiotu, jest duża siekierka (19,2 cm) czworościenna o zgrubiałym 
obuchu i symetrycznym kształcie, wykonana z krzemienia pasiastego, 
znaleziona w latach 20. XX wieku w Janiewicach w pobliskim bagnie 
(Siuchniński 1969: 30). Egzemplarz ten obecnie jest w zbiorach archeolo
gicznych Muzeum w Koszalinie (ryc. 5a).

Podobną siekierkę tej kultury, chociaż mniejszą (7,8 cm), przypadko
wo znaleziono w 1935 roku w Bobrowicach i przekazano bezpośrednio do 
ówczesnego Muzeum w Darłowie (ryc. 7h). Kolejną siekierkę z szarobru
natnego krzemienia o długości 7,7 cm, z widocznymi śladami wygładza
nia przy ostrzu, znaleziono także w okresie międzywojennym w Bolesze- 
wie i również przekazano do Muzeum w Darłowie (ryc. 8b). Obecnie 
obydwa egzemplarze znajdują się w zbiorach koszalińskiego muzeum.

Ludność tej kultury zajmowała najczęściej gleby żyzne i dobrze na
wodnione tereny nadrzeczne lub jeziorne. Taką osadę odkryto w okoli
cach wsi Brzeście (stan. 13) podczas badań wykopaliskowych w 1988 ro
ku, na niewielkim wzniesieniu piaszczysto-gliniastym, w pobliżu drogi 
Gwiazdowo-Żukowo. Podjęcie badań powodowane było niszczeniem cmen-
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tarzyska ciałopalnego ludności kultury pomorskiej, usytuowanym na tym 
wzniesieniu. W trakcie prac archeologicznych odkryto kilkadziesiąt 
obiektów, w tym 8 grobów skrzynkowych i 15 jam oraz ceramikę ludności 
kultury amfor kulistych (Krajewski, Marciniak 1989/1990).

Nie mniejszą wartość naukową ma też zapewne 14 stanowisk archeo
logicznych tej kultury zarejestrowanych w trakcie badań powierzchnio
wych AZP prowadzonych przez archeologów poznańskich w latach 1983- 
1989. Takie materiały odkryto w Smardzewie, stan. 15, Wrześnicy, stan. 
8 i 13, Sławsku, stan 36 i 46, Warszkowie, stan 26 i 28, Bobrowicach, 
stan. 1, 8, 10, w Boleszewie, Tychowie i Janiewicach9. Z badań AZP na 
terenie sąsiednich gmin Darłowo, Postomino i Malechowo znane są rów
nież znaleziska siekier z krzemienia pasiastego, przypisywane tej kultu
rze, a także stanowiska z odkrytymi obiektami osadniczymi i ceramiką. 
Tego typu stanowiska zlokalizowane zostały w Dzierżęcinie (stan. 3) czy 
też w Dobiesławiu-Glęźnowie, na których pierwsze badania rozpoznaw
cze prowadził jeszcze Diether von Kleist (Skrzypek 2004: 46). Materiały 
te świadczą o tym, że osadnictwo kultury amfor kulistych na terenie 
Równiny Słupskiej nie było śladowe i dość ważne w całokształcie procesu 
neolityzacji Pomorza Zachodniego.

Poważniejsze przekształcenia osadnicze na omawianym terenie na
stąpiły u schyłku neolitu, w chwili pojawienia się na Pomorzu kolejnych 
społeczności, w tym głównie ludności kultury ceramiki sznurowej (KCSZ), 
rozwijającej się na Pomorzu aż po wczesną epokę brązu (2300-1700 
p.n.e.). Twórcami i nosicielami tej kultury była ludność prowadząca bar
dziej ruchliwy tryb życia wymuszony gospodarką pasterską. Na ich czele 
stała zapewne grupa konnych wojowników, uzbrojona w luki, strzały 
z krzemiennymi grocikami sercowatymi i trójkątnymi oraz kamienne 
topory bojowe o asymetrycznym, rozszerzonym ostrzu i zgrubiałym obu
chu, nieraz w formie grzebieniowatej, a także toporki kamienne o niere
gularnym, pięciobocznym zarysie. Inną bronią były też sztylety krze
mienne kształtu laurowatego lub liścia wierzby, oprawione w rękojeści 
organiczne.

To po raz pierwszy w Europie Środkowej użycie na szerszą skalę ko
nia do jazdy wierzchem nadawało tym grupom szybkości w działaniu 
i możliwości przemieszczania się po rozległych obszarach. Naukowcy 
przyjmują, że pojawienie się ludności ceramiki sznurowej mogło być za
powiedzią procesu indoeuropeizacji społeczności zamieszkujących tereny 
Pomorza, w tym głównie dorzecza większych rzek, takich jak Wieprza

9 Archiwum AZP Urzędu Wojewódzkiego Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura 
w Koszalinie, za korzystanie, z którego dziękuję pani mgr M. Józefowskiej.
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i Grabowa (Żak 1974: 85-92). W myśl niektórych interpretacji uważa się, 
że ta pasterska ludność egzystowała w ścisłej kooperacji z rolniczymi 
plemionami kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych.

Znajomość tej kultury na omawianym terenie opiera się na rozpro
szonych luźnych znaleziskach broni i narzędzi wykonanych z kamienia 
i krzemienia (toporki, sztylety, dłuta, drapacze wiórowe, skrobacze itp.). 
Przed 1937 rokiem wydobyto z bagna w obrębie Sławna siekierę z ciem
nego krzemienia o długości 11 cm, trapezowatym zarysie i grubym obu
chu oraz mocno załuskanej powierzchni, która obecnie znajduje się 
w Muzeum w Koszalinie (ryc. 8c). Z Tychowa znane jest dłuto krzemien
ne, które wymienia w swojej pracy von Kleist (1955: 36). Częstsze w uży
ciu, jako narzędzia i broń, były topory kamienne.

W okresie międzywojennym w Janiewicach znaleziono duży topór 
kamienny, czworościenny, długości 16,4 cm, o pięciobocznym zarysie 
i zaokrąglonych krawędziach. Zabytek znajdował się niegdyś w zbiorach 
Muzeum w Darłowie, a obecnie brak o nim informacji. Podobnie okazały 
topór kamienny o długości 15 cm z grzebieniowatym obuchem i asyme
trycznym ostrzem, zaliczony do serii H Globa-Struvego, znaleziono 
w latach 30. XX wieku w Smardzewie. Zabytek przekazano do Muzeum 
w Darłowie, lecz później gdzieś zaginął. Nieco mniejszy (9 cm) toporek 
kamienny o pięciobocznym zarysie znamy z Rzyszczewa. I on także kie
dyś zdobił wystawę w Muzeum w Darłowie. Po wojnie nie przejęto go do 
Muzeum w Koszalinie, ponieważ „gdzieś się zapodział”. Wiadomości 
o nim czerpiemy z literatury Diethera von Kleista (1969: 101, tabl. 81, 
nr 24c).

Z okolic Warszkowa pochodzi pięcioboczny topór kamienny o długości 
10,5 cm z nieco asymetrycznym ostrzem, znaleziony przypadkowo w 1932 
roku, który został przekazany do Muzeum w Darłowie, a później wypoży
czony jako okaz edukacyjny do szkoły w Warszkowie. Jego losy po wojnie 
nie są nieznane10. Tego typu narzędzia można także z powodzeniem zali
czyć do epoki brązu. Z tej samej miejscowości pochodzi połowa płoszcza 
krzemiennego sztyletu znajdującego się obecnie w koszalińskich zbiorach 
(ryc. 7c). Obydwa zabytki mogą być także zaklasyfikowane do wczesnej 
epoki brązu. Egzemplarze takiej broni, a także sztylety krzemienne nale
żą do charakterystycznych składników wyposażenia zmarłych ludności 
kultury ceramiki sznurowej. Niektóre więc luźno znalezione zabytki mo
gą pochodzić z dawno już zniszczonych grobów kamiennych (megalitów).

Niezwykle okazałymi przedmiotami w kolekcji archeologicznej kosza
lińskiego muzeum są dwa krzemienne sztylety ze Smardzewa o długości

10 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka 421/S.
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18 cm, znalezione przypadkowo w 1933 roku i przekazane bezpośrednio 
do ówczesnego Muzeum Regionalnego w Darłowie (ryc. 5b, c). Tego typu 
narzędzia, a równocześnie broń, datowane na schyłek neolitu i wczesną 
epokę brązu, odzwierciedlają już proces nawiązywania dalekosiężnej 
wymiany między społecznościami dorzecza Wieprzy, kontynuującej jesz
cze, jak się wydaje, tradycje kultur schyłku neolitu, a społecznościami 
wczesnobrązowymi z południa Europy.

Znajomość tej kultury na omawianym terenie nie opiera się tylko na 
luźnych znaleziskach narzędzi i broni z kamienia i krzemienia, ale rów
nież na rozpoznanych osadach z zawartością fragmentów naczyń. 
W dawniejszych zbiorach muzealnych w Darłowie znajdowała się skoru
pa naczynia kultury ceramiki sznurowej z Warszkowa, o której istnieniu 
pisze von Kleist (1969: 104). Prawdopodobnie pochodziła z bliżej niezi
dentyfikowanej w terenie osady. Podobną chronologię mogą mieć mate
riały krzemienne i ceramiczne z dwóch osad (stan. 13 i 14) w Warszko- 
wie, które również nie zachowały się do naszych czasów. Przypuszcza się, 
że były tam materiały kultury pucharów lejkowatych i innych kultur 
schyłku neolitu i starszej epoki brązu11.

Także półkoczownicza ludność myśliwsko-rybacka kultury ceramiki 
dołkowo-grzebykowej w późniejszym okresie neolitu wykazuje wpływy 
kultury ceramiki sznurowej, a być może również kultury amfor kulistych 
(Kostrzewski 1966: 32). Często stosowanym motywem zdobniczym na 
naczyniach są pasma odcisków sznura (obwijanego?) i nakłuwanymi ką
tami oraz dołkami wykonanymi na wylot. Typowym narzędziem tej lud
ności były siekiery walcowate, a bronią kamienne „maczugi” o owalnym 
ostrzu i pogrubionym obuchu.

Osadę tej ludności rozpoznano w Sławsku (stan. 3) - usytuowana przy 
zachodnim zboczu doliny Wieprzy, oddalona około 1 km na południowy 
wschód od zabudowań wsi Sławsko. Z badań D. von Kleista w 1929 roku 
pochodzą ułamki naczyń zdobione opisywanym wyżej ornamentem oraz 
nieokreślona liczba grocików krzemiennych kształtu igiełkowatego i trój
kątnego oraz inne półwytwory krzemienne (Siuchniński 1969: 32). 
W Bobrowicach natomiast w okresie międzywojennym znaleziono dwie 
kamienne „głowice maczug” o pogrubionym obuchu z rowkiem dookolnym 
pod zgrubieniem, o długości 12 i 14 cm (Kleist 1955: 21). Jeden z egzem
plarzy jest w Muzeum w Koszalinie (ryc. 9b), natomiast drugi miał znaj
dować się niegdyś w szkole w Bobrowicach11 12. Ludność kultury ceramiki 
dołkowo-grzebykowej nosiła liczne ozdoby bursztynowe, a oprócz narzędzi

11 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka 421/S.
12 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1228.
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i broni kamiennej używała też wyrobów miedzianych (Kostrzewski 1966: 
33). W trakcie badań AZP na terenie gminy Sławno, stanowiska tej kul
tury można odnotować w Noskowie, stan. 20, Tychowie, stan. 42, 
w Rzyszczewie, stan. 8 i 9, Bobrowicach, stan.7, we Wrześnicy, stan. 40 
i 52 oraz jeszcze na kilku innych stanowiskach wielokulturowych.

a

b
CTH

l
C

4 cm

Ryc. 9. Zabytki z młodszego okresu epoki kamienia, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
z gminy Sławno, a — Brzeście (KPM), b - Bobrowice (kultura dołkowo-grzybkowa), 

c - Sławsko (KŁŻ). Rys. B. Kammer
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Na zakończenie tego przeglądu znalezisk neolitycznych na terenie 
gminy Sławno, należy wspomnieć o kilku znaleziskach siekierek i topor
ków o formach interkulturowych, m.in. ze Sławna, Sławska, Łętowa, 
Rzyszczewa, które mogą być pozostałością po ludności kultur schyłku 
neolitu.

2.3. U progu epoki brązu

Na przełomie epoki kamienia i brązu Pomorze stanowiło mozaikę 
kulturową ludów o rolniczo-pasterskim charakterze i neolitycznym rodo
wodzie. W różnorodnych opracowaniach naukowych sugeruje się, że pra
wie całe Pomorze w początkach epoki brązu zajmowały ugrupowania bę
dące pod silnym oddziaływaniem kultury unietyckiej, spośród których 
najlepiej czytelna, była faza płońska, będąca kontynuatorką grupy nad- 
odrzańskiej kultury ceramiki sznurowej (Gedl 1989: 428; Bukowski 1998:
19) . Stanowiska tego ugrupowania zlokalizowane są głównie w pasie na 
północ od moren czołowych, koncentrując się przede wszystkim przy uj
ściu Odry, w mniejszym stopniu w górnych dorzeczach Regi i Parsęty, 
a w dorzeczach Wieprzy, Grabowej, Słupi i Łupawy obecność ich jest śla
dowa. Świt epoki brązu w środkowym dorzeczu rzeki Wieprzy w świetle 
dostępnych materiałów rysuje się bardzo niejasno. Początkowo metalem, 
z którego wyrabiano narzędzia i ozdoby, była miedź, niezbyt jednak 
twarda, aby można było wykorzystać ją do wyrobu broni czy narzędzi 
pracy. Dopiero pojawienie się stopu miedzi i cynku, czyli brązu, spowo
dowało kolejny przewrót w dziejach ludzkich.

Wyroby brązowe, głównie unietyckie, były początkowo importowane 
z południa (Wielkopolska, Śląsk). Na terenie gminy Sławno ubogo przed
stawia się lista znalezisk z początków epoki brązu. Jedynie z Łętowa 
znana jest unietycka siekierka brązowa z niskimi brzegami, znaleziona 
przypadkowo w 1932 roku, około 600 m na zachód od stawu zwanego 
„Kuch Bach”, która jest w koszalińskich zbiorach (ryc. 10a)13. Siekierki 
tego typu mają różnorodnie uformowane brzegi, jak i obuch, stąd na
ukowcy wyróżniają aż cztery warianty tych narzędzi (Blajer 1990: 19-
20) . Nasz egzemplarz należy do wyróżnionego typu Węgorza, z którego 
siedem okazów znaleziono na terenie Pomorza Środkowego (Szpunar 
1987: 69-70). Jest to najliczniejsza grupa tzw. siekierek unietyckich, któ
re występują licznie na obszarach położonych na południe i na zachód od 
dorzecza Odry, na Pomorzu Zachodnim, po dorzecze górnego Dunaju

13 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 397/S.
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Ryc. 10. Zabytki z wczesnej epoki brązu i kultury łużyckiej z gminy Sławno, a, b - Łętowo 
(I EB-IV EB), c - Kwasowo (V EB), d, e, f - Gniazdowo (V EB), g - Tychowo Sławieńskie

(V EB). Rys. B Kammer
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włącznie. Oznaczane są również w literaturze jako typ Wrocław- 
Szczytniki (Blajer 1990: 21). Innym znaleziskiem luźnym jest niezdobio- 
ny naramiennik brązowy, otwarty ze zwężającymi się końcami znany ze 
Sławna, który niegdyś był w zbiorach Muzeum w Darłowie (Kersten 
1958: 91). Obecnie brak wiadomości o losach tego zabytku. Tego typu 
przedmioty obręczowe należą do ozdób ramion oraz nóg i stanowią naj
liczniejszą grupę wyrobów brązowych w kręgu kultury unietyckiej, 
a zwłaszcza w jej strefie północnej, przede wszystkim na Pomorzu, gdzie 
występują głównie w skarbach, rzadziej w grobach i pojawiają się do po
czątków II okresu epoki brązu (Sarnowska 1975).

Brak większej liczby znalezisk brązowych z początków epoki brązu 
wskazuje, że obszar gminy Sławno pozostawał pierwotnie poza orbitą 
intensywniejszych wpływów tzw. cywilizacji wczesnobrązowej, jaka 
u progu II tysiąclecia p.n.e. zaczęła rozwijać się w południowo-zachodniej 
części Polski i stopniowo obejmowała pozostałe tereny dorzecza Odry 
i Wisły. Najprawdopodobniej rozproszoną, a więc słabo czytelną sieć 
osadniczą tworzyła tutaj ludność eneolityczna, reprezentująca schyłkowy 
nurt rozwoju ceramiki sznurowej, stylistycznie zbliżony do tzw. grupy 
dolnoodrzańskiej (Machnik 1979).

Śladami pobytu lub tylko okazjonalnej penetracji tych społeczności na 
terenie gminy Sławno są odkryte w czasie badań AZP ślady osadnicze 
i obozowiska w obrębie miejscowości: Noskowo, Kwasowo, Warszkówko, 
Bobrowice, Sławsko, Tokary i Żukowo, datowane ogólnie na schyłek neo
litu lub na wczesną epokę brązu (SchN-WEB - por. arkusze AZP nr 11- 
26, 11-27, 10-26, 10-27, 11-25, 12-27). Na starszą epokę brązu datowa
ne są dwa kurhany z obwarowaniami kamiennymi w okolicach Żukowa 
Sławieńskiego, badane ratowniczo przed 1878 rokiem, gdzie w jednym 
z nich znaleziono resztki ludzkiego szkieletu (Kersten 1958: 91).

2.4. Plemiona kultury łużyckiej

W dorzeczu środkowej Wieprzy wyraźne przemiany osadnicze 
miały miejsce w rozwiniętym i schyłkowym okresie epoki brązu (1200- 
650 p.n.e.). Zachodziły wówczas bardzo istotne procesy na rozległych ob
szarach Europy Środkowej i Zachodniej, gdzie właśnie powstał wielki 
kompleks „pól popielnicowych”, w którym to procesie bardzo istotna rola 
przypada ludności łużyckiej. Zakładano wówczas rozległe cmentarzyska 
ciałopalne, wyposażone przede wszystkim w bogate zestawy naczyń ce
ramicznych. Spalone szczątki zmarłego składano do naczynia - popielni
cy, którą umieszczano w jamie grobowej, często zabezpieczonej obwaro
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waniem kamiennym. Na Pomorzu spotyka się w tym czasie również roz
ległe cmentarzyska kurhanowe. W gospodarce nastąpiła dominacja 
uprawy roli nad hodowlą, co oznacza nowy nurt rozwojowy społeczności 
zasiedlających tereny Pomorza od młodszej epoki brązu.

Rozpoznanie kultury łużyckiej na terenie gminy Sławno zawdzięcza
my badaniom ratowniczym Diethera von Kleista w latach 20. i 30. XX 
wieku oraz badaniom powierzchniowym i wykopaliskowym ekspedycji 
archeologów poznańskich w latach 80. XX wieku pod kierunkiem 
W. Rączkowskiego. Ogólnie dysponujemy wiadomościami dotyczącymi 
około 80 stanowisk kultury łużyckiej, z których jednak większość pocho
dzi z badań AZP. Na szczególną uwagę zasługują stanowiska w jakimś 
stopniu badane wykopaliskowo i skarby brązowe oraz znaleziska luźne, 
a także zarejestrowane cmentarzyska płaskie i kurhanowe (por. ryc. 2). 
Wyraźne skupiska osadnicze tej kultury zauważa się w rejonie: Sławna, 
Sławska, Bobrowic i Bobrowiczek, a także Warszkowa, Warszkówka 
i Tychowa oraz Brześcia, Gniazdowa, Żukowa i Łętowa. W większości 
stanowiska te zarejestrowano w strefie stoków i krawędzi dolin rzecz
nych, znikomą liczbę na wysoczyznach, poza strefą dolin.

Najlepiej rozpoznanym obozowiskiem tej ludności jest stanowisko 
w Sławsku, gm. Sławno, stan. 24 (Marciniak, Rączkowski 1991), położone 
na wysokiej krawędzi rzeki Wieprzy, na cyplu utworzonym przez nie
wielką rzeczkę Tokary, która rozcina wysoczyznę morenową. Ogółem 
odkryto 38 obiektów osadniczych, głównie paleniska, jamy użytkowe 
a także zarys słupowej budowli naziemnej typu mieszkalnego. Ruchomy 
materiał zabytkowy z tego stanowiska to przede wszystkim ceramika 
naczyniowa z V okresu epoki brązu (800-650 lat p.n.e.). Z analizy mate
riałów wynika, że powstało ono jako rezultat wielosezonowej działalności 
gospodarczej ludności kultury łużyckiej trudniącej się leśnym chowem 
zwierząt, głównie bydła i świń. W trakcie badań wykopaliskowych zebra
no dużo informacji dotyczących zagadnień paleobotanicznych uzyskanych 
z badań węgla drzewnego czy też szczątków roślin pobranych z wypełnisk 
obiektów osadniczych (Rączkowski 1992b: 69).

Dwie osady łużyckie z młodszej epoki brązu zlokalizowano w latach 
międzywojennych w pobliżu Janiewic (stan. 3 i 4 według Kleista). Naczy
nia i ułamki grubościennej ceramiki oraz bryłki polepy przekazano do 
Muzeum w Darłowie, z którego to zespołu uratowała się tylko czarna 
waza, bogato zdobiona na złomie brzuśca. Na osadę łużycką z najmłod
szego okresu epoki brązu (V EB), użytkowaną zapewne jeszcze we wczes
nym okresie halsztackim (Ha C), natrafiono w latach 30. XX wieku 
w pobliżu Warszkówka. Odkryto wówczas piec garncarski, a w nim na
czynia, m.in.: kuliste z odłamanym uszkiem i zniszczonym wylewem,
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zdobione motywem „łużyckim” (kreskowym), misę z uchem, dwa dzbany 
uchate, w tym jeden z uszkiem kanelurowanym, oraz liczne zdobione 
skorupy (Kleist 1955: 30). O położeniu stanowiska brak danych, nato
miast naczynia obecnie znajdują się w Muzeum w Koszalinie.

Podobne osady łużyckie z wczesnego okresu epoki żelaza (Ha C) zlo
kalizowano jeszcze w Janiewicach (stan. 12) i Bobrowicach (stan. 5), 
gdzie wystąpiły grubościenne ułamki ceramiki naczyniowej z bryłami 
polepy jako pozostałościami po obiektach mieszkalnych lub gospodar
czych (Kleist 1955: 21, 27).

Naczynie wazowate z dwustożkowatym załomem i tzw. ornamentem 
miotełkowym znaleziono przed 1937 rokiem w Rzyszczewie, które zapew
ne świadczy o istnieniu tam bogatej osady. Naczynie przekazano do ów
czesnego Muzeum w Darłowie, jednak nie odnotowano bardzo ważnych 
dla nauki okoliczności odkrycia i lokalizacji (Kleist 1955: 21, tabl. 6: 4). 
Liczne fragmenty grubościennej ceramiki naczyniowej odkryto przed 
wojną w okolicach Tychowa Sławieńskiego. Są one pozostałością znisz
czonych obiektów osadniczych ludności kultury łużyckiej.

Pełny rozkwit technologiczny przypada na Pomorzu na IV-V okres 
epoki brązu, kiedy ludność kultury łużyckiej ogarnia całe Pomorze i trwa 
w rozwiniętej formie do wczesnego okresu lateńskiego (1000-400 lat 
p.n.e.). Osady i cmentarzyska tworzyły interesujące skupiska wzdłuż 
Wieprzy, Grabowy, Moszczenicy i mniejszych strumieni oraz zbiorników 
wodnych (por. ryc. 2). Każde z nich było tworem niewielkiej wspólnoty 
terytorialnej i gospodarczej. Na wysokim poziomie stał wyrób przeróż
nych form naczyń oraz ozdób, narzędzi i broni z brązu, które znajdowane 
były pojedynczo bądź w tzw. skarbach.

W pobliżu Sławska, około 1 km na południowy zachód od środka wsi, 
na kulminacji zachodniego brzegu rzeki Wieprzy (stan. 1), w rozgałęzie
niu utworzonym przez polną drogę i szosę ze Sławna do Sławska, na te
renie obecnej żwirowni (Tabl. I: A) odkryto przed 1932 rokiem duże 
cmentarzysko ciałopalne i osadę kultury łużyckiej. Stanowisko badał 
w 1934 roku von Kleist, który pozyskał z tego miejsca także materiały 
neolityczne, późnolatańskie i rzymskie14. Odsłonięto wówczas groby po
pielnicowe w obwarowaniu kamiennym przykrywano płaskimi kamie
niami. W jednym z grobów znaleziono cztery naczynia, w tym m.in.: ba
niaste z cylindryczną szyjką, dwie głębokie misy (ryc. 9c) i puchar 
dwustożkowaty na wysokiej pustej nóżce z dwoma uchami na załomie 
(ryc. lla). Z popielnic pozyskano ozdoby brązowe, fragmenty szpil, kółka, 
obrączki, brązowe okucia i stopione brązy (ryc. 7a, b, d, g). Cmentarzysko 
było jeszcze użytkowane we wczesnym okresie halsztackim (Ha C).

14 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1305.
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Ryc. 11. Naczynia z epoki brązu i okresu halsztackiego z gminy Sławno, a - Sławsko 
(IV EB) b, c, e - Rzyszczewo (KPM), d - Łętowo (KPM). Rys. B. Kammer

Podobne cmentarzysko odkryto w pobliżu Sławna (stan. 6) jeszcze 
w końcu XIX wieku, a wiadomości o tych znaleziskach opublikowano 
w czasopiśmie „Monatsblatter” w 1893 i 1894 roku. W trakcie badań ra
towniczych pozyskano groby popielnicowe obsypane szczątkami stosu, 
naczynia oraz połowę odlanej sztabki brązowej o długości 4 cm i fragment 
pierścionka brązowego (Kostrzewski 1958: 316).
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Dwa cmentarzyska kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu, w tym 
jedno ciałopalne, a drugie kurhanowe, rozpoznane zostały w sąsiedztwie 
wsi Żukowo Sławieńskie (ryc. 2). Cmentarzysko płaskie (stan. 2) odkrył 
nadleśniczy Horstmann w 1902 roku i przekazał informacje do Konser
watora Prowincji w Szczecinie. Badania wykopaliskowe na stanowisku 
przeprowadzono w 1903 roku. W ich wyniku odkryto dwie niezwykłe kon
strukcje kamienne. W pierwszej, pod wspólnym brukiem o długości 9 m 
i szerokości 4 m, znaleziono 11 popielnic stojących w dwóch rzędach, 
z czego dwie dwustożkowate z dołkami paznokciowymi na załomie, nato
miast reszta to amfory. W popielnicach znaleziono: spiralną bransoletę 
i spiralny pierścionek brązowy, wisiorek, szpilę brązową, paciorek bursz
tynowy i szczypce brązowe. Druga konstrukcja nie została zbadana, cho
ciaż wcześniej wydobyto z tego miejsca popielnicę z kośćmi, w których 
była pinceta brązowa15. Brak jednak wiadomości o zdeponowaniu wydo
bytych zabytków, chociaż należy wnioskować, że zabrano je do szczeciń
skiego muzeum. Pochówki na tym cmentarzysku były kontynuowane 
jeszcze we wczesnej epoce żelaza (Ha C).

Cmentarzysko kurhanowe (stan. 1) o bliżej nieznanej lokalizacji skła
dało się z kilkunastu kurhanów kamiennych, z czego ratowniczo przeba
dano w maju 1932 roku jeden obiekt o wysokości 2 m i średnicy sięgającej 
około 28 m. Samo jądro kamienne miało 15 m średnicy i 1,5 m wysokości. 
Na spągu bruku wyróżniały się dwa wewnętrzne kręgi o średnicy 13 
i 5 m. Poza kamieniem Żarnowym nic w mogile nie znaleziono. Jest to 
zapewne skupisko kurhanów o szerszej chronologii. To najprawdopodob
niej tutaj przed 1878 rokiem rozkopano jeden kurhan kamienny, ze star
szej epoki brązu, z komorą, w której miał znajdować się szkielet ludzki 
(Kersten 1958: 91; Kleist 1955: 35).

W pobliżu wsi Tychowo Sławieńskie rozpoznano (prawdopodobnie 
w XIX wieku) cztery skupiska kurhanów, w większej części już zniszczo
nych, o zróżnicowanej chronologii. W skupisku 10 małych kurhanów 
przypadkowo odkryto szkielet ludzki z brązową pincetą i oprawkę noża 
z brązowymi nitami (?). Trudno jest tutaj określić chronologię, chociaż 
rodzaj zabytków wskazuje na epokę brązu. W innym skupisku składają
cym się z ośmiu dużych kurhanów obwarowanych kamieniami znaleziono 
płaskie (nieckowate) żarna kamienne. Natomiast niewysoki prostokątny 
kurhan, który naruszono około 1860 roku, zawierał naczynia wczesno
średniowieczne z monetami srebrnymi (?). Te informacje zebrał von Kle
ist, penetrując teren powiatu sławieńskiego, ale bliższych informacji 
o tych faktach brak w dostępnej literaturze (Kleist 1955: 37).

15 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 1100/S.
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Cmentarzysko kurhanowe składające się z 12 kopców z obwarowa
niami kamiennymi zlokalizowane było niedaleko Góry Wisielców (Gal
genberges) w pobliżu Łętowa. Następne skupisko kurhanów znajdowało 
się nad zatorfionym zbiornikiem wodnym (Moczitl) na północny zachód od 
Łętowa, gdzie w jednym z kurhanów w 1937 roku znaleziono fragmenty 
naczyń łużyckich z IV okresu epoki brązu. Pojedyncze kurhany były roz
mieszczone w czterech miejscach w pobliżu Janiewic, a najbardziej zna
nym wśród mieszkańców obiektem był słabo zaznaczony w terenie kur
han koło boiska sportowego, gdzie w profilu nasypu odsłonięto grób 
kamienny16.

Z ludnością kultury łużyckiej wiąże się szereg ciekawych odkryć zna
lezisk luźnych z brązu, bądź tzw. skarbów, czyli gromadzonych depozy
tów złożonych w celach kultowych lub ekonomicznych w środowiskach 
nieodwracalnych (bagna, rzeki, jeziora) lub bezpiecznych w mniemaniu 
ówczesnego człowieka (w jamie, pod kamieniem, w kurhanie), z zamie
rzeniem podjęcia w odpowiednim czasie. Są to przede wszystkim ozdoby 
ciała i odzieży oraz narzędzia i broń. Niepodjęte w tamtych czasach od
krywane są przypadkowo współcześnie. Obejmują one zarówno importy 
ze strefy nordyckiej, jak i miejscowe naśladownictwa obcych wzorów.

Z terenów gminy Sławno znamy dwa skarby brązowe i pięć znalezisk 
luźnych przedmiotów brązowych, pochodzące z młodszej i późnej epoki 
brązu. Bagiennym skarbem z V okresu epoki brązu było znalezisko ozdób 
brązowych wydobytych około 1877 roku w stawie w Rzyszczewie. W na
czyniu glinianym określonym jako „urna” znaleziono: fragment napier
śnika kołnierzowatego, cztery fragmenty z dwóch naszyjników skręca
nych, jeden fragment bransolety, dwa pierścionki brązowe, 11 tarczek 
ozdobnych z guzem pod spodem, dwa podwójne guzy, cztery zestawy 
brzękadełek i fragmenty ozdobnej płytki z guzkami na powierzchni 
(ryc. 12). Większość przedmiotów to elementy ozdobne wykorzystywane 
przy uprzęży końskiej (Kleist 1955: 21, tabl. 9; Sprockhoff 1956: 146; Blajer 
2001: 350). Skarb obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Szcze
cinie. Najważniejsze w zbiorze to fragmenty naszyjników kołnierzowa- 
tych, które dość licznie występują na obszarze Pomorza pomiędzy dolną 
Odrą na zachodzie a Wieprzą na wschodzie oraz garbem pomorskim na 
południu. Tego typu ozdoby stanowią lokalną adaptację i transformacje 
wzoru niewątpliwie zapożyczonego z kultury nordyckiej (Fogel 1988: 52). 
Skład ozdób w skarbie, zdeponowanych w naczyniu glinianym, w środo
wisku akwatycznym świadczy o kultowym(?) charakterze depozytu.

16 „Generalanzeiger” 29 Januar 1931 (W. Witt).
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Rye. 12. Rzyszczewo, gm. Sławno. Skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej z V okresu
epoki brązu (Kleista 1955: Taf. 9)

Podczas kopania dołu na nawóz w Gwiazdowie w 1935 roku rolnik 
Kautz wydobył kilka przedmiotów brązowych, które przekazał do Mu
zeum w Darłowie. Skarb zawierał: siekierkę brązową z tulejką i uszkiem, 
zdobioną żeberkami i plastycznym guzkiem kolistym, trzy sierpy brązowe 
z guzkami, krępulec do uprzęży końskiej w formie zawieszki z obu stron 
zakończonej tarczkami (ryc. lOd, e, f) i placek surowego brązu (Kleist
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1955: 27, tabl. 9: 2; Blajer 2001: 345; Kuśnierz 1998: 66). Analogiczne 
siekierki z żeberkami spotykamy licznie na rdzennym terytorium kultury 
łużyckiej, gdzie pojawiają się one już w IV okresie epoki brązu i trwają 
w głąb V okresu. Okaz z Gwiazdowa, któremu towarzyszy klepsydrowaty 
krępulec, datowany jest na V okres epoki brązu i stanowi wyrób lokal
ny, będący naśladownictwem wzorów nordyjskich. Podobne sierpy re
prezentują formę pomorską z V EB, wytworzoną zapewne z sierpów 
łużyckich IV okresu epoki brązu (Kostrzewski 1958: 145, 151). Skarb 
z Gwiazdowa znajduje się w zbiorach archeologicznych Muzeum w Kosza
linie (Tabl. I: B).

Przy bagnie w Tychowie Sławnieńskim znaleziono okazałą siekierkę 
brązową z tulejką i uszkiem, zdobioną w górnej części tulei trzema pio
nowymi żłobkami (ryc. 10g). Egzemplarz należy do siekierek typu łużyc
kiego, datowanych licznymi skarbami z Pomorza na V okres epoki brązu. 
Oprócz Pomorza do obszaru występowania siekierek tak zdobionych na
leżą: południowo-wschodnia Branderburgia, część Saksonii i Śląska oraz 
południowa i środkowa Wielkopolska (Kostrzewski 1958: 144-145; Kuś
nierz 1998: 46). Zabytek jest obecnie w Muzeum w Koszalinie. Siekierkę 
brązową z tulejką i uszkiem znaleziono niegdyś także w Bobrowicach 
w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Poprzez liczne analogie datowa
na jest również na V okres epoki brązu, a wiadomości o niej znajdują się 
w teczce archiwalnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie17.

Do najliczniejszych narzędzi kultury łużyckiej z IV okresu epoki brą
zu, występujących pojedynczo lub w skarbach, należą różnorodne siekier
ki brązowe, zwłaszcza okazy ze środkowymi skrzydełkami. Najwięcej 
znalezisk stanowią egzemplarze, u których między skrzydełkami istnieje 
zagłębienie półkoliste w rodzaju piętki. Taką siekierkę znaleziono przy
padkowo w 1934 roku w okolicach Łętowa, około 2 km na południe od wsi 
i 100 m na wschód od torów kolejowych, na stoku wzniesienia o lokalnej 
nazwie Schmiedeberge. Zabytek o długości 14,8 cm i szerokości ostrza 
4,3 cm został przekazany po odkryciu do Muzeum Regionalnego w Dar
łowie, a obecnie jest w zbiorach koszalińskiego muzeum (ryc. 10b). To są 
niewątpliwie importy z obszaru kultury łużyckiej, występujące licznie na 
Śląsku, w Branderburgii, Saksonii i Czechach (Kostrzewski 1958: 85-86).

Z tej formy powstała odmiana miejscowa siekierek z górnymi skrzy
dełkami, których przedstawicielem na terenie naszej gminy jest siekierka 
ze Starego Krakowa, znaleziona prawdopodobnie na początku XX wieku. 
Niestety, brak jest rysunku tego egzemplarza, a i opis też jest niedosta
teczny (Kostrzewski 1958: 86, 319).

17 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1228.
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Fragment głowni miecza brązowego z IV-V EB, mocno zwężający się 
ku sztychowi, o zachowanej długości 10 cm, znaleziono prawdopodobnie 
jeszcze w końcu XIX wieku w Kwasowie, w bliżej nieokreślonych okolicz
nościach (rye. 10c). Zabytek trafił do Muzeum w Szczecinie i tam się 
znajduje (nr inw. 13 858). Miecze brązowe są w znaleziskach elitarnymi 
„militariami” najczęściej „importami” z kręgu nordyjskiego, czyli z tere
nów dolnego Nadłabia, Danii i południowej Szwecji. Szkoda, że nie za
chowała się rękojeść tego egzemplarza, która pozwoliłaby na zaklasyfi
kowanie go do odpowiedniego typu (Fogel 1979).

W V okresie epoki brązu na Pomorzu, podobnie jak i na reszcie obsza
ru kultury łużyckiej, były w użyciu narzędzia kamienne, głównie toporki 
o pięciobocznym zarysie i prostokątnym przekroju. Taki toporek o długo
ści 13,5 cm znamy ze Smardzewa, znaleziony był prawdopodobnie przed 
1937 rokiem (Kleist 1955: 34). Niegdyś zabytek znajdował się w zbiorach 
darłowskiego muzeum, obecnie jest w Muzeum Narodowym w Szczeci
nie18.

W czasie trwania kultury łużyckiej na Pomorzu w użyciu były również 
ozdoby ze szkła w formie małych niebieskich paciorków. Znajduje się je 
w popielnicach wśród przepalonych kości jako pozostałości kolii będących 
częścią stroju, szczególnie na cmentarzyskach ze schyłkowej fazy tej kul
tury (Ha C).

Obserwowana jest ciągłość niektórych wielkich cmentarzysk ciałopal
nych od młodszej epoki brązu (IV EB) do wczesnego okresu halsztackiego 
(Ha C), jak to miało miejsce na cmentarzyskach w: Warszkowie (stan. 3), 
Sławnie (stan. 6), Rzyszczewie (stan. 4 i 5) czy też Żukowie Sławieńskim 
(stan. 2), gdzie obok grobów popielnicowych obsypanych szczątkami stosu 
kultury łużyckiej występowały groby skrzynkowe obwarowane, zaliczane 
do kultury pomorskiej19.

Z początkiem VII wieku p.n.e. w całej Europie nastąpiły zmiany kli
matyczne, co związane było z przejściem od okresu subborealnego do 
subatlantyckiego. Stałe ochłodzenie, połączone ze zwiększoną ilością opa
dów, doprowadziło do podniesienia poziomu wód w jeziorach i rzekach 
oraz zalania terenów intensywnie dotychczas zasiedlonych. Osadnictwo 
przeniosło się na wyższe tereny. Pojawienie się żelaza, najpierw sprowa
dzanego z kręgu kultury halsztackiej (Austria), nieco później otrzymywa
nego z miejscowych rud darniowych, zapoczątkowało nową epokę - epokę 
żelaza (650 lat p.n.e.- 250 lat n.e.). W dalszym ciągu ludność posługiwała 
się brązem, żelazo traktując marginalnie. Nastąpił wówczas szczytowy

18 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 3129.
19 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczki nr: 421/S, 417/S, 1081/S, 1100/S.
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rozwój kultury łużyckiej - przypadający na wczesny okres epoki żelaza, 
który uzyskał także nazwę okresu halsztackiego (od wielkiego cmenta
rzyska w Hallstatt w Górnej Austrii), podzielonego na fazę starszą (Ha C) 
i młodszą (Ha D).

2.5. Kultury okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego

Początek epoki żelaza to jednocześnie etap wyraźnego zróżnico
wania kulturowego na Pomorzu Zachodnim. W starszej fazie okresu 
halsztackiego (700—550 p.n.e.) we wschodniej części Pomorza rozwija się 
nadal kultura łużycka, współwystępując już z elementami nasuwającej 
się od strony Dolnego Powiśla nowej jednostki taksonomicznej, określanej 
jako kultura pomorska (KPM) lub wschodniopomorska czy też wejherow- 
sko-krotoszyńska. Jest okres przełomu, w znaczeniu schyłku kultury łu
życkiej i pierwszego etapu kultury pomorskiej, określanego jako tzw. faza 
wielkowiejska, silnie osadzona w tradycji „łużyckiej”, kiedy dochodzi do 
zmiany w sferze wierzeń i zróżnicowania konstrukcji grobów i form na
czyń. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że naczynia z osad obu kultur nie 
wykazują istotnych różnic.

Obszar środkowo- i wschodniopomorski dystansuje się od zachodnio
pomorskiego pod wieloma względami. Przede wszystkim na Pomorzu 
Wschodnim w strefie Pobrzeża Koszalińskiego dominują ciałopalne groby 
kurhanowe kultury łużyckiej, a inwentarze grobowe są znacznie uboższe.

Cmentarzyska okresu Ha C zawierają zarówno cechy schyłkowo- 
łużyckie, jak i wczesne cechy „pomorskie”, z przewagą tych ostatnich. 
Kwestia pewnego przypisywania zabytków fazy wielkowiejskiej konkret
nej kulturze nie została jednoznacznie rozwiązana. W literaturze przed
miotu odnajdujemy dwie przeciwstawne opcje. Główną przyczyną jest 
niedostateczny stan badań wykopaliskowych większej liczby stanowisk 
badanych kompleksowo, a także brak precyzyjnie określonych wyznacz
ników kulturowych (Podgórski 1992; Krzysiak 2005). Jest to zapewne 
faza przejściowa i stanowiska z tego okresu należy określić jako „łużycko- 
-pomorskie” (Malinowski 1990: 324).

Na terenie gminy Sławno cmentarzyska z fazy wielkowiejskiej odkry
te zostały m.in. w: Żukowie Sławieńskim (stan. 2), gdzie na cmentarzy
sku płaskim pod wspólnym brukiem kamiennym były popielnice dwu- 
stożkowate łużyckie i amfory fazy wielkowiejskiej, a także zabytki 
brązowe (Kostrzewski 1958: 345), Warszkowie, gdzie w popielnicy znale
ziono szpilę żelazną z główką zwiniętą w uszko, która jest w Muzeum
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w Koszalinie20, Starym Krakowie, gdzie na cmentarzysku kurhanowym 
z okresu rzymskiego odkryto łużyckie groby jamowe (?). Trzeba jeszcze 
wspomnieć o cmentarzyskach we Wrześnicy, Bobrowicach, Janiewicach 
i Tychowie Sławieńskim, odkrytych przypadkowo w latach 20. i 30. XX 
wieku, o których wspomina von Kleist (1955: 27, 36).

Młodsza faza wczesnej epoki żelaza (Ha D) przynosi szereg wydarzeń 
politycznych. Od połowy VI wieku p.n.e. nastąpiło niespodziewane zała
manie się osadnictwa kultury łużyckiej. Oprócz przyczyn klimatycznych 
również napływ koczowniczych Scytów ze stepów nadczarnomorskich do 
Kotliny Karpackiej i ich łupieżcze wyprawy doprowadziły do załamania 
dotychczasowych struktur i przede wszystkim do przerwania szlaków 
handlowych ze światem środkowonaddunajskim (Chochorowski 1999: 
323). Równocześnie z północy płynęły nowe prądy kulturowe, których 
reprezentantem była kultura pomorska. Z Pomorza Gdańskiego rozprze
strzeniła się ona na całe Pomorze Środkowe, Kujawy, Ziemię Nadnotec- 
ką, Wielkopolskę i Śląsk.

Gospodarka tej ludności w większości bazowała na hodowli zwierząt 
niż na uprawie roli, a to z kolei umożliwiło częstsze zmiany miejsca poby
tu. Stąd też duża liczba małych osad i cmentarzysk odkrywanych w trak
cie badań powierzchniowych i ratowniczych. Dominują mniejsze nekro
pole z charakterystycznymi grobami skrzynkowymi, wewnątrz których 
znajdują się popielnice, niekiedy pięknie zdobione lub posiadające wize
runek twarzy (nos, oczy, usta, uszy), czasami upiększonej ozdobami 
z brązu, szkła czy bursztynu. Najczęstszą formą naczyń w klasycznej 
fazie tej kultury (Ha D) są popielnice baniaste o chropowatej dołem po
wierzchni i wygładzonych szyjkach, popielnice gruszkowate, niekiedy 
czernione, zdobione ornamentem figuralnym lub linearnym, nakryte zdo
bionymi pokrywami czapkowatymi, czasami zaopatrzone w uchwyt na 
wierzchołku, jak to miało miejsce np. na cmentarzysku w Warszkowie, 
stan. 3.

Charakterystyczne groby skrzynkowe zarejestrowano dotychczas 
w 13 miejscowościach gminy Sławno, a w obrębie paru z nich wystąpiło 
po kilka cmentarzysk, np.: Tychowo Sławieńskie - 7, Stary Kraków - 3, 
Wrześnica - 4, Bobrowiczki - 3, Warszkowo - 4, Sławno - 3, Warszków- 
ko, Janiewice, Żukowo i Łętowo - po 2 cmentarzyska. W kilku wypad
kach w obrębie cmentarzysk odkryto także pozostałości osad kultury po
morskiej (Bobrowice, Janiewice, Rzyszczewo, Tychowo). Najczęściej to 
przypadek sprawiał, że natrafiano na płyty kamienne grobów, niszczo
nych podczas wybierania piasku ze żwirowni, przy budowie dróg lub przy

20 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 421/S.
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pracach leśnych. Cmentarzyska tej ludności najczęściej spotyka się na 
nasłonecznionych niewielkich pagórkach w pobliżu wody.

Tak jak wszędzie na Pomorzu również i na terenie gminy Sławno na 
pierwsze odkrycia grobów natrafiano już w końcu XIX wieku, kiedy roz
wijano programy budowy kolei, zabudowań dworskich, kościołów i innych 
inwestycji, do których realizacji potrzebny był kamień i piasek. Najczę
ściej wiadomości o odkryciach docierały najpierw do właścicieli majątków 
lub nauczycieli wiejskich, którzy z zasady zabezpieczali odkrycia, powia
damiając równocześnie powiatowych opiekunów zabytków lub Konserwa
tora Zabytków w Szczecinie albo Muzeum Prowincjonalne w Szczecinie 
czy też regionalną placówkę muzealną, jeżeli taka była już zorganizowa
na. Zabytki z odkrytych cmentarzysk trafiały w pierwszym rzędzie do 
Muzeum w Szczecinie lub do kolekcji prywatnych, w późniejszym czasie 
zabytki przekazywano do Heimatmuseum Rügenwalde (Muzeum Regio
nalne w Darłowie), gdzie starannie opiekował się nimi kierownik Karl 
Rosenow (Skrzypek: 1997 40-52; 2001: 133; Łysiak 2002). Wiele stano
wisk kultury pomorskiej nie posiada daty i okoliczności odkrycia oraz 
wiadomości o losach zabytków. Niestety, ostatnia wojna spowodowała 
zniszczenie wielu zbiorów muzealnych na Pomorzu, w tym również obiek
tów będących w dawnym Muzeum Krajowym (Landesmuseum) w Szcze
cinie.

Najwcześniej odkrytym cmentarzyskiem grobów skrzynkowych na te
renie gminy Sławno jest cmentarzysko w Starym Krakowie, gdzie przy
padkowo w pobliskim lesie natrafiono w 1874 roku na cztery groby 
skrzynkowe, a w nich popielnice o gładzonych powierzchniach zewnętrz
nych. W jednej z popielnic wśród przepalonych kości ludzkich znaleziono 
niebieski paciorek szklany i ozdoby brązowe, w które wyposażony był 
zmarły. Zabytki trafiły do Muzeum w Berlinie (Lissauer 1887: 114). Na 
kolejne groby w pobliżu tej miejscowości natrafiono w latach 20. i 30. 
XX wieku.

W 1925 roku na polu należącym do gospodarza Achtermanna, usytu
owanym około 1 km na południowy wschód od wsi (stan. 3), podczas prac 
polowych dokonano odkrycia grobu skrzynkowego z obstawą kamienną, 
wewnątrz którego znajdowały się dwa naczynia z kośćmi, m.in. popielni
ca wazowata o czernionej powierzchni, zdobiona pionowymi kreskami 
i dolepianymi trzema guzkami w górnej części, przykryta zdobioną po
krywą czapkowatą, a także fragment drugiej popielnicy. Uratowane za
bytki są obecnie w zbiorach koszalińskiego muzeum.

Następnym odkryciem było znalezisko z czerwca 1939 roku. Na polu 
położonym na wschód od mostu na rzece Wieprzy, należącym niegdyś do 
nadleśnictwa w Starym Krakowie, oddalonym około 250 m na północny
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wschód od wsi, woźnica Genn podczas robót ziemnych natrafił na kon
strukcje trzech grobów skrzynkowych kultury pomorskiej, wewnątrz któ
rych były popielnice z kośćmi przykryte pokrywami. Do budowy jednego 
grobu został użyty kamień Żarnowy. Naczynia przekazano wówczas do 
Muzeum w Darłowie, obecnie brak wiadomości o ich losie. Według Klei
sta na tym samym stanowisku (stan. 2) odkryto także dwa groby jamowe 
z późnego okresu lateńskiego (Kleist 1955: 21).

Wiele cmentarzysk kultury pomorskiej, o których mamy archiwalne 
wiadomości i doniesienia z publikacji von Kleista, zlokalizowano w pobli
żu Tychowa Sławieńskiego. Prawie żadne nie ma ścisłej lokalizacji. Około 
roku 1878 natrafiono na rozległe cmentarzysko grobów skrzynkowych 
(stan. 3), liczące około 60 obiektów zawierających po 1 do 3 popielnic ba
niastych przykrytych pokrywami; mamy informację tylko o jednej -
0 schropowaconym brzuścu i gładzonej szyjce przykrytej solidną pokrywą 
czapkowatą (Kunkel 1931: 62, tabl. 69). Brak wiadomości o losach bardzo 
licznego zapewne materiału zabytkowego.

W latach 1925-1933 w pobliżu Tychowa natrafiono na sześć cmenta
rzysk z grobami skrzynkowymi, o których donosiła lokalna gazeta 
„Schlawer Zeitung” w 1927 roku. Jedno z cmentarzysk (stan. 15) usytu
owane na polu kowala Soike, odkryte przypadkowo przez niejakiego Rein
holda Unnascha w marcu 1925 roku, badał wykopaliskowo D. von Kleist 
w 1933 roku. Odsłonięto wówczas 11 grobów skrzynkowych, a w nich od
1 do 3 popielnic przykrytych pokrywami czapkowatymi, z których jedna 
zawierała paciorki szklane barwy niebieskiej. Popielnice datowane na 
wczesny i środkowy okres lateński znajdują się obecnie w Muzeum 
w Koszalinie (Kleist 1933, ryc. 8: 4; 1955: 36, tabl. 17: 3; Malinowski 
1981b: 177).

Na południowy wschód od Warszkowa, na niewielkim wzniesieniu 
nazywanym niegdyś Dębową Górą (Eichberg), po północnej stronie polnej 
drogi łączącej wieś z kolonią Warszkowo, na polu gospodarzy: Rossenowa, 
Nehringa i K. Haase, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzyska z okresu 
przedrzymskiego i wczesnorzymskiego (stan. 4), w 1926 roku również 
natrafiono na groby kultury pomorskiej (wg Kleista stan. 2). Badania 
wykopaliskowe typu ratowniczego prowadził tam von Kleist w latach 
1929-1930 i 1932-1933, odkrywając 10 grobów, w tym: pięć skrzynko
wych, cztery popielnicowe obsypane resztkami stosu i jeden popielnicowy 
w obstawie kamiennej. Uratowano szereg fragmentów popielnic, pokryw 
i przystawek. Wśród kości znaleziono fragment żelaznej szpili z główką 
zwiniętą w uszko (Kleist 1955: 22; Malinowski 1981: 136).

Na innym wzniesieniu w pobliżu Warszkowa określanym niegdyś 
Heidberg, położonym około 150 m na północ od cmentarza wiejskiego,
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Ryc. 13. Zabytki z okresu halsztackiego, późnolateńskiego, wczesno- i późnorzymskiego 
z gminy Sławno, a, d - Łętowo (MOPR), b - Janiewice (KPM), c - Tychowo Sławieńskie 
(WOR), e, f- Stary Kraków (WOR-POR), g - Bobrowiczki (KPM), h - Warszkowo (KPM).

Rys. B. Kammer
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w latach 1932, 1933, 1937 i 1939 natrafiono na groby skrzynkowe, któ
rych w sumie naliczono 10 (stan. 3). Pozyskano wiele różnokształtnych 
popielic o powierzchniach jasnobrązowych i czernionych, nakrywanych 
pokrywami czapkowatymi, misami i talerzami krążkowatymi. Wśród 
popielnic znaleziono duże naczynie o prawie kulistym brzuścu z dwoma 
uchami w części górnej nakryte misą z pincetą brązową (ryc. 13h), które 
Józef Kostrzewski zalicza do fazy wielkowiejskiej kultury pomorskiej 
(Kostrzewski 1958: 360, zestawienie 59). Wiele z tych naczyń znajduje się 
w koszalińskim muzeum (Hoffmann 1982: 78-79). Niezbyt jasno rysuje 
się znalezisko grobu popielnicowego w Warszkowie, w którym miała być 
popielnica nakryta pokrywą czapkowatą zdobioną wyobrażeniem twarzy 
ludzkiej, o której dwukrotnie pisze Otto Kunkel ze Szczecina (Kunkel 
1932: 117; 1938: 325). Brak jest bliższej lokalizacji stanowiska i miejsca 
zdeponowania zabytku.

W pobliżu wsi Rzyszczewo, około 150 m na południe od szosy Rzysz- 
czewo-Bobrowice i około 400 m na wschód od drogi polnej Rzyszczewo- 
Smardzewo, przy wybieraniu kamieni, przypadkowo, odkryto w 1930 
roku groby skrzynkowe obwarowane kamieniami. Po paru latach, w 1934 
roku robotnicy z majątku w Rzyszczewie - Neumann i Las w obecności 
inspektora Krefta z Rzyszczewa natrafili przy wywożeniu kamieni na 
kilka grobów skrzynkowych. W sumie odkryto trzy groby, we wnętrzu 
których były: popielnice w przybliżeniu dwustożkowate z wysokimi szyj
kami, nakryte pokrywami czapkowatymi (ryc. llb, c), popielnica bania
sta z dwoma uszkami przykryta misą, wewnątrz której znaleziono pa
ciorki szklane, ułamki brązowych i żelaznych kółek drucikowatych, 
a także popielnica o kulistym brzuścu (ryc. Ile). Te ostatnie naczynia 
wraz z wyposażeniem należy bezsprzecznie zaliczyć do fazy wielkowiej
skiej kultury pomorskiej i datować na wczesny okres halsztacki (Ha C).

Podobne cmentarzysko (stan. 4) z materiałami ceramicznymi fazy 
wielkowiejskiej odkryto przypadkowo w 1934 roku w pobliżu Janiewic 
(brak bliższej lokalizacji). W grobie skrzynkowym znajdowały się dwie 
popielnice o schropowaconym brzuścu, zdobione karbowaną linią, przy
kryte pokrywami. Obok leżał talerz krążkowaty, na którym stał kubek 
uchaty, a obok dzban z uchem z lśniącą czarną powierzchnią zdobiony 
w górnej części brzuśca dookolnymi liniami, półkolistymi festonami i po
trójnymi pasmami pionowych zgrubień (ryc. 13b). Na innym cmentarzy
sku w tej samej miejscowości natrafiono też w latach 30. XX wieku na 
dwa groby skrzynkowe dwupopielnicowe datowane na La A-B (Kleist 
1955: 27). Naczynia z Janiewic znajdują się w Muzeum w Koszalinie. 
Archeolog Józef Kostrzewski czarne naczynie z Janiewic umiejscawia 
w późnej epoce brązu i uważa, że zostało znalezione na osadzie kultury 
łużyckiej (Kostrzewski 1958: 273).
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Na cmentarzysko o zbliżonej chronologii natrafiono w końcu XIX wie
ku (przed 1893 rokiem) w pobliżu Sławna (stan. 6), o którym już wcześ
niej wspominałem przy omawianiu kultury łużyckiej. Groby popielnicowe 
obsypane szczątkami stosu, a w nich popielnice i przedmioty brązowe, 
zabezpieczył i przekazał do Muzeum w Szczecinie Kurt Wrede, radca 
budowlany ze Sławna (Hoffman 1982: 67-68). W latach 20. XX wieku 
(1925 rok) dwa groby skrzynkowe datowane na Ha D odsłonięto przypad
kowo na polu gospodarza Lange, leżącym przy szosie Sławno-Sławsko 
(stan. 7). Oprócz fragmentów popielnicy z pokrywą znaleziono zdobione 
brązowe szczypce z szerokimi ramionami zaopatrzone w przesuwkę, któ
re są w koszalińskich zbiorach.

W bezpośrednim sąsiedztwie Sławna w paśmie niewielkich wzniesień 
rozciągających się na południe od wsi Bobrowiczki Ernst Völske odkrył 
przypadkowo w 1933 i 1934 roku, w trzech różnych miejscach (stan. 2, 
3, 5), pojedyncze groby skrzynkowe zawierające popielnice z pokrywami. 
Naczynia przekazano do szkoły w Bobrowiczkach, jednak dalszy los ich 
nie jest znany (Kleist 1955: 30; Malinowski 1979: 46).

Na schyłkowy okres rozwoju kultury pomorskiej (La A-B) datowane 
jest cmentarzysko w Łętowie (stan. 7). Odkrycie grobu skrzynkowego 
z popielnicą przykrytą zdobioną pokrywą dokonano przypadkowo w 1934 
roku (ryc. lid). Brak jest ścisłej lokalizacji znaleziska, natomiast wiado
mo, że popielnica trafiła do Muzeum Regionalnego w Darłowie (nr inw. 
883). W roku następnym (1935), w innym miejscu(?) w okolicach Łętowa, 
odkryto również grób skrzynkowy, jednostkowy, z popielnicą czapkowatą 
(Malinowski 1981a: 98).

We Wrześnicy w latach 1930—1933 natrafiono w czterech miejscach 
na groby skrzynkowe z popielnicami21. Groby znajdowano przypadkowo 
przy pracach ziemnych, jak to miało miejsce w czerwcu 1930 roku w polis- 
kiej żwirowni, położonej około 1 km na zachód od wsi Wrześnica (stan. 2), 
kiedy to rolnik Otto Böttcher wybierając piasek na potrzeby gospodar
stwa odsłonił grób skrzynkowy z popielnicą, którą przekazał szkole we 
Wrześnicy. Podobnego odkrycia dokonano w 1933 roku na północ od 
Wrześnicy, bezpośrednio po prawej stronie linii kolejowej Słupsk-Sławno, 
gdzie odkryto również grób skrzynkowy z popielnicą (stan. 1). Na inne 
dwa cmentarzyska natknięto się przy pracach polowych również w latach 
30. Pierwsze położone było około 1 km na południe od wsi (stan. 3), 
a drugie w miejscu określonym jako „okolice Wrześnicy” (stan. 4). Pozy
skane popielnice przekazano wówczas również do szkoły we Wrześnicy, 
ale co się z nimi stało po wojnie - nie wiadomo (Malinowski 1981b: 165).

21 Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka nr 425/S.
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Przypadkowego odkrycia cmentarzysk dokonano również w Warsz- 
kówku w 1931 roku (stan. 3 i 4). W dwóch miejscach bliżej niezlokalizo- 
wanych natrafiono w sumie na cztery groby skrzynkowe jednopopielico- 
we, z których jeden wyposażony był w przystawki gliniane (stan. 4). 
Naczynia znajdowały się niegdyś w Muzeum w Darłowie, obecnie w Mu
zeum w Koszalinie (Kleist 1955: 30; Malinowski 198lb: 137).

Po II wojnie światowej badania wykopaliskowe na cmentarzysku lud
ności kultury pomorskiej przeprowadzono w 1988 roku w pobliżu miej
scowości Brzeście (stan. 13). Archeolodzy z IP UAM w Poznaniu odsłonili

Ryc. 14. Brzeście, gm. Sławno, stan. 13. Popielnica z pokrywą z grobu skrzynkowego nr 12
(Krajewski, Marciniak 1989/1990)
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24 obiekty, z czego siedem to groby skrzynkowe i popielnicowe z kon
strukcjami kamiennymi, pozostałe natomiast to groby jamowe bezpopiel- 
nicowe i jamy użytkowe związane z działalnością nekropolii.

Najciekawszy jest grób nr 12, zawierający dwie popielnice nakryte 
pokrywami (jedna zdobiona), gdzie wśród przepalonych kości znaleziono 
paciorki szklane i ozdoby brązowe (ryc. 9a i 14). Stanowisko nr 13 
w Brześciu jest przykładem cmentarzyska, na którym występują różno
rodne formy pochówków, datowanych na okres halsztacki D do środko
wego okresu przedrzymskiego (Krajewski, Marciniak 1989/1990).

Ludność kultury pomorskiej odznaczała się szczególnymi zdolnościa
mi w zakresie metalurgii brązowej. „Rzemieślnicy pomorscy” potrafili 
wykonywać tak okazałe ozdoby, jak napierśniki zbudowane z kilku lub 
kilkunastu zdobionych pierścieni, uchodzące za arcydzieła produkcji me
talurgicznej, a także ozdoby obręczowe puste wewnątrz (nagolenniki), 
bransolety brązowe lub żelazne czy też naszyjniki ośmiograniaste i koł- 
nierzowate z płyt, wszystkie datowane na okres halsztacki D, będące czę
ściowo importami „nordyjskimi” lub wyrobami miejscowymi (Łuka 1982: 
210-211).

Najczęstszymi narzędziami były: siekierki z tulejką, brązowe i żelaz
ne, noże żelazne z nitami brązowymi do rękojeści, żelazne brzytwy trape- 
zowate, półkoliste i półksiężycowate, sierpy brązowe i żelazne oraz 
szczypce brązowe i żelazne z trójkątnie rozszerzonymi końcami, najczę
ściej zaopatrzone w przesuwkę dla lepszego zwierania się końców (Ko- 
strzewski 1966: 87-89). Gromadne znaleziska niektórych tego typu 
przedmiotów odkryto w dwóch „skarbach” zlokalizowanych: jeden na 
obrzeżach Sławna, drugi w granicach wsi Bobrowiczki (stan. 1 i 4).

Pierwszego odkrycia dokonał przypadkowo w 1933 roku rolnik Ernst 
Völske (ten, który znalazł też groby skrzynkowe), w obecności nauczyciela 
z Bobrowiczek Hannemanna, na swoim polu usytuowanym na południe 
od Sławna, przy rozwidleniu dróg polnych prowadzących do Bobrowiczek 
i Smardzewa (stan. 1). Znaleziono wówczas: a) brązowy napierśnik szla
chetnie spatynowany, składający się z szesnastu rozwartych pierścieni 
o przekroju płaskosoczewkowym (siedemnasty, najmniejszy, nie zachował 
się), ujętych prostokątną klamrą, zdobionych grupami kresek poprzecz
nych, ukośnych oraz poprzecznie zakreskowanymi lukami (Tabl. II: A), 
b) żelazną siekierkę o długości 15 cm z okrągłą w przekroju tulejką 
(ryc. 13g), c) szczypce brązowe z szerokimi uchwytami, d) cztery brązowe 
bransolety otwarte o średnicy od 10 do 12,5 cm ze zwężającymi się koń
cami, z których trzy posiadają ślady zdobienia.

Odkryty „skarb” mógł być zakopany przez wędrownego wytwórcę 
w chwili zagrożenia, na co wskazuje stan bardzo dobrze zachowanych
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przedmiotów z brązu, pokrytych zielonkawą patyną. Niecodzienne znale
zisko odnotowały gazety lokalne i pomorskie22.

Wszystkie przedmioty przekazano wówczas do Muzeum Prowincjo
nalnego w Szczecinie, gdzie wykonano kopie z brązu i żelaza, które na
stępnie przekazano do Muzeum Regionalnego w Darłowie (Petersen 
1940: 145, tabl. 382; Kleist 1955: 30, tabl. 13: 1; Kostrzewski 1966: 88, 
ryc. 47: 6). Kopie dzisiaj znajdują się w Muzeum w Koszalinie.

Drugi „skarb” odkryto w 1934 roku w podobnych okolicznościach, też 
na polu i w obecności gospodarza Ernsta Völske. Pole usytuowane jest 
w odległości około 200 m od poprzedniego znaleziska, bliżej Sławna i stąd 
też umieszczone jest w literaturze pod tą miejscowością (Kleist 1955: 34). 
Znaleziono wówczas siekierkę żelazną o długości 13,5 cm z tulejką
0 przekroju prostokątnym, stanowiącą import z terenów kultury łużyc
kiej, oraz sierp żelazny o długości 33 cm z półkolistym ostrzem i dolnym 
końcem (trzonkiem) odgiętym pod kątem prostym (Kleist 1955: 34, tabl. 
13: 2). Zabytki również trafiły do ówczesnego Muzeum w Szczecinie, na
tomiast kopie żelazne do Muzeum w Darłowie. Kleist sugeruje, że ten 
„skarb” można byłoby łączyć ze znaleziskiem z Bobrowiczek, bowiem zo
stał okryty w pobliżu tamtego, w odległości 200 m - po prostu przez orkę 
przedmioty mogły zostać rozwleczone. Jednak w swojej pracy umieszcza 
znaleziska oddzielnie. Niekiedy archeolodzy łączą te znaleziska w jeden 
depozyt zaznaczając go pod miejscowością Sławno (stan. 4), „gubiąc” po 
drodze część zabytków z pierwszego i drugiego „skarbu” (Hoffmann 1982: 
66-67).

Napierśniki kultury pomorskiej stanowią ozdobę o stosunkowo skom
plikowanej budowie, bardzo oryginalną i atrakcyjną, noszoną w momen
tach uroczystych przez członków wspólnoty plemiennej, wyróżniających 
się w grupie. Stanowiska, na których zarejestrowano napierśniki w Pol
sce, odkrywane były niemal wyłącznie w skarbach złożonych z ozdób
1 narzędzi. Największe zagęszczenie znalezisk znajduje się w strefie pasa 
przymorskiego na terenach dawnych powiatów lęborskiego, puckiego, 
gdańskiego oraz kartuskiego. Ponieważ obszary te są jednocześnie koleb
ką kultury pomorskiej, przypuszcza się, że tam właśnie zaczęto wytwa
rzać te nietypowe ozdoby (Łuka 1963: 242). Poza wymienionym skupi
skiem pomorskim spotyka się też pojedyncze napierśniki na terenie 
Pomorza Środkowego (Skrzypek 2004: 61), w pobliżu doliny Noteci, War
ty i Bzury. Kilka pojedynczych ozdób odkryto w Brandenburgii, w Bawa
rii, a także w Skandynawii (Gotlandia) i Norwegii (Kamińska 1991-

22 Informacja o skarbie znalazła się m.in. w gazetach: „Jurnal=Anzeiger” (13.04.1933) 
i „Ostpommersche Heimat” (nr 15 z września 1933).
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1992). Znaleziska te łączone z wczesną fazą rozwoju kultury pomorskiej 
synchronizowaną z podokresem Ha D potwierdzają wymianę handlową 
pomiędzy kulturą nordyjską a kultura pomorską (Łuka 1982: 21).

Osad i obozowisk ludności horyzontu „łużycko-pomorskiego” bada
nych wykopaliskowo lub sondażowo na terenie gminy Sławno znamy 
niewiele. Są to wspomniane już wcześniej osady w Sławsku, stan. 24 
i Warszkowie, stan. 27, a także rozpoznane w łatach 30. XX wieku osady 
i obozowiska w: Warszkówku (stan. 2), Bobrowicach (stan. 5) i Janiewi- 
cach (stan. 12), gdzie odsłonięto zarysy półziemianek oraz budowli na
ziemnych o konstrukcji sumikowo-łątkowej (Sławno, stan. 24), piec garn
carski (Warszkówko) czy też ułamki grubościennej ceramiki naczyniowej 
i polepę do wylepiania ścian budowli mieszkalnych. Chronologicznie osa
dy te funkcjonowały od co najmniej schyłkowego okresu epoki brązu 
(V EB) do środkowego okresu przedrzymskiego (SOPR).

Podczas badań weryfikacyjno-powierzchniowych w ramach AZP w la
tach 80. XX wieku (W. Rączkowski i A. Weber) zlokalizowano około 100 
obozowisk, osad, punktów i śladów osadniczych przypisywanych działal
ności ludności „łużycko-pomorskiej” o szerokiej chronologii, od wczesnego 
okresu halsztackiego do środkowego okresu lateńskiego. Z tych najważ
niejszych należy wymienić tylko niektóre osady i większe punkty osadni
cze, m.in. w: Gwiazdowie (stan.: 14, 28, 41, 46, 54), Janiewicach (stan.: 
12, 13, 14, 35), Kwasowie (stan. 26), Łętowie (stan.: 19, 20, 24, 27, 42, 
44), Bobrowicach (stan. 5, 15), które były brane pod uwagę w rozważa
niach nad strukturą społeczną populacji pradziejowych na obszarze środ
kowego dorzecza Wieprzy.

Z różnego rodzaju statystycznych obliczeń, biorąc pod uwagę wielkość 
zasiedlonego terenu gminy Sławno oraz liczbę skupisk osadniczych 
w okresie halsztackim (osada + cmentarzysko), wynika, że wielkość gru
py użytkującej jedno stanowisko wynosiła około 18 osób przy zakładanej 
gęstości zaludnienia 3 osoby na 1 km2. Podstawową komórkę w społecz
nościach „łużycko-pomorskich” w tym okresie pradziejów stanowiły małe 
rodziny, dwu lub trzypokoleniowe, które łączyły się w większe rodziny 
funkcjonalne, czyli wspólnoty terytorialno-gospodarcze (Ostoja-Zagórski 
1982).

Schyłkowy okres rozwoju kultury pomorskiej przypada na wczesny 
i środkowy okres lateński (La A-B), tj. na lata 400-150 p.n.e. Posuwająca 
się w ciągu wczesnego okresu lateńskiego w głąb terytorium kultury łu
życkiej i oddalająca się od swoich pierwotnych siedzib na Pomorzu Gdań
skim ludność kultury pomorskiej wchodziła w związki krwi z ludnością 
kultury łużyckiej i stopniowo roztapiała się w konglomeracie związków 
różnych grup lokalnych. Uwidacznia się to w zakresie zmian dotychcza-
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sowych form naczyń, ornamentu na ceramice i budowy grobów. Wiele 
stanowisk kultury pomorskiej z terenów gminy Sławno, które zostały 
tutaj wymienione, ma swoją ciągłość kulturową od okresu Ha D, a nawet 
na niektórych stanowiskach od Ha C aż do II wieku p.n.e., czyli w głąb 
starszego okresu przedrzymskiego (SOPR).

2.6. Kultury schyłku starożytności

W młodszym okresie przedrzymskim (MOPR) zwanym też późno- 
lateńskim docierają na Pomorze wpływy wysoko rozwiniętej kultury „cy
klu celtyckiego” z terenów południowo-zachodniej Europy. Nastąpił czas 
głębokich przemian, których wynikiem była nowa sytuacja kulturowa, 
doprowadzająca do powstania ugrupowań kultury oksywskiej (od stano
wiska na Oksywiu), zajmującej Pobrzeże i Pojezierze Drawskie, a także 
Powiśle i Ziemię Chełmińską. Dla tych ugrupowań wspólną cechą ob
rządku pogrzebowego było składanie spalonych szczątków w grobach 
jamowych bezpopielicowych i popielnicowych oraz wkładanie do grobów 
elementów uzbrojenia, niekiedy narzędzi i ozdób. Żelazo było najczęściej 
stosowanym metalem.

Gęstość sieci osadniczej na Pomorzu w porównaniu z sytuacją w okre
sie halsztackim była jednak zdecydowanie mniejsza. Podstawą egzysten
cji tych plemion było rolnictwo i hodowla, uzupełniane zbieractwem, a w 
rejonie Pobrzeża i Pojezierza zapewne też rybołówstwem.

Analizując zestawienia kartograficzne znalezisk z Pobrzeża Koszaliń
skiego (Słowińskiego) dotyczące okresu od przełomu II/I wieku p.n.e. aż 
do schyłku okresu rzymskiego, zauważa się wyraźne skupienie stanowisk 
głównie nad rzekami skłonu dobałtyckiego (Machajewski 2003: 140). 
W obrębie środkowego dorzecza Wieprzy, obejmującego m.in. obszar gmi
ny Sławno, wystąpiło kilka bardzo ważnych dla nauki stanowisk archeo
logicznych z okresu późnolateńskiego i rzymskiego, które w jakiś sposób 
umożliwiają rekonstrukcję sytuacji osadniczej schyłku starożytności.

Najciekawszych materiałów dostarczyło cmentarzysko z przełomu er 
w Warszkowie (stan. 4), na którym badania wykopaliskowe przeprowa
dził Diether von Kleist w 1929 roku i kontynuował je w roku 1930. Kil
kanaście ostatnich pochówków odkryto jeszcze w 1933 roku. Przebadał on 
dużą przestrzeń wzniesienia nazywanego Dębową Górą (Eichberg), poło
żoną pomiędzy wsią a kolonią Warszkowo, gdzie już w 1916 roku na polu 
rolnika Haasego odkryto pierwszy grób ciałopalny pod brukiem kamien
nym, z którego zachowała się mała czarka gliniana, miecz jednosieczny 
rytualnie zgięty, zapinka oczkowa i szklany paciorek z wtopioną złotą 
blaszką.
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Badania wykopaliskowe były prowadzone równoległymi pasami na 
polach wspomnianego już Karla Haasego, Friedricha Hermanna, Nehrin- 
ga i Rossenowa, lecz pomimo to nie udało się dokładnie określić rozmia
rów badanego cmentarzyska. Oprócz grobów z okresu późnolateńskiego 
i rzymskiego, z których pozyskano 239 pochówków, odkryto przynajmniej 
10 grobów skrzynkowych kultury pomorskiej, zlokalizowanych głównie 
na polu Rossenowa i w rozproszeniu na terenie gruntów innych rolników.

Ryc. 15. Warszkowo, gm. Sławno. Naczynia i zabytki żelazne z cmentarzyska, stan. 4 
(MOPR-WOR) (Wołągiewicz 1966: 255)



160 I. Skrzypek

Rye. 16. Warszkowo, gm. Sławno. Zabytki brązowe i żelazne z cmentarzyska, stan. 4 
(MOPR-WOR) (Wołągiewicz 1966: 254)

Wśród 239 grobów późnolateńskich i rzymskich tylko 122 pochówki były 
wyposażone w naczynia, ozdoby i broń, z których najokazalsze to: miecze 
żelazne rytualnie zgięte i wkładane do naczyń (popielnic), żelazne groty 
oszczepów, noże, części okucia tarczy (umba) oraz duża liczba zapinek 
brązowych i żelaznych, szczypce, igły, brzytwy, sprzączki, paciorki szklą-
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ne, przęśliki gliniane itp. (ryc. 15, 16). Pozostałe groby to jamy ze spale
nizną i przepalonymi kośćmi bez wyposażenia (Wołągiewicz 1966).

Materiały zabytkowe, głównie zapinki, pozwoliły na wyróżnienie pię
ciu faz (A-E) użytkowania cmentarzyska i wydatowania tej nekropoli na 
okres od II wieku p.n.e. do II wieku n.e. Cząstkowe wyniki tych badań 
były publikowane przez D. von Kleista (1933, 1955), D. Bohnsacka (1938: 
20-22, 54-58), M.D. i R. Wołągiewiczów (1963: 102-104), natomiast peł
nego opracowania całego cmentarzyska dokonał Ryszard Wołągiewicz 
(1966).

Kolejne badania archeologiczne w rejonie Warszkowa rozpoczęły się 
po wojnie, najpierw powierzchniowe w ramach AZP w 1982 roku, a na
stępnie wykopaliskowe pod kierunkiem Włodzimierza Rączkowskiego 
w latach 1984-1991. Były to badania na osadach z późnego okresu lateń
skiego i wczesnorzymskiego (stan. 26, 27, 30), zarejestrowanych pod 
miejscowością Warszkowo, które w trakcie prac dostarczyły także śladów 
dość intensywnego osadnictwa z różnych okresów pradziejowych.

Na stanowisku nr 26 odsłonięto około 230 obiektów współczesnych 
grobom na cmentarzysku Warszkowo (stan. 4) oraz 33 obiekty z okresu 
wczesnośredniowiecznego i jeden obiekt z wczesnej epoki żelaza (Ka
sprowicz 2003: 13). Na stanowisku nr 27 przebadano obszar 12 arów, 
rejestrując 355 obiektów archeologicznych (mieszkalnych i gospodar
czych) z późnego okresu lateńskiego i wczesnorzymskiego oraz dwa wczes
nośredniowieczne groby szkieletowe. Na stanowisku nr 30, badanym 
w latach 1990-1991, zarejestrowano 160 obiektów archeologicznych, spo
śród których 97 datowanych jest na okres przełomu er, 36 na wczesną 
epokę żelaza i jeden na młodszą epokę kamienia (Kasprowicz 2003: 13).

Stanowiska te, oddzielone od siebie o około 350-400 m, zajmują nie
wielkie wzniesienia terenu na wschodniej krawędzi doliny rzeki Wieprzy. 
Na każdym ze stanowisk występują ślady po zabudowie mieszkalnej 
w postaci jam częściowo zagłębionych w podłoże i budynkach naziemnych 
o konstrukcji słupowej, a także ślady po obiektach gospodarczych, m.in. 
dymarkach, piecach garncarskich, paleniskach o różnej funkcji, datowa
nych materiałem ceramicznym na okres od I wieku p.n.e. aż do III wieku 
n.e. (Kasprowicz 2003: 23).

Z okresu późnolateńskiego i okresu wczesnorzymskiego odkryto i być 
może nieświadomie zniszczono w okresie międzywojennym sześć stano
wisk archeologicznych, w większości cmentarzysk, w obrębie Tychowa 
Sławieńskiego (stan. 6, 7, 9, 10, 14, 16), zlokalizowanych na południowy 
wschód od miejscowości, nad niewielką rzeczką Młynówką, dopływem 
Wieprzy. Na jednym ze stanowisk (7) odkryto trzy groby jamowe z bru
kami kamiennymi, w których znaleziono m.in.: trzy zapinki brązowe,
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sprzączkę brązową, szczyt tarczy, ornamentowaną końcówkę pasa, pacio
rek szklany, misę glinianą i różne fragmenty brązów, datowane na wczes
ny okres rzymski (Walenta 1980/1981: 164).

Z innych odkryć w Tychowie Sławieńskim pochodzą zdobione ułamki 
naczyń glinianych, przęślik i dwa rozcieracze kamienne (Kleist 1955: 36), 
a także okazały puchar gliniany z wysoką nóżką i uchem przewężonym 
o wysokości 20,5 cm z wczesnego okresu rzymskiego, znajdujący się obec
nie w koszalińskich zbiorach archeologicznych (ryc. 13c). W pobliżu 
cmentarzysk na wzniesieniach ponad doliną Młynówki, na jej piaszczy
stym brzegu, zlokalizowano rozległą osadę otwartą (stan. 10) poświad
czoną znaleziskami ułamków ceramiki, datowaną na przełom okresu 
późnolateńskiego i wczesnorzymskiego (Przewoźna 1971: 233).

W miejscowości Łętowo, około 300 m na południe od centrum wsi nad 
Jeziorem Łętowskim, odkryto przypadkowo w 1932 roku cmentarzysko 
z późnego okresu lateńskiego (stan. 6), na którym badania ratownicze 
przeprowadził archeolog H.J. Eggers z Muzeum Prowincjonalnego 
w Szczecinie. Odkrył on dwa groby z wyposażeniem. Pozyskano wówczas
m.in. żelazny grot oszczepu (włóczni) lancetowaty, z żeberkiem pośrodku
0 długości 27,6 cm, zdobiony wątkami wsuniętych kątów w rzędzie pio
nowym. Ornament pokrywał tylko najszerszą część liścia. Tulejka posia
dała dwa otwory po nicie do umocowania drzewca (Kleist 1955: 28, tabl. 
22: 1). Grot ten po odkryciu trafił do Muzeum w Szczecinie, skąd został 
wypożyczony do nowo powstałego (w 1931 roku) Muzeum Powiatowego 
w Łobzie (Kreisheimatmuseum Labes), gdzie otrzymał nr inw. 70 (Skrzy
pek 2004).

Z tego samego cmentarzyska, być może z grobu jamowego nr 2, mogą 
pochodzić także dwa kubki późnolateńskie ze zgrubiałymi brzegami
1 przewężonymi uchami o wysokości 10 i 11 cm, które dawniej były w Mu
zeum Regionalnym w Darłowie, a obecnie znajdują się w zbiorach archeo
logicznych Muzeum w Koszalinie (ryc. 13a, d). Pojedyncze skorupy na
czyń glinianych datowane na okres przedrzymski znaleziono w Łętowie 
w 1937 roku (stan. 5), jednak w bliżej nieokreślonym miejscu (Kunkel 
1937: 27). Nie wiadomo też z jakiego stanowiska w Łętowie pochodzi jesz
cze jeden późnolateński żelazny lancetowaty grot z niskim żeberkiem 
i nitem na tulejce o całkowitej długości 18,3 cm (mocno zniszczony), który 
jest w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Wołągiewiczowie 1963: 104).

Dobrze zachowany żelazny grot oszczepu znaleziony przed 1936 ro
kiem w miejscowości Bobrowiczki (stan. 4) był bogato zdobiony wytra
wianymi rombami. Po odkryciu przekazano go do Muzeum Regionalnego 
w Darłowie, jednak obecnie brak o nim wiadomości23. Znaczna część gro

23 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczki nr 1229 i 1306.
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tów oszczepów i włóczni z ornamentami wytrawianymi za pomocą kwa
sów roślinnych, a także dziryty zaopatrzone w zadziory i groty z falisto 
wycinanymi brzegami, będące najczęściej na wyposażeniu tarczowników 
ludności kultury oksywskiej na Pomorzu, znajdowane luźno, pochodzą 
zapewne ze zniszczonych wcześniej cmentarzysk. Są one produktami 
miejscowymi, pomorskimi, rozprzestrzeniającymi się drogą wymiany 
handlowej, przez Wielkopolskę na Śląsk i dalej aż na Ruś Halicką i na 
Wołyń (Kostrzewski 1966: 101).

We wszystkich okresach rejon Starego Krakowa stanowił obszar in
tensywnego osadnictwa różnorodnych grup ludzkich. Sprawiła to przede 
wszystkim meandrująca rzeka Wieprza i urozmaicony krajobrazowo te
ren oraz dobre gleby pokrywające rozległe terasy rzeki. Najlepiej rozpo
znane są liczne cmentarzyska datowane od młodszego okresu epoki brązu 
(IV EB) do późnego okresu rzymskiego (grupa dębczyńska). Z omawiane
go tutaj okresu późnolateńskiego odkryto w końcu lat 30. (przed 1939 
rokiem) dwa groby ciałopalne, jamowe, które zawierały wysmukłą, czer
nioną urnę z jednym iksowatym (przewężonym) uchem oraz ułamki in
nych naczyń i fragment zapinki brązowej. Warunki odkrycia nie są zna
ne, jednak wiadomo, że w tym miejscu (stan. 2) znaleziono także groby 
skrzynkowe KPM (Kleist 1955: 21).

Z młodszego okresu przedrzymskiego odkryto i prawdopodobnie 
zniszczono groby popielnicowe obsypane szczątkami stosu na terenie 
eksploatowanej żwirowni w Sławsku (stan. 1), usytuowanej na kulmina
cji zachodniego zbocza Wieprzy, w rozgałęzieniu szosy i drogi polnej ze 
Sławska do Sławna (Tabl. I: A). W tym miejscu ratownicze badania na 
cmentarzysku kultury łużyckiej z IV EB prowadził Diether von Kleist. 
W dawnym Muzeum Regionalnym w Darłowie znajdowała się niegdyś 
urna z tego cmentarzyska.

Następny etap przemian kulturowych i osadniczych na terenie gminy 
Sławno, przypadający na czasy od drugiej połowy I wieku n.e. do począt
ków III wieku n.e., łączy się z rozwojem kultury wielbarskiej. Była ona 
efektem przekształcenia się kultury oksywskiej pod wpływem inspiracji 
płynących ze strefy oddziaływań rzymskich, docierających wzdłuż dorze
cza Warty i Wisły, a także ze Skandynawii i Nadłabia. W aspekcie et
nicznym kultura ta, zapewne niejednorodna, skupiała miejscową spo
łeczność Wenetów, jakieś plemiona wczesnogermańskie i na pewno 
przybyłych ze Skandynawii Gotów i Gepidów, udających się na początku 
III wieku n.e. nad Morze Czarne (Wołągiewicz 1981).

W gospodarce we wczesnym okresie rzymskim nie nastąpiły radykal
ne zmiany. Rozwój dalekosiężnej penetracji politycznej prowadzonej 
przez Cesarstwo Rzymskie zaktywizował w znakomity sposób wymianę
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handlową. Pojawiły się wyroby pochodzenia obcego (importy), jedno
cześnie na miejscu wykonywano niektóre ich naśladownictwa. W kul
turze duchowej, zwłaszcza w obrządku pogrzebowym, nastąpiły zmiany. 
Upowszechniły się cmentarzyska birytualne (pochówki szkieletowe 
i ciałopalne), płaskie i kurhanowe. W sposobach wyposażenia zmarłych 
uwagę zwraca bogactwo stroju zmarłego, którego ozdabiano metalowymi 
detalami, wykonanymi z brązu, srebra, rzadziej ze złota, w postaci: zapi
nek, bransolet, szpil, okuć pasa, kolii paciorków szklanych i bursztyno
wych, a także zwyczaj wkładania do grobów naczyń, niekiedy brązowych 
lub szklanych, importowanych z terenów Imperium lub kolonii rzym
skich.

Cmentarzysko z wczesnego okresu rzymskiego zlokalizowano około 
750 m na północny zachód od Starego Krakowa (stan. 1) w bliżej niezna
nych okolicznościach. Przypadkowo odkryto tam grób jamowy, w którym 
było małe naczynie gliniane dwustożkowate, zdobione w górnej części 
brzuśca ornamentem linii poziomej i dwóch rzędów dołków kłutych. 
Oprócz naczynia znaleziono także kilka paciorków szklanych i emaliowa
nych, m.in. paciorki millefiori barwy niebiesko-żółto-fioletowej. Naczynie 
jest obecnie w Muzeum w Koszalinie (ryc. 13f).

Z miejscowości Noskowo pochodzą cztery naczynia gliniane, w tym
m.in. misa czerniona z przewężonym uchem i wyodrębnioną wysoką nóż
ką oraz grubościenne naczynie z iksowatym uchem i lekko schropowaco- 
nym brzuścem. Naczynia prawdopodobnie pochodzą ze zniszczonego 
cmentarzyska szkieletowego (stan. 1). Brakuje wiadomości o znalezi
skach (Kleist 1955: 31).

Z Żukowa Sławieńskiego znany jest ciałopalny grób jamowy, w któ
rym znaleziono zapinkę brązową z kapturkiem na sprężynkę, datowaną 
na starszy okres rzymski. Z tej miejscowości w Muzeum w Koszalinie 
znajdują się ułamki naczyń z okresu rzymskiego, jednak brak jest do
kładnej lokalizacji znalezisk.

Podobne cmentarzysko odkryto również w Starym Krakowie, z którego 
pochodzi małe naczynie wazowate o dwustożkowatym brzuścu i wychylo
nym wylewie, ornamentowane na brzuścu pasem linii rytych i ukośnych. 
W naczyniu datowanym na późny okres rzymski (grupa dęb czyńska) 
znaleziono małe żelazne kółka. Naczynie znajduje się w koszalińskich 
zbiorach (ryc. 13e). Kleist (1955: 21, tabl. 28: 4) wymienia je jako pocho
dzące ze stanowiska nr 4, które lokalizuje około 1 km na zachód od środ
ka wsi.

O intensywności osadnictwa kultury wielbarskiej na terenie gminy 
Sławno świadczą zlokalizowane w wyniku badań AZP ślady osadnictwa, 
obozowiska i osady w liczbie około 90 punktów osadniczych zarejestrowa
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nych głównie w rejonie Sławska, Łętowa, Żukowa Sławieńskiego, Tycho
wa, Bobrowic itp. (por. ryc. 3).

Przemiany kulturowe i osadnicze na przełomie wczesnego i późnego 
okresu rzymskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w uformowaniu się na 
Pomorzu Zachodnim nowego ugrupowanie kulturowego, jakim była grupa 
dębczyńska (nazwa od Dębczyna k. Białogardu, Machajewski 1995). 
Związane to było z przemieszczaniem się małych plemion germańskich 
wzdłuż dorzecza Odry, a nieco później wywędrowaniem plemion Gotów 
i Gepidów na tereny położone na północ od Morza Czarnego. Grupa dęb
czyńska była etnicznie mocno zróżnicowana, złożona ze społeczności
0 tradycji wenedzkiej (rodzimej) oraz z plemion nadłabskich i skandy
nawskich.

Z terenów gminy Sławno ze schyłku okresu rzymskiego znamy wspo
mniane już cmentarzyska z Żukowa Sławieńskiego i Starego Krakowa, 
ale to nie znaczy, że tereny te były wtedy pustką osadniczą. Wyniki ba
dań powierzchniowych w ramach AZP dają możliwość pogłębienia wiedzy 
na temat schyłku starożytności. Dotychczas zlokalizowano ponad 15 sta
nowisk związanych z grupą dębczyńską, m.in. w miejscowościach: No- 
skowo, Radosław, Smardzewo, Bobrowice, Gwiazdowo, Żukowo Sławień- 
skie, wyznaczonych ceramiką zaklasyfikowaną do schyłku starszego
1 późnego okresu rzymskiego.

Z okresem wpływów rzymskich na Pomorzu związane są nieliczne, ale 
charakterystyczne cmentarzyska i miejsca zgromadzeń plemion germań
skich przybyłych ze Skandynawii, głównie Gotów. Są to stanowiska 
z kręgami kamiennymi, rozpoznane dotychczas na Pomorzu: w Odrach, 
Węsiorach, Leśnie, Babim Dole-Borczu i Grzybnicy k. Koszalina. Oczywi
ście w strefie Pojezierza Pomorskiego było ich niegdyś znacznie więcej, 
jednak podzieliły one los niszczonych (też dla zdobycia kamienia) grobów 
megalitycznych (Wołągiewicz 1977: 35-57; Kokowski 1987).

Podobny obiekt ułożony z różnej wielkości kamieni narzutowych 
(15 kamieni) rozstawionych w nieregularnych odstępach i tworzących 
owal o wymiarach 14 x 20 m został zidentyfikowany w Janiewicach, 
w lesie sosnowym, w odległości 2,6 km na południowy zachód od skraju 
zabudowań wsi i 0,5 km na północny wschód od brzegu jeziora Chomiec. 
Usytuowany jest na łagodnym stoku wzniesienia i składa się z dużego 
głazu narzutowego leżącego mniej więcej pośrodku kręgu i kamieni na 
obwodzie oraz dwóch równoległych fałd/nasypów ziemnych, między któ
rymi znajduje się krąg kamienny (Olczak 1985). Do czasu badań weryfi
kacyjnych KAP UAM w Poznaniu w 1969 roku obiekt ten znany był 
z penetracji terenowych Karla Rosenowa z Heimatmuseum Rügenwalde 
w latach 20. XX wieku (Rosenow 1924) oraz gazet lokalnych upatrujących
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w nim miejsce ofiarne o bliżej nieokreślonej chronologii24 bądź też grodzi
sko wczesnośredniowieczne (Kleist 1955: 27). Wyniki badań weryfikacyj
nych i sondażowych w 1969 roku realizowanych w ramach badania gro
dzisk środkowopomorskich jednoznacznie wykluczyły istnienie tutaj 
grodziska (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 263-265). Przeprowadzo
na wówczas inwentaryzacja i wykonana dokumentacja upoważniają do 
przypisania temu obiektowi „funkcji kultowej” i włączenia go do grupy 
kręgów związanych z zespołami sepulkralnymi, występującymi na Pomo
rzu w okresie rzymskim (Olczak 1985: 227).

Koniec działalności kultur o tradycjach „rzymskich” na ziemiach pol
skich zbiega się z głębokimi przemianami kulturowymi i gospodarczymi 
związanymi z wydarzeniami określanymi jako „wędrówki ludów” (lata 
375-576). Silnemu zakłóceniu uległy dotychczasowe stosunki handlowe 
z obszarem państwa rzymskiego. Rozbicie państwa Gotów nad Morzem 
Czarnym przez koczowniczych Hunów pochodzenia azjatyckiego wywoła
ło niepokoje na granicy Cesarstwa Rzymskiego. Wypadki na południu 
Europy nie pozostały bez wpływu na oblicze kulturowe społeczności za
mieszkujących basen Morza Bałtyckiego. Nieliczne importy rzymskie 
docierały do terenów zajmowanych obecnie przez Polskę drogą okrężną, 
z Italii poprzez Galię i Germanię do ujścia Odry i stamtąd ku ujściu Wi
sły. W tych warunkach na zmianie dróg handlowych najmniej ucierpiało 
Pomorze.

Grupy ludności germańskiej należącej do tzw. grupy dębczyńskiej 
w ciągu drugiej połowy V wieku n.e. i pierwszych dziesięcioleci VI wieku 
częściowo wywędrowały z tych terenów, szukając nowych, bezpiecznych 
i bogatych siedzib, a na ich miejsce zaczęli napływać Słowianie. Świadec
twem tych „niespokojnych” czasów na Pomorzu są znaleziska monet za- 
chodniorzymskich i bizantyjskich, które znamy ze skarbów i znalezisk 
luźnych m.in. na terenach sąsiednich gmin: Darłowo, Malechowo, Posto
mino (Ciołek 2001; Skrzypek 2005: 80).

2.7. Okres wczesnośredniowieczny

W konsekwencji ogólnoeuropejskich wydarzeń związanych z prze
mieszczaniem się rozmaitych ludów wędrujących w różnych kierunkach 
nastąpiły zmiany na mapie osadniczej Pomorza. Wiele okolic opustoszało,

24 Sprawozdanie z 1944 roku R. Seylera w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Zabyt
ków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie oraz Archiwum Muzeum w Koszalinie, teczka 
nr 388/S.
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0 czym możemy wnosić z braku znalezisk, w innych spotyka się nieliczne 
rozpoznane osiedla. Wobec znajdowania zabytków datowanych na począ
tek VI wieku w zespołach osadniczych lub grobowych z VII-VIII wieku 
wydaje się, że część ludności zajmującej osady w okresie późnorzymskim 
pozostała na swoim miejscu (Machajewski 1981: 203; Łosiński 1972: 54; 
1982: 31).

Na Pomorzu osadnictwo słowiańskie ma charakter napływowy, przy 
czym bardziej masowa migracja przypada dopiero na drugą połowę VI, 
a nawet na początek VII wieku (Żak 1962: 20-31). W tym czasie osadnic
two o cechach kultury typowej dla Słowian pomorskich wczesnego śred
niowiecza ogarnia pas Pobrzeża oraz rejon wyniesień moreny czołowej na 
Pojezierzu Pomorskim. Rozszerzeniu się osadnictwa słowiańskiego na 
przełomie VII/VIII wieku towarzyszyło kształtowanie się zrębów nowych 
struktur przestrzennych zasiedlania, a zarazem pojawienie się tak cha
rakterystycznej dla wczesnego średniowiecza obronnej formy osiedla
- grodów, współwystępujących z „otwartą” osadą pozbawioną umocnień. 
W tym czasie został także zapoczątkowany proces stabilizacji osadnictwa 
słowiańskiego. W najnowszych badaniach w ramach wczesnego średnio
wiecza wydziela się trzy fazy zasiedlania charakteryzujące się określoną 
dynamiką rozwoju sieci osadniczej (Łosiński 1983).

Na terenie gminy Sławno nie zarejestrowano jak dotychczas stano
wisk datowanych ceramiką z najwcześniejszej fazy tzw. Dziedzice, przy
padającej na przełom VI/VII wieku, w którym to okresie istnieje system 
wspólnot rodowo-plemiennych. Nie jest jednak wykluczone, że pewna 
liczba z około 320 punktów osadniczych i śladów osadnictwa wczesnośred
niowiecznego, jakie zarejestrowano na jedenastu arkuszach AZP, może 
zawierać materiały z I fazy osadniczej. Wyraźne przyspieszenie zasiedla
nia ziem pomorskich nastąpiło na przełomie VIII/IX wieku (faza III). Był 
to moment przełomowy w rozwoju osadnictwa słowiańskiego, korespon
dujący z narastaniem w tym czasie stosunków wczesnofeudalnych (Lecie- 
jewicz 1970: 10). W miejsce dotychczasowych wspólnot rodowo-plemien
nych zaczęły powstawać wspólnoty terytorialne (Łosiński 1982: 33-35).

Ówczesna ludność słowiańska na Pomorzu żyła głównie z rolnictwa
1 hodowli zwierząt domowych, ale oprócz tego na znacznym poziomie stał 
rozwój różnorodnych rzemiosł: kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, bed
narstwa, obróbki poroża, kości i skóry. Pogłębianie się zróżnicowania 
majątkowego i społecznego prowadziło do powstania nowej formy organi
zacji społecznej wielkorodzinnej, nazywanej opolem. Był to okres stabili
zacji osadnictwa, któremu towarzyszył niski przyrost punktów osadnic
twa typu otwartego. Spośród członków opola wyodrębniała się starszyzna
- grupa możnych, która zaczęła uzależniać od siebie wolną ludność zaj
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mującą się rolnictwem w ramach własnych gospodarstw, co dało początek 
powstaniu klasy feudałów (Łowmiański 1963).

Odpowiednikiem powyższych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych 
było powstanie na Pomorzu osadnictwa grodowego o formach typowych 
dla wspólnot terytorialnych. Gród stał się jednym z najbardziej charakte
rystycznych elementów systemu osadniczego w okresie wczesnośrednio
wiecznym, natomiast jedną z najstarszych form grodów były osady ob
wiedzione palisadą. Z czasem, począwszy od drugiej połowy VII wieku, 
coraz częściej budowane były wały obronne w konstrukcji drewniano- 
-ziemnej, wydzielające przestrzeń wspólnot rodowo-patriarchalnych o zna
czeniu administracyjnym i kultowym (Rączkowski 2003: 174). Grody były 
budowane głównie na wzniesieniach, ale także na nizinach przy prze
prawach rzecznych lub przesmykach jeziornych, na wyspach, w zakolach 
rzek, czyli w miejscach z natury obronnych.

Następny etap rozwoju osadnictwa na Pomorzu przypada na schyłek 
X i początek XI wieku, co łączy się z przeobrażeniami zewnętrznymi 
i pozostawało w ścisłym związku z aktywnością kolonizacyjną i gospodar
czą kształtującej się monarchii wczesnopiastowskiej, później zaś wczesno- 
feudalnej monarchii zachodniopomorskiej (Łosiński 1983; 1980: 65; 
1990).

W świetle źródeł archeologicznych osadnictwo wczesnośredniowieczne 
gminy Sławno początkami swymi sięga VIII wieku. Na tym terenie moż
na wyróżnić trzy większe skupiska osadnicze, w skład których wchodziły 
grodziska wraz z kilkoma osadami otwartymi (Sławno-Sławsko, Stary 
Kraków, Wrześnica) oraz przynajmniej siedem innych miejscowości po
świadczonych odkrytymi osadami w latach 20. i 30. XX wieku i w trakcie 
badań powojennych oraz skarbami srebrnymi pozyskanymi w XIX i XX 
wieku (Noskowo, Kwasowo, Warszkowo, Bobrowice, Gwiazdowo, Smar- 
dzewo, Tychowo - por. ryc. 4).

Szczególnie interesujące wyniki badań nad wczesnym średniowie
czem, a zwłaszcza nad budownictwem obronnym, osiągnięto dzięki kilku
letnim badaniom wykopaliskowym Włodzimierza Rączkowskiego na 
słowiańskim zespole osadniczym (grodzisko, osada, cmentarzysko kurha
nowe) w pobliżu miejscowości Wrześnica, a także badania interdyscypli
narne nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym na obszarze pomiędzy 
Staniewicami w gminie Postomino a Sławskiem, Warszkowem i Wrześni- 
cą w gminie Sławno. Jest to obszar bazowy dla wielokierunkowych stu
diów nad zasiedleniem Pobrzeża Bałtyku w okresie wczesnośrednio
wiecznym (Rączkowski 2003: 181-182).

Najważniejszym obiektem osadniczym na tym obszarze jest grodzisko 
we Wrześnicy (stan. 7), położone na płaskim dnie doliny Wieprzy w bez
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pośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, w odległości 2,5 km na północny za
chód od skraju zabudowań wsi Wrześnica i 2,3 km na południe od skraju 
wsi Staniewice. Pierwotnie badania powierzchniowe i sondażowe na gro
dzisku prowadził D. Kleist w 1933 roku, a następnie po wojnie archeolo
dzy z KAP UAM w Poznaniu w 1968 roku. Jest to jednoczłonowe grodzi
sko nizinne typu pierścieniowatego o kształcie nerkowatym z wklęsłym 
majdanem (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1972: 229). Podstawa grodzi
ska ma wymiary 80 x 110 m, sam majdan zaś 25 x 70 m. Wał czytelny na 
całym obwodzie o wysokości 4 m w stosunku do lustra wody w rzece. 
W okresie międzywojennym stwierdzono w wale konstrukcje drewniane 
w postaci spalonych belek. Jeszcze w latach 30. XX wieku majdan grodzi
ska był uprawiany, a w latach 60. porośnięty lasem mieszanym (ryc. 17).

Chronologia grodziska wrześnickiego określona została na podstawie 
ceramiki uzyskanej podczas badań sondażowych w 1968 roku na VIII-IX 
wiek, a następnie uściślona datowaniem dendrochronologicznym drewna 
z podstawy konstrukcji wału na lata 80. i 90. IX wieku (Rączkowski, Si
korski 1996: 169-181; Niesyty, Hoppel 1998: 167).

Ryc. 17. Wrześnica, gm. Sławno, stan. 7. Widok ogólny grodziska od strony południowo- 
-zachodniej. Fot. F.J. Lachowicz, 1968
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Na podstawie badań wykopaliskowych ustalono, że najważniejszym 
elementem obronnym grodu był wał ziemny wzniesiony na drewnianej 
podstawie o konstrukcji przekładkowej, zbudowany z sześciu palisad, 
mający u podstawy około 16 m szerokości, następnie drewniane przed- 
proże na koronie wału oraz zasiek drewniany na przedwalu zabezpiecza
jący bramę grodu. Naturalną obroną było starorzecze Wieprzy od strony 
zachodniej, spełniające zapewne rolę fosy25. Konstrukcje obronne grodzi
ska we Wrześnicy sytuują ten obiekt wśród najciekawszych stanowisk 
wczesnośredniowiecznych na Pomorzu. Pozwalają również na alterna
tywne interpretacje tego obiektu, kwestionujące jego obronną funkcję 
(por. Rączkowski 2003; Zapłata 2003) Badania wykopaliskowe dostarczy
ły bardzo licznych materiałów kulturowych (ceramika, zabytki) i przy
rodniczych, pozwalających na określenie warunków rozwoju kulturowego 
i sposobów organizacji przestrzeni i eksploatacji gospodarczej. Z obserwa
cji prowadzonych w sąsiedztwie grodziska wynika, że w sąsiedztwie 
grodu znajdowała się strefa dość intensywnej zabudowy mieszkalnej 
i gospodarczej (Rączkowski 1998: 159-160). Niecodzienne znalezisko od
ważników żelaznych, platerowanych brązem znalezionych 1994 roku po
za wałem grodziska we Wrześnicy, datowanych na X-XII wiek. Rzucają 
one nowe światło na organizację wymiany handlowej i rolę mniejszych 
ośrodków wczesnośredniowiecznych na Pomorzu (Maleszka 1998: 178).

Na zapleczu grodziska we Wrześnicy występują osady wczesnośred
niowieczne, poświadczone materiałem ceramicznym (Staniewice, stan. 3, 
Wrześnica, stan. 13) oraz cmentarzysko kurhanowe (stan. 16), złożone 
z ponad trzydziestu kopców rozmieszczonych w dwóch grupach, usytu
owanych w lesie, na wschodnim brzegu rzeki Wieprzy, w odległości około 
1,5 km na południowy wschód i wschód od grodziska (Rączkowski 1992b).

Jednym z ważniejszych rejonów politycznego osadnictwa lokalnego na 
terenie gminy Sławno był również gród wczesnośredniowieczny z X-XII 
wieku w Sławsku, położony około 0,3 km na wschód od skraju wsi Sław
sko, bezpośrednio na południe od drogi Sławsko-Warszkowo, przy za
chodnim brzegu rzeki Wieprzy (stan. 5). Dawniejsza nazwa określają
ca ten obiekt brzmiała Worbel (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 
219-220).

Gród właściwy, nizinny, całkowicie zniwelowany w 1870 roku, pier
wotnie zapewne pierścieniowaty, usytuowany jest wśród podmokłych łąk, 
z którego do dzisiaj pozostał tylko kolisty ślad o wymiarach 117 x 122 m, 
być może po zasypanej fosie (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 215). 
W średniowieczu w tym miejscu znajdowało się Sławno (Alt Schlawe), 26

26 Ten pogląd jest ostatnio kwestionowany (por. Rączkowski 2003).
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gród i stolica Księstwa Sławieńskiego, zniszczony prawdopodobnie 
w 1404 roku. Kiedy Sławno w 1317 roku uzyskało przywilej lokacyjny, 
nowe miasto zbudowano w miejscu obecnego Sławna (Spors 1987; Rącz- 
kowski 1993).

Pierwsze rozpoznanie tego obiektu odnotowane zostało w literaturze 
już w 1845 roku przez historyka szczecińskiego Ludwiga Giesebrechta, 
a później jeszcze wzmiankowane w „Baltische Studien” w 1868 i 1884 
roku (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 219). Według L. Giesebrechta, 
podobno w połowie XVIII wieku grodzisko było jeszcze dobrze zachowane 
z czytelnym półkolistym wałem i fosą. W latach 30. XX wieku, w czasie 
prac ziemnych, natrafiono tam na drewniane konstrukcje wału26. Z od
kryć XIX-wiecznych pochodzi pewna liczba zabytków żelaznych, m.in.: 
noże, nożyce, miecz(?), sztylety)?), fragmenty zbroi, klucze, osełki z pia
skowca, przęśliki gliniane, przedmioty z poroża i kości oraz liczne ułamki 
naczyń glinianych. Z badań powierzchniowych i sondażowych D. von Klei
sta w 1935 roku pochodzą również przedmioty żelazne, kości i mnóstwo 
ceramiki naczyniowej, która zachowała się w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie (Kleist 1955: 11, 22). Na podstawie tych licznych zbiorów 
datujących i badań sondażowych KAP UAM w Poznaniu w 1968 roku 
ustalono chronologię grodziska na X-XII wiek.

O intensywności osadnictwa wczesnośredniowiecznego w bezpośred
nim sąsiedztwie grodziska w Sławsku świadczą osady odkryte w trakcie 
badań powierzchniowych Kleista w 1934 roku i badań archeologów po
znańskich w 1968 roku (m.in. Sławsko, stan.: 2, 3, 6, 10; Sławno, stan. 8, 
11; Warszkowo, stan. 9), które ogólnie datowane są na okres wczesnośre
dniowieczny i późnośredniowieczny (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 
215-222). Dopełnieniem stanu badań w rejonie Sławna, Sławska i War- 
szkowa są liczne osady lokalizowane nad środkową Wieprzą w czasie 
badań powierzchniowych AZP w latach 1983-1985 (W. Rączkowski 
i A. Weber) oraz badania wykopaliskowe na osadzie w Warszkowie, 
stan. 26 (Szymczak 1995). Prace archeologiczne na tym stanowisku pod
jęto ze względu na zagrożenie tego obiektu przez wybieranie piasku. Ba
dania wykopaliskowe prowadziła ekipa archeologów z Instytutu Prahi
storii UAM w Poznaniu w latach 1984-1987. Odsłonięto 46 obiektów 
mieszkalnych (8) i gospodarczych (38), w tym m.in. zarysy domostw pół- 
ziemiankowych o konstrukcjach naziemnych wznoszonych na ślemię 
i sochę, piec-wędzarnię, piec garncarski, palenisko dymarkowe, jamy za
sobowe, paleniska i wiele obiektów o nieokreślonym przeznaczeniu. Ze
brano około 7000 ułamków naczyń, przęśliki gliniane, fragmenty prażnic 26

26 Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr 1305.
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i polepy, żużle, kości zwierzęce oraz szczątki różnych roślin i zbóż. Na 
podstawie analizy typologiczno-porównawczej ceramiki, analizy stratyfi
kacji oraz badań radiowęglowych ustalono dwufazowość osady wiejskiej 
użytkowanej od początków IX do końca XI wieku (Szymczak 1995).

Dosyć ogólną chronologię ma grodzisko w Starym Krakowie (stan. 6). 
Być może zostało wzniesione w X wieku, o czym świadczą ułamki naczyń 
z pobliskiej osady (stan. 5), ponieważ na grodzisku w trakcie badań son
dażowych w 1968 roku nie znaleziono materiałów wyraźnie określających 
chronologię, a tylko kilka mało charakterystycznych ułamków (Łosiński, 
Olczak, Siuchniński 1971: 223-227).

Grodzisko w Starym Krakowie, w lokalnym nazewnictwie określane 
jako Höllenberg, położone jest 1,35 km na zachód od skraju wsi i 0,5 km 
na południe od rzeki Wieprzy. Usytuowane jest w lesie na wzniesieniu 
morenowym, z płaskim majdanem i wałem poprzecznym zamykającym 
dostęp od strony południowej, o wymiarach 166 x 208 m i wysokości 15 m 
w stosunku do otaczających łąk (Tabl. II: B). Znane od bardzo dawna ku
siło wyobraźnię wielu regionalistów. Około 1938 roku autopsję na grodzi
sku przeprowadził archeolog H. Bollnow ze Szczecina, natomiast w 1944 
roku badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadził R. Seyler z Dar
łowa, który wymienia ten obiekt w granicach wsi Kanin (por. ryc. 4).

Koncentrację osadnictwa wczesnośredniowiecznego można zaobser
wować w rejonie Warszkowa, gdzie w okresie międzywojennym zareje
strowano trzy osady z ceramiką (stan.: 7, 8, 9) i znaleziono luźno gliniane 
naczynie wanienkowate(?), brązowy pierścionek ze zwężającymi się koń
cami oraz skarb monet srebrnych (Kleist 1955: 23). O badanej po wojnie 
osadzie (stan. 26) już pisałem wcześniej.

Pozostałości osadnictwa słowiańskiego wystąpiły na osadzie w: 
Gwiazdowie (stan. 2), Smardzewie (stan. 2), Noskowie (stan. 2 i 3), gdzie 
jeszcze znaleziono luźno siekierę w torfie i skarb monet, Bobrowicach 
(stan. 4), poświadczone odkryciem jamy z ceramiką, a także w Tychowie 
Sławieńskim, w obrębie którego zarejestrowano 10 osad z ceramiką i ca
łymi naczyniami oraz innymi zabytkami. Według D. v. Kleista, w środ
kowej części parku dworskiego w Tychowie miało znajdować się grodzi
sko, na co wskazywała fałda ziemna otaczająca czworoboczne zagłębienie 
(dawniej staw?). Badania sondażowe archeologów z KAP UAM w Pozna
niu w 1968 roku wykluczyły taką interpretację (Kleist 1955: 37; Łosiński, 
Olczak, Siuchniński 1971: 266-267).

Podobnej formy terenowej w kształcie owalnego wału upatrywano 
także w rejonie Janiewic w pobliżu uroczyska zwanego Alte Mühle, gdzie 
penetrację terenową przeprowadził Karl Rosenow z Muzeum w Darłowie 
w okresie międzywojennym oraz R. Seyler w 1944 roku. Powojenna wery
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fikacja tego obiektu w 1968 roku przez archeologów poznańskich nie 
uznała tej formy terenowej za grodzisko. Z Janiewic znany jest jeszcze 
kamień Żarnowy z rozcieraczem, który Kleist (1955: 27) zalicza do okresu 
wczesnośredniowiecznego.

Schyłek osadnictwa wczesnośredniowiecznego i początek późnośred
niowiecznego wyznacza grodzisko stożkowate w Łętowie, znane w litera
turze jako Hünenbrink. Położone jest około 0,1 km na południowy wschód 
od wsi, bezpośrednio na zachód od rzeki Karwiny, i około 0,3 km na pół
nocny zachód od Jeziora Łętowskiego. Materiały ceramiczne oraz morfo
logia obiektu pozwalają określić chronologię na XIII wiek (Olczak 1974; 
Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971: 262-263).

O intensywności osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu 
środkowej Wieprzy świadczą zlokalizowane w wyniku badań AZP ślady 
osadnictwa i osady (ponad 300 punktów) zarejestrowane głównie w rejonie 
Sławna-Sławska, Wrześnicy-Noskowa czy też Gwiazdowa, Tychowa, Żu
kowa, Łętowa i Janiewic, rozłożonych wzdłuż obydwu brzegów Wieprzy 
i nad mniejszymi ciekami wodnymi oraz nad Jeziorem Łętowskim (ryc. 4).

Czynnikiem, który w zasadniczy sposób wpływał na rozwój osadnic
twa i gospodarki plemion słowiańskich na Pomorzu Środkowym był han
del dalekosiężny, a także wymiana lokalna. O kontaktach świadczą zna
leziska monet pojedynczych i ozdób srebrnych oraz skarbów obcego 
pochodzenia. Przez Pomorze Środkowe przebiegały w tych czasach ważne 
szlaki handlowe łączące Pomorze Gdańskie z ujściem Odry i biegnący 
dalej do Niemiec i na zachód Europy. Droga handlowa prowadziła przez: 
Słupsk, Sławno, Koszalin, Białogard i miała także odgałęzienia wzdłuż 
Parsęty do Kołobrzegu. Stamtąd szlakiem morskim do Skandynawii, na 
Wyspy Duńskie i do Anglii.

Najstarsze skarby zawierały monety arabskie, a później monety 
i ozdoby skandynawskie. Od połowy IX wieku napływały tu głównie mo
nety niemieckie, czeskie, angielskie, węgierskie, bizantyjskie i inne, ra
zem z różnymi ozdobami srebrnymi. W końcu XI i w początkach XIII 
wieku obserwujemy zanik skarbów pomimo napływu innych importów. 
Zjawisko to łączy się z biciem monet własnych i zastępowaniem dawnej 
wymiany towarowej gospodarką pieniężną.

Bogatym skarbem wczesnośredniowiecznym, będącym jednocześnie 
najstarszym znaleziskiem archeologicznym odnotowanym na terenie 
gminy Sławno, jest skarb z Noskowa, odkryty podczas karczowania pnia 
sosny w 1828 roku w lesie pomiędzy Noskowem i Bzowem, na cmentarzy
sku megalitycznym.

W naczyniu glinianym, na głębokości 0,50 m, w środkowej części gro
bu megalitycznego, przy dużym kamieniu zamykającym komorę grobową,
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znaleziono monety i ozdoby srebrne podzielone na kilka części, z których 
każda owinięta była w tkaninę lnianą. Monety całe i w ułamkach oraz 
ozdoby ważyły ponad 1000 g. Wśród ozdób znajdowały się: srebrny krzy
żyk o długości 1,5 cm, pusty w środku, jeden fragment bransolety zdobio
nej, cztery płytki końcowe naszyjnika, pierścionek, pięć łańcuszków, pięć 
paciorków, kolczyk, wisiorki, zdobione okucie pochwy noża i wiele innych 
fragmentów ozdób. Wśród monet przeważały denary krzyżowe. Różni 
badacze inaczej datują ten skarb; niektórzy na X wiek, inni dopiero na 
początek XI wieku. Zbiory dawniej znajdowały się częściowo w Museum 
für Völkerkunde zu Berlin (Muzeum Etnologiczne w Berlinie), pozostałe 
części zostały rozproszone i przetopione (Kiersnowscy 1959: 76).

Kolejnym skarbem wczesnośredniowiecznym odkrytym na terenie 
gminy Sławno jest znalezisko sprzed 1936 roku w miejscowości Kwasowo. 
W nieznanych bliżej okolicznościach na polu oddalonym około 1 km na 
południe od południowo-wschodniego krańca wsi, na wschód od polnej 
drogi, znaleziono monety srebrne i ułamki monet oraz fragmenty ozdób 
srebrnych o wadze około 100 g, datowane na pierwszą połowę XI wieku. 
Spośród 18 monet większość to denary krzyżowe, ale wystąpiła też mone
ta arabska, angielska i niemiecka. Z ozdób wymienić należy: dwa frag
menty zdobionej masywnej bransolety, pięć fragmentów klamer zdobio
nych punktowaniem, jeden fragment naszyjnika oraz fragmenty splotów 
naszyjnika i srebrne druty (Kiersnowscy 1959: 61). Zbiory dawniej znaj
dowały się częściowo w Muzeum Prowincjonalnym w Szczecinie oraz 
w Muzeum Etnologicznym w Berlinie.

Pojedynczym znaleziskiem jest srebrna moneta pomorska z okolic 
Warszkowa, znaleziona podczas orki w 1936 roku. Jest to moneta z emisji 
księcia Bogusława I datowana na lata 1180-1187, która bezpośrednio 
trafiła do Gabinetu Numizmatycznego w Berlinie (Kiersnowscy 1969: 117).

Duża różnorodność monet i ich rozdrobnienie w skarbach wskazują, 
że być może nie liczono ich, a jedynie odważano na składanych wagach 
razem z innymi przedmiotami. Poświadczeniem są znaleziska składanych 
wag i odważników (np. na grodzisku we Wrześnicy).

Nierozerwalnie z osadnictwem wczesnośredniowiecznym związane są 
cmentarzyska, miejsca kultu i obrządku pogrzebowego. Początkowo 
przeważają pochówki ciałopalne, natomiast w późniejszych fazach panu
jącym staje się obrządek szkieletowy. Zmarłych chowano w grobach pła
skich i kurhanach okrągłych, owalnych bądź też kwadratowych czy też 
prostokątnych o kamienno-ziemnej lub tylko ziemnej konstrukcji nasypu. 
Cmentarzyska wczesnośredniowieczne mają jeszcze wiele cech pogań
skich, mieszczą się z daleka od osad, na uroczyskach zwanych żalnikami, 
a zmarli byli często wyposażani w dary: naczynia, ozdoby, narzędzia, 
rzadziej broń.
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Na terenie gminy Sławno odkryto duże cmentarzysko kurhanowe we 
Wrześnicy (stan. 16), złożone z 32 obiektów, zlokalizowane przy drodze 
leśnej ze Sławska do Nosalina. W 1988 roku przebadano jeden kurhan 
kolisty o średnicy 10 m i wysokości 1,3 m, otoczony rowem szerokości 
2 m, z którego wybierano ziemię do jego budowy. Nie stwierdzono żad
nych konstrukcji kamiennych lub drewnianych wewnątrz kurhanu. 
W nasypie zaobserwowano dwie formy grobów: groby ciałopalne jamowe 
bezpopielnicowe i grób nasypowy rozproszony. Znaleziono jedynie frag
menty ceramiki, przepaloną ozdobę srebrną zdobioną granulacją i fili
granem oraz dwie zdobione kości (być może część narzędzia?). Kurhany 
datowane są na XI-XII wiek (Rączkowski 1992a).

Zakończenie

Na zakończenie przedstawionego stanu odkryć i badań archeolo
gicznych na terenie gminy Sławno należy jeszcze wymienić znalezisko 
łodzi jednopiennej (dłubanki) wydobytej w 1978 roku z małej rzeczki 
Karwiny w pobliżu leśniczówki w miejscowości Żukowo Sławieńskie. Od
krycia dokonał leśniczy inż. Andrzej Różycki, powiadamiając o tym fakcie 
Muzeum w Koszalinie. Wydobyta łódź, zachowana w dwóch częściach, 
jest egzemplarzem płaskodennym z jedną grodzią umiejscowioną bliżej 
rufy. Wykonana była z sosny i datowana metodą dendrochronologii na 
czas po 1763 roku (Ossowski 1999: 205). Zakonserwowana łódź znajduje

Ryc. 18. Żukowo Sławieńskie, gm. Sławno. Łódź dłubanka datowana na lata po 1763 roku.
Fot. I. Łukjaniuk
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się w zbiorach w Muzeum w Koszalinie (rye. 18)27. Łodzie wykonane 
z jednego pnia drzewa stanowią jedno z pierwszych narzędzi służących 
człowiekowi do użytkowania przestrzeni wodnych.

Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe odkrycia archeologiczne 
i badania wykopaliskowe, prowadzone głównie przez Instytut Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy zauważyć dość 
liczne skupienie osadnictwa w dorzeczu środkowej Wieprzy w różnych 
okresach. Taki stan rzeczy jest wypadkową atrakcyjności w pradziejach 
środowiska naturalnego i odzwierciedleniem aktywności wielu populacji 
ludzkich od co najmniej VIII tysiąclecia p.n.e. do przełomu XII/XIII wie
ku, do czasów kiedy już powstają ośrodki miejskie. Jest jeszcze wiele luk 
w próbie rekonstrukcji osadnictwa na terenie gminy Sławno powodowa
nych brakiem badań wykopaliskowych na zlokalizowanych stanowiskach 
z różnych okresów, które mogą być wartościowe dla archeologii Pomorza 
Środkowego.
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Aus der Urgeschichte der Gemeinde Sławno (Schlawe)

Zusamenfassung

Unser Wissen zum Thema der ältesten Besiedelung auf dem Gebiet der 
Gemeinde Schlawe stammt aus den archivalischen Unterlagen, die sich in den 
Museen in Koszalin und Szczecin befinden. Wir finden sie auch in den Vor
kriegsveröffentlichungen und den Untersuchungen polnischer Archäologen nach 
1945, veröffentlicht in verschiedenen Formen. Wertvolle Bearbeitungen sind die 
Vor- und Nachkriegsveröffentlichungen des Amateurarchäologen Diether von 
Kleist (1927; 1933; 1955; 1964; 1969) aus Wendisch Tychów. Sie enthalten In
formationen über die wichtigsten archäologischen Funde im Kreise Schlawe. 
Währendseiner Grabungen in den Jahren 1929-1933 untersuchte er die Funde 
des Leichenverbrennungsfriedhofes aus der Späten LaTene- und Frührömischen
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Zeit (Standort 4), die auch in der Hallstätter Zeit von den Menschen des Pom- 
merschen Kulturkreises genutzt wurden.

Andere wichtige Ausgrabungen D. von Kleists in der Gemeinde Schlawe sind 
die in der Nähe von Alt Schlawe entdeckten Funde der Lausitzer Kultur (Stand
ort 5) und die Funde aus der Neolithischen Zeit (Standort 3), ebenso die frühmit
telalterlichen in Alt Schlawe und Freetz.

Nach dem Kriege führten Wissenschaftler der Uni Poznan die Unter
suchungen weiter. 1963 an den Standorten aus der Steinzeit und 1968 an den 
Plätzen des Frühen Mittelalters, veröffentlich 1971. Das Bild der archäologi
schen Besiedelung der Gemeinde Schlawe wurde in den Jahren 1982-1989 wäh
rend der oberflächigen Untersuchung festgestellt und in der Aktion ,Archäologi
sche Geländeaufnahmen Polens“ unter der Leitung Włodzimierz Rączkowskis 
festgelegt. In den Jahren 1987-1997 wurden Ausgrabungen in der Nähe von 
Freetz durchgeführt (Burg, Beerdigungsstätte, Siedlung).

Anhand der Funde kann man feststellen, dass die Besiedelung in der Ge
meinde Schlawe bis in die Mittlere Steinzeit - Mesolithikum reicht (Knochenhacke).

Die ersten Bauern und Viehzüchter aus der Zeit der Streifen- und Schnurke
ramikkultur (Schlawe, Bewersdorf, Schmarsow), so wie aus der Zeit der Trich
ter- und Kugelformamphoren/Feuersteinäxte benutzten, ausgegraben in Alt 
Schlawe, Lantow, Ristow, Schmarsow, Freetz u. a.

Erst in der Jüngeren Steinzeit (1000-650 v. Chr.) findet eine starke Verein
heitlichung des besprochenen Gebietes mit dem Gebiet der Bevölkerung des 
Lausitzer Kulturkreises statt. Beerdigungsstätten und Ansiedlungen sind vor 
und nach dem Kriege (80-er Jahre des 20-sten Jh.) entdeckt worden in Alt 
Schlawe, Schlawe, Alt Warschow, Tychów, Quäsdow, Hohenzollerndorf u.a.

Die Jüngere Hallstätter Zeit (HaD) charakterisiert zahlreiche Leichenverb
rennungsorte mit sog. Kistengräbern und reichverzierten Urnen. Die meisten 
Beerdigungsstätten mit Kistengräbern befinden sich in Alt Warschow, Janne- 
witz, Tychów, Lantow, Alt Krakow. Die Friedhöfe lagen immer in der Nähe der 
Wohnstätten. Aus dem Ende des Altertums (Spät LaTene Zeit und Rom) stam
men die Beerdigungsstätten Alt Warschow (Standort 4) und in Tychów, Lantow, 
Alt Krakow, Suckow und Jannewitz (Steinkreise).

In der Zeit des Frühen Mittelalters ist die Besiedelung durch die Slawen 
sehr intensiv, vor allem in der Nähe von Freetz, wo sich eine Beerdigungsstätte 
mit Hügelgräbern befand (Standort 16). In der Nähe von Alt Schlawe, Schlawe 
und Alt Krakow befanden sich die Wohnstätten neben den Friedhöfen.

Ein wertvoller Fund sind die frühmittelalterlichen Schätze, die in Notzkow 
und Quatzow gefunden wurden.
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Powiat sławieński
w zasobach Archiwum Państwowego, 
Oddział w Słupsku

Krzysztof Chochuł (Słupsk)

Wprowadzenie

Słupska placówka archiwalna powstała 28 lipca 1952 roku. 
W 1957 roku placówkę przemianowano na Oddział Terenowy i podpo
rządkowano Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Szczecinie. 
Słupski Oddział początkowo obejmował działaniem powiat słupski, a od 
1957 roku powiaty: słupski, bytowski, sławieński, miastecki oraz, do 
chwili utworzenia Wojewódzkiego Archiwum w Koszalinie, wschodnie 
połacie regionu koszalińskiego. Od 1 lutego 1961 roku stał się oddziałem 
Archiwum w Koszalinie. Kolejna reforma administracyjna z 28 maja 
1975 roku, doprowadziła do dalszych zmian. Wraz z przeprowadzką do 
obecnej siedziby 17 października 1979 roku rozpoczęto działania zmierza
jące do powołania Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Słupsku 
(rozpoczęło działalność 23 stycznia 1980 roku, obejmując cały obszar by
łego województwa słupskiego). Stan ten trwał do 31 grudnia 1994 roku. 
Wówczas na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 grudnia 1994 roku nastąpiło ponowne związanie z placówką 
koszalińską. Stan ten trwa do dziś.

1. Zasób polskojęzyczny

Pomorze Środkowe znalazło się w granicach Rzeczypospolitej 
wiosną 1945 roku. W związku z tym materiał polskojęzyczny przechowy
wany w słupskiej placówce pochodzi z lat 1945-2005. Akta te stanowią
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Rye. 1. Protokół z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie w 1946 roku 
(APS, Miejska Rada Narodowa Sławno, 1946, sygn. 3, s. 1)
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Ryc. 2. Pieczęcie urzędowe Starostwa Powiatowego w Sławnie w 1945 roku (APS, Staro
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obecnie ponad 60% zasobu, a ich udział systematycznie rośnie1. Wśród 
nich znajdują się także akta z terenu powiatu sławieńskiego. Do najbar
dziej interesujących materiałów o znacznej wartości historycznej nie
wątpliwie należą akta urzędów administracji ogólnej i samorządu teryto
rialnego:

• Starostwa Powiatowego w Sławnie (1945-1950) (ryc. 2, 3),
• Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie (1945-1950) i Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie (1950-1973),
• Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego w Sławnie (ryc. 1), 

Darłowie i Polanowie (1945-1950), Prezydium Miejskiej Rady Na
rodowej w Sławnie i Darłowie (1950-1973) oraz Urzędu Miejskiego 
w Sławnie (1973-1990),

1 Całkowity zasób Archiwum Państwowego w Koszalinie, Oddział w Słupsku wynosi 
obecnie 532 zespoły, 1212 mb i 109 611 j.a.
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• akta gmin (1945-1950)2, prezydiów gromadzkich rad narodowych 
(1954-1972)3, gminnych rad narodowych i urzędów gmin (1973- 
1990)4 z powiatu sławieńskiego.

W zbiorach tych znajdują się protokoły z sesji i uchwały, budżety oraz 
plany gospodarcze. Ukazują one kwestie dotyczące inwestycji, remontów, 
starania o zaspokojenie potrzeb w zakresie: handlu, zaopatrzenia gospo
darki komunalnej i mieszkaniowej, szkolnictwa, służby zdrowia i opieki 
społecznej, turystyki, zagadnień morskich, produkcji rolnej i skupu. Do
tyczą działalności podległych przedsiębiorstw i zakładów. Przedstawiają 
stosunek ludności do władz, działalność partii politycznych, sprawy wy
znaniowe, akcję osiedleńczą i wysiedlenia Niemców z tych terenów.

Równie ciekawe są akta urzędów administracji specjalnej. Materiały 
te są już zdecydowanie mniej liczne. Zaliczamy do nich akta zespołów:

• Inspektoratu Szkolnego w Sławnie (1945-1950),
• Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Sławnie (1950-1975) 

i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Słupsku (1975-1998),
• Urzędu Skarbowego w Sławnie (1945-1950).
Kolejną grupę akt stanowią akta przedsiębiorstw i urzędów admini

stracji gospodarczej. W kategorii tej spotykamy aktotwórców z takich 
działów, jak budownictwo, gospodarka komunalna, handel i usługi, 
przemysł oraz rolnictwo. Przekładowymi zespołami są:

• Okręgowy Zarząd PGR w Słupsku (1949-1954),
• Zjednoczenie PGR w Sławnie (1954-1957),
• Izba Rzemieślnicza w Słupsku (1945-1976).
Na ich podstawie można odtworzyć nie tylko dzieje, ale także zakres 

i wielkość produkcji, plany rozwoju mechanizacji, obniżania kosztów pro
dukcji i zwiększania jej wielkości oraz wprowadzenia do produkcji osiąg
nięć nauki.

Pozostałą część zasobu stanowią akta: instytucji wymiaru sprawie
dliwość (akta prokuratur, sądów powszechnych i notariuszy, m.in.: Sądu

2 W AP Oddział w Słupsku znajdują się akta gmin: Darłowo, Dobiesław, Lejkowo, Na- 
cmierz, Polanów, Sieciemin, Sławno, Wrześnica, Żukowo. Akta zawierają sprawozdania 
z działalności gminnych rad, budżetów gminnych, wykazy ludności, sprawozdania sytua
cyjne i statystykę rolną.

3 W AP Oddział w Słupsku znajdują się akta Prezydiów GRN w: Bobrowicach, Bole- 
szewie, Bukowinie, Darłowie, Dobiesławiu, Jeżyczkach, Krupach, Lejkowie, Łącku, Male
chowie, Nacmierzu, Ostrowcu, Pałówku, Pękaninie, Polanowie, Postominie, Siecieminie, 
Sławnie, Sławsku, Staniewicach, Warszkowie, Wrześnicy, Żukowie i Żydowie. Zawierają 
one wstępną charakterystykę gromady, tzn.: obszar, ludność, liczbę wsi, gospodarstw, 
spółdzielni produkcyjnych, szkół, bibliotek.

4 W AP Oddział w Słupsku przechowywane są akta GRN w Postominie i GRN w Sław
nie oraz akta UG w Postominie i UG w Sławnie.
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Grodzkiego w Sławnie z lat 1946-1950, Prokuratury Powiatowej w Sław
nie z lat 1945-1956, akta notariusza Tadeusz Rubicha przy Sądzie 
Grodzkim w Sławnie z lat 1946-1951), partii politycznych, organizacji 
i stowarzyszeń (Rady Wojewódzkiej PRON, Naczelnej Organizacji Tech
nicznej oraz komitetów wojewódzkich: PZPR, Frontu Jedności Narodo
wej, Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia), spółdzielni i ich związków 
(m.in. Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Sławnie z lat 1956- 
1975).

2. Zasób niemieckojęzyczny

Pomorze Środkowe do marca 1945 roku było przez niemal cztery
sta lat częścią państw niemieckojęzycznych, zatem ocalałe z tego okresu 
dokumenty są spisane w tymże języku. Stanowią one około 40% zasobu, 
a ich udział systematycznie maleje wraz z jego narastaniem. Mimo to 
materiały te są prawdziwą kopalnią wiedzy i bardzo ważnym elementem 
w badaniach nad przeszłością regionu. Są wspaniałą ilustracją przeobra
żeń miejscowej społeczności, jej radykalnych reorientacji w sferze świa
domości i tradycji. Prace historyków nad dziejami tzw. Ziem Odzyska
nych rozwijały się dotąd w sposób specyficzny. Przez bardzo długi okres 
jedynym celem podejmowanych badań było dążenie do znalezienia wąt
ków polskich tych ziem. W ostatnich latach tendencja ta uległa zmianie. 
Obecnie można zauważyć dążenia do badania i odtwarzania całej bogatej 
i różnorodnej tradycji historycznej tego regionu. Pewne znaczenie w tym 
procesie mają także akta zgromadzone w słupskim archiwum. Ponie
mieckie zbiory aktowe dotrwały do naszych czasów w stanie opłakanym. 
Zdecydowana ich większość uległa zniszczeniu lub rozproszeniu w czasie 
II wojny światowej lub po jej zakończeniu. Część została wywieziona do 
Niemiec, część przejęły archiwa państwowe, część dostała się w ręce pry
watne i na rynek antykwaryczny.

Do nielicznych materiałów istotnych historycznie należą akta zespołu 
Dyrekcji Okręgowej Ziemstwa w Słupsku (1781-1943), obejmującej cały 
ówczesny powiat sławieński. Zawierają one informacje dotyczące właści
cieli poszczególnych majątków ziemskich, ich granic i wielkości, zadłuże
nia, klasy gruntów oraz wysokości naliczonych podatków. Ich uzupełnie
niem są umowy sprzedaży, wyciągi hipoteczne oraz listy zastawne.

Paradoksalnie akta te, mimo sporej wartości historycznej i poznaw
czej, nie są jednak popularne wśród korzystających. Nieczytelne pismo 
i bariera językowa powodują, że wśród wielu badaczy dużo większym 
zainteresowaniem cieszą się poszukiwania w aktach urzędów stanu cy-
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Ryc. 4. Urząd Stanu Cywilnego Sławsko, 
Księga Urodzeń, 1874 (APS, sygn. 1)

(Ikliitils-lkijillrr
(fjmijii-llfgilltt)

Stontomiit

Ryc. 5. Akt urodzenia z 1874 roku, USC Sław
sko, Księga Urodzeń (APS, sygn. 1, s. 14)

wilnego. W naszym zasobie znajdują się księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 
z lat 1874-1900 z pięciu urzędów stanu cywilnego powiatu sławieńskiego: 
Noskowa, Pieszczą, Sławska (ryc. 4, 5), Starego Krakowa i Tychowa. 
Zapisywano w nich, oprócz imion i nazwisk, miejsce zamieszkania, wy
znanie i zawód. Dane te są ważne dla poznania lokalnych stosunków na
rodowościowych, demograficznych i wyznaniowych. Są nieocenionym ma
teriałem dla poszukiwań genealogicznych.

Na zakończenie chciałbym wspomnieć o szczęśliwie ocalałych z pożogi 
wojennej aktach Urzędu Katastralnego w Sławnie (ryc. 6). Powstanie 
pruskich urzędów katastralnych wiązało się bezpośrednio z reformami 
agrarnymi i podatkowymi w państwie pruskim od początku XIX wieku. 
Przebieg reform był nadzorowany przez komisje generalne utworzone 
w każdej prowincji państwa. Od 1837 roku w zachodniej części państwa 
powołano do życia biura katastralne nadzorujące prawo podatkowe i uak
tualniające wymiar podatków. Ze względu na opór junkierstwa we 
wschodnich prowincjach pruskich (Brandenburgia, Śląsk, Pomorze, Pru
sy Zachodnie, Prusy Wschodnie i Prowincja Poznańska) jednolity podatek
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Ryc. 6. Urząd Katastralny Sławno (APS, sygn. 336)
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gruntowy i budynkowy wprowadzono dopiero ustawą z 1861 roku. Jedno
cześnie powstały instytucje przygotowujące egzekucję nowo wprowadzo
nego prawa.

Po zakończeniu w 1865 roku prac wstępnych (wyznaczenie granic ob
rębów, pomiary poszczególnych działek, oszacowanie dochodowości z morgi 
oraz opracowanie map i rejestrów posiadaczy poszczególnych parceli) 
w każdej rejencji utworzono dwustopniowe instytucje katastralne. W stoli
cach rejencji powołano wówczas biura katastralne (Katasterbüro), nato
miast w siedzibach powiatów urzędy katastralne {Katasterwriter). Na czele 
każdego z urzędów katastralnych stał kontroler katastralny (Katasterkon- 
troleur), któremu podlegał personel złożony ze: starszych sekretarzy, se
kretarzy katastralnych, kontrolerów, mierniczych, urzędników technicz
nych i pomocniczych. Do zadań urzędów katastralnych należało:

- prowadzenie pomiarów gruntów i budynków,
- szacowanie wartości nieruchomości,
-opracowywanie dokumentacji kartograficznej i innych materiałów 

pomiarowych,
- wydawanie i uwierzytelnianie wyciągów i odpisów dokumentacji ka

tastralnej,
- udzielanie informacji sądom, urzędom i osobom prywatnym.
Omówiony powyżej schemat przetrwał bez większych zmian do końca

lat 30. XX wieku. W okresie III Rzeszy podjęto próbę unifikacji urzędów 
katastralnych w skali całego kraju. Ich ukoronowaniem było utworzenie 
w 1941 roku Katastru Rzeszy (Reichkataster).

Jednym z kilkunastu urzędów katastralnych rejencji koszalińskiej był 
Urząd Katastralny w Sławnie, obejmujący swoją działalnością cały po
wiat sławieński. Niestety z powodu niezachowania się żadnej dokumen
tacji organizacyjnej nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o jego we
wnętrznej strukturze.

Ocalałe z pożogi wojennej akta urzędu katastralnego zostały przejęte 
przez Powiatowe Biuro Pomiarów (referat katastralny biura przejął w tym 
czasie kompetencje dawnego urzędu katastralnego). Dokumentację uży
wano do 1952 roku, gdy wydano dekret likwidujący katastry. Po wprowa
dzeniu w 1955 roku nowej jednolitej ewidencji gruntów stara dokumenta
cja była wykorzystywana przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń 
Rolnych w ograniczonym zakresie. W latach 1957-1996 akta te trafiły do 
słupskiego oddziału Archiwum, a w roku 2006 zostały zinwentaryzowane.

Bardzo cennym uzupełnieniem słupskich zbiorów są akta zgromadzo
ne w innych polskich archiwach państwowych i kościelnych oraz w zaso
bach instytucji zagranicznych. Państwowe zbiory archiwalne dotyczące 
Ziemi Sławieńskiej są przechowywane w Szczecinie i Koszalinie. W Ar
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chiwum Państwowym w Szczecinie przechowywane są m.in.: akta Staro
stwa Powiatowego w Sławnie 1806-1874 (Landratsamt Schlawe), Akta 
miasta Sławna 1783-1943 (Magistrat Schlawe), Akta miasta Polanowa 
1739-1889 (Magistrat Pollnow), Akta miasta Sianowa 1777-1945 (Magi
strat Zanów) oraz akta sądów obwodowych i cechów ze Sławna, Darłowa, 
Polanowa i Sianowa (Gaziński, Gut, Szukała 2002). W Archiwum Pań
stwowym w Koszalinie znajdują się księgi metrykalne i stanu cywilnego 
dla miejscowości: Bukowo Morskie, Cisowo, Darłowo, Dąbrowa, Dobie
sław, Iwięcino, Karnieszewice, Karsino, Karwice, Komorowo, Kościemica, 
Kwasowo, Malechowo, Niemica, Pękanino, Ratajki, Stary Jarosław, Sow- 
no, Sulechowo, Tychowo, Wielin, Żegocino i Żydowo. Są tam także akta 
Komitetu Powiatowego Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy 
w Sławnie za lata 1952-1966, Komitetów PPR i PPS powiatu Sławno 
1945-1948 oraz Inspektoratu Szkolnego w Sławnie 1872-1885 (Kreis- 
schulinspektion Schlawe) (Chlistowski 2005). W archiwach niemieckich 
(Landesarchiv Greifswald, Evangelische Zentralarchiv Berlin i Dt. Zen
tralstelle für Genealogie Leipzig) zgromadzone są księgi metrykalne 
z parafii ewangelickich w: Bukowie Morskim, Rusinowie, Sławnie, Ty
chowie i Żukowie (Stübs 1999: 92-94) oraz pojedyncze akta miejskie dla: 
Sławna, Darłowa, Polanowa i Sianowa.

Podsumowanie

Wymienione akta to ogromne i dotychczas nie w pełni wykorzy
stane możliwości źródłowe drzemiące w magazynach archiwalnych. To 
kopalnia niezliczonej liczby mało znanych lub zapomnianych informacji 
godnych ponownego odkrycia i opisania. Mam nadzieję, że zawarte 
w niniejszej publikacji informacje zainteresują kolejnych miłośników lo
kalnej historii i ułatwią dotarcie do wskazanych materiałów. Archiwa to 
nie jedynie nowoczesne pomieszczenia magazynowe, w których przechowu
je się spuściznę po minionych latach. Zasoby archiwalne są zbyt cenne, aby 
były skazane na bierne przechowywanie. Tym przesłaniem kierujemy się 
w naszej codziennej pracy, zapraszając wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia naszej siedziby przy ulicy Lutosławskiego 17 w Słupsku.
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Der Kreis Sławno (Schlawe) in den Beständen 
des Staatlichen Archivs in Słupsk

Zusamenfassung

Das Archiv in Słupsk wurde am 28. Juli 1952 eröffnet. Ab 1957 gehört 
auch das Gebiet des Kreises Slawno/Schlawe dazu. Die Bestände umfassen 743 
Themengruppen, 1269 Lm., 120600 Akten, davon über 60% polnische aus den 
Jahren 1945-2005. Zu den interessantesten Akten mit großem historischen Wert 
gehören: Bestände, die die allgemeine Verwaltung und die Selbstverwaltung der 
Gebiete betreffen, Akten der speziellen Verwaltung, der Institutionen, Haus
haltsverwaltung, Gerichte, Parteien, Organisationen, Gesellschaften u. ä.

Ca. 40% sind Bestände in deutscher Sprache. Sie stellen eine wahre Quelle 
für Wissenschaftler dar, sind ein wichtiges Element zur Aufdeckung der Vergan
genheit dieser Region. Sie sind eine großartige Illustration der gesellschaftlichen 
Verwandlungen in der Bevölkerung. Ein großer Teil der Bestände ist in einem 
jämmerlichen Zustand, teilweise durch Einwirkung des Krieges und der Zeit 
danach, viele sind in privaten Händen oder auf dem antiquarischen Markt. Be
sonderen Wert haben die Bestände des Katasteramtes in Schlawe, der Direktion 
des Landgerichtes in Stolp (1781-1943) und des Kreises Schlawe. Sie enthalten 
Informationen über die Landgüter, ihre Besitzer, Grenzen und Größe, Verschul- 
digungen usw. An Akten der Standesämter besitzen wir Geburts-, Eheschlie- 
ßungs-, Sterberegister (1874-1900) aus den Orten Notzkow, Peest, Alt Schlawe, 
Alt Krakow, Tychów. Interessant für Genealogen!

Wertvolle Ergänzungen der Stolper Bestände sind die Sammlungen der pol
nischen und ausländischen staatlicen und kirchlichen Archive: Archiwum 
Państwowe in Szczecin und Koszalin, Landesarchiv Greifswald, Evangelisches 
Zentralarchiv in Berlin und die Deutsche Zentralstelle für Genealogie in Leipzig.





Nazwy miejscowe gminy Sławno

Andrzej ChludziŃSKI (Pruszcz Gdański)

Wprowadzenie

Do tej pory nie ma wydawnictw naukowo zajmujących się szcze
gółową toponimią powiatu sławieńskiego, a tym samym gminy wiejskiej 
Sławno. Natrafiłem jedynie na informację, że istnieje opracowanie 
T. Ociepki Toponimią północnej części byłego powiatu sławieńskiego, ale 
tylko jako maszynopis (może praca magisterska?), bez bliższych danych 
bibliograficznych (Świetlicka, Wisławska 1998: 269). W tej pracy, ze 
względu na swoje położenie, gmina Sławno częściowo została ujęta. 
Fragmentaryczne informacje na ten temat znajdują się w opracowaniach 
obejmujących zazwyczaj większy teren - Pomorza Środkowego lub Pomo
rza Zachodniego. Ważne są tu opracowania badaczy niemieckich: 
R. Trautmanna, Die Elb- und, Ostseeslawischen Ortsnamen (1948-1949) 
oraz F. Lorentza, Slawische Namen Hinterpommerns (1964). Z polskich 
opracowań należy wymienić prace autorstwa E. Rzetelskiej-Feleszko 
i J. Dumy: Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Naj
starsze zmiany fonetyczne (1973), Dawne słowiańskie nazwy miejscowe 
Pomorza Środkowego (1985), Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego 
na podstawie nazw miejscowych (1996). Ponadto trzeba wziąć pod uwagę 
publikację będącą obecnie w trakcie wydawania: Nazwy miejscowe Polski 
- historia, pochodzenie, zmiany, pod redakcją K. Rymuta (1996-2005). 
Niestety, prawie wszystkie z nich zajmują się jedynie nazewnictwem 
słowiańskim, pomijając niemieckie i polskie (po 1945 roku).

Praca niniejsza jest omówieniem toponimii obecnie istniejących miej
scowości gminy wiejskiej Sławno. Nie ująłem tu nazw wielu miejscowości, 
które jeszcze niedawno lub w nieco odleglejszej przeszłości (z ostatnich 
lat np.: Dybowo, niem. Dybów Vw.; Kłodno, Schneide Mühle-, Ugacie,
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Ugatzthal; Wrześniczka, Freetzer Mühle; Żukówko, Neu Suckow, oraz 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat wstecz) istniały na terenie gminy, 
a obecnie ich już nie ma w sensie dosłownym (przestały istnieć fizycznie) 
lub administracyjnym (weszły w obręb innych miejscowości). Nie pozwa
lają na to ramy mojego artykułu. Takie szczegółowe omówienie powinno 
stać się częścią monograficznego opracowania toponimii całego powiatu 
sławieńskiego.

Aktualny wykaz miejscowości sporządziłem na podstawie danych Wo
jewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie z kwietnia 2002 roku, 
zweryfikowanych w roku 2007 w Urzędzie Gminy Sławno. Materiał 
nazewniczy, począwszy od XIII wieku do dziś, został zaczerpnięty z nie
mieckich i polskich źródeł historycznych, map i opracowań (por. Biblio
grafia). Opracowanie ma formę słownika zawierającego nazwy słowiań
skie, niemieckie i polskie (także tzw. chrzty, utworzone po 1945 roku 
przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych). Dla ułatwienia poszukiwań 
odpowiedniej miejscowości właściwy słownik poprzedzony jest indeksem 
odsyłającym do form dzisiejszych, a zawierającym niemieckie nazwy 
XX-wieczne, rekonstrukcje S. Kozierowskiego z 1934 roku, polskie przej
ściowe z lat 1945-1950 i potoczne z różnych okresów.

Artykuł hasłowy ma następującą budowę: hasło (wytłuszczona współ
czesna postać nazwy), rodzaj obiektu, lokalizacja (względem Sławna), 
zapisy źródłowe (kursywą) w porządku chronologicznym. Potem - od no
wego akapitu - następują etymologie kolejnych nazw obiektu z uwzględ
nieniem zmian językowych oraz właściwości topograficznych terenu 
i czynników kulturowych.

Klasyfikację przeprowadziłem na podstawie kryteriów semantycznych 
i strukturalnych zaproponowanych przez W. Taszyckiego (1946; 1958: 
228-268) i S. Rosponda (1957), a praktycznie połączonych i uzupełnio
nych przez H. Borka (1988) i D. Podlawską (1990).

1. Słownik nazw

Alt Bewersdorf —► Bobrowice

Alt Warschow

Alt Krakow 
Alt Ristow 
Alt Schlawe

Andrzejewo
Andrzejowo
Besower Katen

—* Stary Kraków 
—* Rzyszczewo 
—* Sławsko 
—» Warszkowo 
—> Brzeście 
—+ Brzeście 
—* Żabno
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Bewersdorf 
Borzyszkowiec 
Busch Budner 
Clarenwerder 
Coccejendorf 
Colonie Marienthal 
Deutschrode 
Emilianowo
F. Wolfshagen 
Fichtkaten 
Freetz
G. Grzybno 
Gr. Quäsdow 
Grabówek 
Groß Quesdow 
Hohenzollerndorf 
Jannewitz 
Janowice
Kl. Quäsdow
Klarenwerder (Vw.)
Klein Quesdow
Koccejendorf
Komarczewo
Kosmarzewo
Krak
Krakow
Kraków
Krakowiany
Krakowiany
Kwaców
Kwakowo
Kwasowo
L. Borzyszkowo
L. Emilianowo
L. Krakowiany
L. Międzylesie
L. Pątnowo
Lantow
Marianowo
Marienthal
Międzylesie

—»Bobrowice 
—> Borzyszkowo 

—* Przemysłowiec 
—» Chomiec 
—* Radosław 
—* Pomiłowo 
—* Tokary 

—* Borzyszkowo 
—*■ Pątnowo 
—> Żabno 
—> Wrześnica 
—> Grzybno 
—* Gwiazdowo 
—> Chomiec 

—* Gwiazdowo 
—> Brzeście 
—> Janiewice 
—* Janiewice 
—»Gwiazdówko 
—» Chomiec 

Gwiazdówko 
—* Radosław 
—* Tokary 
—> Tokary 
—> Stary Kraków 
—> Stary Kraków 
—»Kraków 
—> Przemysłowiec 
—* Stary Kraków 
—> Kwasowo 
—* Kwasowo 
—> Gwiazdowo 

Borzyszkowo 
—* Borzyszkowo 
—> Przemysłowiec 

—» Grzybno 
—»Pątnowo 
—* Łętowo 
—»Pomiłowo 
—> Pomiłowo 
—> Grzybno
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Neu Bewersdorf
Neu Ristow
Neu Warschow
Notzkow
Nowe Bobrowice
Nowe Ryszczewo
Piotrków
Pomoino
Przemysław
Przemysławie
Przylasek
Quäsdow
Quatzow
Quesdow
Radosław Sławieński
Renkenhagen (F.)
Ristow
Rościno
Rościszewo
Rötzenhagen
Ryszczewko
Ryszczewo
Ryszewo
Schmarsow
Segenberg
Smaczewo
Smarzewo
Smarżewo
Stadtförsterei
Stadthof
Stare Ryszczewo
Stare Sławno
Stare Sławsko
Str. Jarosław
Suckow
Tychów
Tychów
Tychówko
Tychowo Słowiańskie 
U.F.
Vw. Segenberg

Bobrowiczki
■ Rzyszczewko
■ Warszkówko
■ Noskowo
■ Bobrowiczki
■ Rzyszczewko
* Radosław
* Pomiłowo
■ Przemysławiec
* Przemysławiec 
- Warginie
> Gwiazdowo
> Kwasowo
> Gwiazdowo
> Radosław
> Borzyszkowo
> Rzyszczewo
> Boleszewo
> Rzyszczewo
> Boleszewo
* Rzyszczewko
> Rzyszczewo
> Rzyszczewo
> Smardzewo
* Żabno
* Smardzewo
> Smardzewo
> Smardzewo
> Grzybno
* Warginie
* Rzyszczewo
* Sławsko
* Sławsko
* Pątnowo 
-> Żukowo 
■» Tychowo 
-> Tychowo 
■* Tychowo 
-> Tychowo
-> Przemysławiec 
■* Żabno
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Waldarbeitergehöft 
Waldhof 
Warginia 
Warschow 
Warszkowice 
Wendisch Tychów 
Wilhelmshorst (F.)
Wolfshagen 
Wrzesienica 
Żukowo Sławieńskie

Bobrowice, wieś, 3,5 km na południowy zachód od Sławna:
Beversdorpe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354);
n.o. Claus Beuerdorp 1490 (Lemcke 1919: 120), Claiis Beuerdorp 1495 

(Lemcke 1919: 125), Petrus Beuerdorp 1510 (Lemcke 1919: 142); 
Beversdorp (Lubinus 1618);
Beuersdorff 1628 (Klempin, Kratz 18631: 303);
Bewersdorf (Gilly 1789; OVC 1819: 21);
Alt Bewersdorf (Umtb 1836: 379; TSU 1846: 131; Reymann 1868-1893); 
Bobrownik stary (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: 

I 263);
Alt-Bewersdorf (VO 1896: 2);
Alt-Beversdorf {M25n 1935; HKSchl50 1936);
Bobrowice (Rospond 1951: 2; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1980: I 106; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: I 234; 
Świetlicka, Wisławska 1998: 14; WUS 2002; Białecki 2002: 28; Informa
cja 2007).

Pierwotnie n. niem., dwuznaczna: 1. dzierżawcza, jeśli I czł. to n.o. 
Bever, Bewer (Gottschald 2006: 112); 2. topograficzna, jeżeli I czł. to ap. 
śrdniem. bever ‘bóbr’, II czł. równy ap. śrdniem. dorp, gniem. Dorf ‘wieś’. 
Z czasem dodano dyferencyjny adi. niem. alt ‘stary’ dla odróżnienia od n. 
—> Neu Bewersdorf, poi. Bobrowiczki.

W podobny sposób utworzono nazwę wsi Bewersdorf 1608, Bewers- 
dorp 1618, ob. Bobrowniki (gm. Damnica, pow. słupski, woj. pomorskie) 
(Iwicki 1993: 18; Rymut 1996-2005: I 236), choć niewykluczone, że pono
wiono ją z nazwy wsi sławieńskiej.

1 Korzystając z tej pozycji, zauważyłem, że zapisy dotyczące lat 1756 i 1804 nie mają 
charakteru źródłowego, ale są jedynie wskazówkami odautorskimi, mającymi ułatwić 
orientację, np.: Jannewitz, Lantow, Suckow, Clarenwerder (s. 434 i dalsze). Autorzy nie
których opracowań - Rzetelska-Feleszko, Duma 1985; Rymut 1996-2005 - popełnili błąd, 
traktując je jako zapisy źródłowe.

—* Borzyszkowo 
—> Warginie 
—> Warginie 
—> Warszkowo 
—> Warszkowo 
—* Tychowo 
—> Przemysłowiec 

—> Pątnowo 
—> Wrześnica 
—» Żukowo
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N. poi. pseudopatronimiczna od n.o. Bobr(ow) (Taszycki 1965-1983: 
I 177-178) z suf. -(ow)ice nawiązuje do znaczenia n. niem., a jednocześnie 
do poi. tradycji nazewniczej, por. n.m., także od ap. bóbr: Bobrek, Bobro
wa, Bobrowica, Bobrowice, Boborowiec, Bobrowisko, Bobrownik, Bobrow
niki, Bobrowo, Bobrów, Bobrówka, Bobry (Sulimierski, Chlebowski, Wa
lewski 1880-1902:1 262-265; Rymut 1996-2005:1 233-238).

Bobrowiczki, wieś, 3 km na południowy zachód od Sławna:
Neu Bewersdorf (Umtb 1836: 379; TSU 1846: 131; Reymann 1868- 

1893);
Bobrownik nowy (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: 

I 263);
Neu-Bewersdorf (VO 1896: 123);
Neu-Beversdorf (M25n 1935; HKSchl50 1936);
Nowe Bobrowice 1945-19502 (Mazurkiewicz 1972: 85);
Bobrowiczki (Rospond 1951: 15; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1980: I 106; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: I 234; 
WUS 2002; Białecki 2002: 28; Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. dyferencyjna, złóż. z adi. niem. neu ‘nowy’ i n.m. 
—>• Bewersdorf, poi. Bobrowice. N. poi. także dyferencyjne, z podstawą 
równą n.m. —> Bobrowice, do której dodano adi. nowy lub suf. -ki.

Boleszewo, wieś, 6 km na zachód od Sławna:
Ritzenhagen (Lubinus 1618);
Rotzenhagen 1628 (Klempin, Kratz 1863: 278; Lorentz 1964: 99); 
Rótzenhagen (Gilly 1789; Reilly 1789-1806; OVC 1819: 33; Umtb 

1836: 379; TSU 1846: 132; Reymann 1868-1893; VO 1896: 123; M25n 
1935; HKSchl50 1936; Lorentz 1964: 99);

Rościno 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 29); 
Boleszewo (Rospond 1951: 17; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1980: I 117; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: I 271; 
Świetlicka, Wisławska 1998: 16; WUS 2002; Białecki 2002: 29; Informa
cja 2007).

Pierwotnie niem. n. dzierżawcza, złóż. z n.o. Rótz (Zoder 1968: II 447), 
Rotz, Ritsch (Gottschald 2006: 341) i ap. Hagen ‘gaj, żywopłot, ogrodze
nie’, także ‘przysiółek, wybudowanie’.

Pierwsza n. poi. pseudodzierżawcza z suf. -ino od n.o. Rost (Taszycki 
1965-1983: IV 49) będącej skróceniem z Rościgniew, Rościsław (Taszycki

2 Niekiedy nazwy przejściowe stosowano jeszcze sporadycznie w latach 50. XX wieku, 
niemniej przyjmuję, że opublikowanie Słownika S. Rosponda (1951) było momentem gra
nicznym, stabilizującym nazewnictwo urzędowe.
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1965-1983: IV 493), por. n.m. Rościmin, Rościnno, Rościszewo, Rostów, 
Rostowa (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: IX 750, 804- 
805), Rościno (pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie) z zapisami 
Rostyn 1299, Rostin 1299, 1477, 1628 (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 
135; Chludziński 2000: 93).

Druga n. poi. także pseudodzierżawcza z suf. -ewo od n.o. Bolesz (Ta- 
szycki 1965-1983: I 212), por. n.m. Boleszowa, Boleszyn (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902:1 300; Rymut 1996-2005:1 271).

Borzyszkowo, osada, 9 km na północny zachód od Sławna:
Renkenhagen (TSU 1846: 128, jako Forstkolonie, zapewne dotyczyło 

także Renkenhagen, pol. Borzyszkowo w dzisiejszej gm. Darłowo; VO 
1896: 150, jako Fo.);

Waldarbeitergehöft, Renkenhagen F. (M25n 1934);
F. Renkenhagen (HKSchl50 1936);
Borzyszkowiec 1945-1950 (Białecki 2002: 31, pod hasłem Borzyszkowo)-,
L. Borzyszkowo (M25 1962);
L. Emilianowo (M50 1988, obok Borzyszkowiec-, MIOOt 1993);
Borzyszkowo (WUNM 1980: I 106, jako leśn.; WUS 2002; Informacja 

2007).
Z osadą związane jest zamieszanie administracyjno-nazewnicze. Do 

1945 roku, w czasie administracji niemieckiej, w trzech częściach (Ren- 
kenhagen, F. Renkenhagen, Waldarbeitergehöft) należała do wsi Alt Ku
gelwitz, ob. pol. Kowalewice w dzisiejszej gm. Darłowo (por. Chludziński 
2007: 79). Po objęciu Pomorza przez Polaków nastąpiły podziały w obrę
bie powiatu sławieńskiego, w wyniku których część osady przypadła gm. 
Darłowo (Renkenhagen, pol. Borzyszkowo), a część - gm. Sławno. Stąd 
próba odróżnienia nazewniczego tych części, które znalazły się w gm. 
Sławno: nadanie nazwy Borzyszkowiec zamiast Waldarbeitergehöft, 
a L. Emilianowo w miejsce F. Renkenhagen. Nie uchroniło to od nieporo
zumień, gdyż nadal obie osady sławieńskie mylono z darłowskim Bo- 
rzyszkowem, a ponadto Borzyszkowiec (osada) z Emilianowem (leśniczówka 
w obrębie osady). Prawdopodobnie po kilkunastu latach nastąpiła próba 
(czy formalna zgodna z prawem administracyjnym?) powrotu do nazwy 
Borzyszkowo w gm. Sławno, stąd dzisiejsza nazwa, choć nie całkiem jed
noznaczna, jak świadczy o tym brak miejscowości Borzyszkowiec i Emi
lianowo w jednym z opracowań (Białecki 2002), a podanie tych nazw przy 
haśle Borzyszkowo (darłowskie) oraz używanie nazwy Borzyszkowiec 
w Studium krajobrazu kulturowego gminy Sławno z 2003 roku3.

3 Za pomoc w wyjaśnianiu tych zawiłości dziękuję panu Grzegorzowi Jakuszewskiemu 
z Referatu Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Sławno.
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W związku z powyższym wyjaśniam wszelkie dotyczące osady nazwy. 
Pierwotna n. niem. dzierżawcza, złóż. z n.o. Renke (Zoder 1968:

II 390; Gottschald 1982: 407; Bahlow 1985: 420) i ap. Hagen ‘gaj, żywo
płot, ogrodzenie’, także ‘przysiółek, wybudowanie’. Dla odróżnienia od 
głównej osady dodany skrót F. = Försterei ‘leśnictwo’ lub Forsthaus ‘leśni
czówka’. Waldarbeitergehöft to wyraz złóż., oznaczający ‘zagrodę robotni
ków leśnych’.

Borzyszkowo to poi. n. pseudodzierżawcza, utworzona suf. -owo od n.o. 
Borzyszek, Borzyszko (Taszycki 1965-1983: VII 19), por. n.m. Borzyszko
wo k. Więcborka (Borziszcowo ok. 1430, Borzyskowo 1453), Borzyszkowy 
k. Bytowa (Borschkow 1351, de Borzyszkowy 1366) (Rymut 1996-2005: 
I 317). Czasem dodawany skrót L. = leśnictwo lub leśniczówka.

Emilianowo to także n. pseudodzierżawcza, utworzona suf. -owo od 
im. Emilian, por. n.m. Emilianowo, Emilianów (Rymut 1996-2005:
III 13-14). N. Borzyszkowiec relacyjna (dyferencyjna), utworzona od n.m. 
Borzyszkowo za pomocą suf. -ec.

Brzeście, wieś, 10 km na południowy wschód od Sławna: 
Hohenzollerndorf (M25n 1935);
Andrzejewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 33); 
Andrzejowo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 33); 
Brzeście (Rospond 1951: 24; M25 1962; Informator 1967: 174; WUNM 

1980: I 156; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: I 376; Świetlicka, 
Wisławska 1998: 20; WUS 2002; Białecki 2002: 33; Informacja 2007).

Jak wynika z analizy kartograficznej, wcześniej w ts. miejscu istniała 
osada Mohr Höfchen (Gilly 1789), tak też podaje Rymut (1996-2005: 
I 376), jednak w tym wypadku nie można mówić o ciągłości procesu osad
niczego.

Pierwotna n. niem. najprawdopodobniej kulturowa (pamiątkowa), 
złóż. z n.o. Hohenzollern, odnoszącej się do niemieckiej dynastii książęcej 
oraz cesarskiej (por. Gottschald 1982: 253) i ap. Dorf‘wieś’.

Andrzejewo, Andrzejowo to dwa warianty poi. n. pseudodzierżawczej, 
utworzonej od n.o. Andrzej (Taszycki 1965-1983: I 39), por. n.m. Andrze
jewo, Andrzejowicze, Andrzejowo, Andrzejów, Andrzejówka (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902:1 36-37; Rymut 1996-2005:1 21-23).

Brzeście to poi. pseudotopograficzna od ap. ps. *berstbje ‘brzosty, las 
brzostowy’ (Sławski 1974-2001: I 209) (brzost, in. wiąz górski Ulmus 
glabra), por. n.m. Brzeście, Brześć (Rymut 1996-2005: I 376).

Chomiec, osada, 13 km na południe od Sławna:
Clarenwerder (Gilly 1789; Umtb 1837: 451; VO 1896: 31); 
Klarenwerder (TSU 1846: 119; Reymann 1868-1893);
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Vw. Klarenwerder (M25n 1935; HKSchl50 1936);
Chomiec (Rospond 1951: 36; Informator 1967: 174; WUNM 1980: 

I 233; M50 1988; WUS 2002; Białecki 2002: 41; Informacja 2007); 
Grabówek (M25 1962).
Na mapie (MIOOt 1993) niemal w ts. miejscu jest L. Janiewice, ale to 

inny obiekt.
Pierwotnie niem. n. topograficzna, złóż. z adi. klar ‘czysty, jasny’ i ap. 

Werder ‘wyspa, sucha kępa na rzece lub bagnach’ (teren tu podmokły, 
niedaleko Ostrowickie Błota, niem. Wusterwitzer Moor). Niekiedy doda
wany skrót Vw. = Vorwerk ‘folwark’.

Pol. n. Chomiec relacyjna (ponowiona), wzięta ze slow. n. jeziora 
Chomitz (Umtb 1837: 451; M25n 1935; Belchnerowska 1991: 24), ob. pol. 
J. Janiewickie (M25 1962; M50 1988), położonego 1 km na północny 
wschód, a obok góra Chometz B. (Umtb 1837: 451), Chomitz B. (M25n 
1935), ob. pol. G. Janiewice (M50 1988) albo Chomicz (Białecki 2002: 41).

Grabówek to poi. n. pseudotopograficzna, utworzona od adi. grabowy 
(: grab) suf. -ek, por. n.m. Grabówek, Grabówka, Grabówki, Grabówko 
(Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: II 775, 779-781; Rymut 
1996-2005: III 346-349).

Grzybno, osada, 4,5 km na północny zachód od Sławna:
Stadt Forst. (Gilly 1789);
Stadtförsterei (OVC 1819: 21; TSU 1846: 126; VO 1896: 172);
Stadt För. (Umtb 1836: 379);
Stadt F. (Reymann 1868-1893);
Stadt Försterei (M25n 1935; HKSchl50 1936);
Grzybno (Rospond 1951: 95; Informator 1967: 150; WUNM 1980: 

I 562; WUS 2002; Białecki 2002: 78; Informacja 2007);
L. Międzylesie (M25 1962);
G. Grzybno (M50 1988; MIOOt 1993).
Pierwotna niem. n. dzierżawcza, złóż. z ap. Stadt ‘miasto’ (właściciel) 

i ap. Försterei ‘leśnictwo’. N. poi. Grzybno topograficzna, złóż. z ap. grzyb 
i suf. -no, por. n.m. Grzybno (Rymut 1996-2005: III 424). Niekiedy do
dawany skrót G. = gajówka. Incydentalnie wystąpiła n. Międzylesie 
- topograficzna (lokalizująca), nawiązująca do pierwotnego znaczenia, 
utworzona od wyrażenia przyimkowego między lasami w związku z poło
żeniem pomiędzy Lasem Starokrakowskim a Sławieńskim Lasem, z do
danym skrótem L. = leśniczówka.

Gwiazdowo, wieś, 7 km na południowy wschód od Sławna:
Qwesdow 1509 (Kratz 1862: 191; Stojentin 1895: 79);
Gweszdow 1509 (Kratz 1862: 193);
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Gr. Quesdow (Lubinus 1618; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; OVC 1819: 
31; Umtb 1836: 380; Reymann 1868-1893);

zu Quessdow 1621 (Kratz 1862: 423), 1670 (Stojentin 1900: 400); 
Quesdouw 1628 (Kratz 1862: 448);
Quessdouw 1628 (Klempin, Kratz 1863: 278);
Queßdouw 1628 (Lorentz 1964: 93);
Quesedow 1672 (Kratz 1862: 544);
Questow (Schulenburg 1779-1785);
Quesdow (Schmettau 1780; AP 1809);
Groß Quesdow (TSU 1846: 132);
Quesdow Gross (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: 

IX 336);
Gross-Quesdow (VO 1896: 66);
Quäsdow (M25n 1935);
Gr. Quäsdow (Kozierowski 1934; HKSchlöO 1936);
Gwiazdowo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 96; M25 1962; Infor

mator 1967: 174; WUNM 1980: I 568; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 
55; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: III 453; WUS 2002; Bia
łecki 2002: 79; Informacja 2007);

Kwasowo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 79). 
Pierwotnie slow. n. dzierżawcza od n.o. Gwiazda (Taszycki 1965- 

1983: II 239) z suf. -owo, por. n.m. Gwiazdowo k. Kostrzyna, k. Pobie
dzisk (Rymut 1996-2005: III 453), (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 
1880-1902: II 922). Zniemczona, z zapisem nagłosowego Gw- za pomocą 
połączenia Qw-, potem Qu-, zapewne pod wpływem łaciny, podobnie —> 
Kwasowo. Typowa jest dla niemieckiej adaptacji wymiana a: e (por. 
Chludziński 2001: 54). Z czasem, wraz z rozwojem wsi, dodany dyferen- 
cyjny adi. śrdniem. grot(e), gniem. groß ‘duży, wielki’ dla odróżnienia od 
—> Klein Quesdow, pol. Gwiazdówko. Rekonstrukcja S. Kozierowskiego 
poprawna, obowiązująca do dziś. Przejściowo po 1945 roku używana 
zniekształcona forma Kwasowo.

Gwiazdówko, przysiółek, 6,5 km na południowy wschód od Sławna:
L. Quesdow (Lubinus 1618);
Kl. Quesdow (Gilly 1789; Reilly 1789-1806; OVC 1819: 31; Umtb 

1836: 380; Reymann 1868-1893);
Klein Quesdow (TSU 1846: 132);
Quesdow Klein (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: IX 

336);
Klein-Quesdow (VO 1896: 94);
Kl. Quäsdow (M25n 1935; HKSchlöO 1936);
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Gwiazdówko (Rospond 1951: 96; M25 1962; Informator 1967: 174; 
WUNM 1980: I 568; M50 1988; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 
79; Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. relacyjna (dyferencyjna), złóż. z adi. śrdniem. 
luttke, gniem. klein ‘mały’ i n.m. —> Quesdow, pol. Gwiazdowo. Pol. n. 
także relacyjna (dyferencyjna), utworzona poprzez dodanie do n.m. —> 
Gwiazdowo suf. -ko.

Janiewice, wieś, 11 km na południowy wschód od Sławna:
Geniphyz (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Lorentz 1964: 

40);
(Cotzsat de) Janeuitz (n.o., ts.?) 1286 (Dreger 1748: IV 230; Klempin 

1868-1936: II 600; Trautmann 1948-1949:1 77; Lorentz 1964: 40); 
Cotzsat de Janebitz (n.o., ts.?) 1286 (Perlbach 1882: 370);
Yaneuitcze 1477 (Stojentin 1900: 60);
Janneuitze 1480 (Stojentin 1900: 66), 1511 (Stojentin 1900: 104-105), 

1623 (Stojentin 1900: 340);
Janneuitz 1485 (Stojentin 1900: 70), 1523 (Stojentin 1900: 139), 1628 

(Stojentin 1900: 349);
Jhanewitz ok. 1500 (Stojentin 1900: 84);
Janeuitze 1523 (Klempin, Kratz 1863: 170); 
tho Janewitze 1524-1530 (Stojentin 1900: 119);
Jannewitz (1539) (Heyden 1961-1964: I 132), 1553-1601 (Stojentin 

1900: 158), 1655 (Stojentin 1900: 380-381), (Schmettau 1780; Gilly 1789; 
OVC 1819: 83; AP 1809; Umtb 1837: 451; TSU 1846: 119; Reymann 
1868-1893; VO 1896: 83; M25n 1935; HKSchl50 1936);

Jaaneuitz (Lubinus 1618, Jannewitz wg Rymut 1996-2005: IV 54); 
Jannefiz 1622 (Stojentin 1900: 388);
Janwiz 1622 (Stojentin 1900: 338);
Janvitz 1655 (Stojentin 1900: 380-381);
Jannewiz 1665 (Stojentin 1900: 393);
Janwitz 1670 (Stojentin 1900: 401);
Iannewitz (Reilly 1789-1806);
Janowice (Kozierowski 1934), 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; 

Białecki 2002: 83);
Janiewice (Rospond 1951: 102; M25 1962; Informator 1967: 174; 

WUNM 1980: I 616; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 159-160; M50 
1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: IV 54; Świetlicka, Wisławska 
1998: 79; WUS 2002; Białecki 2002: 83; Informacja 2007).

Słów. n. patronimiczna z suf. -ewice od n.o. Jan (Taszycki 1965-1983: 
II 403), por. n.m. Janiewice 1578, ob. Janowice, cz. Zamościa (Rymut
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1996-2005: IV 74), Janowice (Rymut 1996-2005: IV 71-74), Janiewicze, 
Janowice, Janowicze (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: III 
401, 426-429), najstarszy zapis rejestruje zapewne zmianę *ja- > je- (por. 
Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 159-160; Siciński 1973: 59). Z czasem 
nazwa zniemczona za pomocą typowych sposobów graficzno-fonetycz- 
nych: zapis nagłosowego j za pomocą litery g, podwojenie spółgłoski n, 
sufiks -ice oddawany jako -itz, -itze, -iz, por. (Chludziński 2001: 59). 
Obecnie używana forma jest poprawną rekonstrukcją n. pierwotnej.

Kwasowo, wieś, 3 km na południe od Sławna:
Quassowe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Kozierowski 

1934; Trautmann 1948-1949:1 80; Lorentz 1964: 93);
Quassow 1337 (Trautmann 1948-1949: I 80), 1346 (Clericus 1878- 

1880: 76), 1347 (Lorentz 1964: 93);
van Quassow 1337 (Clericus 1878-1880: 78); 
de Quassow 1347 (Stojentin 1900: 1); 
van Quassowe 1412 (Stojentin 1900: 17);
Quatzow 1523 (Klempin, Kratz 1863: 170, x2), (Schulenburg 1779- 

1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; AP 1809; OVC 
1819: 32; Umtb 1836: 380; TSU 1846: 131; Reymann 1868-1893; 
Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: IX 336; VO 1896: 146; 
M25n 1935; HKSchlöO 1936);

Qwassow (1539) (Heyden 1961-1964:1 132);
Quatsow (Lubinus 1618, Quadsow wg Rymut 1996-2005: V 522); 
Quatzou 1628 (Klempin, Kratz 1863: 279, x2);
Kwasowo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 155; M25 1962; 

Informator 1967: 170; WUNM 1981: II 263; Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 62; M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: V 522; Świetlicka, 
Wisławska 1998: 112; WUS 2002; Białecki 2002: 114; Informacja 2007); 

Kwaców 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 114); 
Kwakowo 1945—1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 114). 
Słów. n. dzierżawcza z suf. -ow(o) od n.o. Kwas (Taszycki 1965-1983: 

III 216), por. n.m. Kwasowice, Kwasów (Sulimierski, Chlebowski, Walew
ski 1880-1902: V 18; Rymut 1996-2005: V 552-553). Następnie została 
zniemczona z zapisem nagłosowego Gw- za pomocą połączenia Qu- lub 
Qw-, zapewne pod wpływem łaciny, podobnie jak —► Gwiazdowo. Obowią
zująca dziś rekonstrukcja Kwasowo jest poprawna, a używane po 1945 
roku przejściowo formy Kwaców i Kwakowo zniekształcone.

Łętowo, wieś, 12 km na południowy wschód od Sławna:
Lantow 1411, 1518 (Trautmann 1948-1949: II 98), 1495 (Lorentz 

1964: 61), (Lubinus 1618; Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gil-
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ly 1789; AP; OVC 1819: 31; Umtb 1837: 451; TSU 1846: 132; Reymann 
1868-1893; VO 1896: 104; M25n 1935; HKSchl50 1936);

Lanthow 1523 (Klempin, Kratz 1863: 170), 1539 (Heyden 1961-1964: 
I 136);

Lantou 1628 (Klempin, Kratz 1863: 279);
Lantoow (?) (Reilly 1789-1806);
Łętowo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 175; M25 1962; Informator 

1967: 170; WUNM 1981: II 352; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 64-65; 
M50 1988; MIOOt 1993; Rymut 1996-2005: VI 341; Świetlicka, Wisław- 
ska 1998: 126; WUS 2002; Białecki 2002: 126; Informacja 2007).

Slow. n. dwuznaczna: 1. topograficzna od ap. łęt ‘nać, łodyga, badyl’ 
(Sławski 1952-1982: V 116); 2. dzierżawcza od n.o. Łęt (Rymut 1999- 
2001: II 38), por. Łętoch (Taszycki 1965-1983: III 325), z suf. -ow(o), por. 
n.m. Łętowe, Łętowice, Łętownia, Łętowo, Łętów (Sulimierski, Chlebow
ski, Walewski 1880-1902: V 665-668; Rymut 1996-2005: VI 338). Potem 
nastąpiło zniemczenie, m.in. za pomocą zastąpienia nosówki ę dwuzna
kiem an, co było typowe na Pomorzu (Chludziński 2001: 55). Dzisiejsza 
forma to poprawne odtworzenie postaci słowiańskiej.

Noskowo, wieś, 8 km na północny wschód od Sławna:
Noscowe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Kozierowski 1934; 

Trautmann 1948-1949: I 81; Lorentz 1964: 81);
Nüskow 1345 (Stojentin 1900: 1; Lorentz 1964: 81); 
de Nüskowe 1345 (Trautmann 1948-1949: I 81);
Nossikowe 1346 (Clericus 1878-1880: 76);
Nossickowe 1347 (Stojentin 1900: 1; Lorentz 1964: 81);
Noskow (Lubinus 1618);
Notzkou 1628 (Klempin, Kratz 1863: 278);
Notzkow 1724 (Stojentin 1900: 452), (Schulenburg 1779-1785; 

Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; AP 1809; OVC 1819: 33; 
Umtb 1836: 380; TSU 1846: 139; Reymann 1868-1893; Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: VII 190; VO 1896: 134; M25n 1935; 
HKSchl50 1936);

Noskowo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 208; M25 1962; Informa
tor 1967: 172; WUNM 1981: II 543; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 69; 
M50 1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 149; WUS 2002; 
Białecki 2002: 145; Informacja 2007).

Słów. n. dzierżawcza od n.o. Nosek, Nosko (Taszycki 1965-1983: 
IV 75) z suf. -ow(o), por. n.m. Noskowo, Nosków (Sulimierski, Chlebowski, 
Walewski 1880-1902: VII 184). Z czasem została zniemczona. Współ
czesna forma jest poprawną rekonstrukcją postaci pierwotnej.
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Pątnowo, osada, 7 km na północny zachód od Sławna:
Wolfshagen (VO 1896: 197);
F. Wolfshagen (M25n 1935; HKSchl50 1936);
Pątnowo (Rospond 1951: 234; Informator 1967: 170; WUNM 1981: 

II 701, jako leśn.; WUS 2002; Białecki 2002: 158; Informacja 2007);
Str. Jarosław (M25 1962);
L. Pątnowo (M50 1988; MIOOt 1993).
Pierwotnie n. niem., dwuznaczna: 1. dzierżawcza, jeśli I czł. to n.o. 

Wolf (Zoder 1968: II 860; Gottschald 2006: 536); 2. topograficzna, jeżeli to 
ap. Wolf ‘wilk’, II czł. to ap. Hagen ‘gaj, żywopłot, ogrodzenie’, także 
‘przysiółek, wybudowanie’. Czasami dodawany skrót F. = Forsthaus ‘le
śniczówka’ lub Försterei ‘leśnictwo’.

Pątnowo to poi. n. pseudodzierżawcza od n.o. *Pątny (: ap. pątny ‘po
dróżny, pielgrzym’), por. n.o. Pątnowa, Pątnowski (Taszycki 1965-1983: 
IV 208), Pętniak, Petniak, Pętniewicz (Rymut 1999-2001: II 228), z suf. - 
owo, por. n.m. Pątnowo, Pątnów, Pątnówek, Pątnówka (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: VII 928-929). Niekiedy dodawany 
skrót L. = leśniczówka lub leśnictwo.

Str. Jarosław to poi. n. relacyjna (ponowiona), równa n. pobliskiej wsi 
Stary Jarosław (gm. Darłowo), do której kiedyś osada należała admini
stracyjnie.

Pomiłowo, wieś, 2 km na południowy wschód od Sławna:
Marienthal (OVC 1819: 32; TSU 1846: 131; VO 1896: 115; M25n 1935; 

HKSchl50 1936);
Colonie Marienthal (Umtb 1836: 380);
Col. Marienthal (Reymann 1868-1893);
Marianowo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 168); 
Pomoino 1945-1950 (Białecki 2002: 168);
Pomiłowo (Rospond 1951: 250; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1981: III 17; M50 1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 
1998: 175; WUS 2002; Białecki 2002: 168; Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. dzierżawcza lub kulturowa (pamiątkowa)4, złóż. 
z im. Marie, poi. Maria, i ap. T(h)al ‘dolina’, niekiedy dodawany do tego 
ap. Colonie ‘kolonia’. Pol. n. przejściowa Marianowo to jej kalka z adapta
cją słowotwórczą.

4 W wiekach XVIII i XIX bardzo częste było nadawanie osadom, zwłaszcza nowym (np. 
tworzonym majątkom), nazw zawierających imiona żeńskie. Chciano w ten sposób podkre
ślić przynależność posiadłości do konkretnej kobiety (powstała zatem n. dzierżawcza) lub 
uczcić ją w ten sposób (n. kulturowa). Takie postępowanie było też częste w Polsce, wystar
czy przywołać znany z literatury (choć autentyczny) przykład Zofiówki k. Puław czy też 
wielu miejscowości typu Anin albo Marysiu.
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Obecna n. poi. Pomiłowo jest pseudodzierżawcza od n.o. *Pomił (: ap. 
pomiłować) z suf. -owo. Została wzorowana na nazwie zaginionej miej
scowości pod Sławnem: Pomelowe 1268 (Klempin 1868-1936: II 201; Per- 
lbach 1882: 190; Kozierowski 1934, hasło Pomiłowo; Lorentz 1964: 87), 
1269 (Perlbach 1882: 196), 1270 (Dreger 1748: II 107) (Górnowicz 1976: 
40; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 72), por. n.m. *Pomiłowo (Pamelaw 
ok. 1570, Pomlewo 1682), ob. Pomlewo (gm. Przywidz, pow. gdański, woj. 
pomorskie) (Bugalska 1985: 80). Zapis Pomoino zapewne wykolejony.

Przemysławiec, osada, 6 km na północny zachód od Sławna:
Busch Budner (Umtb 1836: 318);
Wilhelmshorst (TSU 1846: 127; VO 1896: 195, jako Fo.);
U.F. (Reymann 1868-1893, przy —> Alt Krackow, poi. Stary Kraków, 

jest O.F.);
Wilhelmshorst F. (M25n 1934; HKSchl50 1936);
Przemysław 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 172);
Przemysławie (Rospond 1951: 257, niem. Wilhelmshorst', M25 1962, 

obok L. Krakowiany, Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 172, niem. 
Wilhelmshorst)',

Przemysławiec (Informator 1967: 170; WUNM 1981: III 61, jako leśn.; 
WUS 2002; Informacja 2007);

L. Krakowiany (M50 1988, obok część wsi Stary Kraków, MIOOt 
1993);

Krakowiany, niem. Wilhelmshorst Försterei (Białecki 2002: 108).
Z osadą związany jest nieporządek administracyjno-nazewniczy po

wstały po 1945 roku. W skład należącej do sołectwa —*• Stary Kraków 
osady Przemysławie(c) wchodzi leśniczówka Krakowiany. Często jednak 
nazwy Przemysławie(c) i Krakowiany traktowane są wymiennie, jakby 
były dwoma nazwami jednego obiektu, przy czym n. Krakowiany nie jest 
obecnie urzędowo używana. Ponadto, prawdopodobnie w latach 60. XX 
wieku nastąpiła zmiana (czy formalna, zgodna z prawem ad ministra- 
cyjnym?) nazwy Przemysławie na Przemysławiec, co także powoduje 
niejasności5. W związku z tym wyjaśniam wszystkie nazwy związane 
z osadą.

Busch Budner to najwcześniejsza nazwa, być może nieformalna, po
toczna. Jest złóż. z niem. ap. Busch ‘zarośla, krzaki, zagajnik’ oraz ap. 
Büdner ‘chałupnik’. Na jej miejscu, jak wynika z analizy kartograficznej, 
powstała osada Wilhelmshorst - to niem. n. dzierżawcza, złóż. z n.o. Wil
helm (Zoder 1968: II 837; Gottschald 2006: 531) i ap. Horst ‘zagajnik;

5 Za pomoc w ich wyjaśnianiu dziękuję panu Grzegorzowi Jakuszewskiemu z Referatu 
Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Sławno.
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gniazdo’, niekiedy dodawany do niej skrót F. = Forsthaus ‘leśniczówka’ 
lub Försterei ‘leśnictwo’. Incydentalnie, na mapie, tylko skrót U.F. = Unt
erförsterei ‘podleśnictwo’.

Pierwsza poi. n. powojenna pseudodzierżawcza, równa n.o. Przemy
sław (Taszycki 1965-1983: IV 370, 371), potem jej konwersja do rodzaju 
nijakiego i forma Przemysławie. Obecna forma (obowiązująca?) Przemy
słowiec pseudopatronimiczna od n.o. Przemysław z suf. -ec, por. n.m. 
Przemysław, Przemysławice, Przemysławki, Przemysławów (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: IX 172). Raz, na mapie z 1988, na 
oznaczenie tej osady n. relacyjna (ponowiona), równa n. wsi sołeckiej Sta
ry Kraków.

Krakowiany to poi. n. relacyjna (lokalizująca), utworzona od n.m. —> 
(Stary) Kraków za pomocą suf. -any. Niekiedy dodawany do niej skrót 
L. = leśniczówka lub leśnictwo.

Radosław, wieś, 6 km na północ od Sławna:
Coccejendorf (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; 

AP 1809; OVC 1819: 21; Umtb 1836: 319; VO 1896: 32; M25n 1934; 
HKSchl50 1936);

Koccejendorf (TSU 1846: 131; Reymann 1868-1893);
Piotrków 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 178); 
Radosław (Sławieński) (Rospond 1951: 266; Mazurkiewicz 1972: 85; 

Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 264; Białecki 2002: 178);
Radosław (M25 1962; Informator 1967: 170; WUNM 1981: III 103; 

M50 1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 182; WUS 2002; 
Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. dzierżawcza, złóż. z n.o. Coccejus, Cocceji, będącej 
zlatynizowaną formą n.o. Koch (Gottschald 2006: 142, 296; Bahlow 1985: 
289) - toteż przypuszczenia Rzetelskiej-Feleszko, Dumy (1985: 264), że to 
słów. n.o. *Koceja, por. Koc, Kocaj (Taszycki 1965-1983: III 38) są nie
uzasadnione - oraz ap. Dorf ‘wieś’.

Pierwsza poi. n. pseudodzierżawcza utworzona od n.o. Piotrek (: Piotr) 
(Taszycki 1965-1983: IV 266) z suf. -ów. Druga n. także pseudodzierżaw
cza, równa n.o. Radosław (Taszycki 1965-1983: IV 421). Nieobligatoryj
nie dodawany do niej adi. dyferencyjny sławieński, dla odróżnienia od 
innych miejscowości o ts. n., zwłaszcza od niedalekiego Radosławia w gm. 
Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie.

Rzyszczewko, przysiółek, 6 km na zachód od Sławna:
Neu Ristow (Gilly 1789; OVC 1819: 33; Umtb 1836: 379; TSU 1846: 

132; Reymann 1868-1893; VO 1896: 131; M25n 1935);
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Nowe Ryszczewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 
187);

Ryszczewko 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 187), 
1967 n.uż. (Informator 1967: 170), (M50 1988);

Rzyszczewko (Rospond 1951: 283; M25 1962; Informator 1967: 170; 
WUNM 1981: III 186; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 187 - tu 
błędnie podany pow. koszaliński; Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. relacyjna (dyferencyjna), złóż. z adi. neu ‘nowy’ 
i n.m. —► Ristow, poi. Rzyszczewo. Pol. n. także relacyjne (dyferencyjne), 
tworzone od n.m. —> R(z)yszczewo za pomocą adi. nowy albo suf. -ko.

Rzyszczewo, wieś, 5 km na zachód od Sławna:
Rystowe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Kozierowski 1934 

podaje Ristowl), ale według Lorentza (1964: 99) zapis ten odnosi się do 
Rzyszczewa k. Białogardu (raczej niesłusznie, gdyż w tym dokumencie są 
wymienione miejscowości z okolic Sławna), 1312 (Lorentz 1964: 99);

Henningo de Ristov (n.o., ts.?) 1304 (Klempin 1868-1936: IV 117; Per- 
lbach 1882: 551);

Henneke de Ristowe (n.o., z okolic Sławna) 1304 (Perłbach 1882: 553); 
Ristow 1304 (Lorentz 1964: 99), 1476 (Clericus 1878-1880: 254), 1588 

(Stojentin 1900: 277), (Lubinus 1618), 1626 (Stojentin 1900: 346), 1628 
(Klempin, Kratz 1863: 279), (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; 
Gilly 1789; Reilly 1789-1806; AP 1809; OVC 1819: 33; Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: IX 643);

Iohannes de Rystowe (n.o.) 1312 (Dreger 1748: VI 109; Klempin 1868- 
1936: V 53), 1313 (Klempin 1868-1936: V 94);

Iohannes de Ristowe (n.o.) 1317 (Dreger 1748: VI 342; Klempin 1868- 
1936: V 300);

Riscowe 1317 (Lorentz 1964: 99);
Riskowe 1333 (Lorentz 1964: 99);
Teslaff Ristow (n.o., mieszkaniec Sławna) 1518 (Lemcke 1919: 148); 
Ristou 1628 (Klempin, Kratz 1863: 278);
Alt Ristow (Umtb 1836: 379; TSU 1846: 132; Reymann 1868-1893; 

M25n 1935);
Alt-Ristow (VO 1896: 5; HKSchl50 1936);
Rzyszczewo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 283; M25 1962; Infor

mator 1967: 170; WUNM 1981: III 186; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 
75; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 196; WUS 2002; Białecki 
2002: 187; Informacja 2007);

Rościszewo (Kozierowski 1934, jako drugi wariant);
Stare Ryszczewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 

187);
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Ryszczewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 187), 
(M50 1988);

Ryszewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 187), 
1967 n.uż. (Informator 1967: 170).

Rzetelska-Feleszko, Duma (1985: 75) podają też zapis Ristow 1523 
(za: Klempin, Kratz 1863: 170), ale dotyczy on KI. Ristow, ob. Rzysz- 
czewko k. Kręgu i Polanowa (pow. koszaliński).

Pierwotnie slow. n. dzierżawcza z suf. -ow(o) || -ew(o) od n.o. *Ristł>, 
por. Rzystek (: Ryszard) (Taszycki 1965-1983: IV 546), Rysek, Ryszek, 
Ryszko, Rysko (Taszycki 1965-1983: IV 535), por. n.m. Rzyszczewo 
k. Białogardu (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 75; Chludziński 2000: 96).

W ciągu stuleci n. została zniemczona. W XIX wieku dodano do niej 
dyferencyjny adi. alt ‘stary’ dla odróżnienia od —> Neu Ristow, poi. Rzysz- 
czewko.

Po 1945 roku były wątpliwości co do formy odtworzonej nazwy, nie
mniej obecna postać jest poprawną rekonstrukcją. Powojenne wahania 
zapisu nagłosowej spółgłoski rozstrzygnięto na korzyść współczesnej for
my z rz, gdyż twarde r nie ma tu uzasadnienia. Przejściowo używano 
formy złożonej z adi. stary i n.m. Ryszczewo dla odróżnienia od pobliskie
go —*■ Nowego Ryszczewa, ob. Rzyszczewka.

Sławsko, wieś, 3 km na północ od Sławna:
Zlauinia 1186 (Kozierowski 1934; Lorentz 1964: 105);
Wartizlaus Zlauinie (n.o.) 1186 (Klempin 1868—1936: I 80; Perlbach 

1882: 6);
Dobroslaua de Slauna (n.o.) 1200 (Klempin 1868—1936: I 104; 

Perlbach 1882: 11);
Slauna 1200 (Lorentz 1964: 105);
de Zlauene 1220 (Klempin 1868-1936: I 146; Perlbach 1882: 18);
in Zlavno 1223 (Perlbach 1882: 39);
in Zlauno 1223 (Perlbach 1882: 40), 1225 (Klempin 1868-1936: I 287; 

Perlbach 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);
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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); 
Slawena 1271 (Perlbach 1882: 202);
Zlawen 1273 (Perlbach 1882: 208), 1307 (Perlbach 1882: 578); 
Sclawenensis (adi.) 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);
Teslaus de Slauna n.o. 1308 (Perlbach 1882: 582); 
in Slawyna 1309 (Klempin 1868-1936: IV 377, Perlbach 1882: 595); 
Od 1317 roku wraz z lokacją obecnego miasta pojawiające się nazwy 

dotyczą zapewne jego. Omawiana wieś figuruje nadal, ale do nazwy pier
wotnej są dodawane odróżniające przymiotniki:

Olde Slage (Lubinus 1618);
Alten Schlaw 1628 (Klempin, Kratz 1863: 250);
Alten Schlawe (Gilly 1789; Reilly 1789-1806);
Alt Schlawe (OVC 1819: 21; Umtb 1836: 380; TSU 1846: 126; Rey- 

mann 1868-1893; M25n 1935);
Schlawin-Alt (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: X 375); 
Altschlawe (VO 1896: 5);
Sławno St. (Kozierowski 1934);
Alt-Schlawe (HKSchl50 1936);
Stare Sławno 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 194); 
Stare Sławsko 1945-1950 (Białecki 2002: 194);
Sławsko (Rospond 1951: 295; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1981: III 242; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 203-204; M50 
1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 205; WUS 2002; Białecki 
2002: 194; Informacja 2007).

Podstawą n.m. jest indoeuropejska baza *slav- || *slov-, występująca 
w wielu nazwach wodnych, wywodzona z praindoeuropejskiego *k’leu- ||
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*k’löu- ‘płynąć, skrapiać, czyścić’, znana także z n. Słowianie (Borek 
1968: 216). Z kolei Górnowicz (1976: 21) podaje etymologię od hipotetycz
nej n. rzeki * Sława (zawierającej omawianą bazę) - tak mogła nazywać 
się kiedyś Wieprza albo któryś z jej dopływów. Nie wyklucza pochodzenia 
nazwy od ap. *sława, którym określano miejsce zbiegu kilku rzek. W po
dobny sposób wywodzą n.m. autorki zbioru etymologii o miastach pomor
skich (Belchnerowska, Bugalska, Jakus-Dąbrowska, Więcek 1976: 78- 
79). Do takiej podstawy dodano suf. *-bn-; w zapisach średniowiecznych 
występują trzy warianty zakończenia nazwy: -a, -o, -e || -en, utrudniające 
jednoznaczne określenie rodzaju gramatycznego końcówki, por. n.m. 
Sławna, Sławne, Sławno (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880- 
1902: X 787-789).

Niektóre formy zniemczone z adideacją do lac. sclavus ‘niewolnik’. 
Często nagłosowe bezdźwięczne s- (nie występujące w niemczyźnie) za
mieniano na z-. Po 1317 roku do n.m. dodawany dyferencyjny adi. śrd- 
niem. old, gniem. alt ‘stary’.

Współczesne formy poi. tworzono jako relacyjne od n.m. Sławno: za 
pomocą adi. stary lub poprzez zamianę suf. w formie podstawowej -no na 
-sko, a także łącząc oba sposoby.

Smardzewo, wieś, 6,5 km na południowy zachód od Sławna:
Jacobus Smarzowe (n.o.) 1434 (Lemcke 1919: 47, 48, 157);
Smarzow (Lubinus 1618);
Schmarsow 1680-1687 (Stojentin 1900: 415), 1699 (Clericus 1878- 

1880: 186), (Schmettau 1780; Gilly 1789; OVC 1819: 33; Umtb 1836: 379; 
TSU 1846: 132; VO 1896: 162; M25n 1935; HKSchl50 1936; Trautmann 
1948-1949: II 52, Lorentz 1964: 106);

Schwarsow [!] (Reymann 1868-1893);
Smarzewo (Kozierowski 1934);
Smaczewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 196);
Smarzewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 196);
Smardzewo (Rospond 1951: 297; M25 1962; Informator 1967: 170; 

WUNM 1981: III 250; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 81-82; M50 1988; 
MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 196; Informacja 2007).

Kozierowski (1934) przytacza zapis Smarsowe 1249/1250 (za: 
Klempin 1868-1936: I 387), ale dotyczy on miejscowości Schmarsow 
(pow. Demmin, M-PP).

Pierwotnie n. slow., dwuznaczna: 1. dzierżawcza od n.o. Smarz (Ta- 
szycki 1965-1983: V 125; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995-2002: I 279);
2. topograficzna od ap. *smyrźb, poi. smarz, smardz ‘grzyb’ (Brückner 
1927: 503), z suf. -ow(o) || -ew(o), por. n.m. Smardów, Smardy, Smardzew,
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Smardzewice, Smardzewo, Smarzew, Smarzewo, Smarzowa, Smarzów 
(Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: X 865-866, 867). Forma 
zniemczona Schmarsow zachowała wymowę dyftongiczną r-z.

Pol. formy rekonstruowały słów. postać zbyt dokładnie (Smarzewo, 
Smarzewo) albo błędnie (Smaczewo) toteż za właściwą należy uznać
n. Smardzewo, uwzględniającą zmianę rz > rdz.

Stary Kraków, wieś, 9 km na północny zachód od Sławna:
Johannes de Cracouia (n.o., mnich z Bukowa) 1296 (Perlbach 1882: 486);
Johannes de Krakowe (n.o., osoba z okolic Sławna) 1298 (Klempin 

1868-1936: III 348; Perlbach 1882: 509);
J. de Cracow (n.o.) 1310 (HKPom 1913-1937: 1/3, nr 437);
Krakow 1351 (Trautmann 1948-1949: I 78), 1537 (Heyden 1961- 

1964: I 73), 1609 (Stojentin 1895: 343), 1628 (Klempin, Kratz 1863: 251), 
(Schulenburg 1779-1785; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; AP 1809; OVC 
1819: 25; Lorentz 1964: 54);

Hinrik Crakow (n.o., burmistrz Darłowa) 1406 (Lemcke 1919: 6, 9);
villa Krakowe 1489 (Lemcke 1919: 120);
de Crakow 1507 (Lemcke 1919: 140);
Cracow (Lubinus 1618);
Alt Krakau (Umtb 1836: 318);
Alt Krakow (TSU 1846: 127; M25n 1934);
Alt Krackow (Reymann 1868-1893);
Alt-Krakow (VO 1896: 4; HKSchlöO 1936);
Kraków (Kozierowski 1934);
Krak 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 203);
Krakowiany 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 203);
Stary Kraków (Rospond 1951: 309; M25 1962, w nawiasie: Krakowia

ny, Informator 1967: 170; WUNM 1981: III 330; Rzetelska-Feleszko, 
Duma 1985: 61; M50 1988; Rymut 1996-2005: V 274; Świetlicka, Wi- 
sławska 1998: 215; WUS 2002; Białecki 2002: 203; Informacja 2007);

Str. Kraków (MIOOt 1993).
Rymut (1996-2005: V 274) podaje zapis Cracow 1312 (za: Klempin 

1868-1936: V 80), ale dotyczy on innej miejscowości, zapewne Krzekowa, 
dzisiejszej dzielnicy Szczecina (Rzetelska-Feleszko, Duma 1991: 39).

Słów. n. dwuznaczna: 1. dzierżawcza od n.o. Krak (Taszycki 1965- 
1983: III 130; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995-2002: I 126); 2. mniej 
prawdopodobna topograficzna od ap. krok ‘ramię rzeki’, gdyż słowo 
w takim znaczeniu jest znane tylko w językach południowosłowiańskich, 
z suf. -ow(o). N. taka jest rozpowszechniona w Słowiańszczyźnie, także na 
Pomorzu, por. n.m. Crakowe 1298, Krakowe 1305, ob. Krakow am See
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(pow. Güstrow, M-PP) (Jeżowa 1961-1962: II 9, 82; Eichler, Mühlner 
2002: 80; Mühlner 2003: 9), Crakowe, Krakow 1335, ob. Krakow (pow. 
Rügen, M-PP) (Niemeyer 2001: III 89), Krackow (pow. Pasewalk, M-PP), 
Krakow (pow. Stralsund, M-PP), Kraków, Krakowo (Sulimierski, Chle
bowski, Walewski 1880-1902: IV 587-607; Rymut 1996-2005: V 273).

W formach zniemczonych zachowana postać slow. Zapis z 1836 odwo
łuje się zapewne do niem. n. dawnej stolicy Polski. Od XIX wieku doda
wany dyferencyjny adi. alt ‘stary’ dla odróżnienia od Neu Krakow, pol. 
Nowy Kraków, gm. Darłowo (Chludziński 2007: 82).

Pierwsza n. poi. równa pierwotnej Kraków. Po 1945 najpierw dzier
żawcza lub topograficzna Krak, potem relacyjne wobec pierwotnej: z do
danym dyferencyjnym adi. stary dla odróżnienia od Nowego Krakowa lub 
Krakowiany, utworzona za pomocą suf. -any w zn. ‘ludzie pochodzący 
z Krakowa’, por. n.m. Krakowiany (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 
1880-1902: IV 605; Rymut 1996-2005: V 273).

Tokary, wieś, 5,5 km na północ od Sławna:
Deutschrode (M25n 1934);
Komarczewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 222); 
Kosmarzewo 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 222); 
Tokary (Rospond 1951: 335; M25 1962; Informator 1967: 170; WUNM 

1981: III 458; M50 1988; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 222; 
Informacja 2007).

Pierwotna niem. n. kulturowa, złóż. z adi. deutsch ‘niemiecki’ i ap. 
Rode(land) ‘karczowisko’, por. verb, roden ‘karczować’.

N. poi. Komarczewo pseudodzierżawcza od n.o. Komorek (Taszycki 
1965-1983: III 60; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995-2002: I 117) z suf. 
-ewo, por. n.m. Komarek (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: 
IV 605). N. Kosmarzewo niejasna, może to błędny zapis.

N. poi. Tokary dwuznaczna: 1. pseudorodowa, równa n.o. Tokarz (Ta
szycki 1965-1983: V 446) w pl.; 2. pseudosłużebna, równa ap. tokarz w pl. 
Nawiązuje do płynącego tu strumienia niem. Taukarre (M25n 1934; 
HKSchl50 1936), poi. Tokara (Rospond 1951: 414; Rzetelska-Feleszko, 
Duma 1977: 126; Rzetelska-Feleszko 1987: 116; M50 1988), lewego do
pływu Wieprzy, którego n. zawiera zapewne słów. rdzeń Hokarb, poi. to- 
kar(z), por. ap. toczyć, tok.

Tychowo, osada, 6,5 km na wschód od Sławna:
Tychów 1229 (Klempin 1868-1936: I 209; Perlbach 1882: 36; 

Kozierowski 1934; Lorentz 1964: 127), 1262 (Klempin 1868-1936: II 99; 
Kozierowski 1934), (? Lubinus 1618), 1628 (Klempin, Kratz 1863: 278, 
x 3), (OVC 1819: 33; M25n 1935);
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Zychowe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Lorentz 1964: 127); 
Paulus de Thychowe (n.o.) 1321 (Klempin 1868-1936: VI 73);
Tichowe 1409/53 (Trautmann 1948-1949: I 86), 1453 (Stojentin 1895:

12);

Tichow 1490 (Kratz 1862: 110), 1509 Stojentin 1895: 79), 1523 
(Klempin, Kratz 1863: 170), (Trautmann 1948-1949:1 38);

Wendischen Tychów 1743-1785 (Kratz 1862: 597-605);
Wend. Tichow (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; AP 1809); 
Wendisch Tichow (Gilly 1789);
Wendisch Tychów (Reilly 1789-1806; Umtb 1836: 380; TSU 1846: 

139; HKSchlöO 1936; Lorentz 1964: 127);
Wendisch-Tychow (Reymann 1868-1893; VO 1896: 192);
Tychów Wendisch (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: 

XII 691);
Tychowo Słów. (Kozierowski 1934);
Tychowo Słowiańskie 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 

2002: 225);
Tychów 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 225); 
Tychówko 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 225); 
Tychowo (Rospond 1951: 342; M25 1962; Informator 1967: 172; 

WUNM 1981: III 487; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 85; M50 1988; 
MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 231; WUS 2002; Białecki 2002: 
225; Informacja 2007).

Rzetelska-Feleszko, Duma (1985: 85) podają także - powołując się na 
Klempina (1868-1936: II 99) - zapis Tihouo z 1262 roku, ale nie ma go 
w przywoływanym źródle.

Słów. n. dzierżawcza z suf. -ow(o) od n.o. *Tixb, por. n.o. Tajch, Tejch, 
Tych (Taszycki 1965-1983: V 48), n.m. Tychów, Tychów (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: XII 691). Rzetelska-Feleszko (1973: 
200) sugeruje, że jako podstawa możliwa też n.o. Cicho, Cichy (Taszycki 
1965-1983: I 361), por. n.m. Cichów, Cichowice, Cichowo (Sulimierski, 
Chlebowski, Walewski 1880-1902: I 67; Rymut 1996-2005: II 120-121), 
wówczas w zapisach t oddawane przez t.

Do form zniemczonych dodawany z czasem dyferencyjny adi. Wendisch 
‘słowiański’ dla odróżnienia od dwóch innych miejscowości o ts. n.: Gross 
Tychów, poi. Tychowo k. Białogardu, Woldisch Tychów, poi. Tychówko 
k. Połczyna Zdroju. Z powodu mieszania zapisów tych trzech wsi trudno 
dziś dokładnie rozgraniczyć ich dokumentację.

Obecna n. poi. Tychowo to poprawna rekonstrukcja formy pierwotnej. 
Przejściowo dla odróżnienia dodawano adi. słowiański lub tworzono for
mę pochodną z suf. -ko albo formę z konwersją rodzaju Tychów.
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Warginie, przysiółek, 4 km na północ od Sławna:
Waldhof oder Stadthof (Gilly 1789; Umtb 1836: 319);
Waldhof (OVC 1819: 21; TSU 1846: 126; Reymann 1868-1893; V0 

1896: 189);
Waldhof (Kol., Vw.) (M25n 1934; HKSchl50 1936);
Przylasek 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 230); 
Warginie (Rospond 1951: 347; Informator 1967: 172; WUNM 1981: 

III 516; M50 1988; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 230; Informa
cja 2007);

Warginia (M25 1962).
Pierwotnie niem. n. topograficzna (lokalizująca), równa ap. złóż. 

Waldhof ‘leśny dwór, gospodarstwo’. Początkowo używana zamiennie 
także n. dzierżawcza, równa ap. złóż. Stadthof ‘miejski (należący do mia
sta) dwór, gospodarstwo’.

Pierwsza poi. n. topograficzna (lokalizująca) utworzona od wyrażenia 
przyimkowego przy lesie z suf. -ek. N. Warginie niezbyt jasna, może wzo
rowana na n.m. Wargienen, ob. ros. Aprelevka (k. Królewca, niem. pow. 
Wehlau) i Wargienen, ob. ros. Velikolukskoe (k. Królewca, niem. pow. 
Königsberg) (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: XII 953). 
Etymologia tej n. jest pruska: pochodzi od ap. wergin ‘kotlarz’, por. war- 
gien ‘miedź’.

Warszkowo, wieś, 1 km na wschód od Sławna:
Warszecowe (1273) 1332 (Klempin 1868-1936: VI 354; Kozierowski 

1934; Lorentz 1964: 133);
Warsecowe 1301 (Klempin 1868—1936: IV 12; Perlbach 1882: 527; 

Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880-1902: XIII 17; Lorentz 1964: 
133);

Warsecow 1301 (Dreger 1748: V 78);
Warskowe 1330 (Klempin 1868-1936: VII 340);
Warsekowe 1333 (Dreger 1748: VIII 214);
Warskow 1335 (Trautmann 1948-1949: I 120);
Warscow 1385 (Dreger 1748: XI 145);
Waskow (Lubinus 1618);
Warsskou 1628 (Klempin, Kratz 1863: 303);
Warschow (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; 

Reilly 1789-1806; AP 1809; OVC 1819: 21; Sulimierski, Chlebowski, Wa
lewski 1880-1902: XIII 17);

Alt Warschow (Umtb 1836: 380; TSU 1846: 131, 140; M25n 1935);
Alt Warschau (Reymann 1868-1893);
Alt-Warschow (VO 1896: 6; HKSchl50 1936);
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Warszkowo (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 347; M25 1962; In
formator 1967: 172; WUNM 1981: III 519; Rzetelska-Feleszko, Duma 
1985: 87; M50 1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 239; WUS 
2002; Białecki 2002: 231; Informacja 2007);

Warszkowice 1945-1950 (Mazurkiewicz 1972: 85; Białecki 2002: 231). 
Słów. n. z suf. -ow- od n.o. Warszek, Warszka, Warszko (Taszycki 

1965-1983: VI 24, VII 279; Cieślikowa, Malec, Rymut 1995-2002: I 350, 
por. n.m. Warsów (k. Pelplina), Warszawa, Warszawka, Warszew, War- 
szewica, Warszewka, Warszówek, Warszówka (Sulimierski, Chlebowski, 
Walewski 1880-1902: XIII 18, 99-101).

Z czasem zniemczenie typowymi sposobami graficzno-fonetycznymi,
m. in. zmiana k > ch, a następnie szk > sz (Chludziński 2001). Zapis na 
mapie Reymanna nawiązuje do niem. n. Warszawy, stolicy Polski. Od 
XIX wieku dodawany dyferencyjny adi. alt ‘stary’ dla odróżnienia od po
bliskiego —» Neu Warschow, poi. Warszkówko.

Obecna n. poi. to poprawna rekonstrukcja formy pierwotnej. 
W n. przejściowej Warszkowice nieuzasadnione dodanie suf. Patronimica- 
nego -(ow)ice.

Warszkówko, wieś, 4 km na wschód od Sławna:
Neu Warschow (Umtb 1836: 380; TSU 1846: 140; M25n 1935);
Neu Warschau (Reymann 1868-1893);
Neu-Warschow (VO 1896: 132; HKSchl50 1936);
Warszkówko (Rospond 1951: 347; M25 1962; Informator 1967: 172; 

WUNM 1981: III 519; M50 1988; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 
231; Informacja 2007).

Pierwotnie niem. n. relacyjna (dyferencyjna), złóż. z adi. neu ‘nowy’ 
i n.m. —> Warschow, poi. Warszkowo. Pol. n. także relacyjna utworzona od
n. m. —► Warszkowo suf. -ko.

Wrześnica, wieś, 6,5 km na północny wschód od Sławna:
Vreszenitze (1273) 1332 (Klempin 1868—1936: VI 354; Kozierowski 

1934; Trautmann 1948-1949: II 48);
Frist (Lubinus 1618);
Fretz 1628 (Klempin, Kratz 1863: 251);
Freetz (Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 

1789-1806; AP 1809; OVC 1819: 21; Umtb 1836: 319; TSU 1846: 127; VO 
1896: 52; M25n 1934; HKSchl50 1936; Lorentz 1964: 29);

Freez (Reymann 1868-1893);
Wrześnica (Kozierowski 1934; Rospond 1951: 369; M25 1962; Infor

mator 1967: 174; WUNM 1981: III 624; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 
215; M50 1988; MIOOt 1993; Świetlicka, Wisławska 1998: 250; WUS 
2002; Białecki 2002: 242; Informacja 2007);
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Wrzesienica 1945-1950 (Białecki 2002: 242).
Słów. n. topograficzna z suf. -nica od ap. wrzos, por. n.m. Wrzeszcz, 

Wrzeszczów, Wrzeszczyna (Sulimierski, Chlebowski, Walewski 1880- 
1902: XIV 61; Breza, Treder 1999: 93).

Formy zniemczone znacznie uproszczone: brak wewnętrznej grupy 
spółgłoskowej -śn-, zapis formantu -ica jako -ist, -itz, -iz typowy dla ów
czesnych zwyczajów kancelaryjnych na Pomorzu (Chludziński 2001: 59).

Obecna n. poi. jest poprawnym odwtorzeniem postaci pierwotnej. 
W n. przejściowej Wrzesienica nieuzasadnione wstawne e.

Żabno, wieś, 10 km na wschód od Sławna:
Besower Katen (Umtb 1838: 381);
Fichtkaten (ts.?, k. Besow, pol. Bzowo) (TSU 1846: 139);
Ficht Kt. (ts.?) (Reymann 1868-1893);
Vw. Segenberg (M25n 1934; HKSchl50 1936);
Żabno (Rospond 1951: 388; M25 1962; Informator 1967: 174; WUNM 

1981: III 786; M50 1988; MIOOt 1993; WUS 2002; Białecki 2002: 256; 
Informacja 2007).

Analiza kartograficzna pozwala na stwierdzenie, że wymienione obiekty 
znajdowały się w ts. miejscu, a więc można mówić o ciągłości osadniczej.

Besower Katen to niem. n. relacyjna (lokalizująca), złóż. z adi. od n.m. 
Besow, poi. Bzowo (ob. pow. słupski, woj. pomorskie) i ap. Kate ‘chata’ 
w pl., całość można zatem przetłumaczyć jako ‘Bzowskie Chaty’. 
Fichtkaten to niem. n. topograficzna, w której I czł. to ap. Ficht(e) 
’świerk’. N. Segenberg jest prawdopodobnie n. kulturową (metaforyczną), 
złóż. z ap. Segen ’błogosławieństwo, szczęście’ i ap. Berg ’góra’, do tego 
dodany skrót Vw. = Vorwerk ’folwark’.

N. poi. Żabno pseudo topograficzna, złóż. z ap. żaba i suf. -no, por. 
dziesiątki nazw od tej podstawy w Polsce.

Żukowo, wieś, 10 km na południowy wschód od Sławna:
Tidemannus Sucow (n.o.) 1308 (Perlbach 1882: 582);
Thidemannus Sukowe (n.o.) 1311 (Klempin 1868-1936: V 16);
Sukow 1317 (Klempin 1868-1936: V 360), (Lubinus 1618), 1631 

(Stojentin 1900: 357, 1667 (Kratz 1862: 524);
Suckow 1411 (Trautmann 1948-1949: II 59, zapis podawany także 

przez Rzetelską-Feleszko, Dumę 1985: 95, ale dla Żukowa Morskiego), 
1553 (Stojentin 1900: 158), 1581 (Stojentin 1900: 262), 1590 (Stojentin 
1900: 289), 1628 (Klempin, Kratz 1863: 279), 1631 (Stojentin 1900: 357), 
(Schulenburg 1779-1785; Schmettau 1780; Gilly 1789; Reilly 1789-1806; 
AP 1809; OVC 1819: 31; Umtb 1837: 451; TSU 1846: 132; Reymann 
1868-1893; VO 1896: 177; M25n 1935; HKSchl50 1936).
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Tidericus Zucow 1439 (Lemcke 1919: 67), Tydericus Zuków 1439 
(Lemcke 1919: 69), Tydericus Zuków 1443 (Lemcke 1919: 72), Tidericus 
Sukowe b.r. [po 1443], (Lemcke 1919: 164) (n.o., protonotariusz i pro
kurator w Lubece);

Johannes Zuków 1459 (Lemcke 1919: 101), Johannis Sukow 1475 
(Lemcke 1919: 108) (n.o., kapłan z Gdańska), Petri Sukow 1466 (Lemcke 
1919: 106) (n.o., brat kapłana z Gdańska);

Żukowo (Kozierowski 1934; M25 1962; Informator 1967: 174; WUNM 
1981: III 800; Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 95; M50 1988; Świetłicka, 
Wisławska 1998: 262; WUS 2002; MIOOt 1993; Informacja 2007);

Żukowo (Sławieńskie) (Rospond 1951: 391; Białecki 2002: 258).
Ze względu na bliskość Żukowa Morskiego (gm. Darłowo) trudno roz

graniczyć zapisy średniowieczne dotyczące obu miejscowści (por. Chlu- 
dziński 2007: 93).

Słów. n. dwuznaczna: 1. dzierżawcza od n.o. Żuk (Taszycki 1965- 
1983: VI 370); 2. topograficzna od ap. żuk, z suf. -owo, bardzo rozpo
wszechniona w Słowiańszczyźnie, także na Pomorzu, por. n.m. Suckow, 
pow. Usedom, M-PP (Sukouw 1298, Sucowe 1317, Sucow 1317) (Niemey- 
er 2001: 58), Suckow, pow. Güstrow, M-PP (Sucowe 1226, 1229, Zukowe 
1281) (Mühlner 2003: 31), Żukowo, gm. Brojce, woj. zachodniopomorskie 
(.Sucowe 1224, Sukouwo 1227, Suco 1269), Żukowo, gm. Suchań, woj. 
zachodniopomorskie (Zukowe 1270, Zuchaw 1280, Suckow 1487), Żuków, 
gm. Przelewice, woj. zachodniopomorskie (Zukowe 1269, Sucow 1372, 
Suckow 1477) (Rzetelska-Feleszko, Duma 1991: 60), Żukowo, gm. Żuko
wo, woj. pomorskie (Sucou 1201, Sucowia 1209, Sukowe 1313) (Kęsikowa 
1976: 159; Breza, Treder 1999: 230; Breza 2005: 82), Żukowo, gm. 
Czersk, woj. pomorskie (Żukowo 1355, de Zyków 1362) (Kęsikowa 1976: 
159), Żuków, Żukowa, Żukowice, Żukowo (Sulimierski, Chlebowski, Wa
lewski 1880-1902: XIV 842-849).

Formy zniemczone w postaci niemal niezniekształconej wobec pier
wowzoru.

Pol. forma Żukowo to poprawna rekonstrukcja n. pierwotnej. Nieobli
gatoryjnie dodawany czł. dyferencyjny sławieński.

Podsumowanie

Klasyfikacja nazw:

A. Nazwy słowiańskie (13)
1. topograficzne (3)

a) sekundarne (3)
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- z suf. -ica (1): Wrześnica
- z suf. -n- (1): Slauna || Zlavno || Zlawin
- z suf. -ew-1| -ow- (1): Smarzewo

2. dzierżawcze (6) 
a) sekundarne (6)

- z suf. -ow(o) || -ew(o) (6): Gwiazdowo, Kwasowo, Noskowo, 
Rzyszczewo, Tychow(o), Warszkowo

3. patronimiczne, z suf. -(ew)ice (1): Janiewice
4. dwuznaczne (3) 

a) sekundarne (3)
- z suf. -ow(o) (3): Łętowo, Krakow(o), Żukowo

B. Nazwy niemieckie (44)
1. topograficzne (3)

a) komponowane (3): Fichtkaten, Klarenwerder, Waldhof
2. kulturowe (5)

a) prymarne (1): U.F.
b) komponowane (4): Deutschrode, Hohenzollerndorf, Segenberg, 

Waldarbeitergehöft
3. dzierżawcze (7)

a) komponowane (7): Busch Büdner, Coccejendorf, Renkenhagen, 
Rotzenhagen || Rötzenhagen, Stadtförsterei, Stadthof, Wilhelms
horst

4. relacyjne, komponowane (13)
a) dyferencyjne (11): Alt Bewersdorf, Alt Krakow, Alt Ristow, Alt 

Schlawe, Alt Warschow, Groß Quesdow, Klein Quesdow, Neu 
Bewersdorf, Neu Warschow, Neu Ristow, Wendisch Tychów

b) lokalizujące (2): Renkenhagen F., Besower Katen
5. substytucje (adaptacje) nazw słowiańskich, prymarne (13): Freetz, 

Jannewitz, Krakow, Lantow, Notzkow, Quatzow, Quäsdow || Ques
dow, Ristow, Schmarsow, Suckow, Tychów, Vreszenitze, Warschow

6. dwuznaczne (3): Bewersdorf, Marienthal, Wolfshagen

C. Nazwy polskie (57)
1. (pseudo)topograficzne (6)

a) prymarne (1): Brzeście
b) sekundarne (3)

- z suf. -ek (1): Grabówek
- z suf. -no (2): Grzybno, Żabno

c) od wyrażenia przyimkowego (2): Międzylesie, Przylasek
2. (pseudo)dzierżawcze (13)

a) prymarne (2): Przemysław || Przemysławie, Radosław
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b) sekundarne (11):
- z suf. -ew(o) || -ow(o) (9): Andrzejewo || Andrzejowo, Boleszewo, 

Borzyszkowo, Emilianowo, Komarczewo, Kwasowo, Pątnowo, 
Piotrków, Pomiłowo

- z suf. -ino (1): Rościno
- z suf. -ec (1): Borzyszkowiec

3. pseudopatronimiczne (2)
- z suf. -ec (1): Przemysłowiec
- z suf. -(ow)ice (1): Bobrowice

4. relacyjne (18)
a) ponowione (2): Chomiec, Str. Jarosław
b) dyferencyjne (14)

- sekundarne, z suf. -any (1): Krakowiany (x 2)
- sekundarne, z suf. -ki (1): Bobrowiczki
- sekundarne, z suf. -ko (4): Gwiazdówko, Ryszczewko || Rzysz- 

czewko, Tychówko, Warszkówko
- sekundarne, z suf. -sko (1): Sławsko
- komponowane (7): Nowe Bobrowice, Nowe Ryszczewo, Stare 

Ryszczewo, Stare Sławno, Stare Sławsko, Stary Kraków, Ty
chowo Słowiańskie

c) lokalizujące (2): Radosław Sławieński, Żukowo Sławieńskie
5. substytucje nazw niemieckich, prymarne (1): Marianowo
6. resubstytucje (12): Janowice, Kwaców, Kwakowo, Rościszewo, 

Ryszczewo, Ryszewo, Smaczewo, Smardzewo, Smarżewo, Tychów, 
Warszkowice, Wrzesienica

7. dwuznaczne (3): Krak, Kraków, Tokary
8. niejasne (2): Kosmarzewo, Warginie
W gminie Sławno istnieje obecnie 30 miejscowości, dla których było 

lub jest używanych w sumie 114 nazw, nie licząc wielu wariantów orto
graficznych i gramatycznych, a także dialektalnych (w odniesieniu do 
języka niemieckiego: wysoko- i dolnoniemieckie). Analiza nazewnicza 
pokazuje typowe dla tej części Pomorza procesy językowe.

Trzynaście toponimów ma genezę słowiańską. W okresie pierwszej ko
lonizacji niemieckiej i później zostały one przejęte przez osadników 
i zniekształcone, w niewielkim tylko stopniu przetrwały przez wieki. 
Niemcy z kolei zakładali następne miejscowości (zazwyczaj przy istnieją
cych wcześniej słowiańskich), którym nadawali swoje nazwy (31 nie li
cząc substytucji nazw słowiańskich), przy czym zapisy pokazują osadnic
two średniowieczne oraz XVIII- i XIX-wieczne, związane z tworzeniem 
nowych majątków i regulacją gruntów na Pomorzu. Wszystkie nazwy
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słowiańskie po 1945 roku zostały odtworzone (przeważnie poprawnie), 
a niemieckie w różny sposób adaptowane do języka polskiego lub zamie
nione na polskie.

W zakresie semantyki spotykamy przede wszystkim nazwy osobowe, 
zwłaszcza słowiańskie, ale też po kilka niemieckich i polskich, które są 
podstawami omówionych nazw miejscowych.

Jeśli chodzi o strukturę, to nazwy słowiańskie i polskie są zwykle 
sekundarne (tworzone za pomocą sufiksów) i prymarne, natomiast nie
mieckie - najczęściej komponowane, sporadycznie prymarne. Nie wystą
piła natomiast żadna nazwa sekundarna. Nazwy niemieckie to przeważ
nie substytucje fonetyczno-graficzne i morfologiczne nazw słowiańskich, 
przy czym została zastosowana cała paleta sposobów adaptacji.

W kwestii dzisiejszego stanu nazewniczego niewątpliwie trzeba po
stawić postulat zweryfikowania przez właściwe urzędy poprawności nazw 
i statusu administracyjnego osad: Borzyszkowo/Borzyszkowiec/Emiliano- 
wo i Przemysławiec/Przemysławie/Krakowiany.
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buchhandlung.

Skróty wyrazowe

adi. adiectiuum (przymiotnik)
ap. appellativum (wyraz pospolity)
cz. część
czł. człon
dniem. dolnoniemiecki
gniem. górnoniemiecki
im. imię
M-PP Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)
n. nazwa
niem. niemiecki
n.m. nazwa miejscowa
n.o. nazwa osobowa
ob. obecnie
pi. pluralis (liczba mnoga)
poi. polski
por. porównaj
ps. prasłowiański
słów. słowiański
suf. sufiks
śrdniem. średnio-dolno-niemiecki
ts. to samo, tak samo
złóż. złożony

Znaki

odsyłacz do wyrazu hasłowego 
rekonstrukcja wyrazu (brak zapisu źródłowego) 
kierunek zjawiska 
pochodność wyrazu

>
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Ortsnamen der Gemeinde Sławno

Zusamenfassung

Für die 30 Ortschaften der Gemeinde Sławno wurden im Laufe der Zeit 
ca. 114 Namen benutzt. Nicht mitgezählt sind orthografische und grammatische 
Abarten, auch dialektische (wie im Deutschen: Hoch- und Niederdeutsch). Na
mensanalysen zeigen typische für diesen Teil Pommerns Sprachprozesse.

13 dieser Ortsnamen sind slawischen Ursprungs. Während der ersten deut
schen Kolonisation haben die Siedler die Namen übernommen und jahrhunder
telang benutzt, manchmal leicht verunstaltet. Die deutschen Siedler haben neue 
Ortschaften angelegt, oft in der Nähe der slawischen, denen sie eigene Namen 
gaben (31, ohne 13 nicht umbenannter slawischer). Mittelalterliche Aufzeich
nungen so wie die aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind mit dem Entstehen 
neuer Namen und der Regelung der Grundstücke in Pommern verbunden. Alle 
slawischen Namen sind nach 1945 wieder angewandt, die deutschen auf ver
schiedene Art der polnischen Sprache angepasst oder in polnische umgewandelt 
worden.

Auf dem Gebiet der Semantik stoßen wir vor allem auf Personennamen, 
meistens slawische, aber auch einige deutsche und polnische, die die Grundlage 
für die im Referat besprochenen Ortsnamen bilden.

Die Struktur der slawischen und polnischen Namen ist meist sekundär (ge
bildet mit Hilfe von Suffixen) und primär, dagegen die deutschen meist zusam
mengesetzte, selten primär. Es gibt keinen sekundären Namen. Die deutschen 
Namen sind meistens grafisch- fonetischer und morphologischer Abstammung 
slawischer Namen, wobei aber eine ganze Palette von Anpassungsarten genutzt 
wurde.





Budownictwo administracji leśnej 
w gminie Sławno

Maria Witek, Waldemar Witek (Szczecin)

Wprowadzenie

Obszar Rejencji Koszalińskiej charakteryzował się bogactwem 
lasów stanowiących od około 11% do 38% powierzchni poszczególnych 
powiatów (Michaelis 1986: 119). Z uwagi na warunki glebowo-klimatycz
ne dominowały sosny (około 80% drzewostanu), szczególnie wzdłuż piasz
czystych dolin rzecznych i gliniastych moren. Drewno cieszyło się nie
słabnącym popytem; stałymi odbiorcami były m.in.: fabryka zapałek 
w Sianowie, słupski przemysł meblarski i rolniczy, liczne tartaki (w tym 
w Sławnie), kolejnictwo oraz kopalnie.

W okresie międzywojennym tereny leśne w powiecie sławieńskiem 
(łącznie z obecnymi gminami Sianów i Polanów) stanowiły około 22% 
ogólnej powierzchni (Michaelis 1986: 119). Zdecydowana większość lasów 
(około 65%) należała do właścicieli prywatnych, a ich obszar - w obrębie 
danego majątku - wynosił od kilkuset do przeszło 3000 ha. Lasami szla
checkimi fachowo zarządzała profesjonalna kadra leśniczych dbająca 
o ich użytkowanie zgodnie z wielowiekową tradycją. Niewielkie parcele 
leśne - zwykle od 1 do 10 ha - były również w posiadaniu gospodarstw 
chłopskich i stanowiły naturalne źródło pozyskiwania drewna na potrze
by własne.

Pozostała część terenów leśnych stanowiła zasób państwowy i komu
nalny. Lasami państwowymi administrowały - obszarami liczącymi 
z reguły powyżej 4000 ha - urzędy leśne z podległymi im rewirami 
leśnymi. Do najważniejszych zadań administracji lasów państwowych
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należało prowadzenie planowej gospodarki leśnej, szczególnie w zakresie 
pozyskiwania drewna oraz prowadzenia szkółek i nowych nasadzeń, 
a także określanie terenów łowieckich i limitów odstrzału zwierzyny. 
Z kolei lasy komunalne, przynależne do poszczególnych miast w powie
cie sławieńskim, liczyły od około 300 do 900 ha, prowadziły podobną go
spodarkę leśną, ale część terenów - głównie łowieckich - była wydzier
żawiana.

Podobną strukturę własności terenów leśnych można odnotować rów
nież na obszarze obecnej gminy Sławno (rye. 1). Największe lasy prywat
ne wchodziły w skład majątków w: Żukowie (Suckow) - 3269 ha (włas
ność księcia von Hohenzollem-Sigmaringen), Krągu (Krängen) - 1109 ha 
i Tychowie (Wendisch Tychów) — 718 ha (Michaelis 1986: 119). Lasy 
chłopskie stanowiły znaczniejszy odsetek ogólnego areału w takich 
wsiach, jak Boleszewo (Rötzenhagen) i Wrześnica {Freetz).

Lasy państwowe na tym terenie podlegały urzędowi leśnemu w Sta
rym Krakowie {Alt Krakow) i obejmowały łącznie 4175 ha podzielonych 
na sześć rewirów leśnych (Michaelis 1986: 120-122) z własnymi zabudo
waniami, w tym: Borzyszkowiec {Renkenhagen), Pątnowo {Wolfshagen), 
Przemysławiec {Wilhelmshorst), Radosław (Coccejendorf). W latach 1910- 
1945 nadleśniczymi byli: Rehfeld, Schade, Hans Dietrich Dageförde i Rolf 
Meyer. Pozyskiwano około 26 000 m3 drewna i zalesiano rocznie około 
40 ha, tereny łowieckie zaś cechowała duża różnorodność zwierzyny.

Las miejski Sławna liczył łącznie 1017 ha; infrastrukturę stanowiły 
dwa budynki dla robotników leśnych, a tereny myśliwskie wydzierżawia
no właścicielowi fabryki Schau-Chemnitz (Michaelis 1986: 124).

Po 1945 roku wszystkie tereny leśne zostały upaństwowione, a lasy 
w obrębie obecnej gminy Sławno wchodziły w skład trzech nadleśnictw: 
Stary Kraków i Nowy Kraków - utworzone na miejscu dawnych urzędów 
leśnych i lasów miejskich, Żukowo - powstałe na obszarze lasów majątku 
rodziny Hohenzollern-Sigmaringen w Żukowie.

W dniu 01.01.1976 roku powołano Nadleśnictwo Sławno, utworzone 
z trzech wyżej wymienionych nadleśnictw, które od tej chwili przemia
nowano na obręby leśne1. Powierzchnia Nadleśnictwa Sławno wynosi 
24 717,96 ha i jest podzielona na 16 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkar- 
sko-nasienne1 2. Na obszarze gminy Sławno tereny leśne stanowią około 
40% ogólnej powierzchni, a istniejące tu leśnictwa należą do obrębu Żu-

1 Na końcu opracowania zmieszczono słowniczek związany ze strukturą administra
cyjną Lasów Państwowych.

2 Informacje uzyskane od Nadleśnictwa Sławno.
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Tabela. Wykaz leśniczówek i podleśniczówek w Nadleśnictwie Sławno 
(stan na 31.10.2007 roku)

Lp.
Adres leśny Adres administracyjny

Typ obiektunazwa
leśnictwa

od
dział

pod-
oddz.

kod -
miejscowość

miejscowość 
nr domu

1. Leśnica 76 k 76-150 Darłowo Nowy Kraków 1 leśniczówka
2. Malechowo 116 h 76-150 Darłowo Górzyca 2 leśniczówka
3. Słowino 136 b 76-150 Darłowo Górzyca 3 leśniczówka
4. Malechowo 131 f 76-150 Darłowo Czarnolas 1 podleśniczówka
5. Jarosławiec 79 g 76-113 Postomino Wszędzień la leśniczówka
6. Wrześnica 361 j 76-122 Wrześnica Wrześnica 94 leśniczówka
7. Radosław 218 d 76-100 Sławno Radosław 1 leśniczówka
8. Krakowiany 202 c 76-100 Sławno Przemysławiec 5 leśniczówka
9. Emilianowo 187 h 76-150 Darłowo Borzyszkowo 3 leśniczówka

10. Radosław 385 d 76-100 Sławno Radosław 28 podleśniczówka
11. Chudaczewko 118 P 76-105 Karsino Chudaczewko 17 leśniczówka
12. Noskowo 21 h 76-256 Sycewice Bzowo 36 leśniczówka
13. Lisowo 89 n 77-231 Korzybie Korzybie 1 leśniczówka
14. Gwiazdówko 121 i 76-100 Sławno Gwiazdówko 7 leśniczówka
15. Łętowo 185 z 76-124 Żukowo Łętowo 10 leśniczówka
16. Janiewice 327 j 76-124 Żukowo Chomiec 3 leśniczówka
17. Żukowo 139 i 76-124 Żukowo Gwiazdówko 5 leśniczówka
18. Lisowo 34 d 76-123 Tychowo Tychowo 30 podleśniczówka

kowo i Stary Kraków, np.: Emilianowo3 (Borzyszkowiec), Janiewice 
(Chomiec), Krakowiany (Przemysławiec), Pątnowo, Wrześnica (Głuche), 
Żukowo (Gwiazdowko).

Przedmiotem niniejszego artykułu jest typologia i analiza form archi
tektonicznych historycznego budownictwa związanego z gospodarką leś
ną, w tym obiektów funkcjonujących w strukturze administracji leśnej, 
budynków, zagród i domów po prywatyzacji oraz innych budynków 
zaadaptowanych na leśniczówki (tab.). Podstawę opracowania stanowią 
badania terenowe4 wsparte literaturą historyczną do badanego regio-

3 Z uwagi na lokalizacje osad leśnych (leśniczówek) poza granicami poszczególne leś
nictwa miały nazwy własne. Nazwy leśnictwa i adresy leśniczówek w ramach Nadleśnic
twa Sławno zamieszczono na końcu opracowania.

4 W 2003 roku rozpoznano cały obszar gminy Sławno w ramach Studium Krajobrazu 
Kulturowego; w latach 2003-2005 autorzy opracowywali karty ewidencyjne zabytków 
architektury i budownictwa dla najcenniejszych budynków administracji leśnej w ramach 
dokumentacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; w 2005 roku wykonano dodatkowy 
serwis fotograficzny oraz opisy i rysunki.
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Ryc. 2. Projekt zagrody leśnictwa z 1781 roku (Helmigk 1938: 53)

nu5, materiałami kartograficznymi6 oraz kwerendą archiwalną7. Budow
nictwo związane z gospodarką leśną, zwłaszcza w lasach państwowych, 
podlegało uregulowaniom prawnym i nadzorowi administracyjnemu. 
Znany jest projekt zagrody leśnictwa (leśniczówki) opracowany w 1781

5 Między innymi na podstawie dwutomowej monografii powiatu sławieńskiego pod re
dakcją Manfreda Vollacka (1986; 1989).

6 Mapy powiatu sławieńskiego z lat 1836-1837 [Urmesstischblätter (Topographische 
Karten) 1836-1837, Staatsbibliothek Berlin, sygn. 729] oraz 1934-1935 [Topographische 
Karte 1:25 000 (Messtischblat) - Nr 1565: Grupenhagen, Nr 1566: Peest, Nr 1665: Kar- 
witz, Nr 1666: Schlawe. Berlin 1934-1935].

7W Archiwum Państwowym w Szczecinie znajdują się poszyty Urzędu Domenalno- 
-Rentowego w Darłowie z informacjami o remontach budynków związanych z leśnictwami. 
W Nadleśnictwie Sławno jest kilka nieskatalogowanych teczek (Baubestandsbuch in der 
Oberförsterei Alt Krakow) sprzed 1945 roku z dokumentacją techniczną poszczególnych 
budynków.
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roku (ryc. 2) przez budowniczego krajowego Wiedeburga, przeznaczony 
dla wszystkich wschodnich prowincji państwa pruskiego (Helmigk 1938: 
53). Od XIX wieku w nadleśnictwach państwowych były prowadzone 
księgi budowlane z dokumentacją techniczną przygotowywaną przez Kró
lewski Urząd Budowlany, a inwestycje były nadzorowane przez upraw
nionego urzędnika. Prace budowlane wykonywali z reguły wynajęci rze
mieślnicy (cieśle i murarze) przy pomocy robotników leśnych, a materiały 
otrzymywano częściowo z własnych zasobów leśnych.

1. Nadleśnictwa

1.1. Żukowo (Suckow) - zagroda nadleśnictwa 
(czwarta ćwierć XIX wieku)

Lasy wokół Żukowa wchodziły zawsze w skład dóbr szlacheckich. 
Według niepotwierdzonych danych w połowie XVIII wieku we wsi była 
ryglowa leśniczówka. Z chwilą przejęcia klucza majątków przez książąt 
Hohenzollem-Sigmaringen (1872-1873, za zasługi w wojnie prusko-fran- 
cuskiej) zorganizowano i pobudowano również leśnictwa oraz gajówki. 
Lasy książęce liczące 3269 ha obejmowały zwarty obszar od doliny rzeki 
Wieprzy (na północy) po granicę powiatu miasteckiego (od wschodu i po
łudnia) i były największym kompleksem leśnym w powiecie sławieńskim 
pozostającym w rękach prywatnych. Tak duży zespół leśny podlegał okre
ślonym zasadom gospodarki leśnej, miedzy innymi w lasach powyżej 
1000 ha dopuszczalny wyrąb z hektara wynosił od 4 do 6 m3. W Żukowie 
mieściła się siedziba nadleśnictwa oraz leśnictwo z podległą gajówką 
w Mirocicach (pow. miastecki) i domem robotników leśnych w Żukówku; 
w okolicznych wsiach działały leśniczówki (Kopkę 1989: 1222). W latach 
20. XX wieku nadleśniczym (dyrektorem) był Hermann Noth, a od 1935 
roku Zimmermann.

Zagroda nadleśnictwa została wzniesiona w czwartej ćwierci XIX 
wieku, na tzw. surowym korzeniu, a poszczególne budynki są datowane. 
Zespół ulokowano po południowo-wschodniej stronie wsi (i majątku) Żu
kowo, na skraju niewielkiego kompleksu leśnego (Ziesigwald) przy alei 
do podwórza folwarcznego. Brak informacji źródłowych o architektach lub 
budowniczych, ale można przypuszczać, że korzystano z miejscowych 
cieśli i murarzy, a budulec pozyskano z własnej cegielni i tartaku. Na 
mapie topograficznej wsi z 1935 roku (ryc. 3) odnotowana jest czterobu- 
dynkowa zagroda nadleśnictwa (Ober Förster) z ogrodem oraz niewielkim 
lasem od zachodu. Na zrekonstruowanym planie (z lotu ptaka) wsi Szła-
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Ryc. 3. Żukowo. Fragment mapy topograficznej z 1935 roku z zagrodą nadleśnictwa 
(ze zbiorów Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)

checkiej Żukowo (według stanu z lat 40. XX wieku) schematycznie zazna
czono nadleśnictwo z nazwiskiem nadleśniczego (Zimmermann) oraz 
przyległym lasem (Ziesigwald) i alejami prowadzącymi do wsi (Kopkę 
1989: 1221).

Po 1945 roku zachowana została historyczna struktura administracji 
leśnej z Nadleśnictwem Żukowo (od 1953 roku nadleśniczym był Andrzej 
Różycki) i pierwotną funkcją poszczególnych budynków. W 1976 roku 
Żukowo włączono do Nadleśnictwa Sławno, a obecnie zagroda stanowi 
własność prywatną.

Zagroda nadleśnictwa (nr 31) ulokowana jest na niewielkim wynie
sieniu terenu, oddalona o około 80 m na północ od drogi Żukowo-Łętowo. 
Czworoboczna działka siedliskowa ze zwartą (zamkniętą) zabudową wy
grodzona jest płotami sztachetowymi. Układ przestrzenny nawiązuje do 
dużych zagród chłopskich (ryc. 4). Na froncie podwórza posadowiony jest 
dom nadleśniczego, w zachodniej części podwórza znajduje się budynek 
inwentarsko-magazynowy, w części północnej ustawiony jest niewielki 
budynek chłodni. Wzdłuż wschodniego boku ulokowano drewnianą stodo
łę. Przed frontem domu mieszkalnego rośnie kilka okazałych daglezji,
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w głębi rozplanowano ogród. Po północnej stronie zagrody znajduje się 
niewielki warzywnik i sad, po stronie zachodniej aleja świerkowa łącząca 
się z aleją dębową wiodącą do historycznego podwórza folwarcznego.

ŻUKOWO NR 31
ZAGRODA NADLEŚNICTWA

1. dom nadleśniczego
2. bud. inwent.-magaz.
3. bud. chłodni
4. stodoła
5. szopa
6. garaż

Ryc. 4. Żukowo. Plan zagrody nadleśnictwa. Rys. W. Witek



Budownictwo administracji leśnej w gminie Sławno 241

Dom nadleśniczego (Tabl. I: A) został wzniesiony w latach 1872-1873 
(datę umieszczono na wiatrowskazie oraz belce więźby dachowej), a me
trykę budynku potwierdzają: typ materiału ceglanego, konstrukcja stro
pów, sklepień i więźby dachowej oraz elementy stolarki. Pierwotnie było 
to mieszkanie nadleśniczego połączone z kancelarią. Po 1945 roku obiekt 
na bieżąco remontowano, w 2001 roku wymieniono pokrycie dachowe 
(łupek zastąpiono blachodachówką), zaadaptowano część poddasza na 
cele mieszkalne. Forma architektoniczna i rozplanowanie wnętrza na
wiązują do niewielkich obiektów podworskich, na przykład domów rząd
ców oraz dworów.

Ściany budynku wzniesiono z cegły ceramicznej o wiązaniu krzyżo
wym, z ceglanymi lizenami. Ganek frontowy wykonano w konstrukcji 
drewnianej (częściowo odeskowany), przeszklony i ażurowy. Stropy są 
drewniane, belkowo-gliniane, wyprawione na gładko; nad piwnicą zasto
sowano stropy ceramiczne - kolebkowe i odcinkowe. Więźba dachowa jest 
drewniana, o konstrukcji krokwiowo-płatwiowo-kleszczowej ze ścianką 
kolankową. Na uwagę zasługują ozdobnie profilowane końce krokwi 
i platwi. Pokrycie dachu stanowi współczesna blachodachówka. We
wnątrz położono podłogi deskowe oraz parkiety dębowe. Schody są drew
niane i ceramiczne - do piwnicy. Zachowała się historyczna (sprzed 1945 
roku) stolarka okienna o konstrukcji skrzynkowej. Przeważają okna czte- 
roskrzydłowe, dzielone ozdobnie opracowanym krzyżem. Drzwi zewnętrz
ne (historyczne) są dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, z naświetlem 
i nadświetlem, z ozdobnie opracowanymi płycinami oraz oryginalnymi 
okuciami.

Budynek założony został na planie regularnego prostokąta o wymia
rach 2350 x 1250 cm (ryc. 5). Pośrodku ściany południowej ustawiono 
drewniany ganek o wymiarach 550 x 230 cm. Rozplanowanie wnętrza nie 
wykazuje cech wtórnych, charakteryzuje się podziałem na część repre
zentacyjną, mieszkalno-użytkową i biurową. Jest to układ dwu- i półtrak- 
towy, z wzdłużnym (nieprzelotowym) korytarzem. W trakcie frontowym 
znajdują się cztery duże pokoje, a w trakcie tylnym (podwórzowym): 
kuchnia, sień z klatką schodową, łazienka, dwa pokoje oraz kancelaria. 
Jest to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, nakryty spłaszczo
nym dachem dwuspadowym z użytkowym poddaszem podwyższonym 
o ściankę kolankową. Wszystkie elewacje zachowały pierwotną kompozy
cję, wystrój architektoniczny oraz kolorystykę (odkrytego) muru ceglane
go. Elewacja frontowa jest ośmioosiowa, symetryczna, opięta ceglanymi 
lizenami i zaakcentowana drewnianym gankiem. Otwory okienne i drzwio
we ujęte są ceglanymi nadprożami i skośnymi parapetami.
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Ryc. 5. Żukowo. Rzut przyziemia budynku nadleśnictwa. Rys. W. Witek

W skład zagrody nadleśniczego wchodzą jeszcze trzy historyczne bu
dynki gospodarcze, przy czym dwa z nich zachowały pierwotną formę 
architektoniczną.

Budynek inwentarsko-magazynowy (ryc. 6) został wzniesiony na 
przełomie XIX/XX wieku, być może na miejscu wcześniejszego (drewnia
nego) obiektu; na kalenicy umieszczony jest wiatrowskaz (przeniesiony 
z domu mieszkalnego) z datą 1873. Pierwotnie był to wielofunkcyjny bu
dynek inwentarski (obora, stajnia, chlew) z częścią magazynową. Jest to 
budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, nakryty wysokim 
dachem dwuspadowym z obszernym poddaszem składowym, o pierwotnej 
kompozycji i wystroju elewacji z elementami historycznej stolarki, a tak
że o historycznym rozplanowaniu wnętrza.

Budynek chłodni (ryc. 7) przeznaczonej do przechowywania upolowa
nej zwierzyny zbudowano również w tym samym czasie. Jest to niewielki 
obiekt z jednym pomieszczeniem, murowany, parterowy, nakryty płaskim 
dachem dwuspadowym, o jednoosiowych elewacjach. Szczyty ujęte są 
drewnianymi (ażurowymi) wywietrznikami i zaakcentowane snycerską 
obróbką końców więźby dachowej.
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1.2. Stary Kraków (Alt Krakow) - budynek nadleśnictwa 
(czwarta ćwierć XIX wieku)

Według źródeł archiwalnych8 już w 1822 roku w Starym Krako
wie prowadzono prace budowlane przy dawnym budynku służby leśnej, 
nadzorowane przez budowniczego Schaffera. Na mapie z 1892 roku odno
towano nadleśnictwo (Oberförsterei). Była to trzybudynkowa zagroda 
rozplanowana między szosą, rzeką i drogą do młyna. W latach 30. XX 
wieku (ryc. 8) nastąpiła zmiana struktury administracyjnej i przemiano
wano Nadleśnictwo Stary Kraków na Urząd Leśny (Forstamt), który 
obejmował 4158 ha (w tym 3848 ha zwartego lasu). Ten kompleks leśny 
był podzielony na sześć rewirów (Revierförsterein): Pątnowo, Borzyszko- 
wiec (Emilianowo), Masłowice, Chudaczewko, Przemysławiec (Krakowia
ny), Radosław i leśnictwo miejskie (Międzylesie). Obok zabudowań Urzę
du Leśnego nad brzegiem Wieprzy rósł zabytkowy (tysiącletni - jak 
określały to źródła) dąb Barteleiche (Borchman 1989: 810).

Ryc. 8. Stary Kraków. Fragment mapy topograficznej z 1935 roku z zagrodą nadleśnictwa 
(ze zbiorów Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie)

Zespół dawnego nadleśnictwa (nr 14) jest zlokalizowany w sąsiedz
twie rzeki Wieprzy, bezpośrednio po zachodniej stronie drogi Sławno- 
Jarosławiec. Na froncie parceli - kalenicą do drogi - posadowiony jest

8 Urząd Domenalno-Rentowy w Darłowie, sygn. 82, Archiwum Państwowe w Szczeci
nie (Betreffend die Reparatur alten Forst Dienst Gebäude 1822-1823).
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budynek mieszkalny, a w głębi podwórza znajduje się wielofunkcyjny 
budynek gospodarczy (inwentarsko-składowy) o konstrukcji murowano- 
-drewnianej, wzniesiony w czwartej ćwierci XIX wieku i przebudowany 
w latach 30. XX wieku. Północno-zachodnią część działki zajmuje nie
wielki park założony w pierwszej połowie XIX wieku, o swobodnej kom
pozycji i mieszanym drzewostanie (dęby, buki, lipy, świerki).

Budynek nadleśnictwa (Tabl. I: B) został wzniesiony w czwartej 
ćwierci XIX wieku, o czym pośrednio świadczą źródła kartograficzne 
i cechy formalne. Forma architektoniczna oraz rozwiązania konstrukcyjne 
są zbliżone do innych (murowanych) i datowanych obiektów administracji 
leśnej na obszarze dawnego powiatu sławieńskiego. Część wyposażenia 
budynku (np. stolarka i schody) pochodzą z okresu międzywojennego, co 
można wiązać z ówczesnymi zmianami organizacyjnymi w ramach urzę
du leśnego. Po 1945 roku budynek pełnił nadal funkcje administracyjno- 
-mieszkalne Nadleśnictwa Stary Kraków, a po włączeniu go w strukturę 
Nadleśnictwa Sławno (po 1976 roku) i remoncie wnętrza jest to w całości 
budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Ściany są murowane z cegły ceramicznej (maszynowej), o wiązaniu 
krzyżowym, nietynkowane, a otwory okienne i drzwiowe opracowane 
ceglanymi (prostymi i odcinkowymi) nadprożami. W pomieszczeniach 
zastosowano stropy drewniane, belkowo-gliniane, wyprawione na gładko, 
a nad piwnicą ceramiczne sklepienia kolebkowe. Zachowała się pierwot
na więźba dachowa - krokwiowo-jętkowa z podwójnymi stolcami. Końce 
krokwi i płatwi są ozdobnie profilowane. Pokrycie wszystkich połaci da
chowych stanowi ceramiczna dachówka karpiówka. Podłogi we wnętrzach 
są deskowe, a w korytarzu pozostawiono historyczną terakotę. Schody 
zewnętrzne są jednobiegowe kamienne (przy tarasie północno-zachodnim 
z ceglaną schodkową balustradą), a wewnętrzne drewniane, policzkowe, 
dwubiegowe z płycinową (pełną) balustradą. W budynku zachowała się - 
w większości - dawna (sprzed 1945 roku) stolarka drzwiowa i okienna. 
Drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe z naświetlami 
i nadświetlami, drzwi wewnętrzne zaś o zróżnicowanych formach i kon
strukcji. Dominują okna skrzynkowe, cztero- i sześcioskrzydłowe ze 
szczeblinami w dolnych kwaterach.

Budynek został założony na planie nieregularnego wieloboku o kształ
cie zbliżonym do leżącej litery „T” (ryc. 9). Korpus w kształcie prostokąta 
ma wymiary 1500 x 1400 cm, a skrzydło północno-zachodnie, z obszernym 
tarasem i schodami, ma wymiary 600 x 1650 cm. Pośrodku szczytu połu
dniowo-wschodniego wyprowadzony jest ryzalit (250x800 cm). Roz
planowanie wnętrza uległo częściowemu przekształceniu; pierwotnie 
mieszkania znajdowały się w obrębie korpusu i na II kondygnacji, część
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skr. _
kuch._

taras

kuch.

Ryc. 9. Stary Kraków. Rzut przyziemia budynku nadleśnictwa. Rys. W. Witek

administracyjna zaś ulokowana była w skrzydle północnym. Przyziemie 
budynku ma układ dwu- i półtraktowy ze wzdłużnym korytarzem 
i mieszkaniami po obu stronach.

Budynek charakteryzuje się wyraźnie rozczłonkowaną bryłą z odręb
nymi dachami nad każdą częścią; korpus i skrzydło północne nakryte są 
wysokimi dachami dwuspadowymi. Jest to budynek parterowy z dwu
kondygnacyjnym skrzydłem i klatką schodową, podpiwniczony, z użyt
kowym (w tym mieszkalnym) poddaszem.

Wszystkie elewacje zachowały pierwotną, w większości symetryczną 
kompozycję oraz wystrój oparty na jednorodnej fakturze i kolorystyce 
ceglanego muru z gzymsami.

2. Leśnictwa - leśniczówki

2.1. Ugacie (F. Ujatzthal) - leśniczówka 
(pierwsza ćwierć XIX wieku)

Osada Ugacie była historycznie związana z majątkiem Kosierze- 
wo, w którym lasy stanowiły około 1/3 ogólnej powierzchni gruntów. 
W okresie międzywojennym liczyły 444 ha. Dobrze zagospodarowane lasy 
kocierzewskie (Görlitz 1989: 981) odznaczały się także zasobnymi rewi
rami zwierzyny łownej. Rocznie pozyskiwano tu od 2000 do 2500 m3
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drewna na cele przemysłowe, opał i cele użytkowe. W latach 1918-1940 
nadleśniczym w majątku Kosierzewo był wybitny fachowiec Gustav 
Saeume. Główny strażnik leśny Hans Manske mieszkał w Ugaciach.

W latach 30. XX wieku osada leśna Ugacie składała się z leśniczówki, 
tartaku i dwóch domów robotników leśnych z czterema mieszkaniami.

Leśniczówka wzniesiona została na początku XIX wieku i przebudowa
na w pierwszej ćwierci XX wieku. Powstanie leśniczówki należy wiązać 
z przejęciem w 1797 roku majątku Kosierzewo przez rodzinę von Bonin, 
która przystąpiła do nowej organizacji zarządzania dobrami. Datowanie 
budynku oparto przede wszystkim na analizie formy architektonicznej 
i konstrukcji, z widocznymi fazami przebudowy. O wczesnodziewiętna- 
stowiecznej metryce budynku świadczą: szkieletowana konstrukcja ścian 
(na jeden poziom rygli), rytmiczny układ słupów (zagęszczony przy oknach), 
elementy więźby dachowej o ręcznej obróbce. Brak informacji o budowni
czych leśniczówki; należy przypuszczać, że została wybudowana przez 
miejscowych cieśli (być może z majątku) w typie wiejskiej chałupy. 
W pierwszej ćwierci XX wieku leśniczówka została przebudowana i zmo
dernizowana. Przede wszystkim zagospodarowano część poddasza na cele 
mieszkalne, wyprowadzono facjatę w połaci południowo-wschodniej, wzmoc
niono konstrukcje więźby dachowej, wymieniono część stolarki i dosta
wiono ganek. Po 1945 roku obiekt został przejęty przez Nadleśnictwo 
w Sławnie, ale nie pełnił funkcji leśniczówki; był to dom mieszkalny ro
botników leśnych. W 2004 roku budynek został zaadaptowany na Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, a w dawnej leśniczówce urządzono izbę edu- 
kacyjno-muzealną „Leśna Chata” (Tabl. II: A).

Leśniczówka (osada Ugacie) zlokalizowana jest przy śródleśnej drodze 
z Pomiłowa do Kwasowa9. Historyczna działka siedliskowa uległa czę
ściowemu zatarciu — pierwotnie była to trzybudynkowa zagroda rozpla
nowana w kształcie podkowy. Leśniczówka została posadowiona na fron
cie parceli, zorientowana szczytem do drogi, przy której rosną okazałe 
świerki i zabytkowy dąb.

Budynek osadzony jest na kamienno-ceglanej podmurówce. Ściany 
wykonano w konstrukcji szkieletowej (ryglowej) z drewna dębowego, 
z glinianym (strychułowym) i ceglanym wypełnieniem, a pola międzyry- 
glowe zostały otynkowane i pobielone. Ściany wewnętrzne mają analo
giczną konstrukcję, ale o zróżnicowanym wypełnieniu i wykończeniu - 
w tym tynki i boazerie. Stropy są drewniane, belkowo-gliniane, wypra
wione na gładko, a na poddaszu belkowo-nagie. Więźba dachowa jest

9 W sensie administracyjnym budynek jest przypisany do Kwasowa nr 40.
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drewniana, historyczna, o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z płatwiami 
pośrednimi i podwójnymi podporami stolcowymi. Pokrycie wszystkich 
połaci dachowych stanowi cementowa dachówka zakładkowa (XX-wiecz- 
na z cegielni w Słupsku). Podłogi są deskowe, a w korytarzu i dawnej 
kuchni posadzki ceglane. Schody na poddasze są jednobiegowe, drewnia
ne, policzkowe. Pierwotne drzwi frontowe zostały zamurowane na po
czątku XX wieku. Obecnie w tym miejscu osadzone jest okno. Drzwi 
zewnętrzne są dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe z naświetlami, zaopa
trzone w pierwotny zamek, antabę i klapkę na pocztę. Drzwi wewnętrzne 
są jednoskrzydłowe, płycinowe, zaopatrzone w zamki puszkowe z ozdob
nymi szyldzikami i antabki. Okna w większości są historyczne, ościeżni
cowe, dwuskrzydłowe, dzielone żłobkowanymi słupkami i szczeblinami; 
część okien posiada dwuskrzydłowe, deskowe okiennice.

Budynek założony został na planie prostokąta o wymiarach 1340 x 
830 cm (ryc. 10). Pośrodku ściany północno-zachodniej ustawiony jest 
drewniany ganek - weranda. Rozplanowanie wnętrza nie wykazuje cech 
wtórnych i zostało ostatecznie ukształtowane w trakcie remontu budynku 
w pierwszej ćwierci XX wieku, ale przy zachowaniu pierwotnego układu 
pomieszczeń, tj. mieszkanie leśniczego z kancelarią na parterze, a na 
poddaszu pokoje gościnne (dla myśliwych). Jest to układ dwutraktowy, 
symetryczny, z sienią i kuchnią na osi krótkiej oraz pokojami (i kancela
rią) w obu traktach. Tego typu rozplanowanie jest charakterystyczne dla 
wiejskich chałup. Z historycznego wyposażenia zachowały się elementy 
stolarki, piece kaflowe oraz dwa kominy z wędzarniami w przyziemiu. 
Budynek nakryty jest wysokim dachem naczółkowym z facjatą umiesz-

Ryc. 10. Ugacie. Leśniczówka - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny. Rys. W. Witek



TABLICA I

A. Żukowo. Dom nadleśniczego - widok od południa. Fot. W. Witek, 2004

B. Stary Kraków. Budynek nadleśnictwa - widok z drogi. Fot. W. Witek, 2004



TABLICA II

A. Ugacie. Leśniczówka - obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 
Fot. W. Witek, 2007

B. Chomiec. Leśniczówka - elewacja zachodnia. Fot. W. Witek, 2004



TABLICA III

A. Przemysławiec. Leśniczówka - elewacja podwórzowa. Fot. W. Witek, 2007

B. Radosław. Ryglowa leśniczówka - elewacja podwórzowa. Fot. W. Witek, 2007



TABLICA IV

A. Stary Kraków. Budynek mieszkalno-gospodarczy. Fot. W. Witek, 2004

B. Głuche (Wrześnica). Dom myśliwski (obecnie leśniczówka). 
Fot. W. Witek, 2007
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czoną asymetrycznie w połaci południowo wschodniej, a w przestrzeni 
poddasza wydzielona została część mieszkalna z trzonem kuchennym 
i piecami. Wszystkie elewacje zaakcentowane są rytmiczną i skontrasto- 
waną szachownicą ryglowej konstrukcji ścian przy zachowaniu symetrii 
podziałów osiowych.

2.2. Chomiec / Kozdrówko (F. Sandhof) - leśniczówka 
(1893 rok)

Osada leśna Kozdrówko (F. Sandhof) została założona po 1872 
roku, tj. z chwilą nabycia okolicznych dóbr ziemskich przez książąt Ho- 
henzollem-Sigmaringen. W skład dóbr książęcych wchodziły również 
liczne kompleksy leśne administrowane przez nadleśnictwo w Żukowie 
oraz kilka leśnictw - łącznie 3269 ha. Według przekazów kartograficz
nych z końca XIX wieku i 1935 roku leśniczówka (Sandhof) była jedno- 
dworczą osadą w Lesie Janiewickim, ulokowaną po północnej stronie 
jeziora Chomiec (Chomicz). W 1931 roku po sprzedaży i parcelacji ma
jątków Hohenzollem-Sigmaringen lasy nadal pozostały własnością ksią
żęcą. W owym czasie leśniczym w Kozdrówku był Helmut Schonert 
(Krause 1989: 931).

Leśniczówka została wybudowana w czwartej ćwierci XIX wieku, być 
może w 1893 roku, o czym świadczy inskrypcja na cegle w ścianie szczy
towej. Datowanie obiektu potwierdza także forma architektoniczna 
i elementy konstrukcyjne (ceglane ściany, drewniano-gliniane stropy oraz 
ceramiczne sklepienia w piwnicy). Budynek wzniesiono od jednego rzutu, 
w typie chałupy wiejskiej z wolnostojącą zabudową gospodarczą.

Po 1945 roku osada leśna nosiła nazwę Białkowo, a następnie Ko
zdrówko i pełniła funkcję gajówki (ośrodek myśliwski) leśnictwa Janiewi- 
ce i Nadleśnictwa Żukowo. Po zmianach administracyjnych w latach 70. 
i 90. XX wieku osadę Kozdrówko przyłączono do wsi Chomiec (w ramach 
sołectwa Janiewice), a w dawnej leśniczówce utworzono siedzibę Leśnic
twa Janiewice, które weszło w skład Nadleśnictwa Sławno.

Zagroda leśnictwa (Chomiec nr 3) położona jest w północnej części 
osady, ulokowana około 200 m na wschód od drogi do Janiewic, w są
siedztwie Jeziora Janiewickiego i niewielkiego strumienia. W skład za
budowy zagrody wchodzą: leśniczówka (Tabl. II: B) posadowiona w połu
dniowej części podwórza oraz budynek gospodarczo-mieszkalny (obiekt po 
całkowitej modernizacji).

Ściany leśniczówki są murowane z cegły ceramicznej (o wiązaniu 
krzyżowym), nietynkowane, osadzone na cokole z kamienia łamanego.
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Stropy są drewniano-gliniane z deskowym pułapem, tynkowane na gład
ko, a w piwnicy sklepienia kolebkowe z gurtami. Więźba dachowa jest 
drewniana, pierwotna o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z podwójnymi 
podporami stolcowymi. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka. Stolar
ka okienna i drzwiowa jest współczesna, ale osadzona w pierwotnych 
otworach ujętych odcinkowymi nadprożami.

Budynek został założony na rzucie regularnego prostokąta o wymia
rach 1440 x 980 cm (ryc. 11). Front zwrócony jest w kierunku jeziora. 
Pośrodku ściany frontowej ustawiono współczesny ganek z przyległym 
tarasem. Rozplanowanie wnętrza nie wykazuje istotnych cech wtórnych. 
Zachowany został układ dwutraktowy z przelotową i asymetryczną sienią 
na osi krótkiej budynku. Jest to budynek parterowy, częściowo podpiwni
czony, z użytkowym (mieszkalnym) poddaszem, nakryty wysokim da
chem dwuspadowym. Wszystkie elewacje zachowały pierwotną (regular
ną) kompozycję osiową o jednorodnym wystroju, opartym na ceglanej 
fakturze i kolorystyce ścian ze schodkowym gzymsem koronującym.

kuch. _

Ryc. 11. Chomiec. Leśniczówka - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny. Rys. W. Witek

2.3. Borzyszkowiec (F. Renkenhagen) - leśnictwo Emilianowo 
(czwarta ćwierć XIX wieku - pierwsza ćwierć XX wieku)

Leśnictwo na terenie wsi Borzyszkowo powstało prawdopodobnie 
w drugiej połowie XIX wieku i wchodziło w skład Nadleśnictwa Stary 
Kraków (Walasek, Witek 2003: 41). Leśniczówkę ulokowano po polu-
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dniowo-wschodniej stronie wsi, na obszarze tzw. Renkenhagen Land, przy 
śródleśnej drodze. Pierwotnie była to dwubudynkowa zagroda, rozbudo
wana na początku XX wieku (ryc. 12). W owym czasie10 zagroda składała 
się z murowanego domu mieszkalnego, dwóch ryglowych budynków go
spodarczych (stajnia i stodoła), ryglowej ubikacji i studni, a poza podwó
rzem ulokowany był piec chlebowy. W latach 1920-1929 poszczególne 
obiekty w zagrodzie leśnictwa zostały przebudowane - przedłużono dom 
mieszkalny i budynek inwentarski (ryc. 13), a po zachodniej stronie dro
gi do Borzyszkowca powstało dwuzagrodowe wybudowanie robotników 
leśnych.
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Ryc. 12. Borzyszkowiec (Emilianowo). Plan zagrody leśnictwa z 1905 roku (ze zbiorów

Nadleśnictwa Sławno)

10 Opis na podstawie analizy historycznej dokumentacji technicznej dostępnej w Nad
leśnictwie Sławno.
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Ryc. 13. Borzyszkowiec (Emilianowo). Plan zagrody leśnictwa z lat 20. XX wieku (ze zbio
rów Nadleśnictwa Sławno)
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Obecna zagroda leśnictwa Emilianowo (nr 3) zachowała historyczną 
kompozycję zabudowy o kształcie zbliżonym do „podkowy”, z otwarciem 
od południa. Na froncie podwórza, szczytem do drogi, posadowiony jest 
murowany dwufazowy dom mieszkalny (leśniczówka), nakryty dachem 
dwuspadowym, o pierwotnej kompozycji i wystroju elewacji (ryc. 14). 
Obiekt wzniesiony został w czwartej ćwierci XIX wieku i rozbudowany 
około 1920 roku. Z boku podwórza ulokowany jest budynek inwentarski, 
murowany z odeskowanym poddaszem i szczytami. Nakryty jest dachem 
dwuspadowym. Budynek ma formę architektoniczną typową dla obiektów 
gospodarczych wznoszonych w latach 20. XX wieku. W głębi siedliska 
znajduje się szkieletowa, odeskowana stodoła. Jest to obiekt o XIX-wiecz- 
nej metryce, ale znacznie zmodernizowany.

2.4. Przemysławiec (F. Wilhelmshorst) - leśnictwo Krakowiany 
(czwarta ćwierć XIX wieku - 1930 rok)

Osada śródleśna Przemysławiec położona jest na „półenklawie 
leśnej”, oddalona około 1,5 km na południowy wschód od Starego Krako
wa. Osada powstała w XIX wieku jako wybudowanie Starego Krakowa, 
a nazwa Wilhelmhorst dotyczy obecnego leśnictwa Krakowiany (Walasek, 
Witek 2003: 97). Należy przypuszczać, że leśnictwo (i leśniczówka) po
wstały w drugiej połowie XIX wieku, o czym świadczy ryglowa stodoła, 
zachowana w obrębie zagrody leśnej. Leśnictwo Krakowiany (F. Wil
helmshorst) wchodziło w skład Nadleśnictwa, a następnie Urzędu Leśne
go w Starym Krakowie. W latach 30. XX wieku leśniczym rewirowym był 
Georg Bartsch.

W końcu XIX wieku zabudowania leśnictwa Krakowiany miały formę 
czterobudynkowej zagrody, a piąty budynek (być może piec chlebowy) 
posadowiony był poza podwórzem. Około 1930 roku, po reorganizacji ad
ministracji leśnej, powstały nowe budynki w obrębie leśnictwa, tj. leśni
czówka, budynki gospodarcze oraz dwa tzw. dwojaki dla robotników leś
nych.

Obecna zagroda leśnictwa Krakowiany zachowała historyczną kom
pozycję i strukturę zabudowy. Najstarszym elementem zabudowy jest 
XIX-wieczna ryglowa stodoła, posadowiona z boku podwórza - obecnie 
częściowo zmodernizowana.

Leśniczówka to obiekt o oryginalnej formie architektonicznej wznie
siony w 1930 roku (Tabl. III: A). Jest to budynek murowany i tynkowany, 
nakryty wysokim dachem dwuspadowym z dachówkowym pokryciem, 
o pierwotnej kompozycji elewacji z oknami zaopatrzonymi w okiennice.
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W szczycie zachowany jest datownik (1930). W głębi podwórza ulokowany 
jest murowano-drewniany budynek inwentarski nakryty wysokim da
chem dwuspadowym z tzw. wolim okiem. Obiekt został wybudowany oko
ło 1930 roku. W skład zagrody wchodzi jeszcze drewniany budynek ma
gazynowo-składowy oraz niewielka wolnostojąca piwnica na sadzonki.

2.5. Pątnowo (F. Wolfshageń) - leśniczówka (1935 rok)

Historyczna wieś Pątnowo (Wolfshagen), położona na wschód od 
Starego Jarosławia, była wzmiankowana w spisach wsi zniszczonych 
podczas wojny 30-letniej (Mielke 1989: 806). W XIX wieku powstała tutaj 
osada leśna (leśniczówka), która przejęła nazwę zaginionej wsi Wolfsha- 
gen. W tym czasie leśnictwo Pątnowo wchodziło w skład Nadleśnictwa 
Stary Kraków, następnie podlegało Urzędowi Leśnemu. W latach 30. XX 
wieku leśniczym był Urlich Kraefft.

Według przekazów kartograficznych i archiwalnych leśnictwo w Pąt
nowie jest wzmiankowane w czwartej ćwierci XIX wieku. W owym czasie11 
była to czterobudynkowa zagroda o nieregularnej kompozycji i zróżnicowa
nej skali obiektów (ryc. 15). Na froncie parceli ulokowana była ryglowa 
leśniczówka, studnia i niewielki piec chlebowy z wędzarnią. Pośrodku po
dwórza znajdował się mały - również ryglowy - chlew, a w głębi podwórza 
ulokowany był wielofunkcyjny budynek gospodarczy i ustęp. W 1927 roku 
rozbudowano i zmieniono organizację wnętrza budynku gospodarczego 
oraz zlikwidowano chlewik (ryc. 16). W latach 30. XX wieku, w wyniku 
pożaru, zniszczeniu uległa leśniczówka oraz budynek gospodarczy.

Istniejącą obecnie leśniczówkę z przyległym budynkiem gospodarczym 
wzniesiono w 1935 roku (datownik w szczycie) na miejscu wcześniejszego 
budynku gospodarczego. Obiekt zbudowano zgodnie z projektem budowla
nym domu mieszkalnego dla robotników leśnych, opracowanym przez 
Królewski Urząd Budowlany. Z przyczyn losowych zaadaptowano go na 
potrzeby leśniczówki. Wówczas także wzniesiono nową stodołę, przebu
dowano piec chlebowy, a w ogrodzie ustawiono drewnianą altanę.

Po 1945 roku budynek nadal pełnił funkcje mieszkalno-gospodarcze 
(leśniczówka) w ramach Nadleśnictwa Stary Kraków, a następnie 
w strukturze administracyjnej Nadleśnictwa Sławno. W latach 70. XX 
wieku spaliła się drewniana stodoła, a w latach 80. w leśniczówce prze
prowadzono remont kapitalny.

11 Opis na podstawie analizy historycznej dokumentacji technicznej dostępnej w Nad
leśnictwie Sławno.
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Ryc. 15. Pątnowo. Plan zagrody leśnictwa z 1899 roku (ze zbiorów Nadleśnictwa Sławno)
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Ryc. 16. Pątnowo. Plan zagrody leśnictwa z 1927 roku (ze zbiorów Nadleśnictwa Sławno)
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Ryc. 17. Pątnowo, leśniczówka Emilianowo. Widok od podwórza. 
Fot. W. Witek, 2004

Ściany leśniczówki mają zróżnicowaną konstrukcję. Część mieszkalna 
jest ryglowa z ceglanym wypełnieniem (fragmenty ścian są odeskowane), 
a część gospodarcza murowana z cegły ceramicznej i analogicznie do 
mieszkalnej odeskowana. W mieszkaniu występują stropy drewniane, 
z deskowym pułapem i wyprawione na gładko, a w części gospodarczej 
- belkowe nagie. Więźba dachowa jest drewniana o konstrukcji krokwio-

Zagroda leśnictwa (nr 3) ulokowana jest w zachodniej części osady Pąt
nowo po południowej stronie drogi. Działka siedliskowa jest wyraźnie 
oddalona od drogi, przestronna, czworoboczna, z ogrodem na froncie. 
Leśniczówka posadowiona jest w głębi podwórza (ryc. 17). Dawny piec 
chlebowy przy bramie wjazdowej został przebudowany na magazyn paliw. 
Po zachodniej stronie wjazdu na podwórze znajduje się studnia oraz fun
damenty po pierwotnej leśniczówce z tzw. zieloną bramą, którą tworzą 
dwie lipy.
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wo-jętkowej, z płatwiami pośrednimi i podwójnymi podporami stolcowy
mi. Pokrycie wszystkich połaci dachowych stanowi ceramiczna dachówka 
karpiówka ułożona „w koronkę”. W mieszkaniu i kancelarii występują 
podłogi deskowe, a w pomieszczeniach gospodarczych dominują posadzki 
ceglane. Schody wewnętrzne są drewniane, policzkowe, zabiegowe, za
opatrzone w szczeblinowo-płycinową balustradę. W budynku zachowały 
się liczne elementy pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej - w tym 
czteroskrzydłowe okna skrzynkowe i krosnowe oraz dwuskrzydłowe, pły- 
cinowe drzwi wewnętrzne między pokojami.

Obiekt składa się z dwóch przyległych do siebie i funkcjonalnie zróż
nicowanych budynków, z wewnętrzną komunikacją (ryc. 18). Część 
mieszkalna (leśniczówka) założona została na planie prostokąta o wymia
rach 1090 x 990 cm, z gankiem pośrodku ściany północnej. Wnętrze za
chowało pierwotny układ dwutraktowy z mieszkaniem i kancelarią. 
Część gospodarcza wzniesiona została na planie wydłużonego prostokąta 
o wymiarach 1430 x 820 cm z wejściami we wszystkich ścianach. Wnętrze 
tego budynku podzielone jest na kilka funkcjonalnie zróżnicowanych po
mieszczeń. W części wschodniej znajduje się zaplecze mieszkania (łazien
ka, skrytka), pośrodku pomieszczenia magazynowe, a w części wschodniej 
typowe pomieszczanie (boksy) inwentarskie - obora, stajnia, chlew.

W sensie formalnym jest to budynek dwubryłowy nakryty odrębnymi 
dachami dwuspadowymi, parterowy, z piwnicą pod mieszkaniem oraz

obora
kuch.

Ryc. 18. Pątnowo. Leśniczówka - rzut przyziemia. Rys. W. Witek
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użytkowymi poddaszami o charakterze mieszkalnym i składowym. 
Wszystkie elewacje zachowały pierwotną kompozycję z rytmicznymi po
działami osiowymi w obrębie obu części budynku oraz jednorodny wy
strój, zaakcentowany deskowym szalunkiem ścian.

2.6. Radosław (F. Coccejendorf) - zagroda leśnictwa 
(1868-1938 rok)

Wieś Radosław wzmiankowana była już w 1354 roku, kiedy to 
została sprzedana miastu Sławno przez rodzinę Swenzonen (Dubberke 
1989: 866). Przypuszczalnie w następstwie kolejnych wojen podzieliła los 
wielu innych wsi, tzw. opuszczonych lub zaginionych. W 1759 roku 
w okresie kolonizacji fryderycjańskiej w tym miejscu założono nową osa
dę (ulicówkę) i osadzono 12 rodzin kolonistów z Palatynatu. Wieś stano
wiła własność Sławna, a nazwa pochodziła od nazwiska pruskiego mini
stra Samuela von Cocceji. W Radosławiu działały: domowe warsztaty 
tkackie, szkoła, wiatrak i piekarnia. Oprócz ziemi do każdego gospodar
stwa należała działka leśna. Wieś otoczona była lasami i w okresie mię
dzywojennym polowania oraz zbiór runa leśnego stanowiły dodatkowe 
zajęcie mieszkańców.

Leśniczówka została odnotowana na mapie sztabowej z końca XIX 
wieku i była to składająca się z trzech budynków zagroda z niewielkim 
domem na froncie podwórza. W latach 30. XX wieku leśniczówka Rado
sław była jednym z sześciu rewirów leśnych Nadleśnictwa (Urzędu Leś
nego) w Starym Krakowie. Leśniczym był Richard Schmidt.

Zagroda leśnictwa zlokalizowana jest około 1,5 km od zwartej zabu
dowy wsi Radosław, po wschodniej stronie drogi do Wilkowic (ryc. 19). 
Podwórze zabudowane jest w kształcie podkowy otwartej od północy. Na 
froncie parceli — kalenicą do drogi — posadowiono ryglową leśniczówkę. 
W południowej części podwórza ulokowano szkieletową stodołę, a w części 
wschodniej murowany budynek inwentarski z kuchnią letnią. Pośrodku 
podwórza, między leśniczówką a stodołą, rosną dwie okazałe lipy, które 
pierwotnie stanowiły tzw. zieloną bramę dla wcześniejszego budynku 
leśniczówki.

Najstarszym elementem w zagrodzie jest szkieletowa stodoła wznie
siona w 1868 roku, o czym świadczy inskrypcja na sąsiecznicy, a także 
ręczna obróbka materiału drewnianego. Z końca XIX wieku pochodzi mu
rowany budynek inwentarski, który przebudowano w latach 30. XX wie
ku. Najmłodszym komponentem zabudowy jest ryglowa leśniczówka,
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wybudowana w 1938 roku (inskrypcja w szczycie) o regularnej konstruk
cji szkieletu i mechanicznej obróbce drewnianego budulca. Należy przy
puszczać, że w owym czasie przeprowadzono remont stodoły (m.in. wy
mieniono więźbę dachową) i budynku inwentarskiego.

Po 1945 roku zagroda leśnictwa wchodziła w skład Nadleśnictwa Sta
ry Kraków, a później znajdowała się w strukturze Nadleśnictwa Sławno. 
Zagroda stanowi przykład całościowego zachowanego zespołu dawnego 
leśnictwa, a budynki - po bieżących remontach - pełnią pierwotną funkcję.

Ryc. 19. Radosław. Zagroda leśnictwa - mapa i plan sytuacyjny. Rys. W. Witek

Leśniczówka (Tabl. III: B) jest budynkiem parterowym w całości pod
piwniczonym, wzniesionym w tradycyjnej technice ryglowej, nakrytym 
wysokim dachem dwuspadowym z użytkowym (mieszkalnym) podda
szem, o pierwotnej formie i kompozycji architektonicznej, z zachowaną 
stolarką, tarasami oraz pierwotnym rozplanowaniem i wystrojem wnę
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trza. Obiekt nawiązuje do wzorów modernistycznego budownictwa miesz
kaniowego o rozplanowaniu zbliżonym do podmiejskiej willi.

Ściany wzniesione są w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnie
niem oraz tynkowanymi i bielonymi fachami. Całość osadzona jest na 
kamienno-ceglanych fundamentach. Drewniany szkielet tworzy regular
ną kratownicę wykonaną z rytmicznie rozmieszczonych słupów, dołem 
osadzonych w podwalinie, górą spiętych oczepami i połączonych dwoma 
poziomami rygli. Kwatery przynarożne wzmocniono długimi (ukośnymi) 
zastrzałami. Stropy są drewniane z deskowym pułapem, tynkowane na 
gładko i bielone. W piwnicy zastosowano strop ceramiczny typu Kleina. 
Więźba dachowa jest drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, z pła- 
twiami pośrednimi i podporami stolcowymi. Pokrycie połaci dachowych 
stanowi ceramiczna dachówka karpiówka ułożona w „koronkę”. W poko
jach i kancelarii występują podłogi deskowe. Na poddasze prowadzą scho
dy dwubiegowe (łamane), drewniane, policzkowe, zaopatrzone w szcze- 
blinową balustradę. Stolarka okienna jest oryginalna - dominują okna 
skrzynkowe, dwuskrzydłowe, dzielone słupkiem, z drobnym podziałem 
szczeblinowym. Drzwi frontowe są jednoskrzydłowe, płycinowo-klepkowe, 
z naświetlem, a drzwi na taras dwuskrzydłowe (łamane), ramowo-pły- 
cinowe, z wysokimi naświetlami.

Budynek został założony na planie prostokąta o wymiarach 
1560x950 cm, bez wyraźnie wyodrębnionego frontu (ryc. 20). Pośrodku 
ściany wschodniej znajduje się płytki podcień z tarasem i wejściem. Roz
planowanie wnętrza nie wykazuje cech wtórnych, nawiązuje do rozwią
zań w podmiejskich willach opartych na funkcjonalnym układzie po-

taras
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Ryc. 20. Radosław. Leśniczówka - rzut przyziemia i przekrój poprzeczny. Rys. W. Witek
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Ryc. 21. Radosław. Stodoła z 1868 roku. Fot. W. Witek, 2007
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Ryc. 22. Radosław. Budynek inwentarski. Fot. W. Witek, 2007
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pomieszczeń, tj. z wyraźnym podziałem na część mieszkalną, reprezenta
cyjną i urzędową. Jest to układ dwutraktowy (przy szczycie południowym 
trzytraktowy) z wewnętrznym korytarzem oraz trzema wejściami do bu
dynku. Obiekt w całości jest podpiwniczony, a poddasze pełni funkcje 
mieszkalne. Wszystkie elewacje zachowały pierwotną kompozycję i wy
strój oparty na regularnej szachownicy ścian ryglowych i rytmicznych 
podziałach osiowych. Wyjątkiem jest ściana południowa, która została 
„docieplona” i otynkowana.

Jednoklepiskowa, dwusąsiekowa stodoła (ryc. 21) została wzniesiona 
w konstrukcji ryglowej (wtórnie odeskowana) i rozplanowana na rzucie 
prostokąta o wymiarach 1700 x 750 cm. Została nakryta dachem dwu
spadowym z wtórnym pokryciem i wrotami.

Wielofunkcyjny budynek inwentarski (pierwotnie była tu obora, chlew 
i stajnia) z aneksem mieszczącym kuchnię letnią został założony na pla
nie prostokąta o wymiarach 1750 x 920 cm (ryc. 22). Jest to budynek mu
rowany, niepodpiwniczony, nakryty wysokim dachem dwuspadowym 
(z wystawką) oraz obszernym poddaszem składowym. Forma architekto
niczna jest typowa dla obiektów gospodarczych z lat 30. XX wieku.

3. Budynki robotników leśnych

3.1. Stary Kraków (Alt Krakow) -
budynek mieszkalno-gospodarczy (1928 rok)

Budynek mieszkalno-gospodarczy (Tabl. IV: A) robotników leśnych 
(nr 18) zlokalizowany jest po północnej stronie wsi Stary Kraków, w grani
cach wybudowania związanego z nadleśnictwem. Działka siedliskowa roz
planowana jest po wschodniej stronie drogi do Jarosławca, przesłonięta 
szpalerem drzew liściastych, z dwoma wjazdami na podwórze.

Budynek został wzniesiony12 w latach 1927-1928 (datownik umiesz
czony w szczycie wschodnim) według projektu opracowanego w kwietniu 
1926 roku przez Pruski Urząd Budowlany i zatwierdzonego przez radcę 
budowlanego Lutta. W pierwotnym projekcie (ryc. 23) zakładano budowę 
domu mieszkalno-gospodarczego (tzw. dwojaka z przybudówką) dla ro
botników leśnych Nadleśnictwa Stary Kraków, przy czym jedna część 
zagrody była przeznaczona dla woźnicy (wozaka leśnego lub stangreta), 
druga zaś dla inwalidy wojennego - być może związanego z tym Nadleś
nictwem. Dla obu zagród wytyczono ogrody, a w części należącej do woź-

12 Opis na podstawie analizy historycznej dokumentacji technicznej dostępnej w Nad
leśnictwie Sławno.
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Ryc. 23. Stary Kraków. Budynek robotników leśnych - projekt elewacji z 1926 roku
(ze zbiorów Nadleśnictwa Sławno)

nicy również pole uprawne. W grudniu 1928 roku po wybudowaniu obiek
tu zaprojektowano również wodociąg i inne przyłącza.

Budynek charakteryzował się funkcjonalnym i nowoczesnym rozpla
nowaniem wnętrza, z lustrzanym układem pomieszczeń w obu częściach 
oraz wieloelementowym programem użytkowym (ryc. 24). Część miesz
kalna była podpiwniczona, z dwoma pokojami na parterze, kuchnią, sie
nią, korytarzem i klatką schodową. Na poddaszu znajdowały się również 
dwa pokoiki. Część inwentarska była podzielona na kilka segmentów: 
kuchnia gospodarcza z piecem chlebowym, ubikacja, boksy dla zwierząt, 
drewutnia.

Po 1945 roku budynek nadal pełnił funkcje mieszkalno-gospodarcze 
(mieszkania służbowe pracowników leśnych, w tym zastępcy nadleśni
czego) w ramach Nadleśnictwa Stary Kraków. Po 1976 roku obiekt włą
czono w strukturę administracji leśnej Nadleśnictwa Sławno. W 2000 
roku budynek (w ramach zagrody) został sprzedany dotychczasowym 
użytkownikom.

W sensie architektonicznym jest to budynek murowany i tynkowany, 
parterowy, o rozczłonkowanej bryle, nakryty dachami dwuspadowymi 
(z użytkowym poddaszem), częściowo podpiwniczony, o pierwotnej kom
pozycji architektonicznej opartej na symetrii podziałów osiowych, ale po
zbawiony elementów dekoracyjnych.
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Ryc. 24. Stary Kraków. Budynek mieszkalno-gospodarczy - rzut przyziemia. Rys. W. Witek

3.2. Pątnowo (F. Wolfshagen) - budynki mieszkalne (dwojaki) 
(lata 30. XX wieku)

Budynki mieszkalne robotników leśnych w Pątnowie tworzą dwu- 
zagrodowe wybudowanie rozplanowane wzdłuż drogi polnej po wschod
niej stronie wyżej opisanej leśniczówki. Budynki wzniesiono w latach 30. 
XX wieku na podstawie projektów technicznych opracowanych przez Kró
lewski Urząd Budowlany. Analogiczny projekt został zaadaptowany na 
potrzeby odbudowy spalonej leśniczówki. Lokalizację zabudowy wyzna
czono po przebudowie drogi ze Sławna do Darłowa.



266 M. Witek, W. Witek

Zagrody składają się z dwurodzinnych budynków mieszkalnych (ryc. 
25) oraz niewielkich budynków gospodarczych. Są to budynki murowane 
z cegły ceramicznej, nietynkowane, z drewnianymi i oszalowanymi ścian
kami kolankowymi oraz szczytami, nakryte spłaszczonymi dachami dwu
spadowymi. Wejścia do domów umieszczone są w ścianach szczytowych. 
Elewacje o powtarzalnej kompozycji są dwuosiowe, rytmiczne, bez detalu 
architektonicznego. Pierwotnie okna posiadały deskowe okiennice.

Ryc. 25. Pątnowo. Budynek mieszkalny (dwojak). Fot. W. Witek, 2007

3.3. Grzybno (Stadt Försterei) - budynek mieszkalny 
(wielorodzinny) (pierwsza dekada XX wieku)

Grzybno to XIX-wieczna leśniczówka związana z Nadleśnictwem 
Sławno. W 1939 roku odnotowano dwa domy robotników leśnych (z ośmio
ma mieszkaniami), które były położone przy drodze do Sławna. Obecnie 
zachował się jeden, czterorodzinny budynek mieszkalny (ryc. 26) z przy
ległym budynkiem gospodarczym. Są to budynki murowane z cegły cera
micznej, nietynkowane, nakryte płaskimi dachami dwuspadowymi. 
Obiekty prawdopodobnie wzniesiono w latach 20. XX wieku.
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Ryc. 26. Grzybno. Budynek mieszkalny (wielorodzinny). Fot. W. Witek, 2007

4. Dom myśliwski: Głuche {Jagdhaus - Freetz) - 

obecnie leśniczówka (czwarta ćwierć XIX wieku)

Z materiałów historycznych wynika, że na początku XX wieku 
Otto Nitzschke, właściciel fabryki wozów ze Słupska, dzierżawiący prawa 
myśliwskie w rewirze leśnym Wrześnica, wybudował na skraju lasu (po 
północnej stronie wsi) domek myśliwski (Grundau 1989: 893-894). Na
stępnie nabył go Reinhold Drafehn (właściciel miejscowej gospody), który 
użytkował ten budynek na cele mieszkalne. Po 1945 roku obiekt został 
przejęty przez Lasy Państwowe. Obecnie znajduje się w administracji 
Nadleśnictwa Sławno, leśnictwo Wrześnica.

Historyczną zabudowę leśnictwa stanowią dwa budynki z pierwszej 
ćwierci XX wieku, otoczone od północy niewielkim parkiem leśnym. Bu
dynek mieszkalny (leśniczówka) został wzniesiony w konstrukcji szkiele
towej (ryglowej) ze współcześnie odeskowanymi ścianami, nakryty wyso
kim dachem dwuspadowym, dymnikowym, ze szczytowymi dymnikami 
(Tabl. IV: B). Obiekt o zmodernizowanym wystroju elewacji.

Budynek gospodarczy jest murowano-drewniany, wielofunkcyjny, z pod
daszem składowym, nakryty dachem dwuspadowym.
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Podsumowanie

Historyczne budynki administracji leśnej na terenie gminy 
Sławno charakteryzują się różnorodnością chronologiczną, typologiczną 
i materiałową. Wszystkie budynki odznaczają się solidnym warsztatem 
budowlanym. Najstarsze obiekty mają metrykę XIX-wieczną i nawiązują 
formą oraz bryłą do wiejskich chałup. Wiele zagród leśnictwa zachowało 
pełny program użytkowy, z budynkami inwentarskimi i stodolno-maga- 
zynowymi. Budynki nadleśnictw wyróżniają się okazałymi formami ar
chitektonicznymi z elementami historycznego wystroju i wyposażenia. 
XX-wieczne leśniczówki i inne obiekty administracji leśnej były wznoszo
ne na podstawie typowych projektów budowlanych ze znacznym udziałem 
drewna, np. w konstrukcjach szkieletowych, z szalowanymi ścianami. Na 
szczególną uwagę zasługują dwie ryglowe leśniczówki: w Ugaciach (po
czątek XIX wieku) i Radosławiu (1938 rok), tj. najstarsza i najmłodsza, 
które cechują się wysokimi wartościami zabytkowymi. Stanowią również 
swoiste podsumowanie niniejszej typologii - od chałupy do budynku 
o cechach willi podmiejskiej.

Zabudowa związana z administracją leśną stanowi wyróżnik w kraj
obrazie kulturowym Ziemi Sławieńskiej. W większości obiekty pełnią 
pierwotne funkcje, a także są na bieżąco remontowane, przy ogólnym 
poszanowaniu historycznej formy architektonicznej. Niewątpliwe warto
ści historyczne i zabytkowe tych obiektów mogą stanowić dodatkowy wa
lor na turystycznej mapie gminy Sławno oraz wzór dla innych użytkow
ników historycznych (w tym ryglowych) budynków.

Słowniczek

gajowy - zanikające stanowisko w strukturze administracyjnej nadleśnictwa; 
pracownik terenowy zajmujący się głównie ochroną przed szkodnictwem leś
nym i wykonywaniem zadań zleconych przez leśniczego 

gajówka - budynek mieszkalny bądź osada składająca się z budynków miesz
kalnych i gospodarczych użytkowanych przez gajowego 

leśnictwo — jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa (pierwotnie 
rewir leśny), z podziałem na oddziały leśne. Powierzchnia leśnictwa może 
wynosić od około 400 do 3000 ha. Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany 
do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospo
darczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych 

leśniczówka - dom (mieszkanie) leśniczego z pomieszczeniem biurowym
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nadleśnictwo — podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze 
Lasów Państwowych. Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa 
leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania 
użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji 
gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych 
z gospodarstwem leśnym. Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy 

podleśniczy - pracownik Służby Leśnej w Lasach Państwowych, podległy bez
pośrednio leśniczemu
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Bauwesen der Forstverwaltung der Gemeinde Schlawe

Zusamenfassung

Vor dem Jahre 1939 umfassten die Waldgebiete der Gemeinde Schlawe 
22% der gesamten Oberfläche. Die meisten Wälder waren in Privatbesitz, der 
Rest gehörte dem Staat oder der Gemeinde. Die Wälder der adligen Gutsbesitzer 
wurden von Forstbeamten verwaltet, und das mit hundertjähriger Tradition. 
Staatliche Wälder unterlagen Forstämtern. Sie waren in Revire aufgeteilt.

Die größten Privatwälder gehörten zu den Gütern: Suckow - 3269 ha, Kran
gen - 1109 ha und Wendisch Tychów - 718 ha. Staatliche-und Komunalwälder 
unterlagen dem Forstamt in Alt Krakow - 4175 ha, aufgeteilt in sechs Revire, 
mit eigenen Gebäuden in Renkenhagen, Wolfshagen, Wilhelmshorst, Coccejen- 
dorf.

Historische Gebäude der Forstverwaltungin der Gemeinde Schlawe charak
terisieren sich durch ihre chronologische, typologische und rohstoffliche Ver
schiedenheit. Jedes Forsthaus besaß einen Eigennamen. Alle Gebäuder wurden 
solide errichtet und dienten der geplanten Bestimmung. Die ältesten Objekte 
stammen aus dem 19. Jh. und ähneln in ihrer Form Bauernhäusern, z.B. Ujatz- 
thal und Sandhof. Die meisten besitzen neben Wohnhäusern noch Ställe, Scheu
nen, Vorratshäuser wie in Coccejendorf, Renkenhagen, Wilhelmshorst. Die 
Forsthäuser in Alt Krakow und Suckow unterscheiden sich von ihnen mit präch
tigen architektonischen Formen und historischen Elementen der Ausstattung. 
Forsthäuser und andere Gebäude der Verwaltung errichtete man in Anlehnung 
an typische Bauprojekte mit großem Anteil an Holz, z. B. Fachwerkkonstruktio
nen mit Bretterverschalungen. Die Häuser der Waldarbeiter (Alt Krakow, Wolf
shagen) wurden meist für zwei Familien gebaut. Sie bestehen aus einfachen 
architektonischen Formen und typischen Innenanordnungen.

Beachtenswert sind zwei Fachwerkforsthäuser, Ujatzthal und Coccejendorf, 
d. h. das älteste und jüngste Haus mit hohem Denkmalswert. Sie repräsentieren 
zwei Objekttypen - Bauernhaus und Vorstadtvilla. Die Gebäude der Forstver
waltung bereichern das Landschaftsbild der Schlawer Erde, ihre historischen 
und architektonischen Werte erhöhen die touristische Anziehung der Gemeinde.



Diedrich Suhr -
Architekt und Seine Bauten
in Schlawe in Pommern, 1921-1929

WOLFRAM Suhr (Hohenfelde, Niemcy)

Einleitung

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir hier und heute die Gelegen
heit geben, ein paar Worte über meinen Vater, den Architekten Diedrich 
Suhr, und seine Bauten in Pommern zu sagen. Es ist mir eine Freude, 
dies in einem Kreis von Menschen tun zu dürfen, die sich intensiv mit 
der Geschichte eines Landes beschäftigen, das heute ihre Heimat ist.

Abb. 1. Diese Inschrift „Diedrich Suhr - Architekt Schlawe - AD 1926“ steht am Sockel 
der katholischen Kirche St. Antonius in Schlawe und zeugt von Suhrs Urheberschaft und 

dem Jahr der Errichtung des Gebäudes
Rye. 1. Ten napis „Diedrich Suhr - Architekt Schlawe - AD 1926” na cokole katolickiego 
kościoła św. Antoniego z Padwy w Sławnie świadczy o tym, że Suhr był autorem projektu

i o roku powstania budowli
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Mein Vater war als junger Architekt von 1921 bis 1929 in Schlawe tä
tig. Es waren 9 fruchtbare und schöpferische Jahre, die Schlawe und 
andere Orte in der Umgebung bereichert haben. Es ist das Wunderbare 
am Beruf eines Architekten, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, mit 
seinen Bauten den Charakter einer Stadt mit zu bestimmen. In seinem 
jugendlichen Schwung - Diedrich Suhr war damals gerade um die 35 
Jahre alt - hat er eine Reihe von Bauwerken hinterlassen, an denen wir 
uns heute noch erfreuen können. Wie sehr der Wert seiner Arbeit noch 
jetzt bei Ihnen geschätzt wird, sieht man an dem vorzüglich restaurier
ten Zustand der von ihm geschaffenen öffentlichen Gebäude, wie z.B. der 
Kirche St. Antonius zu Padua (Abb. 1), oder dem Evangelischen Gemein
dehaus - heute Sławieński Dom Kultury.

1. Kirche „St. Antonius von Padua"

Am Rande der Stadt Schlawe in einer auch heute noch weitge
hend freien Landschaft steht die Kirche St. Antonius v. Padua (Taf. I: A). 
Sie wurde auf Initiative des sehr rührigen Pastor Franz Niering 
1925/1926 gebaut. Zur gleichen Zeit wurde nach fast 400 Jahren im pro
testantischen Pommern diese erste kleine katholische Gemeinde in 
Schlawe gegründet. Mit der Planung der Kirche wurde der Architekt 
Diedrich Suhr beauftragt.

Der mächtige Kirchturm wendet sich der Stadt zu, wehrhaft, aber 
durch das große Eingangstor einladend zugleich. Er steht mit seinem 
massigen Ziegelmauerwerk ganz in der Tradition nordischer Backstein
architektur und korrespondiert harmonisch mit den überall in Pommern 
und auch in Schlawe anzutreffenden Stadttürmen. Mächtig wächst sein 
breites Sockelgeschoss aus der Erde. Der geschlossene Umriss der Bau
masse und die Wirkung der farbigen Backsteinflächen gehen im Turm 
glücklich mit der Durchbrechung der Turmspitze zusammen. Mit Feinge
fühl ist das große Portal eingefügt.

Der Bildhauer Theilmann hat in zeitgemäßen Formen, aber auch al
ter Tradition folgend (Kirchenportale von Reims, Straßburg, Notre Dame 
von Paris), dieses äußerst beeindruckende Kirchenportal entwickelt (Taf. 
I: B). Die vorzügliche Ausführung durch die Kieler Kunstkeramik und 
der gute Erhaltungszustand dieses Kunstwerkes der 20er Jahre berei
chern die Stadt Schlawe ungemein.

Im Inneren der Kirche wiederholt sich im Chorbereich der Spitzbogen 
des Eingangs noch zweimal. Durch diesen formalen Kunstgriff wird mit
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einfachsten architektonischen Mitteln der Eindruck von Einheit und 
Ruhe hergestellt.

Dem Pfarrer Franz Niering gelang es, für seine Kirche einen sehr 
schönen zweiflügeligen Altar des Frankfurter Bildhauers Schnitzer zu 
bekommen. Der Altar (Abb. 2), in spätgotischer Manier gearbeitet, stellt 
Szenen aus dem Leben der Mutter Gottes dar: „Mariae Verkündigung“, 
„Heimsuchung der hl. Elisabeth“, „Jesu Geburt“, „die hl. drei Könige“.

Abb. 2. Kirche St. Antonius v. Padua. Der Altar 

Ryc. 2. Ołtarz kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy
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Irrig ist es, den Baustil dieser Kirche als „Neu-Gotisch“ zu bezeich
nen. An dieser Kirche ist nichts Gotisches zu entdecken, außer vielleicht 
Spitzbögen an Fenstern und Türen. Der junge Architekt Diedrich Suhr 
liebte damals solche Formen. Überall wo es möglich war, machte er Spit
zen und Zacken, an Fenstern, Türen und selbst an den Möbeln, die er für 
die eigene Wohnung entwarf. Im Backsteinbau sind für die Überbrüc
kung größerer Öffnungen aus statischen Gründen Rund- oder Spitzbögen 
erforderlich. „Gotisch“ ist dafür eine falsche Bezeichnung. Hier steigt 
nichts gotisch zum Himmel auf und es wird kein Versuch unternommen, 
die massiven Wände in Nachahmung gotischer Bauten aufzulösen. Es 
zeigt sich vielmehr eine burgähnliche, durch schwere Backsteinmauern 
beschützende Form. Ein passendes Sinnbild für die kleine katholische 
Gemeinde inmitten eines preußisch-evangelischen Landes. Hier stimmen 
Form und Ausdruck mit der dem Architekten gestellten Aufgabe voll
kommen und glücklich überein.

Hier zum Schluss der Betrachtung der Antonius-Kirche das Schau
bild des Entwurfs aus dem Jahr 1925. An die Kirche angeschlossen ist 
das Pfarrhaus (Abb. 3). Beide bilden zusammen eine ausgewogene Ein
heit. Man spürt die Wohnlichkeit dieses Hauses, das überdies funktionell

Abb. 3. Das Pfarrhaus und der Kirche St. Antonius v. Padua 
Ryc. 3. Plebania i kościół p.w. św. Antoniego z Padwy
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eng mit der Kirche verbunden ist. Der Hauseingang - bewacht von einer 
großen Keramikfigur Marias mit dem Jesuskind - ist zugleich Zugang 
zur Sakristei, sodass der Pfarrer von seinem Wohnhaus unmittelbar die 
Kirche betreten kann.

2. Schlawer Stadtschule

Seit Jahrzehnten war der Neubau eines zeitgemäßen Gebäudes 
für die Volks- und Mittelschule im Gespräch, die damals noch in überal
terten Gebäuden untergebracht waren. Wohl in enger Zusammenarbeit 
von Stadtbaumeister Theodor Suhr, seinem jüngeren Bruder Diedrich 
Suhr, dem Landrat Dr. Friedrich von Zitzewitz und Rektor Weimershaus 
entstand so 1927/1928 eine großzügige und zukunftweisende Planung. 
Sie umfasste das gesamte Gebiet zwischen den gerade fertig gestellten 
Neubauten der katholischen Antoniuskirche und dem Evangelischen

/Jt*
Ev. Gemeindehaus 1 Realgymnasium

SCHUL- UND 
JUGENDPf-LEGHBAUTEN 

LAGEPLAN 1928 
Archiiekt Diedrich Suhr

St. Antonius 
Kirche

Abb. 4. Bewirtschaftungsplan des Areals zwischen Kanal und Bahnlinie im Ostteil der
Stadt. Bearbeitung Diedrich Suhr

Ryc. 4. Plan zagospodarowania przestrzeni pomiędzy kanałem a linią kolejową we 
wschodniej części Sławna. Oprać. Diedrich Suhr
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Gemeindehaus. Dort, eingebettet in den großen Grüngürtel zwischen 
dem Holzgraben im Westen und der Bahnlinie im Osten, wurde ein um
fangreiches Schul- und Jugendzentrum mit Turnhalle, Sportstadion, 
Schwimmbad, und anderen Spiel- und Erholungsbereichen geplant (Abb. 4).

Es ist auffällig, dass der Haupteingang der Schule nach Westen aus
gerichtet ist. Verfolgt man die Linie vor der Schule nach Süden, wird sie 
von der St. Antoniuskirche aufgefangen. Offensichtlich war das die städ
tebauliche Idee: eine Achse St. Antonius - Stadtschule und dann die 
Achse Stadtschule - Ev. Gemeindehaus /Realgymnasium. Also: eingebet
tet in Parkanlagen, um- und durchflossen vom Holzgraben, ein Kilometer

Viimthmierealenc

■MX>, l*-----2-----"

ft
Überdachter Gang 
zum Schulgebäude 3 s

Abb. 5. Projekt Turnhalle von Osten und Grundriss 
Ryc. 5. Projekt sali gimnastycznej od wschodu oraz plan
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Kulturgelände für Schlawe! Dieser Plan sollte auch heute noch - nach 80 
Jahren - weiter verfolgt und ergänzt werden.

Es war von Anfang an vorgesehen, diese für Schlawe äußerst um
fangreiche Planung in Bauabschnitten auszuführen. Im Jahr 1928 wurde 
Grundstein für die Turnhalle und den 1. Teilbereich des Schulgebäudes 
gelegt (Abb. 5). Schon im Herbst 1929 konnte in der Turnhalle die Ein
weihung feierlich begangen werden. Bis zur Fertigstellung des Schulge
bäudes sollte sie auch als Festsaal für große Veranstaltungen dienen. Als 
Besonderheit war daher eine Bühne und eine Zuschauer-Galerie vorge
sehen. Das 1. Konzert mit dem Berliner Lehrer-Gesangsverein fand am 
6.10.1929 mit großem Erfolg statt.

Die Ansichtszeichnung der Schule von 1928 zeigt eine symmetrisch 
um einen Mittelrisaliten mit Haupteingang und zweigeschossiger Aula 
im Obergeschoss angeordnete Anlage. Jeweils Bünde mit 4 Fenstern je 
Schulklasse in den beiden Obergeschossen, darunter Spezial- und Ne
benräume mit geringerer Befensterung. Rechts und links zwei Flügel
bauten mit Platz für nochmals je 8 Klassenräume. Die Planung der 
Schule war ausreichend für 900 bis 1000 Schüler. 1936/1937 wurde (nach 
E. Framke) der linke Flügel mit 8 Klassen für das Gymnasium angebaut 
und damit 2/5 des Entwurfes verwirklicht (Abb. 6). Der 2. Weltkrieg und 
die Nachkriegszeit verhinderten ein Wachstum der Schlawer Bevölke
rung und damit auch leider den weiteren Ausbau der Schule.

Ansicht der Schule heute (Taf. II: A) mit dem 1. Bauabschnitt (rechts 
mit 10 Klassen in 2 Obergeschossen), links der nahtlose Anbau nach dem 
Entwurf von Diedrich Suhr für das heutige Gymnasium (Abb. 5).

-»*—bis heute gebaut (2oo7)

Abb. 6. Projekt des Schulgebäudes mit eingezeichnetem Stand der schon ausgeführten
Arbeiten

Ryc. 6. Projekt budynku gimnazjum z zaznaczonym stopniem realizacji
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Noch heute kann man die provisorische Brandmauer an der Ostseite des 
Schulgebäudes von 1928 sehen. Hier sollte der im Entwurf geplante Mittel
teil mit dem Haupteingang und der Aula angebaut werden. On der Ein
gangshalle zur Turnhalle (Taf. II: B) war ein überdachter Gang geplant.

3. Evangelische Gemeindehaus

Das umfangreichste Bauvorhaben in Schlawe war das Evangeli
sche Gemeindehaus (heute Slawieński Dom Kultury, Schlawer Kultur
haus). Das Raumprogramm dieses Gebäudes beinhaltet viele Funktio
nen, Arbeitsräume für Leitung und Verwaltung, Besprechungsräume, 
eine Bibliothek und einen großen Saal (Abb. 7) mit Bühne (Abb. 8). Im 
Untergeschoss wahrscheinlich Einrichtungen zur Betreuung hilfsbedürfti
ger Gemeindemitglieder: eine Großküchenanlage, eine Wäscherei und 
eine medizinische Abteilung für Physiotherapie.

Abb. 7. Das Evangelische Gemeindehaus. Ansicht mit Saal. Foto 1927 
Ryc. 7. Ewangelicki Dom Parafialny. Część z salą widowiskową. Fot. 1927
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Abb. 8. Das Evangelische Gemeindehaus. Großer Saal, Blick von der Bühne. Foto 1927 
Ryc. 8. Ewangelicki Dom Parafialny. Duża sala, widok ze sceny. Fot. 1927

Abb. 9. Projekt das Evangelische Gemeindehaus 
Ryc. 9. Projekt Ewangelickiego Domu Parafialnego
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Die Verwirklichung eines solch umfangreichen Programms war neben 
den Entwurfsproblemen auch eine finanzielle Frage für die relativ kleine 
und sicher nicht reiche Stadt Schlawe. Entsprechend wird der Entwurfs
vorgang sich in die Länge gezogen haben. Die erste Fassung zeigt diese 
Skizze aus der Veröffentlichung in der „Neuen Baukunst“ von 1927. Man 
sieht hier noch die Handschrift aus der Sturm und Drangzeit des jugend
lichen Architekten: Zacken, Spitzen an den Dachfirsten und ein mächti
ger Turm, Echo auf das Stolper Tor in Schlawe (Abb. 9).

Es mögen 2-3 Jahre vergangen sein bis zur endgültigen Durchfüh
rung des Bauvorhabens. Unter dem Zwang der Sparsamkeit, aber auch 
den inzwischen reiferen Entwurfsideen, hat sich die Ansicht des Gebäu
des beruhigt. In der ursprünglichen Fassung haben Fensterläden die 
Fenster - wie in der Entwurfsskizze - wahrscheinlich zu Fensterbändern 
zusammen gefasst. Es wäre aus denkmalpflegerischen Gründen überle- 
genswert, diese Läden wieder anzubringen. Das Gesicht des Hauses 
würde sich im Sinne des ursprünglichen Entwurfes positiv verändern. 
Sonst muss gesagt werden, dass der heutige Zustand des Gebäudes 
durch eine sachgemäß erfolgte Renovierung vorzüglich ist (Taf. III: A). In 
Deutschland wird die Kunstfertigkeit polnischer Handwerker bei der 
Restaurierung alter Gebäude hoch anerkannt!

Beim Rundgang durch das Gebäude hat uns besonders die kleine 
Ausstellung im Obergeschoss des Hauses beeindruckt, in der Objekte aus 
der Geschichte der Stadt Schlawe gezeigt werden. Es sind überwiegend 
auch geschichtliche Ereignisse aus deutscher Zeit. Während wir uns in 
Deutschland noch mit der Bewältigung unserer jüngsten Vergangenheit 
quälen, scheinen hier die Polen schon ein Stück weiter auf dem notwen
dingen Weg zu gegenseitigem Verstehen zu sein.

4. Gemeindehaus Köslin (Entwurf)

Die evangelische Kirche war einer der größten Auftraggeber. Ähn
lich war der Entwurf für ein Gemeindehaus in Köslin (Abb. 10). Typisch für 
den jungen Architekten im Anfang der Zwanziger Jahre: Spitzen und Za
cken, wo immer es geht: Spitzbögen an Hauseingängen, Fenstern, Dach
gauben, Türmen und Risaliten. Die Dächer scheinen Halt durch hoch gezo
gene Schultern des aufgehenden Mauerwerks zu bekommen. Immer 
wiederkehrendes und beliebtes Motiv: Fensterläden in den Wohnteilen des 
Hauses, tun dadurch die Fenster zu Bändern zusammen zu ziehen.
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Abb. 10. Der Entwurf für ein Gemeindehaus in Köslin 
Ryc. 10. Dom parafialny w Koszalinie

5. Altersheime

Neben den Entwürfen für die großen evangelischen Gemeinde
häuser wurden auch Altersheime geplant und gebaut. Im Folgenden 
Schaubilder für Altersheime in Schlawe (Abb. 11) und Rummelsburg

Abb. 11. Entwurf eines Altersheimes für Schlawe, Vorderansicht 
Ryc. 11. Rysunek Domu Starców w Sławnie, widok z przodu
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Abb. 12. Entwurf eines Altersheimes für Rummelsburg, Vorderansicht 
Ryc. 12. Rysunek Domu Starców w Miastku, widok z przodu

"i m a Ib i“

(Abb. 12). Beide Entwürfe enthalten neben den Schlafzimmern viele Räu
me für den Aufenthalt der alten Menschen, sowie Speisesaal und Räume 
für Verwaltung und das Personal. Wert wurde auch gelegt auf Wandel
gänge, Innenhöfe mit Arkaden und Gartenanlagen mit Bänken und schat
tenspendenden Bäumen, wie im Beispiel Rummelsburg dargestellt.

Für Rummelsburg ein weiteres mit ähnlichem Grundriss (Abb. 13). 
Arkaden umgeben einen Innenhof und sind auch den Seitenflügeln vor
gestellt, um den Bewohnern Bewegungsmöglichkeit auch bei schlechte
rem Wetter zu geben.

Abb. 13. Entwurf eines Altersheimes für Rummelsburg, Grundriss 
Ryc. 13. Plan Domu Starców w Miastku, rzut poziomy
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Für diesen Bau eines großen Altersheimes hat sich ein Foto des Ent
wurfsmodells erhalten (Abb. 14). Größere oder in ihrer Formgebung be
sondere Gebäude werden vom Architekten nicht nur mit dem Stift, son
dern mithilfe eines Modells erarbeitet. Dieses Gipsmodell ist jedoch eher 
hergestellt, um den Auftraggebern den fertigen Entwurf zu erläutern 
(Abb. 15).

Abb. 14. Foto eines Altersheims aus der Bauzeit kurz vor der Fertigstellung 
Ryc. 14. Zdjęcie Domu Starców w Miastku podczas budowy, na krótko przed ukończeniem

Abb. 15. Altersheims aus der Bauzeit kurz vor der Fertigstellung. Gipsmodell 
Ryc. 15. Dom Starców w Miastku. Model gipsowy

6. Hotels

Von den beiden Hotels, die Diedrich Suhr umgebaut und erweitert 
hat, ist nur das „Deutsche Haus“ in Schlawe (Abb. 16) erhalten geblieben, 
wenn auch zur Zeit außer Betrieb. Munds Hotel am Marktplatz in Stolp 
fiel dagegen im April 1945 der Siegesfeier der Roten Armee zum Opfer.
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Abb. 16. Schlawe, Hotel „Deutsche Haus“ 
Ryc. 16. Sławno, hotel „Deutsche Haus”

Besonders in Auge fällt das Eckfenster des Hotelumbaus (Taf. III: B). 
Mit Sorgfalt wurden von verlorenen Teilen Kunststoff-Repliken herges
tellt, so dass dieser Blickfang bald wieder intakt sein dürfte.

7. Haus des Landwirtschaftlichen -
Ein- und Verkaufs- Vereins Schlawe in Rügenwalde

Dieses repräsentative Gebäude ließ sich der Landwirtschaftliche 
Verein Schlawe in Rügenwalde bauen (Taf. IV: A). Es steht im Industrie
gebiet Rügenwaldes an der Ausfallstraße nach Schlawe. Baujahr 1925. 
Rügenwalde war damals ein Mittelpunkt der Landwirtschaft und unters
tand der Schlawer Bezirksverwaltung. In der Nachkriegszeit wurde dieses 
Haus als Schule für Textildesign verwendet. Heute steht es zum Verkauf.

Bemerkenswert an diesem Gebäude sind die kostbaren Reliefs der 
Kieler Kunstkeramik. Dargestellt werden Figuren aus der Landwirt
schaft (Taf. IV: B). Fein ziseliert stehen auf den farbigen Backsteinen die 
vom Architekt gezeichneten Halterungen für die Blumenkästen.

8. Fabrik

Diedrich Suhr ist Projektant der Fleischfabrik „Carl Zypries“ in 
Schlawe, erricht 1927/1928 (Abb. 17).
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Abb. 17. Schlawe. Fabrikgebäude der Fleischwarenfabrik Carl Zypries (Kösliner orstadt
an der Strasse nach Bewersdorf)

Ryc. 17. Sławno. Zakłady Mięsne Carla Zypriesa (Przedmieście Koszalińskie przy drodze
na Bobrowice)

9. Wohnbauten

Neben der großen Zahl öffentlicher Gebäude bekam Diedrich 
Suhr auch Aufträge für Wohnungsbauten einfacher und besonderer Art. 
Im Folgenden einige Beispiele: Haus Otto Lindner (Abb. 18), Beamten
wohnhaus in Schlawe (Abb. 19), Beamtenwohnhaus in Rummelsburg 
(Abb. 20) und Einfamilienhaus für Dr. Glaser (Abb. 21).

Als Gegenbeispiel ein repräsentatives Einfamilienhaus für Dr. Glaser 
in Schlawe (Abb. 21). Kernpunkt des Gebäudes ist eine Wohndiele mit 
Kamin (Abb. 22), die um einen kostbaren orientalischen Teppich herum 
zu planen war. Eine einmalige Entwurfsaufgabe, die sich jeder Architekt 
wünscht!

Zu vielen Gütern in der Umgebung Schlawes wurde Diedrich Suhr 
gerufen, für Um- und Erweiterungsbauten. Vor allem auch für den Bau 
von Kaminen, die richtig brannten und nicht nur ins Haus qualmten! 
Das ist eine Wissenschaft für sich: Kaminöffnung, Schornsteingröße und 
-Höhe mussten ein genau bestimmtes Verhältnis zueinander haben.
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Abb. 18. Schlawe. Haus Otto Lindner, Stolper Strasse 14-22. Inhaber der Leder - und
Fellhandlung Ludwig Fenner

Ryc. 18. Sławno. Dom Otto Lindnera, ul. Słupska 14-22. Właściciel Ludwig Fenner, Han
del Skórami i Futrami

Abb. 19. Beamtenwohnhaus in Schlawe. Ein zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem 
Dachgeschoss, flächige Fassade zwischen zwei Giebeln mit stark ausgebildeten „Schul

tern“ und knapper Giebelbekrönung
Ryc. 19. Dwupiętrowy „Dom Urzędnika” w Sławnie z rozbudowanym strychem, prze

strzenną fasadą między dwoma szczytami i oszczędnym zwieńczeniem
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Abb. 20. Dreigeschossig, das Beamtenwohnhaus in Rummelsburg mit kräftig in die Fas
sade eingeschnittenen Treppenhäusern

Ryc. 20. Trzypiętrowy dom mieszkalny dla urzędników miejskich w Miastku z klatką
schodową i wkomponowaną fasadą

Abb. 21. Schlawe. Einfamilienhaus fur Dr. Glaser 
Ryc. 21. Sławno. Dom jednorodzinny dra Glasera
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Abb. 22. Kamin in der Wohndiele (Klinker mit phantasievollem Fugenschnitt)
Ryc. 22. Duży przedpokój mieszkalny z kominkiem w domu dra Glasera (klinkier z fanta

zyjnym wykrojem spoin)

Abb. 23. Einfamilienhaus Dr. Waegeier in Stolp 
Ryc. 23. Jednorodzinny dom dra Waegelera w Słupsku
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Abb. 24. Haus Pieztsch in Schlawe 
Ryc. 24. Dom Pieztscha w Sławnie

Zum Abschluss noch drei grundsätzlich verschiedene Wohngebäude, 
die sich in ihrer Einfachheit alle auf das Wesentliche konzentrieren: Ein
familienhaus Dr. Waegeier in Stolp (Abb. 23), Haus Pieztsch in Schlawe 
(Abb. 24) und Entwurf für die „Siedlungsgesellschaft Kreis Rummels
burg“. Eine Fassade, vollständig reduziert auf den Inhalt des Gebäudes: 
„Form follows funktion“, eine Entwurfsidee, die ein Anliegen der Zeit, der 
Architektur der Zwanziger Jahre war.

In Entwurf für die „Siedlungsgesellschaft Kreis Rummelsburg“ 
von 1926 findet Architekt Diedrich Suhr zu ganz schlichten, der Aufgabe 
angemessenen Formen. Schon die besonders fein gezeichnete Ansicht die
ser Häusergruppe zeigt den Willen zu einfachster, unaufwendiger Gestal
tung (Abb. 25). Vorbild mögen hier Beispiele aus dem Buch Hausbau und 
Dergleichen von Heinrich Tessenow gewesen sein. Tessenow bekam 1926 
einen Ruf als Professor der Architektur nach Berlin. Er verfolgte beson
ders neue Entwurfsideen für Mittelstands- und Arbeiterwohnungen, fern 
von allen erstarrten, historisierenden Stilrichtungen. Solche Ideen hat 
Diedrich Suhr hier vorbildlich umgesetzt. Das Leben in der Landwirt
schaft war ihm aus seiner Jugend bekannt. Mit Liebe und Zurückhaltung 
hat er diese fast unscheinbare Aufgabe wahrgenommen. Es gehört viel 
Können und Reife dazu, nach dem Überschwang seiner ersten Schlawer 
Jahre eine solche Einfachheit zu erreichen. Dieses simple Beispiel stelle 
ich deswegen mit Bedacht ans Ende meines Vortrags.
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Abb. 25. Hauser der Landarbeitersiedlung in Rummelsburg 
Rye. 25. Domy zaprojektowane dla Stowarzyszenia Budowy Osiedla w Miastku

In den neun Jahren, die Diedrich Suhr in Schlawe tätig war, sind un
ter seinen Händen eine Vielzahl von Bauten verschiedenster Art ent
standen, nicht nur nutzbar, bewohnbar und in ihren Funktionen sorgfäl
tig durchdacht, sondern Gebäude, die auch heute noch - nach über 80 
Jahren - Bestand haben und ihre Wirkung ausstrahlen.

Diedrich Suhr verließ Schlawe Ende 1929, einem Ruf des Kieler 
Stadtbaurats Dr. Ing. Hahn folgend, der ihm große Bauvorhaben in Kiel 
in Aussicht stellte.

10. Diedrich Suhr - Kalendarium

Datum/Data Vorfall/Wydarzenie

17.02.1882 geboren in Eckwarden (Oldenbur
ger Land)

urodził się w Eckwarden (Olden
burg)

1900-1912 Ausbildung als Tischler und Zim
mermann im väterlichen Betrieb; 
Studium der Architektur

uczył się zawodu stolarza i cieśli 
w zakładzie ojca; studia z zakresu 
architektury

1913-1914 Stadtbauamt Rüstringen (bei 
Wilhelmshaven)

praca w urzędzie miejskim (budow
nictwo) w Rüstringen koło Wil
helmshaven

1914-1918 Teilnahme am 1. Weltkrieg, West
front, als Offizier der Marine
infanterie

udział w I wojnie światowej na 
froncie zachodnim; oficer piechoty 
morskiej
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Datum/Data Vorfall/Wydarzenie

5.10.1916 Hochzeit mit Gertrude Nikolaus ślub z Gertrude Nikolaus
9.07.1918 Geburt Sohn Rüdiger urodził się syn Rüdiger

1920 Anstellung im Architekturbüro 
Hauptbahnhof Essen

zatrudnienie w biurze architektury 
Dworzec Główny w Essen

8.03.1921 „1. Ruhreinfall“ der Franzosen, 
Flucht nach Schlawe i. Pommern

zajęcie Zagłębia Ruhry przez Fran
cuzów, wyjazd do Sławna na Pomo
rzu

1921-1929 Freischaffender Architekt in 
Schlawe

samodzielny architekt w Sławnie

1929 Ruf nach Kiel durch Stadtbaurat
Dr. Ing. Hahn

powołanie do Kilonii przez radcę 
budowlanego dra inż. Hahna

1929-1940 Freischaffender Architekt in Kiel samodzielny architekt w Kilonii
22.01.1931 Geburt Sohn Wolfram urodził się syn Wolfram
24.02.1940 gestorben in Kiel zmarł w Kilonii

Diedrich Suhr - architekt i jego budowle w Sławnie 
na Pomorzu w latach 1921-1929

Wprowadzenie
Dziękuję Państwu za umożliwienie mi przedstawienia kilku prac i po

wiedzenia paru słów na temat życia mojego ojca - architekta Diedricha Suhra.
Szczególnie raduje mnie fakt, że mogę to uczynić w gronie osób, które inten

sywnie interesują się historią kraju, który jest dzisiaj ich „małą ojczyzną”.
Od 1921 roku do roku 1929 mój ojciec jako młody architekt tworzył w Sław

nie. Było to dziewięć owocnych lat, które wzbogaciły Sławno i okolicę. Zawód 
architekta jest cudowny dlatego, że architekt poprzez swoje budowle w dużym 
stopniu ma możliwość określić charakter miejscowości. Z młodzieńczym zapałem, 
miał wówczas 35 lat, postawił i zostawił szereg budowli, które jeszcze dzisiaj 
cieszą nasze oczy. Wartość jego prac jest i dziś uznawana. Świadczą o tym pieczo
łowicie odrestaurowane i utrzymane publiczne budowle, np. kościół p.w. św. An
toniego z Padwy lub dom ewangelicki (dziś Sławieński Dom Kultury). Napis 
„Diedrich Suhr - Architekt Schlawe - AD 1926” na cokole katolickiego kościoła 
św. Antoniego z Padwy (rye. 1) świadczy o tym, że Suhr był autorem projektu 
i o roku powstania budowli.

1. Kościół św. Antoniego z Padwy
Na skraju miasta Sławna, jeszcze dziś słabo zabudowanego, stoi kościół 

p.w. św. Antoniego z Padwy (Tabl. I: A). Został on zbudowany z inicjatywy bardzo 
rzutkiego księdza Franza Nieringa w latach 1925-1928. Po 400 latach tu w Sław-
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nie została założona katolicka parafia na protestanckim Pomorzu. Budowę kościoła 
powierzono Diedrichowi Suhrowi.

Potężna wieża kościelna jest zwrócona w stronę miasta - obronna, a jedno
cześnie przez duże drzwi wejściowe zapraszająca do środka. Wieża zbudowana 
jest z masywnej cegły klinkierowej w tradycji północnej architektury i harmoni
zuje z wieżami miejskimi Sławna i innych miast na Pomorzu. Jej cokół wyrasta 
potężnie z ziemi, a zamknięte kontury budowli i efekt kolorowych płaszczyzn 
ceglanych spotykają się na załamaniu szczytu wieży. Portal został umieszczony 
z dużym wyczuciem. Rzeźbiarz F. Theilmann opierając się na nowoczesnych for
mach i dawnej tradycji (portale w Reims, Strassburgu, Notre Dame w Paryżu), 
stworzył portal wywierający ogromne wrażenie (Tabl. I: B). Doskonałe wykona
nie pracy przez Kilońską Ceramikę Artystyczną i dobry stan tego dzieła do dziś 
niezmiernie wzbogacają miasto Sławno.

We wnętrzu kościoła zaprojektowane zostały powtarzające się w obrębie chóru 
dwukrotnie ostrołuki. Przez te proste środki architektoniczne powstaje wrażenie 
jedności i pokoju. Księdzu Franzowi Nieringowi udało się sprowadzić piękny dwu
skrzydłowy ołtarz z warsztatu rzeźbiarza Schnitzera z Frankfurtu. Ołtarz wyko
nany jest w stylu późnogotyckim (ryc. 2) i przedstawia sceny z życia Matki Boskiej: 
Nawiedzenie Marii, Nawiedzenie św. Elżbiety, Urodzenie Jezusa, Trzech Króli.

Błędne jest określenie stylu kościoła jako „neogotycki”. Oprócz ostrołuków 
przy oknach i drzwiach nie ma tu nic gotyckiego. Młody architekt Diedrich Suhr 
kochał wówczas takie formy. Wszędzie próbował umieścić ostre łuki i szpice, przy 
oknach i drzwiach, nawet na prywatnych meblach. W budowlach z cegieł są sto
sowane dla bezpieczeństwa przy większych otworach okrągłe bądź spiczaste łuki. 
Dlatego też określenie „gotycki” jest błędne. Tu nic nie dąży ku niebu, by masyw
ne mury zmienić w namiastkę gotyckiej budowli. Tu raczej występuje obronna, 
ciężka forma murów z cegieł. Jest to dobry symbol dla małej katolickiej gminy 
w środku prusko-ewangelickiego kraju. Tu forma i wyraz zgadzają się szczęśliwie 
z zadaniem postawionym architektowi.

Do kościoła dobudowana jest plebania, tworząc harmonijną całość (ryc. 3). 
Czuje się przytulność tego domu, który jest funkcjonalnie połączony z kościołem. 
Przed wejściem do domu stoi duża figura Marii z Jezusem (ceramika). Z tego 
wejścia ksiądz mógł bezpośrednio przechodzić do zakrystii i kościoła.

2. Szkoła Miejska w Sławnie
Od lat mówiono o potrzebie budowy nowej szkoły w Sławnie. Nowoczes

ny budynek miał zastąpić stare. Architekt miejski Theodor Suhr, jego młodszy 
brat Diedrich Suhr, starosta Fredrich von Zitzewitz i rektor Weimershaus na 
przełomie lat 1927/1928 zaplanowali budowę wspaniałego gmachu na terenie 
pomiędzy nowym katolickim kościołem św. Antoniego i domem ewangelickim. 
Miało to być duże centrum szkolno-młodzieżowe z salą gimnastyczną, stadionem 
sportowym, pływalnią i terenami rekreacyjnymi (ryc. 4).

Wejście główne do budynku znajduje się po stronie zachodniej. Stąd widać na 
południu kościół katolicki. Idea budowniczych to oś: kościół św. Antoniego - szkoła



TABLICA I

A. Schlawe. Der Kirche St. Antonius v. Padua. Foto 2007 
Sławno. Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy. Fot. 2007

B. Schlawe. Kirche St. Antonius v. Padua. Kirchenportal. Foto 2007 
Sławno. Portal kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy. Fot. 2007
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A. Schlawe. Der Schule heute (Ansicht von Westen). Foto 2007
Sławno. Gimnazjum, widok dzisiejszy (od strony zachodniej). Fot. 2007

B. Schlawe. Turnhalle. Foto 2007
Sławno. Sala gimnastyczna. Fot. 2007



TABLICA III

A. Schlawe. Das Evangelische Gemeindehaus (Heute Sławieński Dom Kultury). 
Heutiger Zustand. Foto 2007
Sławno. Ewangelicki Dom Parafialny (dziś Sławieński Dom Kultury). 
Obecny stan zachowania. Fot. 2007

B. Schlawe. Diflachreliefdekoration des Eckfenster am Hotel „Deutsche Haus”. 
Foto 2008
Sławno. Dekoracja płaskorzeźbami narożnikowego okna 
hotelu „Deutsche Haus”. Fot. 2008
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A. Rügenwalde. Der Landwirtschaftliche Verein Schlawe. Foto 2008 
Darłowo. Dom Związku Rolniczego w Sławnie. Fot. 2008

B. Rügenwalde. Der Landwirtschaftliche Verein Schlawe. Figuren aus 
der Landwirtschaft (Reliefs) und die Blumenkästen. Foto 2008 
Darłowo. Dom Związku Rolniczego w Sławnie. Płaskorzeźby przedstawiające 
postaci związane z rolnictwem oraz żelazne uchwyty na skrzynki do kwiatów.
Fot. 2008
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miejska — dom parafialny - gimnazjum. A więc obszar ten położony wśród zieleni 
i przecięty kanałem jest to dodatkowy kilometr terenów zielonych dla Sławna! Ten 
plan mógłby być dzisiaj, po 80 latach, dalej realizowany i uzupełniany.

Plan miał być wykonywany etapami. W 1928 roku położono kamień węgielny 
pod budowę sali gimnastycznej (ryc. 5), w 1929 roku nastąpiło uroczyste jej po
święcenie. Na razie hala gimnastyczna miała służyć także do organizacji dużych 
imprez, dlatego zaprojektowano również scenę oraz galerię dla widzów. Pierwszy 
koncert odbył się tu 6.10.1929 roku - występowały chóry nauczycielskie z Berli
na. Hala sportowa miała być połączona z budynkiem szkolnym krytym gankiem.

Rysunek roboczy z 1928 roku pokazuje wejście główne do szkoły symetrycznie 
ułożone wokół ryzalitu, izby klasowe na piętrach - każda z czterema oknami. Ga
binety miały mniej okien. W skrzydłach bocznych umieszczono jeszcze po osiem 
klas. Szkołę planowano na 900-1000 uczniów. W roku szkolnym 1936/1937 dobu
dowano lewe skrzydło z ośmioma klasami dla gimnazjum. Tak ukończone zostały 
2/5 planu (ryc. 6). II wojna światowa przeszkodziła w dalszej rozbudowie szkoły.

Od południowej strony miała być dobudowana część z wejściem głównym 
i aulą (Tabl. II: A). Z holu miał prowadzić zadaszony ganek do hali gimnastycznej 
(Tabl. II: B).

3. Ewangelicki Dom Parafialny

Największa budowla w Sławnie to Ewangelicki Dom Parafialny, dziś 
Sławieński Dom Kultury. Ten obiekt spełniał wiele funkcji: były tu biura dla 
kierownictwa i administracji, sale posiedzeń, biblioteka i duża sala (ryc. 7) ze 
sceną (ryc. 8), w suterenie prawdopodobnie miejsce na opiekę dla potrzebujących 
pomocy parafian, duża kuchnia, pralnia, a także pomieszczenia do fizjoterapii. 
Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia wymagała znacznych nakładów finan
sowych. Dla małego i niezbyt bogatego Sławna było to wielkie wyzwanie. Minęło 
trochę czasu od opublikowania pierwszej wersji szkicu w „Neue Baukunst” (No
wa Sztuka Budowlana) w roku 1927 do realizacji projektu. Widoczne są w nim 
jeszcze pomysły młodego architekta z okresu „Sturm und Drang” („Burza i Na
pór”): łuki i ząbki na grzbiecie dachu, potężna wieża - „echo” bramy słupskiej 
w Sławnie (ryc. 9).

Oszczędność sprawiła, że ostateczny wygląd budynku uległ zmianie w sto
sunku do pierwotnego projektu. W założeniu okiennice miały prawdopodobnie 
tkwić w zawiasach okiennych. Warto zastanowić się, czy dla ochrony obiektu nie 
byłoby wskazane założyć okiennic. Na pewno wygląd budynku by na tym zyskał. 
A w ogóle trzeba przyznać, że stan budynku jest w doskonałej formie, na pewno 
dzięki fachowo przeprowadzonej renowacji (Tabl. III: A). W Niemczech wysoko 
ceni się sztukę renowatorską polskich rzemieślników.

Zwiedzając wnętrze budynku, byliśmy mile zaskoczeni wystawą na wyższym 
piętrze, na której wiedzieliśmy eksponaty z historii miasta Schlawe. Przeważnie 
eksponaty z historii Niemiec. W Niemczech mamy wciąż kłopoty z rozliczeniem 
się z niedaleką przeszłością. Widać, że Polacy są o wiele kroków dalej na drodze 
do wspólnego porozumienia.
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4. Dom Parafialny w Koszalinie

Największym zleceniodawcą był kościół ewangelicki. Przykładem może 
być budowa domu parafialnego w Koszalinie (ryc. 10). Znów typowe dla młodego 
architekta z lat 20.: łuki, ząbki na wejściach do domu, oknach, izdebki dachowe 
z oknami, wieżyczki, ryzality. Dachy otrzymują pewność przez wysoko pociągnię
te ramiona murów. Powtarza się i łubiany motyw - okiennice w częściach miesz
kalnych.

5. Domy starców

Obok projektów dużych planowano także budowę domów dla ludzi sta
rych. Wśród projektów były domy w Sławnie (ryc. 11) i Miastku (ryc. 12). Plany 
obejmują sypialnie i wiele pomieszczeń dziennych dla ludzi starszych: jadalnie, 
kuluary, dziedzińce z arkadami, ogrody z ławkami i drzewami dającymi cień, jak 
w Miastku, także biura i pomieszczenia dla personelu.

Podobny był projekt dla Miastka (ryc. 13). Arkady otaczają dziedziniec 
i skrzydła boczne, by mieszkańcy mieli okazję do spacerów także podczas deszczu 
(ryc. 14). Dla większych budowli o wyjątkowych formach oprócz rysunków wyko
nywano także modele gipsowe (ryc. 15). Ten model został wykonany, aby zlece
niodawcom lepiej objaśnić projekt.

6. Hotele

Diedrich Suhr przebudował i powiększył dwa hotele. Hotel „Deutsche 
Haus” w Sławnie istnieje (ryc. 16), lecz jest nieczynny. Hotel Munda na rynku 
w Słupsku został w kwietniu 1945 roku zniszczony przez Armię Czerwoną. 
Szczególnie interesujące w architekturze hotelu w Sławnie jest okno narożne 
w przebudowie (Tabl. III: B). Zniszczone części pieczołowicie odnawia się z two
rzywa sztucznego. Już niedługo znów cieszyć będą oko.

7. Dom Rolniczy Związku Skupu i Sprzedaży
Ten budynek został zamówiony przez Związek Rolniczy w Sławnie, mie

ści się w Darłowie przy szosie do Sławna (Tabl. IV: A). Został zbudowany w 1925 
roku. Darłowo było centrum rolniczym należącym do administracji powiatowej 
w Sławnie. Później mieściła się tu szkoła tkactwa. Wyjątkowo piękne na budyn
ku są płaskorzeźby Kilońskiej Szkoły Ceramiki, przedstawiające postacie zwią
zane z rolnictwem (Tabl. IV: B). Pięknie wygląda też cyzelowane zawieszenie na 
skrzynki do kwiatów na tle cegły klinkierowej.

8. Fabryka

Diedrich Suhr zaprojektował również fabrykę w Sławnie. Były to Zakła
dy Mięsne Carla Zypriesa zbudowane w latach 1927-1928 (ryc. 17).
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9. Domy mieszkalne
Oprócz dużej liczby zleceń na wykonywanie budowli publicznych Died

rich Suhr otrzymywał także prywatne zlecenia projektowania prostych i wy
myślnych domów mieszkalnych. Do najciekawszych przykładów należą: dom Otto 
Lindnera (ryc. 18), „Dom Urzędnika” w Sławnie (ryc. 19), „Dom Urzędnika” 
w Miastku (ryc. 20) i jednorodzinny dom zaprojektowany dla dra Glasera 
w Sławnie (ryc. 21).

Punktem centralnym tego ostatniego domu jest duży przedpokój mieszkalny 
z kominkiem (ryc. 22). Przedpokój był projektowany wokół cennego wschodniego 
dywanu. Każdy architekt życzyłby sobie otrzymania zlecenia realizacji takiego 
projektu.

Właściciele pobliskich majątków ziemskich chętnie korzystali z usług Diedri- 
cha Suhra celem przebudowy lub rozbudowy dworów. Najczęściej jednak zlecali 
mu budowy kominków, które nie dymiły na mieszkanie. Zaprojektowanie takiego 
kominka - to jest wiedza i technika w jednym: otwór kominkowy, wielkość i wy
sokość komina musiały być wykonane w odpowiednim stosunku.

Na zakończenie jeszcze trzy różniące się od siebie domy mieszkalne, które 
w swojej prostocie koncentrują się na cechach najistotniejszych: dom jednoro
dzinny dra Waeglera w Słupsku (ryc. 23), dom Pieztscha w Sławnie (ryc. 24) 
i domy „Osiedla Robotników Rolnych” w Miastku. W projektach tych fasada jest 
zupełnie zredukowana - „Form follows function” (forma wynika z funkcji), idea 
projektu na czasie, tzw. architektura lat 20.

Na potrzebę projektu dla Stowarzyszenia Budowy Osiedla Powiatu Miastko 
z roku 1926 architekt Diedrich Suhr opracował nowe, proste formy budynków. 
Już delikatny rysunek tej grupy domów pokazuje chęć wykonania prostych, nie
drogich domów (ryc. 25). Wzorem mogły być przykłady z książki Heinricha 
Tessenowa Hausbau und, Dergleichen (Budowa domu i temu podobne).

W 1926 roku Tessenow otrzymał powołanie na profesora do Berlina. Był zwo
lennikiem nowych pomysłów projektów dla ludzi niebogatych i mieszkań dla 
pracowników, dalekich od starych historyzujących stylów. Diedrich Suhr potrafił 
wzorowo zrealizować jego pomysły. Życie na wsi było mu znane od dzieciństwa, 
dlatego wykonywał to prawie nieznane zadanie z miłością i powściągliwością. 
Potrzebował dużo umiejętności i dojrzałości, by po sławieńskim nadmiarze entu
zjazmu osiągnąć taką prostotę. Ten prosty przykład stawiam z rozmysłem na 
koniec mojego referatu.

Przez dziewięć lat Diedrich Suhr tworzył w Sławnie, planował i wykonywał 
różne budowle z dobrze przemyślanymi funkcjami. Solidne budynki po 80 latach 
nadal służą mieszkańcom. W 1929 roku Diedrich Suhr opuścił Sławno, gdy 
dr Hahn zaproponował mu pracę w Kilonii.

Tłumaczyła Brygida Jerzewska





Cmentarze gminy Sławno

Konstanty Kontowski (Darłowo)

Wstęp

Cmentarze gminy Sławno są kolejną, piątą moją prezentacją ne
kropolii znajdujących się na terenie powiatu sławieńskiego. Pierwsza 
prezentacja ukazała się w 2002 roku (Kontowski 2002). Zaprezentowałem 
wówczas cmentarze, poczynając od czasów najdawniejszych, a kończąc na 
cmentarzach współczesnych. Wiele miejsca poświeciłem formom nagrob
ków i materiałom, z których zostały one zrobione. Następne przeglądy 
odnosiły się do cmentarzy poszczególnych gmin: Postomino (Kontowski 
2004), Malechowo (Kowalczyk-Kontowska, Kontowski 2005), Darłowo 
(Kontowski 2007). Podstawę niniejszego opracowania cmentarzy gminy 
Sławno obok literatury przedmiotu stanowią własne badania terenowe, 
a także mapy topograficzne z końca XIX i początku XX wieku (podobnie 
jak poprzednio). Przegląd zawiera katalog cmentarzy.

Katalog cmentarzy

Boleszewo (Rötzenhagen)

Cmentarz przykościelny w północnej części wsi, położony przy drodze 
ze Słowina do Sławna, powstał w średniowieczu (Krause 1989). W ciągu 
wieków użytkowania został rozbudowany. Obecnie posiada kształt niere
gularnego pięcioboku i zajmuje powierzchnię 0,50 ha. Od strony drogi jest 
wygrodzony współczesnym płotem drewnianym na ceglanych słupkach 
(umieszczona data - 27.07.1999), z wejściem głównym od strony połu
dniowej, od drogi wiejskiej. Jest obecnie nieczynny i nieużytkowany.
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Układ kwater został zatarty, a nagrobki zniszczone. Z dawnego cmen
tarza zachowała się płyta z czarnego granitu pod krzyż ustawiona po po
łudniowej stronie cmentarza oraz kilka płyt wmurowanych w opaskę wo
kół kościoła, odwróconych napisami do dołu (rye. 1). W niewielkim 
stopniu zachował się także drzewostan, w tym: pomnikowe dęby szypuł- 
kowe, lipa drobnolistna, usychający jesion zwisły, żywopłot bukowy. 
W podrostach śnieguliczka, głóg, jeżyny.

Rye. 1. Boleszewo. Płyty cmentarne włożone w drogę procesyjną wokół kościoła.
Fot. K. Kontowski, 2007

Bobrowice (Alt Bewersdorf)

Cmentarz „stary” usytuowany jest na południowo-wschodnim krańcu 
wsi, bezpośrednio przy drodze krajowej Szczecin—Gdańsk. Założony został 
na nierównym terenie, lekko wyniesionym po stronie zachodniej, umoc
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niony pierwotnie murem z dużych kamieni polnych. Powstał przypusz
czalnie w XVIII wieku na planie wydłużonego trapezu. Zajmuje 0,27 ha. 
Od strony drogi obsadzony jest dębami szypułkowymi. Potężne dęby po
rastają także wnętrze cmentarza.

W latach 20. XX wieku umieszczono na nim pomnik poświęcony poleg
łym w I wojnie światowej w formie wysokiego słupa zwieńczonego pełno- 
plastycznym hełmem żołnierskim. Jego zwieńczenie istniało jeszcze 
w 1994 roku. Obecnie cmentarz jest zniszczony i posiada zatarty układ 
pochówków. Brak nagrobków. W jego wnętrzu zachowało się jedynie kil
ka cokołów pod metalowe krzyże.

Cmentarz z drugiej połowy XIX wieku położony jest w południowo- 
-zachodniej części wsi, w niewielkiej odległości od zabudowań, bezpośred
nio po południowej stronie drogi krajowej Szczecin-Gdańsk. Założono go 
na równym terenie o kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 
0,45 ha i obsadzono klonami. Wejście główne flankowane lipami drobno- 
listnymi umieszczono po stronie północnej, od strony drogi. Wnętrze 
cmentarza porastają lipy i jesiony. Cmentarz jest nieużytkowany, ma 
zniszczony układ kwater i nagrobków. Nieliczne ślady nagrobków w po
staci cokołów znajdują się w jego środkowej i południowo-wschodniej czę
ści (Tabl. I: A).

W północnej części cmentarza (przy drodze) zbudowano duży parking 
i bar „Pod dzikiem”. Wcześniej, w latach 90. XX wieku, było tu wiejskie 
boisko sportowe. W południowej zaś części cmentarza umieszczono kur
niki i szopy przylegającego od tej strony gospodarstwa.

Kwasowo (Quadsow)

Cmentarz przykościelny zlokalizowany jest we wsi, po wschodniej 
stronie drogi prowadzącej ze Sławna do Bobolic, wokół kościoła, w obrębie 
niewielkiej owalnej działki. Działka otoczona jest drogą gruntową i obsa
dzona lipami. Teren cmentarza na niewysokim wzniesieniu, jest splan- 
towany, płaski, obsiany trawą i wygrodzony niskim metalowym płotem. 
Brak nagrobków.

Według relacji mieszkanki wsi wiemy, że jeszcze w połowie lat 70. XX 
wieku znajdowały się tam dwa nagrobki z żeliwnymi krzyżami oraz jeden 
nagrobek z tablicą inskrypcyjną. Zniszczone zostały podczas budo
wy sklepu, zlokalizowanego nieopodal cmentarza. Wiemy również, że 
w ogrodzie działki nr 34, która graniczy z działką kościelną, jeszcze 
w 1947 roku znajdowała się ziemna mogiła nieznanej osoby, przypusz
czalnie zabitego żołnierza.

Cmentarz wiejski, poewangelicki jest nieczynny. Zlokalizowany został 
na północny wschód od wsi, około 200 m od drogi Sławno-Polanów, obec
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nie w lesie. Kształt cmentarza nieregularny. Jego granice od strony drogi 
(od zachodu) wyznacza pokaźne wyniesienie. Przypuszcza się, że zostało 
sztucznie usypane na potrzeby cmentarza. Po przeciwnej stronie skarpa 
opada i łagodnie przechodzi w las. W wygrodzeniu szpalery grabów 
i świerków. Wejście na cmentarz prowadziło od strony północnej. Od wej
ścia czytelna jest aleja świerkowa. Po obu stronach alei bujną roślinno
ścią poprzerastane są pozostałości z wyposażenia cmentarza. Licznie się 
zachowały rustykalne, plastyczne pulpity pod tablice inskrypcyjne, wy
konane w formie ściętego pnia z gałązkami dębu (Tabl. I: B). Znajdują się 
tam także wykonane z lastriko niszowe tablice dziecięce z wnęką na 
umieszczenie figurki aniołka oraz odlewane ze sztucznego kamienia gra
niaste cokoły z rytą inskrypcją, ujętą wewnątrz wieńca. Zachował się 
również uskokowy w formie cokół pod krzyż, dekorowany plastycznym 
motywem wieńca z kokardą. Odnaleziono dwie zwalone płyty ze słabo 
czytelną inskrypcją. Odczytać jednak można nazwisko małżeństwa z ro
dziny Schwuchow z Pomiłowa i niepełny tekst dotyczący sprowadzenia 
z Ameryki i pochowania na tym cmentarzu szczątków rodziców przez ich 
dzieci. Na drugiej płycie odczytano nazwisko i imię zmarłej długoletniej 
mieszkanki wsi: Amalie Schröder oraz datę jej śmierci (1939 rok). Płyta 
ta, odlana ze sztucznego kamienia, zamknięta odcinkowo, dekorowana 
jest plastycznym motywem róży na liściu paproci. Na cmentarzu widać 
liczne ślady świeżego plądrowania mogił.

Noskowo (Notzkow)

Cmentarz położony jest na skraju lasu w odległości około 2 km na po
łudnie od zabudowań wsi, przy drodze do Tychowa. Zlokalizowany jest na 
skarpie z wejściem umieszczonym po stronie południowo-zachodniej, 
pierwotnie z bramą na ceglanych słupkach. Od północy graniczy z polami 
uprawnymi. Powstał w drugiej połowie XIX wieku (Vilbrandt 1989). 
Obecnie jest zniszczony, z zatartym układem kwater i nagrobkami, zrzu
conymi po stronie zachodniej. Wśród nich znajdują się nagrobki w formie 
ściętego pnia dębu i tablice o kształcie prostokąta z zaokrągleniem 
w zwieńczeniu. Teren cmentarza pierwotnie wygrodzony był szpalerem 
świerków. Wnętrze porośnięte jest dębami i jesionami, tują w runie 
z barwinkiem, bluszczem i konwalią. Obecnie zieleń nie jest pielęgnowana.

Radosław (Coccejendorf)

Cmentarz położony na południowo-wschodnim krańcu wsi, powstał 
w pierwszej połowie XIX wieku - w 1840 roku (Dubberke 1989). Założony 
na planie zbliżonym do czworoboku, na sztucznie usypanym niewielkim
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wyniesieniu o powierzchni 0,37 ha. Wygrodzono go niskim murem z ka
mieni polnych. Granice cmentarza zostały obsadzone jesionami i lipami 
drobnolistnymi. Wejście znajdowało się po stronie południowo-zachodniej.

W 1920 roku zbudowano pomnik poświęcony poległym w I wojnie 
światowej. Według relacji mieszkańców wsi był to obelisk z tablicami, na 
których widniały wyryte nazwiska 25 żołnierzy. W marcu 1945 roku na 
cmentarzu pochowano żołnierzy Wehrmachtu.

Obecnie cmentarz jest nieczynny, zaniedbany. Układ kwater został 
w znacznej części zatarty. We wschodniej części zachowało się kilka na
grobków, w tym trzy z lat 40. XX wieku i dwie słabo czytelne mogiły 
(Tabl. II: A).

Rzyszczewo (Alt Ristow)

Cmentarz przykościelny powstał w średniowieczu i był rozbudowany 
w ciągu następnych wieków. Obecnie zajmuje teren o powierzchni 0,24 ha 
i posiada kształt nieregularnego sześcioboku. Wygrodzony jest kamien
nym murem. Układ kwater i nagrobków został obecnie zatarty. Po stro
nie północno-zachodniej urządzono lapidarium (Tabl. II: B) złożone 
z trzech płyt nagrobnych z polerowanego czarnego granitu z inskrypcja
mi: Willi Mielke zmarły 5 kwietnia 1938 roku, Reinhold Bahr zmarły 
29 października 1941 roku oraz małżeństwo Bewersdorff - Augusta 
z domu Dumjahn zmarła 1 grudnia 1925 roku i Herman zmarły 7 marca 
1942 roku. Między nimi ustawiono nagrobek właścicieli majątku, z krzy
żem wykonany z czarnego marmuru na granitowym cokole - Johannesa 
Glorina zmarłego 22 września 1897 roku i jego żony Margaret Glorin 
z domu Sommerfeldt zmarłej 18 października 1934 roku. Nagrobek ten 
został wykonany przez firmę kamieniarską ze Szczecina, o czym informu
je napis na odwrocie krzyża - „Hepp Stettin”.

W południowej części cmentarza zachował się cokół dawnego pomnika 
poświęconego poległym w I wojnie światowej, wykonany z szarego grani
tu (ryc. 2). Obecnie jest na nim ustawiona figurka Matki Boskiej Niepo
kalanego Poczęcia. Pomnik był monumentem w formie zwężającego się 
ku górze słupa zwieńczonego pełnoplastycznym orłem. Ściany monumen
tu wypełniały wyryte nazwiska poległych, Krzyż Żelazny oraz daty 1914- 
1918.

Zniszczony jest także dawny drzewostan cmentarza. Zachowały się 
jedynie pojedyncze egzemplarze dębu szypułkowego i jesiona wyniosłego.

Cmentarz wiejski zlokalizowany jest w środkowej części wsi, przy 
drodze. Posiada kształt wydłużonego prostokąta, z wejściem od strony 
drogi, obecnie prawie nieczytelnym. Został założony w drugiej połowie
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Ryc. 2. Rzyszczewo. Dawny pomnik poległych, obecnie kapliczka z figurą Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia. Fot. K. Kontowski, 2007

XIX wieku na terenie płaskim. Pierwotnie niewielki, rozszerzony przy
puszczalnie na początku XX wieku, współcześnie zajmuje 0, 40 ha. Wcześ
niej podzielony był aleją. Od strony północno-wschodniej przylega do nie
go gospodarstwo rolne, od południowo-zachodniej boisko sportowe. 
Obecnie nieużytkowany, ze zniszczonym układem kwater i nagrobków, 
zaśmiecony. Przy południowo-zachodniej granicy istniała niewielka czwo
roboczna kaplica. Na jej fundamentach ustawiono kurnik. Zachował się 
jedynie cenny drzewostan: lipy, klony, jesiony i graby. Nagrobków brak.
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Sławsko (Alt Schlawe)

Cmentarz przykościelny, o powierzchni 0,5 ha, założony został w XIX 
wieku na gruncie cmentarza średniowiecznego (Sielaff 1989). Usytuowa
ny jest wokół kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła Apostołów (ryc. 3), 
na dość dużym wyniesieniu, w rozwidleniu drogi wiejskiej. Od strony wsi 
teren ułożony tarasowo, wzmocniony podwaliną z obrobionego kamienia 
polnego. Przed II wojną światową był wygrodzony kamiennym murem 
i drewnianym płotem, obecnie w ogrodzeniu jest przerośnięty żywopłot 
głogowy i bukowy. Na obrzeżach cmentarza znajduje się po kilka okazów 
lipy, świerku, jesionu i morwy. Część cmentarza została zniszczona 
w trakcie budowy plebani w latach 80. XX wieku.

Ryc. 3. Sławsko. Kościół św. Piotra i Pawła Apostołów z otaczającym go cmentarzem.
Rys. Bruno Koglin

■
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Dziś teren jest uporządkowany, wyczyszczony z podrostów i obsiany 
murawą, a zachowane nagrobki złożono w jednym miejscu i są przygoto
wane do planowanego lapidarium (ryc. 4); wymienić należy dwa nagrob
ki, które zostały wykonane ze sztucznego kamienia w formie steli. Deko
rowane są motywem leżącego liścia paproci. Pierwszy z nich ma płytę 
inskrypcyjną z nazwiskiem Alberta Himmelreicha (ur. 12.12.1892 — zm. 
13.05.1925), na drugim widnieje pusta wnęka. Na cmentarzu znajduje się 
także żeliwny krzyż nagrobny, odlany w 1911 roku, którego ramiona za
kończone są trójlistnie. Jest to jedyny krzyż, jaki w całości zachował się 
na terenie gminy. Inne fragmenty dawnych nagrobków jak belki obmu
rowań grobów lub cokoły wykorzystano jako krawężniki wokół nowo po
wstałej drogi procesyjnej, obiegającej kościół. Wykorzystano je także jako 
stopnie schodów do kościoła.

Na cmentarzu ustawiony jest graniasty, masywny cokół, jaki zacho
wał się po dawnym pomniku poległych w czasie I wojny światowej. Obec
nie stanowi on podstawę pod figurę Matki Bożej Niepokalanej.

Ryc. 4. Sławsko. Zachowane fragmenty nagrobków na cmentarzu przykościelnym.
Fot. K. Kontowski, 2007
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Smardzewo (Schmarsow)
Cmentarz wiejski, ewangelicki, w formie trapezu, o powierzchni 

0,4 ha, założony w drugiej połowie XIX wieku (Müller 1989). Od 1946 
roku nieczynny. Położony jest w północnej części wsi, na jej skraju, przy 
szosie w kierunku Bobrowic. W otoczeniu znajdują się łąki, pola upraw
ne, ogrody i zabudowania wiejskie. Cmentarz nie jest wygrodzony mu- 
rem, nie posiada też bramy. Jego granice wyznacza przerośnięty żywopłot 
głogu, pojedyncze okazy wiązu oraz lipa i świerk, które stanowią resztki 
alei(?) prowadzącej od wsi na cmentarz.

Teren cmentarza jest równy, lekko wywyższony skarpą od strony szo
sy. Obecnie starodrzew mocno przerzedzony. Występuje tutaj duży sto
pień zakrzewienia, a w runie rozrośnięty bluszcz przykrywa resztki 
nagrobków. Nagrobki znajdowały się od drogi, po zachodniej stronie 
cmentarza. Z dawnego wyposażenia cmentarza zachowały się tylko: jeden 
słupek z metalowego wygrodzenia, dwa rustykalne cokoły, jeden kamien
ny cokół pod krzyż żeliwny, jeden cokół w formie pnia dębu, jeden cokół 
ze sztucznego kamienia, dekorowany reliefowo ujętymi liśćmi paproci 
przewiązanymi kokardą oraz cokół pulpitowy. Brak jakichkolwiek in
skrypcji.

Stary Kraków (Alt Krakow)

Cmentarz przykościelny o powierzchni 0,22 ha, położony na wynie
sieniu w centralnej części wsi, założony na planie owalnym z wejściem po 
stronie zachodniej. Pochodzi ze średniowiecza i rozbudowywany był 
w ciągu następnych wieków (Borchmann 1989). Obecnie układ kwater 
nieczytelny, brak jest także nagrobków.

Zachował się jedynie pomnik poświęcony poległym w I wojnie świato
wej (ryc. 5). Usytuowany został w pobliżu kościoła, po jego północnej 
stronie. Jest to monument wykonany ze sztucznego kamienia, wolnosto
jący, złożony z dwóch nałożonych na siebie graniastych bloków. Blok dol
ny ozdobiony jest półplastycznym Krzyżem Żelaznym z datą 1914-1918 
wpisaną w krzyż. W górnej części pomnika znajdują się dwa pionowe 
miecze owinięte w liście dębu. Boczne ściany monumentu wypełniają 
nazwiska 16 poległych, w ścianie tylnej widnieje ryta inskrypcja: FÜR 
DIE KIRCHENHALLEN / FÜR DER VATER GRUFT / FÜR DIE LIEB
STEN FALLEN / WENN DIE FREIHEIT RUFT. Całość monument
tu przykryta została daszkiem stożkowym, wcześniej przypuszczalnie 
zwieńczona krzyżem. Pomnik uszkodzony po wojnie, zrekonstruowany 
w latach 90. XX wieku.
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Ryc. 5. Stary Kraków. Pomnik poległych na dawnym cmentarzu przykościelnym.
Fot. K. Kontowski, 2007

Na cmentarzu występuje także cenny starodrzew: pomnikowe dęby, 
obrośnięte potężnym bluszczem, i lipa.

Cmentarz komunalny, dawniej ewangelicki wiejski, jest największy 
na terenie gminy Sławno (0,80 ha). Położony jest w północnej części wsi, 
poza siedliskami, przy drodze polnej, otoczony polami uprawnymi. Zało
żony został w drugiej połowie XIX wieku na planie prostokąta, rozszerzo
ny na wschód przypuszczalnie na początku XX wieku, wygrodzony od 
południa murem ceglanym na słupkach, od północy, zachodu i wschodu 
siatką. Granica wschodnia i północna obsadzona jest szpalerami świer
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ków. Cmentarz w części starszej (zachodniej) podzielony został aleją klo
nową z egzemplarzami obrośniętymi bluszczami. Czytelny jest układ ale- 
jowo-kwaterowy z dość licznie zachowanymi starymi nagrobkami i mogi
łami z podziałem na pochówki dorosłych i dzieci. W tej części cmentarza 
znajdują się pochówki zmarłych nie tylko ze Starego Krakowa, ale także 
z Mazowa i Kanina. Wśród nich są nagrobki: z krzyżem żeliwnym krawca 
Braatza (1837-1892), wykonanym w odlewni Paula Stefena w Sławnie, 
fragment krzyża z nagrobka Mathilde Barske (1852-1920) i Agnes Drews 
z domu Lilitt (1911—1933). Większość nagrobków to formy popularne na 
Pomorzu - lastrykowe stele, nagrobki z krzyżem, z cokołami z wnęką, 
w której pierwotnie umieszczane były porcelitowe figurki aniołków (na
grobki dziecięce), nagrobki w formie płyty z motywem palmy, krzyża, 
pnia dębu itd. Istnieje również mogiła rodzinna z metalowym kojcem 
(ryc. 6). W zachodniej części cmentarza znajdują się także trzy pochówki 
z lat 50. XX wieku. Wszystkie nagrobki, podobnie jak drzewostan, obroś
nięte są bluszczem. Wśród starodrzewia zachowane są: jesion, klon, dąb 
i świerk. W części wschodniej pochówki współczesne.

Ryc. 6. Cmentarz komunalny w Starym Krakowie. Mogiła rodzinna wygrodzona metalo
wym kojcem. Fot. K. Kontowski, 2007
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Na początku XXI wieku na słupku bramnym umieszczono tablicę in
formującą o pochodzeniu i historii cmentarza, poświęconą wszystkim 
pochowanym na terenie cmentarza.

Tokary (Deutschrode)

Cmentarz wiejski założony na początku XX wieku. Niewielki (0,2 ha), 
wytyczony na planie prostokąta, na północny zachód od wsi. Znajduje się 
w głębi lasu, około 100 m za starym, niedokończonym torowiskiem kolei 
wąskotorowej ze Sławna do Ustki. Teren cmentarza płaski, równy. Gra
nice pierwotnego układu przestrzennego zatarte. Poza bujną roślinnoś
cią (tawuła, bluszcz, barwinek, konwalia) żadnych śladów cmentarza. 
W niewielkiej jego części zachowany żywopłot. Drzewostan młody, stary 
w szczątkowej formie, w większości wycięty (pozostały dwa dęby od stro
ny południowej). Brak nagrobków. Na granicy cmentarza znajduje się 
wysypisko śmieci (Tabl. III: A).

Tychowo (Wendisch Tychów)

Cmentarz przykościelny o powierzchni 0,40 ha, położony w centrum 
wsi, na znacznym wywyższeniu. Posiada kształt nieregularnego czworo
boku wydłużonego na osi wschód-zachód. Obecnie nieczynny, z zatartym 
układem kwater i pochówków. Zupełny brak nagrobków - zachowanych 
jest tylko kilka niskich cokołów pod krzyże (po południowej stronie ko
ścioła). Drzewostan zniszczony. Obecnie na terenie cmentarza, w najbliż
szym otoczeniu kościoła, trwają prace porządkowe - nowe nasadzenia 
iglaków. Od południa założono także współczesne metalowe ogrodzenie. 
Po stronie północno-wschodniej znajduje się kapliczka z figurą Matki 
Boskiej (datowana na 1999 rok) (ryc. 7).

Cmentarz wiejski o powierzchni 0,42 ha powstał w drugiej połowie 
XIX wieku (Schulz 1989). Położony jest w południowo-zachodniej części 
wsi. Otacza go pastwisko, pole i las. Został założony na planie trapezu 
i wygrodzony szpalerami świerków (Tabl. III: B). Jego wnętrze dzieli ale
ja lipowa wychodząca z północno-zachodniego narożnika. Czytelny jest 
w znacznej części układ kwater i liczne fragmenty nagrobków. Istnieją 
rustykalne cokoły, cokoły z motywem wieńca przewiązanego wstęgą, la- 
stricowe „sarkofagowe” obmurowania mogił, fragmenty żeliwnych krzyży. 
Wśród starodrzewia poza szpalerami świerków zachowane są jesiony, 
klony i dęby. W runie bluszcz i barwinek. Cmentarz nie jest pielęgnowa
ny, zarośnięty samosiewami drzew i krzewów.
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Ryc. 7. Tychowo. Cokół dawnego pomnika poległych wykorzystany jako podstawa kaplicz
ki z figurą Matki Boskiej. Fot. K. Kontowski, 2007

Warszkowo (Alt Warschow)

Cmentarz wiejski, ewangelicki, obecnie nieczynny, założony w drugiej 
połowie XIX wieku (Pantel 1989) na planie trapezu o powierzchni ponad 
1 ha, w północno-zachodniej części wsi, przy zbiegu dwóch dróg wiejskich, 
w odległości około 300 m od szosy Sławno-Słupsk. Teren cmentarza rów
ny, wyniesiony od południa i zachodu potężną skarpą, od strony północ
nej graniczy z lasem. Południowo-wschodnia część cmentarza została 
wydzielona i obecnie stanowi działkę pod prywatny warsztat stolarski. 
Od strony lasu zachował się betonowy fundament. Przypuszcza się, że
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jest to ślad dawnego wygrodzenia. Wejście na cmentarz znajdowało się 
w północno-wschodnim narożniku. Od wejścia pod skosem przechodziła 
młoda aleja dębowa. Brak nagrobków.

Z dawnego wyposażenia cmentarza w szczątkowej formie zachował się 
jedynie postument pomnika ofiar I wojny światowej (Tabl. IV: A). Pomnik 
był monumentem w formie graniastego bloku ustawionego na czterostop
niowym postumencie, zwieńczony pełnoplastycznym Krzyżem Żelaznym 
(ryc. 8). Ściany pomnika wypełniała inskrypcja: DEN TOTEN ZUM 
GEDÄCHTNIS, DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG oraz nazwiska po
ległych mieszkańców gminy.

Obecnie w tylnej części cmentarza znajduje się wysypisko śmieci (da
chówki, cegły, trociny...).

Ryc. 8. Warszkowo. Pomnik poległych w czasie I wojny światowej (Pantel 1989: 828)

Warszkówko (Neu Warschow)

Cmentarz wiejski, ewangelicki, obecnie nieczynny, założony w drugiej 
połowie XIX wieku na planie prostokąta o powierzchni 0,30 ha. Usytu
owany jest w południowo-wschodniej części wsi, pod lasem. Teren cmen
tarza płaski, wygrodzony przerośniętym szpalerem bukowo-grabowym, 
od strony drogi wyłożony kamieniami polnymi. Droga polna prowadząca



Cmentarze gminy Sławno 311

na cmentarz jest częściowo utwardzona tłuczniem granitowym. Wejście 
znajduje się w połowie długości boku cmentarza. Pochówki zajmowały 
ponad połowę powierzchni cmentarza. Znajdowały się one po prawej 
stronie od wejścia. Lewa strona stanowiła teren pod przyszłe groby. 
Obecnie układ przestrzenny cmentarza jest częściowo czytelny, mogiły 
były ułożone równolegle do wejścia.

Zachowało się dużo fragmentów nagrobków, takich jak: betonowe 
omurowania mogił, cokoły pod żeliwne krzyże z naturalnego i sztucznego 
kamienia, cokoły pod tablice w formie ściętego pnia dębu oraz cokoły de
korowane plastycznym motywem wieńca przewiązanego kokardą, z wyry
tym napisem „Śpij w spokoju” (ryc. 9).

Ryc. 9. Warszkówko. Cokoły „pulpitowe” zachowane na cmentarzu ewangelickim.
Fot. K. Kontowski, 2007

Wrześnica (Freetz)

Cmentarz przykościelny założony na początku XIX wieku (Grundau 
1989). Usytuowany jest pośrodku wsi, w rozwidleniu dróg, na znacznym 
wyniesieniu terenu. Wokół opina go spoczywający na fundamentach mur 
z naturalnego, łamanego kamienia na zaprawie wapiennej.
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Wejście umieszczone po stronie południowo-zachodniej ujęte jest po
tężnymi dębami szypułkowymi. Od wejścia w kierunku kościoła prowadzi 
mocno przerzedzona aleja z klonów i jesionów. Z relacji mieszkańców wsi 
wynika, że jeszcze w latach 70. po południowej stronie alei znajdowały się 
pochówki dziecięce. Strona przeciwna mieściła groby dorosłych. Obecnie 
przy kościele jest tylko jeden nagrobek - zmarłego śmiercią tragiczną 
24 października 1945 roku Jana Łuszczyńskiego. Do budowy nagrobka 
wykorzystano granitowy krzyż z ewangelickiego pochówku. Identyczny 
krzyż znajduje się przy kościele w Rzyszczewie. Na cmentarzu ustawiony 
był pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny światowej. Dzisiaj nie 
jest znana jego forma.

Cmentarz ewangelicki, wiejski, o powierzchni 0,4 ha, założony został 
na przełomie XIX/XX wieku w południowej części wsi, przy drodze grun
towej wygrodzonej olbrzymimi głazami polnymi. Teren cmentarza płaski, 
w otoczeniu pola uprawne i obecny cmentarz komunalny, który został 
wydzielony w północnej części z cmentarza ewangelickiego. Wzdłuż gra
nicy cmentarza przerośnięty żywopłot głogowy, we wnętrzu zakrzewienie 
leszczyną, głogiem, w runie rozrośnięty bluszcz i barwinek. Drzewostan 
mocno przerzedzony. Od strony drogi zachował się niepełny szpaler jesio
nu, a wewnątrz cmentarza, tuż przy granicy z cmentarzem komunalnym, 
dwa egzemplarze dębów.

Pochówki ewangelickie zajmowały niemal cały teren dawnego cmenta
rza. Obecnie znajdują się tylko nieliczne tablice inskrypcyjne i cokoły pod 
krzyże oraz kilka płyt i granitowych słupków z wygrodzenia grobów. Naj
większe skupisko zachowanych cokołów jest wzdłuż zachodniej grani
cy cmentarza. Były one odkuwane w granicie lub odlewane w lastriko 
i stanowiły podstawy do tablic. Na cmentarzu znajduje się także kilka ru
stykalnych cokołów pulpitowych odlewanych w formie ściętego pnia deko
rowanego gałązkami dębu. Były one bardzo popularne, występowały na 
wszystkich cmentarzach gminy. Na uwagę zasługuje także olbrzymia płyta 
(około 130 cm wysokości) wykuta w szarym granicie, w formie steli. Jest to 
nagrobek małżeństwa Hermanna Meynaka (9.01.1860-17.12. 1925) i Olgi 
Meynak z domu Karsten (17.10.1862-30.12.1925) (ryc. 10). Podobne płyty 
zachowały się tylko na cmentarzach w Słowinie (gm. Darłowo) i Pieszczu 
(gm. Postomino). Przetrwała także odlana ze sztucznego kamienia, zwień
czona uskokowo płyta inskrypcyjna Eduarda Witta (1848-1925) dekoro
wana rzadko spotykanym na tym terenie motywem krzyża w glorii.

Cmentarz komunalny został założony po zakończeniu II wojny świa
towej w północnej części terenu dawnego cmentarza ewangelickiego. Po
wierzchnia cmentarza - 0,13 ha. W latach 90. XX wieku wycięto staro
drzew i nasadzono świerki. Cmentarz otrzymał także nowe ogrodzenie 
i ujęcie wody.
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Ryc. 10. Wrześnica. Płyta nagrobna małżonków Meynak na dawnym cmentarzu ewange
lickim. Fot. K. Kontowski, 2007

Najstarsze pochówki rozmieszczone są przy granicy z cmentarzem 
ewangelickim. Znajdują się tam cementowe nagrobki o architektonicznej 
formie, zwieńczone masywnym krzyżem. W większości są to pochówki 
dziecięce i osób dorosłych pochowanych w latach 40. i 50. XX wieku. Za
chowało się także kilkanaście kutych krzyży żelaznych, których ramiona
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zakończone są ostrym grotem, a na przecięciu ramion, ponad figurką 
Ukrzyżowanego, przymocowany jest podkowiasty, opadający w dół da
szek. Wykonawcą tych krzyży był przypuszczalnie warsztat miejscowy, 
wzorujący się na lokalnej tradycji. Być może forma ta została przejęta 
bezpośrednio z wieży z pobliskiego kościoła w Pałowie (gm. Postomino).

Żabno (Segenberg)
Cmentarz wiejski (I) założono w drugiej połowie XIX wieku - nieduży 

(0,25 ha) wytyczony na planie trapezu. Usytuowany jest na skraju wsi 
obok przecięcia drogi w kierunku Komorczyna z drogą polną. Teren rów
ny, na niewielkim wyniesieniu, w otoczeniu las i pole. Wejście na cmen
tarz (obecnie zatarte) umieszczone było w jego narożu, przy drodze do 
wsi. Wewnątrz cmentarza zachowało się kilka cokołów, obecnie mocno 
przerośniętych bluszczem i barwinkiem. Nie odnaleziono tablic inskryp- 
cyjnych. Zauważono świeże ślady plądrowania mogił.

Cmentarz wiejski (II) o powierzchni 0,80 ha założono na początku XX 
wieku, około 800 m na północ od wsi, około 300 m na wschód od drogi 
polnej z Komorczyna. Wytyczony został na planie prostokąta, na terenie 
płaskim, w otoczeniu lasu. W latach 30. XX wieku cmentarz przedłużono 
w kierunku wschodnim.

Północna i zachodnia granica cmentarza wygrodzona jest regularnie 
obsadzonym świerkiem. Z dawnego ogrodzenia zachowały się dwa beto
nowe słupki bramne z przymocowanymi metalowymi hakami do zawie
szania furtki i skrzydeł bramnych. Słupki przykryte były kopułką zwień
czoną metalowym krzyżem. Od bramy (po stronie zachodniej) cmentarz 
przecina biegnąca wzdłuż czytelna aleja świerkowa.

Czytelny jest także układ kwater i nagrobków. Występują one w pół
nocno-zachodniej części cmentarza. Z wyposażenia grobów zachowała się 
spora liczba cokołów, słupków pod krzyże i omurowań mogił. Brak tablic 
inskrypcyjnych. Jedynie na masywnym, odlanym z lastriko krzyżu z lat 
30. XX wieku widoczna jest niepełna inskrypcja: data urodzenia i śmierci 
(1877-1935) zmarłej Auguste (nazwisko nieczytelne) z domu Pagel.

Cmentarz ten jest kolejną nekropolą, którą dosięgła ręka wandali. 
Występują bowiem ślady plądrowania wielu mogił. Niektóre z nich jesz
cze świeże, sięgają do 1 m głębokości.

Żukowo Slawieńskie (Suckow)
Założenie cmentarne usytuowane było w otoczeniu kościoła w zachod

niej części wsi, przy drodze wiejskiej do Brześcia. Cmentarz przykościel
ny, najstarszy, znajdował się wokół świątyni. Cmentarz ewangelicki, póź-



TABLICA I

B. Kwasowo. Dawny cmentarz ewangelicki. Fot. K. Kontowski, 2007

A. Bobrowice. Cokół zrzucony na obrzeżu cmentarza. Fot. K. Kontowski, 2007



TABLICA II

A. Radosław. Zachowane nagrobki z końca lat 40. XX wieku. 
Fot. K. Kontowski, 2007

B. Rzyszczewo. Lapidarium przykościelne. Fot. K. Kontowski, 2007



TABLICA III

A. Tokary. Wysypisko śmieci na granicy dawnego cmentarza ewangelickiego. 
Fot. K. Kontowski, 2007

B. Tychowo. Fragment dawnego cmentarza ewangelickiego.
Fot. K. Kontowski, 2007



TABLICA IV

A. Warszkowo. Zachowany fragment cokołu z pomnika poległych. 
Fot. K. Kontowski, 2007

B. Żabno. Słupki bramne cmentarza. Fot. K. Kontowski, 2007
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niejszy, na wyniesieniu terenowym, na zachód od kościoła (Kopkę 1989). 
Cmentarz komunalny, współczesny, w obniżeniu terenowym, na przedłu
żeniu cmentarza ewangelickiego w kierunku zachodnim.

W otoczeniu cmentarza przykościelnego nie odnajdujemy pochówków. 
Znajduje się tam jedynie epitafium nieznanej z nazwiska osoby. Jest 
to klasycystyczna, kamienna płyta nagrobna (w formie prostokąta 
210 cm x 100 cm) z przełomu XIX/XX wieku, ozdobiona półplastycznym 
motywem wieńca laurowego przewiązanego kokardą. Wewnątrz wieńca 
słabo czytelna inskrypcja: CORINTH 6.0 / ALF DIE STERBEN / DEN 
UND WIE.../ WIER...EB... Pierwotnie płyta wmurowana była w posadz
kę kościoła. W 2003 roku, w czasie remontu posadzki, została wyjęta 
i przeniesiona przed kościół.

Około 50 m na zachód od kościoła w latach 30. XX wieku wzniesiono 
kaplicę przedpogrzebową. Jest to budowla założona na planie prostokąta 
z dachem czterospadowym nakrytym dachówką. Przy ścianie szczytowej 
dobudowany jest ganek, nakryty trójspadowym dachem wspartym na 
dwóch ceglanych słupach.

W niewielkiej odległości, na północ od kaplicy, w granicach cmentarza 
ewangelickiego urządzono niewielkie lapidarium. Prowadzi do niego wą
ska dróżka, po bokach której ustawiono dwa rustykalne cokoły. Teren 
lapidarium wygrodzono łańcuchem na słupkach. Wewnątrz ustawiono 
w dwóch rzędach kilkanaście płyt nagrobkowych oraz tablicę „Ku pamięci 
polskim i niemieckim zmarłym dawnej niemieckiej parafii Żukowo, któ
rzy na tym cmentarzu znaleźli ostatni spoczynek. 1945-1995”, umocowa
na na olbrzymim granitowym głazie. W lapidarium znalazły także miej
sce płyty nagrobne małżeństwa Pauline Eggert z d. Wedtke (27.11.1855- 
10.03.1926) i Karla Eggerta (24.08.1853-10.05.1926) oraz Emilie Garbe 
z d. Klatt z Gwiazdowa (15.10.1848-26.03.1926). Obie płyty zostały wy
konane z czarnego polerowanego granitu. Ich forma, niewyróżniająca się 
szczególnym bogactwem dekoracji, należy do szeroko rozpowszechnio
nych na tym terenie. Podobnie odnieść się można do kobiecego nagrobka 
Mety Hasse z d. Ruffledt z Żukowa (13.04.1885-19.05.1940). Ciekawą 
formę prezentują dwa nagrobki wykonane w nieobrobionym naturalnym 
granicie, a należące do Ferdinanda Radtke (1843-1937) i Edmunda Stah- 
la (1885-1928).

Nie wszystkie zachowane nagrobki znalazły miejsce w lapidarium 
(ryc. 11). Spora ich liczba jest zrzucona na obrzeżu cmentarza ewangelic
kiego. Znajdują się tam m.in. pulpitowe cokoły odlane w formie dębowych 
pni, lastrykowy odlew nagrobka z głęboką wnęką przeznaczoną na 
umieszczenie figurki aniołka i belki omurowań grobów. Duża liczba belek 
została jednak wykorzystana jako krawężniki wygradzające ścieżki na 
terenie całego założenia.
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Ryc. 11. Żukowo Slawieńskie. Lapidarium. Fot. K. Kontowski, 2007

Zakończenie

Na terenie gminy Sławno zachowały się 24 cmentarze w 16 miej
scowościach. Niektóre cmentarze mają metrykę średniowieczną (np. 
cmentarze przykościelne w: Boleszewie, Kwasowie, Rzyszczewie, Sław
sku, Starym Krakowie i Tychowie), inne powstały w XIX lub na początku 
XX wieku (cmentarze wiejskie). Cmentarze przykościelne są nieczynne, 
a niektóre cmentarze ewangelickie wiejskie obecnie wykorzystywane są 
na pochówki współczesne (np. cmentarz we Wrześnicy).

Na wielu cmentarzach, zwłaszcza przykościelnych, po zakończeniu 
I wojny światowej wznoszono pomniki upamiętniające poległych. Twór
cami tych symbolicznych grobów najczęściej byli miejscowi rzemieślnicy 
lub zakłady kamieniarskie. Najliczniejszą grupę pomników stanowią 
graniaste bloki posadowione na wielostopniowych cokołach. Niemal obo
wiązuj ącym motywem dekoracyjnym pomnika był plastyczny motyw 
Krzyża Żelaznego.

Zarówno pomniki wojenne, jak i cmentarze są obecnie mocno znisz
czone lub przekształcone. Z tego powodu zachowała się znikoma liczba
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elementów ich pierwotnego wyposażenia. Z zachowanych przykładów 
wynika, że najbardziej rozpowszechnionymi były nagrobki masowo pro
dukowane ze sztucznego kamienia i drobnoziarnistego lastriko. Bardzo 
popularnymi motywami dekoracyjnymi nagrobków były: motyw ściętego 
pnia dębu, stele zdobione liściem palmy oraz płyty ze szklaną tablicą in- 
skrypcyjną.

Na kilku cmentarzach przykościelnych zaczęły powstawać lapidaria. 
Taką formę upamiętnienia dawnych miejsc grzebalnych i zabezpieczenia 
zachowanych fragmentów nagrobków spotkać już można w Żukowie Sła- 
wieńskim i Sławsku. Natomiast na cmentarzach w Żabnie, Kwasowie 
i Tokarach znajdują się miejsca wysypywania śmieci i świeże ślady plą
drowania grobów.
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Die Friedhöfe der Gemeinde Sławno

Zusamenfassung

Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich 24 Friedhöfe in 16 Ort
schaften, einige mit Urkunden aus dem Mittelalter (z.B. Kirchhöfe in Rötzenha
gen, Quatzow, Ristow, Alt Schlawe, Alt Krakow, Tychów). Andere entstanden im 
19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf Kirchhöfen finden heute keine Bei
setzungen mehr statt. Auf einigen früheren evangelischen Dorffriedhöfen finden 
noch Beerdigungen statt (Freetz).

Auf vielen Fried- und Kirchhöfen errichtete man nach dem I. Weltkrieg 
Denkmäler zu Ehren der gefallenen Soldaten. Autoren dieser symbolischen 
Grabstätten waren meistens örtliche Handwerker oder Steinmetz Werkstätten. 
Viele dieser Denkmäler bestehen aus prismatischen Steinblöcken auf mehrstufi
gen Sockeln. Dekorative Motive waren oft flache „Eiserne Kreuz“ Reliefs. Diese 
Kriegerdenkmäler so wie die Friedhöfe sind verwüstet. Aus diesem Grunde sind 
nur wenige Elemente ihrer früheren Ausstattung erhalten. Anhand der erhalte
nen Fragmente kann man feststellen, dass die meisten aus Kunststein und fein
körnigem Terrazzo bestanden. Ein sehr dekoratives Motiv der Denkmäler war 
ein Stück eines gefällten Eichenstammes (in Stein), Stelen mit Palmenwedeln 
oder Platten mit Glastafeln und Inschrift. Auf einigen früheren Kirchhöfen wur
den inzwischen Lapidarien errichtet. Diese Form des Gedenkens früherer Bei
setzungsstätten und Erhaltung übriggebliebener Fragmente von Grabstätten 
wurden schon in Suckow und Alt Schlawe angelegt.

Auf den Friedhöfen in Saaben, Quatzow, Deutschrode dagegen kann man 
Müllablagen und frische Spuren von Grabplünderungen finden.



Wspomnienie o Edwardzie Puplu 
(1911-1991)

Margareta Sadowska (Sławno)

Wprowadzenie

W niniejszym szkicu chcę przedstawić postać zapomnianego 
rzeźbiarza amatora, który mieszkał i pracował w Sławnie - Edwarda 
Pupla. Kolekcję ptaków (rye. 1), zwierząt (Tabl. I: A, B), postaci ludzkich, 
herbów miast (ryc. 2) stworzył Edward Pupel zaledwie w ciągu kilkuna
stu ostatnich lat swojego życia.

Ryc. 1. Edward Pupel - rzeźba przedstawiająca ptaki. Fot. M. Sadowska
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Rye. 2. Fragment wystawy rzeźb Edwarda Pupla przedstawiający herby miast 
(Archiwum Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Czy nazwać Jego twórczość sztuką naiwną, prymitywną, ludową czy 
użytkową sztuką jarmarczną? Nie ma to żadnego znaczenia. Tymi okre
śleniami sklasyfikowana zostałaby twórczość Edwarda Pupla przez histo
ryków sztuki i krytyków. Dla nas ważna jest pamięć o człowieku, który 
odnalazł w sobie pasję twórczą, pracując i mieszkając w Sławnie. Zainte
resowania artystyczne były dla Edwarda Pupla rodzajem lekarstwa 
i zajęciem wolnego czasu. Był On twórcą niezależnym, niepotrzebującym 
niczego poza własnym aktem twórczym. Dzięki temu w swych dziełach 
był najbardziej szczery. Pokonywał te same trudności pracy artystycznej 
(zmagania z kształtem i bryłą drewna), jakie pokonuje każdy artysta pro
fesjonalny. Poprzez swoje prace przedstawiał świat, jaki widział, tworząc 
jednocześnie osobistą historię (Hasiec, Nitkowska 1983).

1. Fragmenty z życiorysu

Edward Pupel urodził się 18 lipca 1911 roku w Linkieliszkach 
niedaleko Wilna na Litwie. Nie wiemy, czym trudnił się Jego ojciec - 
Edward Pupel. Matka - Julia z domu Linkiel, zajmowała się domem
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i dziewięciorgiem dzieci. Edward Pupel w Linkieliszkach wraz z matką 
i rodzeństwem mieszkał do 1945 roku. Od zakończenia wojny rodzina 
kilkakrotnie zmieniała adres zamieszkania. W końcu tułaczka przywio
dła Edwarda Pupla do Gdyni na ulicę Wielkopolską.

Do Sławna przybył 30 sierpnia 1950 roku i zamieszkał w kamienicy 
przy placu Kardynała Wyszyńskiego 5/2. Do końca swojego życia miesz
kał tam z żoną Łucją. Małżeństwo Edwarda i Łucji było bezdzietne. Po 
śmierci męża żona nie zadbała o zachowanie Jego dorobku twórczego, 
dlatego niewiele prac Edwarda Pupla pozostało do dziś. Jego zbiorami nie 
zajęła się również siostra - Regina, która mieszkała w Sławnie do 1998 
roku i później wyjechała z kraju. Część prac uległa rozproszeniu i znajdu
je się w kolekcjach prywatnych. Dlatego pozostałe nieliczne prace tego 
artysty powinny zostać zabezpieczone i udostępnione następnym pokole
niom. Inaczej pamięć o tym lokalnym twórcy zaniknie.

Ryc. 3. Edward Pupel i jego rzeźby (Archiwum Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)
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Edward Pupel swoje życie zawodowe związał ze Sławnem (ryc. 3). 
Pracował w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” jako magazynier podhurtowni. Gdyby ktoś wówczas powie
dział Mu, że zostanie rzeźbiarzem, nie uwierzyłby, bo - jak sam mówił - 
„życie było zbyt trudne na takie zajęcie”. Dopiero kiedy przeszedł na eme
ryturę w 1976 roku, rozpoczęła się Jego rzeźbiarska przygoda. Ale wcześniej 
była jeszcze obserwacja przyrody i okolic Sławna. Podczas rowerowych 
wycieczek fotografował zmieniający się krajobraz. Jego pierwsze czarno
białe zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym „Smiena” były bardzo 
niewyraźne. Mimo to stworzył kolekcję zdjęć przedstawiającą zmieniające 
się w latach 70. XX wieku miasto i okolicę. Jego umiejętności fotografo
wania nie były rozwinięte i być może to zniechęciło pana Edwarda do 
dalszego zajmowania się tym rodzajem hobby. Po latach miałam przy
jemność oglądania zdjęć (mimo słabej jakości) wykonanych przez Edwar
da Pupla, na których zarejestrowane zostały nowe zakłady produkcyjne 
powstające na obrzeżach Sławna, a w centrum miasta bloki mieszkalne. 
Niestety, zdjęcia te nie zachowały się do dziś.

2. Rzeźby

Później Edward Pupel odkrył w sobie pasję rzeźbienia. Pierwszą 
rzeźbą był orzeł piastowski. Potem pojawiły się: Warszawska Syrena, 
perkoz w gnieździe i świeczniki.

Pisząc ten tekst miałam w pamięci spotkania z panem Edwardem 
w Jego mieszkaniu i w Sławieńskim Domu Kultury. Dał się poznać jako 
człowiek bardzo skromny, małomówny i skryty. Chował się w twórczym 
azylu. W swojej pracowni w domu rzeźbiąc zapominał o całym świecie, 
pracując od rana do zmroku. Rzeźbił w swoim pokoju i z nikim nie miał 
ochoty spotykać się. Powstawały nowe prace: figurki baletnic, syren, her
by miast (płaskorzeźby w korze). Wszystkie rzeźby figuralne pana 
Edwarda jakby zastygły w ruchu (Tabl. II: A, B). Dekoracyjne elementy 
wykonywał z wielką precyzją. Faktura prac była gładka, wręcz wypole
rowana (ryc. 4). Rzeźby były bejcowane i lakierowane. W swej późno roz
budzonej świadomości artystycznej, przez lata, twórca doskonalił swój 
warsztat twórczy. Motywy Jego prac zaczęły zmieniać się.

Z czasem pojawiły się rzeźby symboliczne. Znana była kolekcja grzy
bów z ludzkimi twarzami (ryc. 5). Jak sam mówił, do wykonania tych 
prac inspirowały go postaci z Pana Tadeusza. Będąc wielkim miłośnikiem 
przyrody, stworzył rzeźbę figuralną Oskarżyciele — Syrena i Neptun po
kazując nieżywą mewę, oskarżają ludzi, którzy zatruli morze.



TABLICA I

A. Edward Pupel. Rzeźby zwierząt. Fot. J. Sroka, 2008

B. Edward Pupel. Rzeźby zwierząt. Fot. J. Sroka, 2008



TABLICA II

A. Edward Pupel. Rzeźby figuralne. Fot. J. Sroka, 2008

B. Edward Pupel. Rzeźba figuralna. Fot. J. Sroka, 2008
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Ryc. 4. Edward Pupel - rzeźby figuralne. Fot. M. Sadowska

Ryc. 5. Edward Pupel - grzyb z ludzkimi twarzami. Fot. M. Sadowska
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Ryc. 6. Edward Pupel - głowa św. Jadwigi Królowej Polski (niedokończona rzeźba).
Fot. M. Sadowska

Pod koniec swojego życia Edward Pupel rozpoczął pracę nad posta
ciami historycznymi. Pierwszą figurą miała być św. Jadwiga Królowa 
Polski (ryc. 6). Niestety, zdążył jedynie wyrzeźbić głowę i koronę.

W 1980 roku Edward Pupel otrzymał nagrodę w Konkursie Twórczo
ści Ludowej i Pamiątkarskiej, organizowanym przez Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, a w 1982 roku nagrodę Dyrektora Wydziału Kul
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Oprócz tych nagród 
Edward Pupel otrzymał wiele wyróżnień.

Być może ten lokalny twórca pozostałby anonimowy, gdyby nie zain
teresowanie Jego pracami ówczesnych dyrektorów Sławieńskigo Domu 
Kultury i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Edward Pupel zmarł 1 lutego 1991 roku i został pochowany na cmen
tarzu komunalnym w Sławnie.

Bibliografia
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Erinnerung an Edward Pupel

Zusamenfassung

Mit dieser Skizze möchte ich die Gestalt des vergessenen Edward Pupel 
in Erinnerung bringen. Dieser Bildhauer Amateur wohnte und arbeitete in 
Sławno. Die Sammlung seiner Vögel, Tiere, menschlicher Gestalten und Stadt
wappen entstand erst in den letzten Jahren seines Lebens. Seine künstlerische 
Neigung war für ihn eine Art Medizin und Freizeitbeschäftigung.

E. Pupel wurde am 18. Juli 1911 in Lingieliszki, unweit von Wilno in Litau
en, geboren. Nach dem Kriege wechselten seine Eltern einige Male den Wohnort, 
bis sie am 30. August 1950 in Sławno sesshaft wurden. Ihre Wohnung befand 
sich am Kardynał Wyszyński Platz 5/2. E. Pupel hat im Kreisbauernverband 
„Samopomoc Chłopska“ als Lagerleiter gearbeitet. Erst als er 1976 in Rente ging, 
begann sein Abenteuer mit der Bildhauerei.

Seine erste Arbeit war ein Piasten Adler. Danach kamen: die Warschauer 
Nixe, ein Haubentaucher im Nest, Kerzenleuchter, Balletttänzerinnen, Wasser
jungfrauen und Stadtwappen als Flachreliefs in Baumrinde. Er schuf auch sym
bolische Plastiken und historische Gestalten. Die erste Figur sollte die hl. Hed
wig darstellen. Leider konnte er sie, außer Kopf und Krone, nicht mehr beenden. 
1980 gewann E. Pupel den ersten Preis im Wettbewerb der Volkskunst und An
denkenherstellung, den das Mittelpommersehe Museum in Słupsk organisiert 
hatte. 1982 erhielt er den Preis des Direktors des Bezirksamtes für Kunst und 
Kultur in Słupsk und viele andere Auszeichnungen.

Wahrscheinlich würde dieser Künstler anonym geblieben sein, wenn die da
maligen Direktoren des Kulturzentrums in Sławno und des Mittelpommersehen 
Museums in Słupsk sich für seine Arbeiten nicht interessiert hätten.

E. Pupel verstarb am 1. Februar 1991, beigesetzt wurde er auf dem städti
schen Friedhof in Sławno.





„Sobota na grodzisku"., 
kłopotliwy podarunek?

Lidia Wróblewska (Poznań)

Wprowadzenie

W drugiej połowie lat 90. XX wieku w Polsce zaczęto organizo
wać, z roku na rok liczniejsze, imprezy plenerowe, których cechą wspólną 
było nawiązywanie do dawnych czasów i próby ukazania, jak wtedy żyli 
ludzie, co jedli, jak się bawili. Ich organizatorzy stawiali sobie za cel 
przedstawienie życia w przeszłości nie jak dotychczas - pokazując zabyt
kowe przedmioty w gablotach muzealnych, lecz poprzez prezentacje daw
nych rzemiosł, strojów, zwyczajów (Tereszczuk 2001; Stanaszek 2001). 
Zaletą tej metody jest możliwość „ujrzenia” przeszłości w ruchu i pozna
nia, oprócz przedmiotów, które po naszych przodkach pozostały, również 
sposobów ich wykonywania i korzystania z nich. Spotkania te nie są już 
nudną lekcją o przeszłości, lecz zabawą pełną atrakcji, w trakcie której 
realizowane są cele edukacyjne poprzez prezentowanie fragmentów na
szych dziejów.

Początkowo ich organizatorami byli głównie archeolodzy. Z czasem 
idea spędzania wolnego czasu na festynach archeologicznych spotykała 
się z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa. Z roku na rok „spotkań 
z przeszłością” organizuje się coraz więcej. Pomysłodawcami kolejnych 
imprez są coraz częściej samorządy lub działające lokalnie stowarzysze
nia czy fundacje (np. Brzostowicz, Mizerska, Przybył 2007), które niejed
nokrotnie prowadzą własne drużyny rycerskie (Kotowicz 2001) czy grupy 
rzemieślników zajmujące się prezentacją dawnego życia. W tym nurcie 
powstała również idea „Soboty na grodzisku”. Lecz nim odbył się pierw
szy festyn z tego cyklu, potrzebna była zmiana świadomości zarówno ar
cheologów, jak i lokalnej społeczności.



328 L. Wróblewska

1. Historia festynowych zmagań

Badania wykopaliskowe w okolicach Sławna archeolodzy z Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęli już w roku 
1984 (Rączkowski 1992b). Jednak przez wiele lat o ich pracy i efektach 
badań poza pracownikami fizycznymi zatrudnionymi na wykopaliskach 
wiedziało niewielu mieszkańców tych terenów. Archeolodzy nie intere
sowali się społecznością lokalną, jej potrzebami, zainteresowaniami, 
a mieszkańcy okolicy nie interesowali się archeologią.

Jednak żadna nauka, by jej istnienie było uzasadnione, nie może 
funkcjonować sama dla siebie - korzyści z jej osiągnięć musi czerpać spo
łeczeństwo. W przypadku archeologii tą korzyścią jest obraz przeszłości 
tworzony przez archeologów. Sytuację komplikuje fakt, że, co było wi
doczne również w związku z odkryciami archeologów w okolicach Sławna, 
społeczeństwo jest zainteresowane efektami badań archeologów tylko 
w bardzo niewielkim stopniu. W dużej mierze jest to skutek braku zna
jomości osiągnięć archeologii. I tak koło się zamyka.

Próbę wyjścia z impasu podjęli archeolodzy wspólnie z kilkoma miesz
kańcami Sławna. Ponieważ, jak twierdzi Ewa Domańska (2006: 72),

[...] niedomiar (przeszłości) podcina korzenie indywidualnej i zbiorowej toż
samości [...],

powołano do życia Fundację „Dziedzictwo”, której cele obejmowały za
równo badania archeologiczne, jak i ochronę oraz promocję dziedzictwa 
archeologicznego Ziemi Sławieńskiej (Rączkowski 1992a). Współpraca 
Fundacji „Dziedzictwo” ze Sławieńskim Domem Kultury przyniosła stop
niowy wzrost zainteresowania mieszkańców Sławna i okolicznych wsi 
prowadzonymi pracami archeologicznymi. Wpływ na rozbudzenie zainte
resowania przeszłością okolicy miały z pewnością pojawiające się w lo
kalnej prasie publikacje poświęcone prowadzonym badaniom wykopali
skowym, jak również coroczne wystawy organizowane przez Fundację 
w Sławieńskim Domu Kultury.

Pierwszą wystawę zatytułowaną „Zanim powstało Sławno. Badania 
archeologiczne w rejonie Sławna w latach 1984-1990” zaprezentowano 
w 1991 roku. W kolejnych latach mieszkańcy Sławna i okolic mieli okazję 
zobaczyć: „Wyniki badań wykopaliskowych w latach 1991-1992 w okoli
cach Sławna”, ,Archeologia od kuchni”, „W pogoni za przeszłością. Bada
nia archeologiczne w rejonie Sławna w latach 1984-1994”, „Zanim po
wstało Sławno 2” oraz aż dwie wystawy fotograficzne w roku 1995: 
„Samarkanda wczoraj i dziś” oraz „Sztuka naskalna Uzbekistanu” (Rącz
kowski 2005). W konsekwencji rosło zainteresowanie mieszkańców pro
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wadzonymi pracami wykopaliskowymi, przejawiające się częstymi od
wiedzinami w miejscu badań, w mniejszych bądź większych grupach 
(Tabl. I: A), i licznie zadawanymi pytaniami.

W roku 1996 wystawy nie zorganizowano, natomiast, aby utrzymać 
zainteresowanie publiczności, pojawił się pomysł pokazania przeszłości 
i archeologii w zupełnie nowy sposób (Rączkowski 2005). Festyn przygo
towany we współpracy Fundacji „Dziedzictwo” i Sławieńskiego Domu 
Kultury był sposobem na pokazanie społeczeństwu osiągnięć archeologii 
w zupełnie inny sposób niż wystawy czy publikacje. Jak już wcześniej 
wspominałam, zaprezentowanie zwiedzającym zabytków nie w gablotach 
muzealnych, lecz w miejscu, w którym powstały i były użytkowane przed 
setkami lat, to znakomity sposób na przybliżenie im przyszłości w sensie 
bardzo dosłownym. Dodatkową atrakcją festynu miała być możliwość 
zobaczenia replik zabytków (czyli przedmiotów zrobionych według daw
nych wzorów zgodnie z dawną technologią) wytwarzanych i używanych 
w codziennym życiu.

Niestety, już od samych początków imprezę prześladował pech. Może 
zresztą było to ostrzeżenie dla organizatorów, że nie będzie łatwo... Tuż 
przed pierwszym festynem wody Wieprzy kompletnie zalały grodzisko 
i okoliczne łąki. W konsekwencji (wbrew nazwie) „Sobota” nie odbyła się 
na grodzisku we Wrześnicy, lecz na pobliskim cmentarzysku kurhano
wym, również z okresu wczesnego średniowiecza. Miejsce spotkania wy
wołało jego temat przewodni, którym był „Pogrzeb”, a właściwie insceni
zacja obrzędów pogrzebowych (Tabl. I: B) z okresu funkcjonowania 
grodziska i cmentarzyska.

Zamiast o życiu w dawnych czasach było o śmierci. Temat był kon
trowersyjny i łatwo mógł pogrzebać nadzieje organizatorów na zaintere
sowanie publiczności. Okazało się jednak, że ciekawość mieszkańców 
okolicy, umiejętnie podsycana poprzez publikacje prasowe, wzięła górę 
nad ewentualnymi obawami. Frekwencja zaś była wystarczająca do tego, 
by zachęcić organizatorów do ponowienia swoich występów w roku na
stępnym.

Pomysł prezentowania społeczeństwu dorobku naszej nauki w formie 
festynu był wówczas na tyle nowatorski, że odbił się szerokim echem 
w kręgach archeologicznych. Skutkiem tego na kolejny festyn przybyło 
znacznie więcej odwiedzających - nie tylko ze Sławna i okolicznych wsi. 
Licznie przybyli studenci archeologii z Poznania oraz ich znajomi z różnych 
regionów Polski. Byli na nim obecni również goście z Wolina - późniejsi 
organizatorzy słynnego Festiwalu Wikingów. Ostatecznie zwiedzających 
spoza powiatu sławieńskiego było prawie tak wielu, jak mieszkańców naj
bliższych terenów.
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Zachęcona opowieściami o „fantastycznym miejscu”, „niesamowitej 
atmosferze”, „świetnej zabawie” i „ciekawych sposobach prezentowania 
przeszłości” zjawiłam się i ja, tym chętniej że już wtedy interesowały 
mnie sposoby popularyzowania wiedzy o archeologii i przeszłości, a orga
nizowanie festynów archeologicznych właśnie w Polsce raczkowało. Waż
na więc była każda impreza pozwalająca na obserwację sposobów i metod 
prezentowania przeszłości przez jej organizatorów.

Miałam szczęście, bo drugie spotkanie, zgodnie z nazwą, odbyło się na 
terenie grodziska i upłynęło (prawie dosłownie, bo rwący nurt rzeki 
o mało nie porwał części wykonawców) pod hasłem odwiedzin „Kupców” 
we wrześnickim grodzie (Tabl. II: A). Przybysze prezentowali zwiedzają
cym nie tylko swoje towary, ale też sposoby ich wytwarzania, zachęcając 
do samodzielnej produkcji. Zarówno spektakl, jak i pokazy rzemiosł 
(m.in. lepienie garnków z gliny (Tabl. II: B), wykonywanie z modeliny 
imitacji paciorków szklanych czy pradziejowych ozdób z drutu miedzia
nego) przygotowywali studenci archeologii z Poznania. Swoje rzemiosło 
prezentowali również lokalni twórcy, których przedstawicielem nie
odmiennie był i jest Adam Bryl z Borkowa. Poza tym, już na drugim fe
stynie pojawiła się grupa miejscowych dzieci w strojach „z przeszłości”, 
chcących czynnie brać w nim udział, stając się w ten sposób z „oglądają
cych” „oglądanymi”.

Sukces frekwencyjny II festynu zachęcił organizatorów do przygoto
wania III i machina się rozkręciła. Zmieniały się tematy spotkań, poszu
kiwano nowych atrakcji, utrwalił się termin - festyn odbywa się każdego 
roku do dziś, nieodmiennie w trzecią sobotę lipca.

W trzecim roku obok pokazów dawnych rzemiosł po raz pierwszy na 
festynie pojawili się rycerze, czyli członkowie Chorągwi Piastów Śląskich 
z Oławy. Prezentowali pokazy walki wręcz oraz dawne tańce, a w prze
rwach sprawdzali stopień, w jakim uczestnicy festynu nadają się na ryce
rzy. Tematem festynu była „Misja”, jednak prawdopodobnie wystraszony 
dzikimi, „pogańskimi” okrzykami wznoszonymi przez rozbawiony tłum 
nie przybył zapowiadany przez wodzireja misjonarz. Tak więc, uczestnicy 
spotkania pozostali poganami...

Być może to zdarzenie spowodowało, iż w roku kolejnym zaintereso
wanych naszymi pokazami było mniej. Pojawiły się również głosy, że niż
sza frekwencja była konsekwencją niepewnej pogody. Jakikolwiek by nie 
był rzeczywisty powód, istotnie - liczba „turystów” w roku 1999 była 
znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Ta sytuacja zamiast znie
chęcić, zmobilizowała organizatorów do wytężonej pracy w obmyślaniu 
jeszcze barwniejszego programu na rok następny.
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Wysiłek włożony w przygotowania przyniósł pożądany efekt - frek
wencja na kolejnym festynie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Obok bogatego programu wpływ na to z pewnością miała zmiana miejsca 
odbywania się imprezy. W 2000 roku bowiem po raz kolejny wody Wie
przy zalały rejon grodziska we Wrześnicy, uniemożliwiając zorganizowa
nie tam spotkania. Czwarta edycja „Soboty na grodzisku” odbyła się 
na prywatnej łące na skraju wsi - gościny użyczył nam Pan Robert Go- 
fryk ze Sławska. W imprezie tłumnie uczestniczyli mieszkańcy wioski, 
włączając się też, po raz pierwszy w większym zakresie, w przygotowania 
do niej.

Widoczny wzrost zainteresowania festynem, szczególnie wśród miesz
kańców najbliższej okolicy, spowodował decyzję o przeniesieniu miejsca 
naszych corocznych spotkań „bliżej ludzi”. Od 2001 roku do dziś „Sobota 
na grodzisku” odbywa się na łące obok boiska wiejskiego w Sławsku, kil
kaset metrów od miejsca, w którym w XII wieku znajdował się główny 
gród Księstwa Sławieńskiego.

Oczywiście nie ograniczyliśmy się do zmiany miejsca organizacji fe
stynu. Każdego roku dbamy o to, by, zarówno dla osób, które przychodzą 
na imprezę po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy są z nami od samego 
początku (a jest takich osób dość znaczna grupa), spotkanie z archeologią 
oraz przeszłością było atrakcyjne i zachęcało ich do dalszego poznawania 
życia w czasach naszych przodków. Każdego roku pojawiały się więc no
we pokazy. Budowaliśmy repliki pradziejowych wędzarni i pieców do wy
palania ceramiki. Robiliśmy naczynia z gliny i sznurki z łyka (Tabl. III: 
A). Produkowaliśmy dziegieć. Przygotowywaliśmy plenerowe spektakle. 
Wypiekaliśmy podpłomyki z mąki, którą najpierw musieli zmielić festy
nowi goście. Pokazywaliśmy, z czego i w jaki sposób w zamierzchłej prze
szłości, gdy ludzie nie potrafili wytapiać żelaza ani nawet brązu, pro
dukowano narzędzia i broń. Prezentowaliśmy instrumenty muzyczne 
z różnych stron świata i zdradzaliśmy tajniki ich budowy. Przybliżaliśmy 
zwiedzającym pracę archeologa w terenie na specjalnie spreparowanym 
przez nas stanowisku archeologicznym. Zapraszaliśmy również wczesno
średniowiecznych wojów (m.in. Watahę Wilcze Kły, Kruki, Gniazdo), aby 
walczyli z zaprzyjaźnionymi z nami od dawna rycerzami z Oławy oraz 
wspólnie zabawiali nas, organizując zabawy plebejskie (Tabl. III: B) 
i naukę dawnych tańców. Główną atrakcją spotkania w roku 2003 była 
budowa czterometrowej wysokości katapulty, a podejmowane przez jej 
konstruktorów próby oddania jak najdłuższego strzału główką kapusty 
czy workiem z piaskiem stały się źródłem znakomitej zabawy dla wszyst
kich obserwatorów tych zmagań.
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Bez względu na rodzaj i liczbę oferowanych pokazów, ideą przewodnią 
wszystkich festynowych spotkań było przybliżenie mieszkańcom Sław
ska, Wrześnicy, Sławna i najbliższych wiosek oraz gościom z dalszych 
regionów wiedzy o przeszłości, a w szczególności zaprezentowanie im 
stanu wiedzy o dziejach gminy Sławno, jak również sposobów jej pozna
wania przez archeologów. Pamiętając o tym, że wiedza o przeszłości jest 
nam potrzebna,

[...] byśmy wiedzieli, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy (Domańska
2006: 81),

organizatorzy dużo uwagi poświęcali również teraźniejszości regionu, 
prezentując w trakcie kolejnych festynów różne jej aspekty. Były to mię
dzy innymi wystawy rysunków wykonanych w ramach projektu doku
mentowania tradycyjnego wiejskiego budownictwa, pokaz XIX-wiecznych 
technik budowlanych (Tabl. IV: A) czy przygotowanie modelowego ogród
ka wiejskiego z tradycyjną lokalną roślinnością.

Od samego początku organizatorom spotkań zależało, aby w ich przy
gotowania w jak najszerszym stopniu włączyła się miejscowa ludność. 
W trakcie festynu w 2004 roku zwiedzającym zaprezentował się Zespół 
Muzyki Dawnej „Juventus”, działający przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Sławsku. Wielokrotnie w imprezie brał udział Pan 
Robert Gofryk, umożliwiając wszystkim chętnym skorzystanie ze skróco
nego kursu jazdy konnej. Od 2002 roku czynnie w organizację festynu 
włączyło też się Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku, którego członkinie 
przygotowują, zgodnie z dawnymi recepturami, pierogi, bigos i pyszny 
placek drożdżowy. Zawsze mogliśmy też liczyć na pomoc pracowników 
Sławieńskiego Domu Kultury oraz pokazy organizowane przez lokalnego 
rzeźbiarza Adama Bryla.

2. Warsztaty archeologiczno-historyczne dla dzieci - 
praca u podstaw

Od 2002 roku nieodłącznym elementem naszych corocznych spot
kań stały się poprzedzające festyn warsztaty archeologiczne dla dzieci. 
Pomysł, by je zorganizować, podsunęły nam same dzieci. Ich zaintereso
wanie nauką dawnych tańców i poznawaniem tajników walk rycerskich 
było główną przyczyną przygotowania pierwszych warsztatów. Frekwen
cja była duża. Postanowiliśmy więc, że będą to spotkania coroczne. Po
nieważ chcieliśmy, aby na kolejne edycje przychodziły nie tylko nowe
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dzieci, ale też pojawiały się te, które uczestniczyły we wcześniejszych 
warsztatach, by spotkania te nie stały się dla nich nudne, każdego roku 
temat przewodni warsztatów był inny.

Drugie warsztaty przebiegały pod hasłem poznawania rzemiosł pra
dziejowych. Dzieci uczyły się między innymi: lepić naczynia z gliny, tkać, 
projektować i szyć stroje według dawnych wzorów, wykonywać narzędzia 
z krzemienia. Na kolejnym spotkaniu jego uczestnicy poznawali różne 
aspekty życia codziennego w przeszłości: sposoby zdobywania pożywienia, 
rodzaje zamieszkiwanych domostw czy materiały, z których można było 
w różnych epokach zrobić sobie ubranie. Gdy dzieci zapoznały się już 
z życiem codziennym ludzi w przeszłości, jedno spotkanie w całości po
święciliśmy metodom badawczym archeologii (Tabl. IV: B), by wiedziały 
również, skąd archeolodzy czerpią wiedzę o tym, co działo się w dawnych 
czasach.

Przeszłość to nie tylko walka i praca. Aby uczestnicy zajęć nie nabrali 
przekonania, że ludzie w dawnych czasach tylko pracowali bądź toczyli 
bitwy, warsztaty w roku 2006 dały im możliwość zapoznania się z daw
nymi sposobami spędzania wolnego czasu. Dzieci uczyły się śpiewu 
w kanonie, ponownie tańców (które zawsze cieszą się dużym zaintereso
waniem), poznawały zasady średniowiecznych gier towarzyskich oraz 
przygotowywały spektakl na podstawie lokalnej legendy.

W roku 2007 pojawił się pomysł zaangażowania dzieci w poszukiwa
nie interesujących miejsc i osób w okolicy - takich, którymi chętnie po
chwaliliby się, gdyby ktoś je zapytał, co ciekawego można zobaczyć w ich 
miejscowości lub gdzieś niedaleko. Efektem spotkania była zredagowana 
w formie reportażu ulotka. Jej cyfrowe wersje przekazane zostały każdej 
szkole, której uczniowie brali udział w projekcie, a wersje papierowe roz
dawane były w czasie „Soboty na grodzisku”.

Nie była to pierwsza prezentacja rezultatów pracy warsztatowej 
z dziećmi w trakcie festynu. Każdego roku uczestnicy warsztatów nie 
tylko dowiadywali się czegoś nowego o przeszłości i dobrze bawili, ale też 
przygotowywali do przekazania swojej wiedzy dalej. Pierwszą próbą był 
zawsze udział w „Sobocie na grodzisku” po stronie wykonawców i organi
zatorów.

W czasie każdych warsztatów poza dbałością o rzetelność przekazy
wanej wiedzy i atrakcyjne jej przekazanie staraliśmy się osadzać ją 
w lokalnym krajobrazie. Chcieliśmy, aby dzieci nie tylko wiedziały, że 
archeologia i przeszłość są ciekawe i warte poznania, ale że całe mnóstwo 
z tych wspaniałości, o których czytają w książkach, znajdą w najbliższej 
okolicy - wystarczy tylko uważniej się rozglądać.
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3. Sukces czy porażka?

Z przedstawionej wyżej historii festynów i warsztatów można 
wyczytać, iż pomysły na nie są ciekawe, zainteresowanie społeczne 
znaczne, a organizatorzy, poza drobnymi kłopotami (w rodzaju wylewają
cej dość regularnie Wieprzy), nie mają większych zmartwień. Z technicz
nego punktu widzenia rzeczywiście problemów wielu nie mamy - poza 
corocznym pytaniem „Skąd wziąć pieniądze?” i drobnymi komplikacjami, 
które zazwyczaj da się rozwiązać w ciągu jednego dnia. Zresztą, przy od
powiednim nakładzie pracy wszystko można zrobić, nawet jeśli fundusze 
są ograniczone.

Powinniśmy więc być zadowoleni z efektów naszych działań. I rze
czywiście tak jest. W pewnej mierze udało nam się bowiem zrealizować 
założenia początkowe. Festyn i warsztaty odbywają się cyklicznie, mają 
grono swych stałych fanów, w każdym roku pojawiają się też nowi zainte
resowani. Nasza praca edukacyjna również przynosi efekty - wielokrot
nie podczas festynu zdarzało mi się słyszeć, jak zwiedzający objaśniają 
sobie pokazy, mówiąc, „wiem, bo rok temu też to pokazywali i pytałem, 
jak to się robi”.

Niestety, jak napisałam, założenia początkowe udało się nam zreali
zować tylko „w pewnej mierze”.

Organizowanie festynu zawsze mieściło się w szerszej idei „przywra
cania przeszłości” mieszkańcom Ziemi Sławieńskiej. Nie po to jedynie, by 
nauczyli się, jak było dawniej, ale też, by znajomość przeszłości mogła się 
stać dla nich szansą na rozwój w teraźniejszości i przyszłości. Naturalną 
konsekwencją tej myśli była chęć przekazania organizacji festynu lokal
nej społeczności. Oddanie organizacji lokalnemu środowisku miało wpły
nąć na nie aktywizująco i integrująco, dając im z jednej strony poczucie 
zakorzenienia i dumy z miejsca, w którym mieszkają, a równocześnie 
stając się narzędziem do zarabiania pieniędzy. Należy również pamiętać, 
że archeolodzy (a głównie studenci archeologii) przyjeżdżali do Sławna 
dopóki prowadzone były wykopaliska na grodzisku we Wrześnicy. Po ich 
zakończeniu coraz trudniej o chętnych do pomocy. To nie jest centralna 
Polska, do której łatwo dojechać z każdego zakątka naszego kraju, a li
piec to czas praktyk studenckich, więc nie każdy może sobie pozwolić na 
kilkudniowe opuszczenie obowiązkowych zajęć.

Dwanaście edycji festynu i osiem warsztatów nie przeszły oczywiście 
bez echa w lokalnej społeczności. Poza doraźnym zainteresowaniem 
w postaci wzięcia udziału w imprezie czy zajęciach dla dzieci już po 
pierwszych dwóch edycjach warsztatów grupa sławieńskiej młodzieży 
biorącej w nich udział założyła (przy znacznej pomocy członków Chorągwi
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Piastów Śląskich z Oławy) Bractwo Czarnej Róży, które w chwili obecnej 
z większym lub mniejszym sukcesem, ale jednak uczestniczy w innych 
poza „Sobotą na grodzisku” festynach archeologicznych.

Już po pierwszej wizycie rycerzy z Oławy utworzyła się również nie
formalna grupa „Bezbłędni Rycerze”, aktywnie biorąca udział w kilku 
festynach. Należy też pamiętać, o wspomnianych już dzieciach, które 
z własnej inicjatywy przychodziły na festyn w strojach „z epoki”, a także 
o działającym przy Szkole Podstawowej w Sławsku Zespole Muzyki Daw
nej „Juventus”, który wielokrotnie występował w czasie „Soboty na gro
dzisku”. Czy to mało?

Moim zdaniem zdecydowanie za mało.
Bractwo Czarnej Róży, jeśli tylko ma alternatywę, nie wybiera „Sobo

ty na grodzisku”, lecz na przykład inscenizację bitwy pod Grunwaldem. 
„Bezbłędni Rycerze” dorośli i grupa się rozpadła (myślę, że nie zostanie 
zapomniana, ponieważ jej członkowie wykazywali się niebywałym wprost 
zaangażowaniem i pomysłowością w przygotowywaniu strojów i oręża). 
Jednakże chłopcy ci nie zainteresowali się przeszłością na tyle, żeby 
przyjść do nas z poważnymi pytaniami, nie mówiąc o propozycji własnych 
pokazów czy pomocy w organizacji imprezy.

Podobnie sytuacja wygląda w wypadku wspomnianych już wcześniej 
dzieci, które na pierwsze festyny przychodziły w przygotowanych przez 
siebie „średniowiecznych” strojach - gdy podrosły, znudziły się przebie
raniem. Być może przychodzą jeszcze zobaczyć, co ciekawego dzieje się 
w czasie kolejnych imprez, jednak ich nieujawnianie się świadczy o tym, 
że wcześniejsze zaangażowanie nie było zainteresowaniem przeszłością, 
a jedynie chęcią wzięcia udziału w zabawie na innych warunkach, bar
dziej uczestniczących niż przeciętny oglądający. Była to dla nich po pro
stu zabawa w przebieranie.

Zresztą, jak już wspomniałam, nie chodzi tylko o większe zaintereso
wanie lokalnej społeczności udziałem w imprezie po stronie wykonawców 
- głównym celem jest przekazanie im organizacji całego spotkania. 
Znaczne zaangażowanie mieszkańców Sławska w organizację imprezy 
w 2000 roku pozwalało mieć nadzieję, że przekazanie pałeczki może się 
udać. To był też chyba najważniejszy powód, dla którego festyn już nigdy 
nie powrócił do Wrześnicy. Niestety, zaangażowanie to nie tylko nie mia
ło tendencji wzrastającej, ale nawet nie było trwałe.

Oczywiście nie możemy w żadnym razie narzekać na brak życzliwości 
ze strony mieszkańców wioski, ale jest to raczej życzliwość „nieuczestni- 
cząca”, chyba że na wyraźną naszą prośbę. Wspomniane wcześniej Koło 
Gospodyń Wiejskich już z chęcią bierze udział w kolejnych imprezach, ale 
niestety ogranicza się on do przygotowywania „festynowej knajpki”. Na
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leży przy tym zauważyć, że Panie z Koła nie ryzykują wiele, włączając się 
w nasze działania. Nawet jeśli na festyn nie przyjdzie nikt, stracą jedynie 
trochę czasu, ponieważ pieniądze na zakup produktów do przygotowywa
nych dań przekazuje im Fundacja „Dziedzictwo”. Na razie ich inicjatywa 
ogranicza się do dopytywania (nie wcześniej niż w pierwszym tygodniu 
lipca), czy w tym roku festyn będzie organizowany i czy są pieniądze na 
przygotowanie potraw.

Prawie każdego roku jedna lub dwie osoby ze Sławska angażują się 
również w organizację samego festynu bardziej niż inni mieszkańcy. Nie
stety są to akcje zwykle jednorazowe i raczej ograniczające się do doraź
nej pomocy technicznej niż koncepcyjnej.

Zatem, przekonywanie dorosłych idzie nam nie najlepiej. Nie możemy 
też pochwalić się rewelacyjnymi sukcesami w kategorii angażowania do 
współpracy dzieci. Mieliśmy nadzieję, że coroczne warsztaty na tyle roz
budzą w nich zainteresowanie przeszłością najbliższej okolicy, że zaowo
cuje to nie tylko większym zaangażowaniem w przygotowywanie festynu, 
ale też ułatwi im samodzielne podejmowanie zadań mających na celu 
promowanie miejsca, w którym mieszkają czy atrakcyjniejsze organizo
wanie sobie i grupom rówieśniczym wolnego czasu. Jednak, co wiem, nic 
takiego nie mam miejsca. Dzieci owszem na warsztaty przychodzą 
w większych lub mniejszych grupach (od razu zaznaczę, że mniej liczne 
grupy były zawsze wynikiem gorszej promocji spotkań) i, mimo że w 90% 
świetnie się bawią oraz pozytywnie oceniają te spotkania, to wraca do 
nas nie więcej niż 20% z nich. Pierwsze warsztaty organizowane były 
w Sławnie tylko dla dzieci z miasta, od 2004 roku na spotkania zaprasza
liśmy też dzieci ze Sławska, Wrześnicy, Nosalina. Wydawało nam się, że 
dzieci ze wsi ze względu na nikły wybór sposobów spędzania wakacji 
przyjdą do nas tym chętniej. To tylko pozór - zainteresowanie jest po
równywalne do tego w mieście.

Dlaczego tak się dzieje? Pomińmy warsztaty, dla których nie ma skali 
porównawczej, ponieważ są jedyną tego rodzaju inicjatywą w naszym 
kraju. Dlaczego w innych miejscach Polski jak grzyby po deszczu wyra
stają kolejne festyny z inicjatywy lokalnych społeczności, a w Sławsku 
mieszkańcy wsi nie chcą przejąć organizacji imprezy o ugruntowanej po
zycji i całkiem długiej tradycji - „Sobota na grodzisku” jest bowiem jed
nym z najstarszych, obok festynu w Biskupinie, Festiwalu Wikingów na 
Wolinie oraz „Dymarek Świętokrzyskich”, organizowanych w Polsce fe
stynów archeologicznych. Od tych trzech imprez różni go jednak kilka 
rzeczy - jest:

1) najmniejszy,
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2) najmniej skomercjalizowany i...
3) najmniej znany.
Najmniejszy jest dlatego, że nie było niczyim zamiarem robienie 

z niego masówki. Od zawsze plan był taki, że będzie to spotkanie kame
ralne, rodzinne raczej, służące nie tylko poznawaniu przeszłości, ale też 
integracji lokalnej społeczności. Stąd też wziął się brak komercji. Ponie
waż miał być to festyn dla mieszkańców okolicy, założenie było takie, aby 
było na niego stać każdego. Nie wprowadziliśmy więc nigdy opłat za 
wstęp. Wszystkie atrakcje (poza jazdą konną i jedzeniem, za które opłaty 
i tak są symboliczne - w granicach 1-2 zł) są darmowe, pamiątki zamiast 
kupować, można samemu zrobić, korzystając z fachowej porady i mate
riałów przez nas przygotowanych.

Ale dlaczego najmniej znany? Tego nie zakładaliśmy... Jednym 
z prawdopodobnych tego powodów może być właśnie zbyt mała komercja
lizacja spotkania. Pociąga to bowiem za sobą ograniczony wybór poka
zów. W naszym kraju jest wiele grup zajmujących się profesjonalnie od
twarzaniem dawnych technik pracy czy zwyczajów. Niewiele z nich 
jednak decyduje się na udział w imprezie, na której nie mogą sprzedawać 
swoich wyrobów. Nawet jeśli organizatorzy oferują im wynagrodzenie za 
przyjazd, nie są w stanie zaproponować kwoty równej wpływom ze sprze
daży zwiedzającym drobnych pamiątek.

Ale my, czyli organizatorzy mimo dokładanych starań też nie jesteś
my bez winy. Mieszkamy daleko, zajmujemy się swoimi sprawami, do 
Sławna przyjeżdżamy raz w roku na jeden tydzień. W takiej sytuacji, 
nawet jeśli już zimą opracowujemy szczegółowy plan działania i niektóre 
przygotowania czynimy wcześniej, to wszystkiego ani na odległość, ani 
w tydzień na miejscu zrobić się nie da.

Mając tę świadomość, poszukujemy ciągle nowych sposobów na zaan
gażowanie lokalnej społeczności w przygotowania do „Soboty na grodzi
sku”. Czasem mamy taką pokusę, by pewnego roku po prostu nie przyje
chać - może to skłoni ludzi do działania? Tylko że, mając świadomość, iż 
skutkiem tego festyn może się nie odbyć, ciągle jest nam trudno podjąć 
decyzję o przeprowadzeniu takiego doświadczenia. Łatwo to chyba zro
zumieć, jeśli się pamięta, że przez 12 lat poświęcaliśmy mu sporo czasu 
i mnóstwo zaangażowania. Zdecydowanie wolelibyśmy, aby tradycja or
ganizowania przynajmniej festynów znalazła kontynuację.

Stąd właśnie wziął się tytuł mojego wystąpienia. Przygotowaliśmy 
wspaniały - tak nam się wydaje - podarunek - festyn z tradycją, który 
może stać się atrakcją turystyczną regionu. Tylko dlaczego nikt go od nas 
nie chce wziąć?
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4. Podsumowanie ... i co dalej?

Najprościej byłoby znaleźć jedną aktywną osobę, która się zaan
gażuje i przyciągnie dalsze. Ten sposób próbowaliśmy już zastosować 
w kilku wersjach. Była Pani Sołtys - owszem, pomagała znaleźć traktor, 
który coś przewiezie, kogoś chętnego do budowy scenografii festynowej. 
Cóż, kiedy to było wszystko. Było też kilka innych osób - niestety, chęć 
każdej z nich do współorganizowania choćby festynu kończyła się na po
mocy przy przygotowaniach do jednego i, nigdy niezrealizowanej, oferty 
współpracy w kolejnych latach.

Potem pojawił się pomysł zaangażowania w prace przy festynie Koła 
Gospodyń Wiejskich. To przecież swego rodzaju organizacja. Jeśli nie 
powiodła się próba zainteresowania przygotowaniami do imprezy poje
dynczych osób, może zrzeszone już gospodynie (i przyzwyczajone do ro
bienia czegoś więcej poza wypełnianiem obowiązków) będą bardziej skore 
do pomocy. Na początku panie z KGW były pełne obaw, czy się uda, czy 
potrawy będą smakować, czy ktoś to kupi. Teraz już chętniej przygotowu
ją dania, każdego roku proponują nowe. Bardzo się starają, by wszystko 
było smaczne i atrakcyjnie podane. Niestety, żadna z członkiń Koła nie 
jest skłonna zaangażować się w organizację CAŁEJ imprezy.

Sławieński Dom Kultury, który od lat udostępnia nam miejsce na 
organizację warsztatów i na pomoc pracowników którego możemy bez
względnie liczyć również w przygotowaniach do festynu, do przejęcia or
ganizacji całej imprezy nie wykazuje żadnej chęci. Zresztą to też instytu
cja trochę zewnętrzna, podobnie jak Fundacja, a założenie było takie, 
żeby festyn był imprezą społeczności lokalnej.

Władze lokalne to tylko potencjalnie dobre rozwiązanie (por. Rącz- 
kowski 2006). Na pewno nie możemy narzekać na brak pomocy finanso
wej ze strony Urzędu Gminy w Sławnie. Od lat jest on głównym spon
sorem naszych działań. Cieszymy się, że przynajmniej samorządowcy nie 
tracą wiary w sens tego, co robimy. Czy dobrym pomysłem jest próba 
włączenia Urzędu Gminy w samą organizację? Myślę, że lepszym rozwią
zaniem jest pozostanie przy praktykowanej przez nas od lat formie 
współpracy. Poza tym, kto miałby się tym zajmować? Pracownicy Urzędu 
Gminy? Sądzę, że mają ważniejsze rzeczy do zrobienia dla mieszkańców 
okolicy.

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby pozwolenie osobom organizu
jącym pokazy na sprzedawanie swoich wyrobów. Wtedy oczywiste stałoby 
się, że na takiej imprezie można zarobić i może to skłoniłoby mieszkań
ców okolicy do zainteresowania się udziałem w festynie? „Sobota...” mo
głaby wówczas utracić niestety jedną z wyróżniających ją i ważnych cech,
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czyli brak komercji, lecz zyskałaby lokalna społeczność, więc może jednak 
warto...

Gotowa recepta nie istnieje. Jak wiele jest festynów archeologicznych, 
tak wiele pomysłów na ich realizację. Jeśli ktoś z Państwa - Czytelników 
miałby jakieś sugestie, chciałby podzielić się z nami swoim doświadcze
niem lub zaoferować pomoc, chętnie skorzystamy z wszelkich ofert i pod
powiedzi. Prosimy kierować je na adres e-mail: vidac@wp.pl
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„Samstag in den Burgruinen"... 
ein ungelegenes Geschenk?

Zusamenfassung

In den 90-er Jahren des 20. Jh. begann in ganz Polen der Trend, histo
rische Veranstaltungen im Freien zu organisieren. Die Organisatoren hatten das 
Ziel, der Bevölkerung die Geschichte der Gegend näher zu bringen, in dem sie 
alte Sitten, Handwerkszeug , Kleidung, Lebensart u. ä. unserer Vorfahren wie
der auferleben ließen. Eine von diesen Veranstaltungen auf unserem Gebiet war 
„Samstag in den Burgruinen zwischen früheren Burgwällen“.

mailto:vidac@wp.pl
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Vorarbeiten leisteten die Archäologen der Adama Mickiewicz Universität in 
Poznań. Leider wurden ihre Ausgrabungen anfangs nicht beachtet. Erst die 
Gründung der Stiftung „Diedzictwo“ (Erbgut) schenkte den Grabungen der 
Archäologen Beachtung. Zusammen mit ihr und dem Kulturhaus in Sławno 
konnten die Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Arbeit popularisieren und 
teilweise ausstellen.

Den ersten „Samstag“ organisierte man 1996 nicht zwischen den alten 
Burgwällen, sondern auf dem nahen frühmittelalterlichen Hügelgräberfriedhof. 
Der 5. „Samstag“ fand auf dem privaten Gelände von Robert Gofryk in Sławsko 
statt. Dank des großen Engagements der Dorfbewohner wurde das Fest ein vol
ler Erfolg. Ab 2001 finden die Veranstaltungen auf dem Platz in Sławsko statt, 
unweit des Ortes, wo im 11. Jh. die Hauptburg der Schlawer Herzoge stand.

Auf jedem dieser Feste lernen die Besucher Neues aus dem Leben der Men
schen vergangener Zeiten kennen, z.B. wie sie arbeiteten, aber auch wie sie sich 
vergnügten. Die Gäste können altes Werkzeug, Kleidung, Kampftechniken be
wundern.

Ab 2000 wurden Kinder in die Arbeit an den Veranstaltungen mit einbezo
gen. In historischen Werkstätten lernten sie u. a. die Geheimnisse des Hand
werks ihrer Vorfahren kennen, auch ihre Tänze und eigenartige Technik des 
Singens. Die Auftritte der Kinder fanden immer großen Beifall.

Auf diesen „Samstagen“ denkt man nicht nur an die Vergangenheit, sondern 
zeigt auch Aspekte der Gegenwart, heutige Dorftraditionen, den modernen 
Hausbau, neue Pflanzenarten und Eigenarten der Regioon. Der 12-jährige Erfolg 
der „Samstage“ und die Arbeit mit den Kindern, reichen aber nicht aus, die Be
völkerung zur Mitarbeit zu überreden. Ein Ortswechsel half auch nicht. Nur der 
Kreis der „Landfrauen“ zeigte Interesse an unserem Projekt. Leider lässt sich die 
Jugend auch nicht überzeugen. Die Kinder aus den Werstätten, 6 bis 12 Jährige, 
steigen nach dem „Erwachsenwerden“ ebenfalls aus der Arbeit aus. Es entsteht 
die Frage, warum die Bevölkerung des Kreises so wenig Interesse an den „Sams
tagen in der Burgruine“ zeigt, wo doch in ganz Polen immer mehr ähnliche Ver
anstaltungen organisiert werden?

Und das mit Erfolg. Wie könnte man helfen? Wenn sie Ideen haben, bitte 
schreiben sie an: vidac@wp.pl

mailto:vidac@wp.pl


Wzrost potencjału turystycznego 
gminy Sławno w aspekcie 
wykorzystania cennych obszarów 
przyrodniczo-kraj obrazowych 
i kulturowych

Elżbieta Florek (Słupsk)

Wprowadzenie

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Sławno na 
lata 2006-2015 (Strategia 2006) już w pierwszych słowach misji podkreśl- 
lono, że

[...] gmina Sławno to sprawnie funkcjonujący samorząd z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi turystyki i rekreacji.

W celach i kierunkach działania Strategii problematyka turystyczne
go wykorzystania walorów przyrodniczych gminy znalazła odzwierciedle
nie aż w dwóch z pięciu obszarów społeczno-gospodarczych. W obszarze 
Ekologia priorytetem jest:

Podjąć działania w kierunku wzrostu świadomości ekologicznej oraz uwypu
klenie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy,

a celem głównym:
Wykorzystanie walorów przyrodniczych do rozwoju agroturystyki.

W obszarze Przestrzeń jednym z priorytetów jest:
Stworzenie warunków do wykorzystania obszarów chronionych dla rozwoju 
turystyki.
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W dwóch kolejnych obszarach znalazły się cele związane z zagospoda
rowaniem turystycznym. W obszarze Gospodarka priorytetem jest:

Stworzyć warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy
Sławno,

a w obszarze Infrastruktura jednym z najważniejszych celów jest:
Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej, 

a celem drugorzędnym:

Stworzenie warunków do rozwoju bazy agroturystycznej.

Tak wysoka pozycja problematyki wykorzystania środowiska przy
rodniczego i kulturowego w turystyce w Strategii rozwoju społeczno-gos
podarczego gminy świadczy o wadze tych zagadnień dla jej przyszłości. 
Problem jest tym bardziej poważny i palący, ponieważ dotychczasowy 
rozwój turystyki na tym obszarze miał w ostatnich latach raczej żywioło
wy charakter. Wyznaczone cele i priorytety strategii mają być realizowa
ne przez konkretne działania, ale działania te zostały rozproszone aż 
w czterech obszarach problemowych. Po przestudiowaniu Strategii odnosi 
się wrażenie, że bardzo potrzebne jest określenie pewnych wspólnych 
podstaw i wytycznych dla działań mających na celu rozwój turystyki na 
obszarze gminy. Takim kryteriom odpowiada opracowanie potencjału 
turystycznego określonego obszaru. Czym jest potencjał turystyczny, 
jakie są jego elementy, a także które z nich i w jakim zakresie są już 
opracowane, jakie jest znaczenie cennych obszarów przyrodniczo-kraj
obrazowych i kulturowych oraz jaki jest stan zagospodarowania tury
stycznego gminy Sławno w tym kontekście - to pytania, na które chciała
bym odpowiedzieć.

1. Potencjał turystyczny

Potencjał turystyczny (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2005) 
to wszystkie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania czło
wieka, które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź zajmowania się 
turystyką. Potencjał turystyczny obejmuje więc wszelkie zasoby struktu
ralne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie.

W tak definiowanym potencjale turystycznym usytuowanie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych oraz zagospodarowania tury
stycznego przedstawiono za pomocą ryciny.
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Polityczne
Kulturowe

Ekologiczne

Ekonomiczne

Psychologiczne

Walory
turystyczne

Technologiczne

Społeczno-
-demograficzne

Dostępność
komunikacyjna

Zagospodarowanie
turystyczne

ZASOBY STRUKTURALNE ZASOBY FUNKCJONALNE

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Ryc. Elementy potencjału turystycznego (Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2005: 32)

Z powyższej ryciny wynika, że interesujące nas elementy mieszczą się 
w grupie „zasoby strukturalne” i tylko ta część potencjału turystycznego 
będzie przedmiotem rozważań.

N aj ważniejszym elementem potencjału są walory turystyczne, po
nieważ znajdują się w sferze bezpośrednich zainteresowań turysty. Wa
lory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe (inaczej walory śro
dowiska przyrodniczego i walory środowiska antropogenicznego 
- podział ze względu na pochodzenie) wchodzą w zakres walorów tury
stycznych, zdefiniowanych przez G. Gołembskiego (2005: 61) jako

[...] dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności czło
wieka, które stanowią cel podróży turystycznych.

Uzupełnieniem walorów turystycznych są atrakcje turystyczne: 
wydarzenia lub urządzenia atrakcyjne przez występowanie tylko w okreś
lonych miejscach i czasie, np. festiwale, festyny czy targi.

Zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura turystyczna) to 
urządzenia i dobra, które umożliwiają:

• dojazd do walorów (urządzenia transportowe),
• pobyt w rejonie ich występowania (baza noclegowa, baza gastrono

miczna),
• korzystanie z walorów (infrastruktura umożliwiająca korzystanie 

z walorów turystycznych),
• spędzanie czasu wolnego według upodobań.
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Trzeba zaznaczyć, że niezagospodarowane walory turystyczne nie 
przedstawiają z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego (wraz 
z jego ekonomicznymi skutkami) żadnej wartości (Gołembski 2005). 
Oznacza to, że jeżeli na przykład mamy na naszym terenie obiekt zabyt
kowy, ale nie umiemy nic o nim powiedzieć, nie możemy do niego doje
chać lub dojść, nie możemy w pobliżu nic zjeść ani nie mamy noclegu, to 
taki obiekt z turystycznego punktu widzenia jest bezwartościowy.

Dostępność komunikacyjna - wszelkie możliwości dojazdu do te
renu będącego celem podróży, jak i poruszania się po nim.

Walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność 
komunikacyjna tworzą razem zasoby strukturalne potencjału tury
stycznego zwane również atrakcyjnością turystyczną.

2. Walory środowiska przyrodniczego
i antropogenicznego a ich wykorzystanie w turystyce

Rozpatrując schemat potencjału turystycznego gminy Sławno, 
należy stwierdzić, że elementami, które można uznać za już poznane 
i udokumentowane są właśnie walory środowiska przyrodniczego oraz 
walory środowiska antropogenicznego. Trzeba jedna wyraźnie stwierdzić, 
że opracowania, które je prezentują nie były wykonywane z myślą o ich 
wykorzystaniu w turystyce.

Studium krajobrazu kulturowego gminy Sławno opracowane w 2003 
roku przez WKZ w Szczecinie (Walasek, Witek 2003) dobrze dokumentu
je wszystkie obiekty kultury materialnej na obszarze gminy, opisując ich 
historię, stan dzisiejszy, i uzupełnia tekst mapami historycznymi i aktu
alnymi. Jest to, więc kopalnia wiedzy o każdym pałacu, parku, kościele 
czy nawet poszczególnym budynku, bardzo przydatna tym, którzy będą 
chcieli tę wiedzę turystom przekazać czy wzbudzić ich zainteresowanie.

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Sławno wykonana na zlecenie 
WKP w Szczecinie i zakończona w 2007 roku to szczegółowe opracowanie 
wszystkich elementów przyrodniczych zebrane w trzech tomach: Operat 
przyrody nieożywionej i walorów krajobrazu (Florek, Florek 2007), Operat 
faunistyczny (Górska, Antczak 2007) i Operat szaty roślinnej (Szadkow- 
ska-Izydorek, Sobisz 2007). Inwentaryzacja nie tylko dokładnie przed
stawia zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem 
obszarów cennych i chronionych, ale też wskazuje i ocenia walory ob
szarów i obiektów przyrodniczych, które mogą być celem aktywności tu
rystycznej.
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Te dwie pozycje mogą być wykorzystane w trojaki sposób. Dla sa
morządu lokalnego mogą stanowić podstawę do wykonania badania, 
a następnie oceny potencjału turystycznego gminy. Zainteresowanym 
mieszkańcom lub inwestorom dostarczą podstawowych informacji do zde
finiowania produktu turystycznego możliwego do wykreowania w danej 
miejscowości, gminie czy nawet w pojedynczym gospodarstwie. Dla jed
nych i drugich są podstawą wiedzy o historii, zabytkach, cennych lub 
wyjątkowo ciekawych obiektach przyrodniczych, wiedzę, która odpowied
nio przekazana powinna zainteresować naszego potencjalnego turystę 
w takim stopniu, ażeby nie ograniczył się do miłego spędzenia czasu, ale 
by chętnie tutaj powrócił, a także zachęcił do tego również swoich znajo
mych.

Na podstawie wymienionych opracowań, a zwłaszcza Operatu przyro
dy nieożywionej i walorów krajobrazu (Florek, Florek 2007) można okreś
lić najważniejsze walory środowiska gminy Sławno. W niniejszym arty
kule rozważane zostaną tylko te walory, które są interesujące z punktu 
widzenia ich wykorzystania w turystyce.

2.1. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Najważniejszymi, dominującymi walorami przyrodniczo-krajobra
zowymi (mapa 1), spełniającymi w większości tak ważny w turystyce po
stulat różnorodności są:

• lokalnie zróżnicowana rzeźba terenu dzięki obecności form polodow- 
cowych i rzecznych, tworząca krajobraz stosunkowo atrakcyjny, 
w którym jednak nie ma obszarów bardzo cennych;

• krawędzie wysoczyzn morenowych o znacznych deniwelacjach tere
nu, charakteryzujące się rozległymi otwartymi krajobrazami, różno
rodność krajobrazów w obrębie niewielkich obszarów, trasy i punkty 
widokowe;

• atrakcyjne krajobrazowo, rozległe doliny rzek Wieprzy i Reknicy;
• głęboko wcięte, o urozmaiconym przebiegu odcinki doliny Wieprzy 

oraz dolinki małych rzek: Jasienicy, Strugi Leśnej, Jarosławianki, 
Wrześniczki i innych małych strumieni (bez nazwy);

• korzystny klimat o dużym nasłonecznieniu i stosunkowo nieduża 
suma opadów i liczba dni z opadami wiosną i latem;

• czystość powietrza i brak znaczących źródeł hałasu;
• występowanie zróżnicowanych elementów środowiska przyrodni

czego, jak zwierzyna łowna, ostoje ptactwa wodnego, możliwości
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wędkarskie, występowanie dużej liczby gatunków roślin na innych 
terenach niespotykanych;

• georóżnorodność i bioróżnorodność obszaru gminy;
• rezerwaty przyrody: „Janiewickie Bagno” i „Sławieńskie Dęby”;
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”.

2.2. Walory kulturowe

Biorąc pod uwagę nie tylko wartość zabytkowych obiektów kul
tury materialnej, ale również formę ich zaistnienia w krajobrazie za naj
istotniejsze i najbardziej polecane do wykorzystania w turystyce uznaję:

• wsie o układzie ulicówek lub owalnie, z częściowo zachowanym bu
downictwem, typowym dla regionu, określającym jego tożsamość 
kulturową;

• dwory i pałace o ciekawej architekturze; parki przydworskie 
(Tabl. I: A);

• kościoły ciekawie zakomponowane w organizacji przestrzennej wsi; 
jednonawowe, często o konstrukcji szkieletowej, typowe dla regionu;

• dużą liczbę obiektów zabytkowych o cechach regionalnych (Tabl. I: B);
• stanowiska archeologiczne (zwłaszcza z własną formą krajobrazową);
• proponowany Park kulturowy „Wrześnickie Kurhany”.

2.3. Inne walory turystyczne wykorzystujące elementy 
środowiska przyrodniczego i kulturowego

Biorąc pod uwagę sposób możliwego wykorzystania walorów śro
dowiska przyrodniczego i antropogenicznego obszar gminy cechują:

Walory wypoczynkowe:
• duża lesistość,
• nieduża gęstość zaludnienia
• gęsta sieć hydrograficzna,
• urozmaicony krajobraz,
• spokój i cisza.

Walory krajoznawcze:
• rezerwaty przyrody: „Janiewickie Bagno” i „Sławieńskie Dęby”,
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”,
• liczne pomniki przyrody,
• strefy ochrony krajobrazu kulturowego,
• obiekty zabytkowe.
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Walory specjalistyczne:
• wędkarskie (rzeki Wieprza i Grabowa),
• kajakarskie i żeglarskie (rzeki Wieprza i Grabowa, Jez. Łętowskie),
• turystyki jeździeckiej,
• ornitologiczne i florystyczne (różnorodne obszary chronione).

Walory społeczno-ekonomiczne:
• istniejące szlaki turystyczne,
• stosunkowo gęsta, ale bardzo nierównomierna sieć dróg lokalnych,
• zainteresowanie samorządu lokalnego rozwojem turystyki.

Walory uzupełniające:
• miasto Sławno położone w centrum gminy,
• bliskość morza (od 12 do 45 km).

2.4. Ograniczenia wpływające na rozwój turystyki

Ograniczenia w rozwoju turystyki nie są liczne, ale oprócz pierw
szego, które nie zawsze musi być traktowany jako ograniczenie, reszta 
ma bardzo duże znaczenie i w istotny sposób wpływa na obniżenie atrak
cyjności obszaru gminy:

• znaczne obszary gruntów o dobrej przydatności rolniczej,
• brak zainwestowania turystycznego,
• brak jezior i ograniczenia w korzystaniu z dwóch największych: Łę- 

towskiego i Janiewickiego,
• zanieczyszczenie większości wód powierzchniowych - wody Wieprzy 

i Jeziora Łętowskiego mają II lub III stopień czystości,
• zły stan dróg lokalnych oraz gruntowych i leśnych.

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy

Drugim po walorach turystycznych elementem atrakcyjności tu
rystycznej danego obszaru jest zagospodarowanie turystyczne, które
go celem jest wspomaganie lub uzupełnianie walorów turystycznych. 
W gminie Sławno zagospodarowanie turystyczne tworzą (stan ze stycznia 
2007 roku):

Baza recepcyjna:
• pola namiotowe: Łętowo,
• pola biwakowe: Łętowo,
• domki letniskowe: Łętowo OSIR,
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• pensjonaty (pokoje gościnne): Bobrowice „We młynie” (Tabl. II: A), 
Warszkowo, Janiewice leśniczówka,

• gospodarstwa agroturystyczne: Bobrowice, Pomiłowo, Stary Kra
ków, Sławsko, Rzyszczewo, Janiewice 6, Łętowo 4,13, Wrześnica 94, 
Gospodarstwo Koziniec, Warszkowo, Żukowo 37 (Tabl. II: B), Cho- 
miec,

• Ośrodek Edukacji Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocianim Gniazdem” 
Ugacie (Tbal. III: A).

Baza gastronomiczna: restauracje i bary: Rzyszczewo - „Dworek 
Polski” (Tabl. III: B), Bobrowice - bar „Pod dzikiem”, Warszkowo - 
„U Wandy”, Warszkowo - „U Szwagra”.

Szlaki turystyczne:
• szlaki piesze:
- „Szlak Zielony” z Ustki do Korzybia, na terenie gminy przebiega

jący przez miejscowości: Sławsko—Sławno-Pomiłowo-Gniazdów- 
ko-Żukowo—Łętowo,

- „Szlak Niebieski” z Darłowa do Polanowa, na terenie gminy prze
biegający przez miejscowości: Stary Kraków-Radosław-Sławsko- 
Sławno-Pomiłowo-Gwiazdowo-Żukowo-Janiewice-Chomiec,

• szlaki (trasy) rowerowe:
Sławno-Staniewice: przez Sławsko-Wrześnicę-Nosalin (Tabl. IV: A),

• szlaki kajakowe: 
rzeką Wieprzą, 
rzeką Grabową,

• ścieżka przyrodnicza Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Ugaci.
Po terenie gminy można się poruszać nie tylko szlakami turystycznymi. 

Jest wiele dróg lokalnych z minimalnym natężeniem ruchu drogowego, 
obsadzonych szpalerami różnogatunkowych drzew. Na mapie autorzy za
znaczyli najciekawsze drogi i punkty widokowe (mapa 1; Tabl. IV: B).

Atrakcje turystyczne:
• „Sobota na grodzisku” - coroczna impreza plenerowa propagująca 

dziedzictwo archeologiczne regionu,
• „Bieg Święców” - coroczny bieg z grodziska we Wrześnicy do Sławna,
• galeria rzeźby i malarstwa W. Panka w Łętowie,
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Zielona Szkoła pod Bocia

nim Gniazdem”.
Składają się na niego: leśna ścieżka edukacyjna, zabytkowa leśni

czówka, w której utworzono izbę edukacyjno-muzealną „Leśną Chatę” 
i część rekreacyjna z wiatą na 80 osób.
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Komunikacj a
Przez obszar gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o zna

czeniu międzynarodowym: linia kolejowa Szczecin-Gdańsk oraz droga 
krajowa Nr 6. Położenie na osi zachód-wschód dróg tranzytowych ko
rzystnie wpływa na dostępność komunikacyjną całego obszaru gminy.

Centrum komunikacji autobusowej jest Sławno, a główne kierunki to: 
Słupsk, Koszalin, Darłowo, Polanów. Lokalny ruch pasażerski obsługują 
dwie firmy przewozowe - PKS i DPP.

Sieć drogową na terenie gminy tworzy stosunkowo gęsty układ ogól
nodostępnych dróg publicznych. Niestety, poza drogą Nr 6 i częścią drogi 
Sławno-Łętowo są one w fatalnym stanie. Komunikację kolejową na tra
sie do Darłowa obsługuje szynobus. Obecnie w gminie czynne są trzy sta
cje: Wrześnica, Karwice i Bolszewo.

Miejscowości turystyczne
Największe znaczenie pośród miejscowości turystycznych położonych 

na terenie gminy Sławno ma Sławsko, miejscowość atrakcyjna ze wzglę
du na rolę w procesach historycznych zachodzących we wczesnym śred
niowieczu i średniowieczu (np. Rączkowski 1996; 1999), interesującą hi
storyczną zabudowę szachulcową i gotycki kościół, pobliskie stanowiska 
archeologiczne (grodziska i kurhany) oraz krajobrazowo ze względu na 
rozległe panoramy z wnętrza wsi.

Atrakcyjność rangi regionalnej, a może nawet ponadregionalnej można 
też przypisać jednej z najstarszych w regionie miejscowości - Staremu 
Krakowowi, której układ ruralistyczny ulicowo-placowy ma XH-wieczny 
rodowód. Jest to piękna wieś (Tabl. I: B) z gotyckim kościołem otoczonym 
zabytkowym drzewostanem, zabytkowym cmentarzem oraz licznymi bu
dynkami będącymi w ewidencji WKZ, w tym z 10 obiektami wzniesionymi 
w tradycyjnej technice szachulcowej, proponowanymi do wpisania do reje
stru WKZ. Dodatkową atrakcję turystyczną stanowi przepływająca 
w niewielkiej odległości na północ od wsi rzeka Wieprza, która płynie tutaj 
głęboko wciętą doliną, tworząc malownicze zakola - ulubione miejsca węd
karzy przyjeżdżających tutaj w sezonie wędkarskim z całej Polski.

Lokalne znaczenie, ale z ambicjami na regionalne, ma Łętowo położone 
nieopodal jeziora o tej samej nazwie. Nad jeziorem, na obszarze niskiej tera
sy jeziornej, usytuowano dosyć nieszczęśliwie zabudowania OSIR z domka- 
mi letniskowymi, polem namiotowym i biwakowym. Niestety, wykorzysta
nie tych obiektów jest niewielkie ze względu na położenie miejscowości 
w Strefie Chronionego Krajobrazu „Jezioro Łętowskie i okolice Kępic”, 
w strefie ciszy obejmującej jezioro i 200-metrowy obszar jego obrzeża. Nato
miast samo Łętowo jest położoną atrakcyjnie krajobrazowo wsią o wielo-
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drożnicowym układzie przestrzennym zdeterminowanym urozmaiconymi 
warunkami topograficznymi, rozwijającą się turystycznie (agroturystyka).

Leżące w odległości 1,5 km od Łętowa Żukowo, usytuowane na zboczu 
i w dolinie Karwicy, cieku wypływającego z Jeziora Łętowskiego, ze 
względu na jeden z najstarszych typów rozplanowania przestrzennego - 
placowy (majdanowy), zalicza się do najciekawszych (obok Sławska i Sta
rego Krakowa) wsi regionu. Dziś jest to wielodrożnica, atrakcyjna ze 
względu na zróżnicowanie topograficzne terenu, z kościołem i cmenta
rzem na dominującym wzniesieniu oraz z malowniczymi drogami w wą
wozach rozcinających krawędź wysoczyzny morenowej. Wieś z dużym 
potencjałem agroturystycznym i widocznymi już próbami wykorzystania 
swoich walorów.

4. Ocena zagospodarowania turystycznego 
gminy Sławno

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że żadna z miejscowości gminy Sław
no nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego. Opisana baza re
cepcyjna turystyki to tak naprawdę pojedyncze gospodarstwa agrotury
styczne i nieliczne kwatery prywatne, w żaden sposób się niereklamujące. 
W ewidencji gminy (nie ma takiego obowiązku) mimo apeli znalazły się 
jedynie po jednym gospodarstwie agroturystycznym z Żukowa i Bobrowic 
(jedyne reklamujące się w informatorach gminy). Na stronie internetowej 
gminy w bazie noclegowej również reklamuje się tylko jedno gospodarstwo.

Baza gastronomiczna gminy jest niewielka i niewystarczająca, zwłaszcza 
w okresie letnim. Wszystkie wymienione wcześniej obiekty znajdują się przy 
szosie krajowej Nr 6, Słupsk-Sławno-Koszalin. W pozostałych miejsco
wościach gminy nie ma nawet jednego baru czy restauracji. Brak bazy ga
stronomicznej odczuwa się wyjątkowo dotkliwie w południowym, najatrak
cyjniejszym krajobrazowo obszarze gminy, ale położonym w największej 
odległości od Sławna.

Na terenie gminy brak również bazy towarzyszącej, czyli urządzeń do 
obsługi ruchu turystycznego, takich jak: wypożyczalnie sprzętu sporto
wego, przystanie, kąpieliska.

4.1. Formy turystyki realizowane na obszarze gminy

Brakuje badań i opracowań na ten temat. Na podstawie obser
wacji i sondażowych rozmów przeprowadzonych w poszczególnych miej
scowościach w 2006 roku można wyróżnić, biorąc pod uwagę kryterium 
motywacji wyjazdów, następujące formy uprawianej turystyki:



TABLICA I

A. Noskowo. Zabytkowy pałac i park. Fot. E. Florek, 4.08.2006

ingai

B. Stary Kraków. Obiekt zabytkowy o cechach regionalnych.
Fot. E. Florek, 11.08.2006



TABLICA II

A. Bobrowice. Gospodarstwo agroturystyczne. Fot. E. Florek, 9.08.2006

B. Żukowo. Gospodarstwo agroturystyczne. Fot. E. Florek, 6.08.2006



TABLICA III

A. Ligacie. „Zielona Szkoła” w zaadaptowanym budynku ryglowym. 
Fot. E. Florek, 6.08.2006

B. Rzyszczewo. „Dworek Polski” - zajazd przy drodze Sławno-Koszalin. 
Fot. E. Florek, 9.08.2006



TABLICA IV

Sławsk0

'Staniewice

\U

QQFmUSOmtJÜ ZE ŚRODKÓW

MNISTERSTWA GOSPODARKI'
wWKU 2002

A. Sławno. Oznaczenie szlaku rowerowego. Fot. E. Florek, 11.06.2006

B. Droga widokowa Sławno-Radosław. Fot. E. Florek, 13.08.2006
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• turystykę wypoczynkową:
- urlopową (wypoczynek pobytowy),
- weekendową (z noclegiem na terenie gminy lub bez noclegu); for

ma ta wykorzystuje kontakt z przyrodą - jeziorami, lasami czy 
bliskość morza, koncentruje się w kwaterach prywatnych (domki 
letniskowe, pensjonaty, pokoje gościnne),

• turystykę kwalifikowaną - wędkarską, wodną, ekologiczną, krajo
znawczą (pieszą, rowerową i kajakową);

• agroturystykę,
• turystykę etniczną.
Turyści uprawiający te formy turystyki są jednak nieliczni, z wyjąt

kiem osób uprawiających turystykę rowerową, a wpływ na tak małe zain
teresowanie turystyczne ma przede wszystkim niski stopień zagospoda
rowania turystycznego obszaru.

Po odpowiednim zainwestowaniu w bazę gastronomiczną, noclegową 
oraz w bazę towarzyszącą (stanice wodne, trasy i punkty widokowe, miej
sca piknikowe, informacja turystyczna i inne) możliwa jest do realizacja 
jeszcze innych form turystyki:

• turystyka biznesowa,
• turystyka świąteczna,
• ekoturystyka,
• turystyka specjalistyczna: ornitologiczna, archeologiczna, geologiczna.
Walory środowiska predestynują gminę Sławno do pełnienia funkcji

turystyki: krajowej, regionalnej oraz lokalnej. Turystyka o randze krajo
wej, regionalnej i lokalnej to głównie turystyka kwalifikowana: wędkar
ska, wodna, ekologiczna (Zielona Szkoła Pod Bocianim Gniazdem w Uga- 
ciu), krajoznawcza (piesza, rowerowa i kajakowa).

Również szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowe, funkcjonu
jące dotychczas w skali regionalnej i lokalnej, mogą stać się atrakcją 
w skali krajowej czy nawet międzynarodowej ze względu nie tylko na 
atrakcyjność, ale stosunkowo wysoką gęstość występowania i liczne połą
czenia z innymi szlakami (np. Szlak Zwiniętych Torów).

4.2. Propozycje zagospodarowania turystycznego
cennych przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 
obszarów gminy

Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej i waloryza
cji przyrody nieożywionej i krajobrazu oraz wielu rekonesansów tereno
wych i rozmów z mieszkańcami można pokusić się o przedstawienie kilku
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propozycji dotyczących zagospodarowania turystycznego walorów przy
rodniczych i kulturowych obszaru gminy.

Projekt I „Park kulturowy «Wrześnickie Kurhany»”

Ten projekt to realizacja, jako Parku kulturowego - przedstawianego 
już w poprzednich latach - projektu parku przyrodniczo-krajobrazowego 
„Wrześnickie Kurhany” (Kijowski 2002), którego zasadniczym celem jest 
ochrona unikatowego kompleksu stanowisk archeologicznych, głównie 
z okresu wczesnego średniowiecza, obejmującego m.in. stanowiska o własnej 
formie krajobrazowej. Do grupy tych stanowisk należą grodzisko wczesno
średniowieczne Wrześnica oraz sześć cmentarzysk kurhanowych. Miejsca 
występowania stanowisk archeologicznych wymagają specjalnego zagospo
darowania, ponieważ są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się 
w ewidencji WKZ i stanowią obszary o najwyższych wartościach kulturo
wych.

Teren proponowanego parku na większości obszaru pokrywa się z pro
ponowanym Obszarem Chronionym 1, którego walory krajobrazowe pod
noszą wartość tego projektu (Florek, Florek 2007). Wartościowe są rów
nież jego zasoby florystyczne i faunistyczne.

Wsie w otulinie parku kulturowego powinny pełnić funkcje z nim zwią
zane: Sławsko i Wrześnica obsługa ruchu turystycznego parku, tj. noclegi, 
baza gastronomiczna, z tym że Sławsko jako, wieś krajobrazowa, całą infra
strukturę usługową powinno starannie w ten krajobraz wkomponować.

Projekt II „Park Głazowy”
W Sławsku proponuję usytuowanie małego „Parku Głazowego”, do któ

rego można byłoby przenieść głazy narzutowe o wymiarach pomnikowych, 
liczne na dnie nielegalnej piaskowni na granicy miasta, przy drodze ze 
Sławska. Jeżeli w porę nikt się nimi nie zainteresuje - zostaną rozkradzio- 
ne. Głazy powinny zostać opisane petrograficznie wraz z historią ich 
transportu przez lądolód. Park służyłby celom dydaktycznym i stanowiłby 
naprawdę dużą atrakcją turystyczną o charakterze ponadregionalnym.

Współpracę naukową przy organizacji Parku zapewni Zakład Geo
morfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Akademii Pomor
skiej w Słupsku.

Projekt III „Szlaki wodne”

W Sławsku i Starym Krakowie proponuje się usytuowanie stanic wod
nych dla osób korzystających ze szlaku kajakowego Wieprzy. W Sławsku 
ze względu na park kulturowy i Obszar Chroniony 1, w Starym Krakowie
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ze względu na Obszar Chroniony 2 i atrakcje krajobrazowo-architekto- 
niczne „Krainy w kratę”, jak nazywany jest teren z zabudową szachulco- 
wą. Proponuje się również rozszerzyć programem stanic o funkcję schro
nienia dla wędkarzy, których przyciąga tutaj bogactwo takich ryb, jak: 
troć wędrowna, pstrąg potokowy i tęczowy oraz łosoś.

Nad rzeką Grabową, którą również przebiega szlak kajakowy, propo
nuje się wykorzystać turystycznie (np. jako ścieżkę przyrodniczą) wyjąt
kową ciekawostkę przyrodniczą, jaką jest obszar bifurkacji między Gra
bową a Reknicą. Można tutaj zaobserwować zasilanie wodami Grabowej 
cieków, które dają początek Reknicy. Miejsce położone jest blisko szosy, 
w miarę dostępne i stosunkowo łatwe do zagospodarowania.

Projekt IV „Trasy turystyczne”
W tym projekcie proponuję oprócz uporządkowania istniejących szla

ków pieszych i rowerowych nie tyle wyznaczenie w terenie, co opisanie 
różnych tras turystycznych. W związku z tym należy:

• zadbać o stan istniejących szlaków pieszych i rowerowych, zwłasz
cza na obszarach leśnych, gdzie prowadzony obecnie sposób wywóz
ki drewna niszczy drogi leśne. Z tego względu szlaki te często na 
długich odcinkach są nieprzejezdne,

• ewidencjonować wszystkie przedsięwzięcia związane z turystyką, 
a zwłaszcza żądać od wykonawców tras rowerowych dokumentacji. 
Efektem jej braku są błędy w materiałach informacyjnych i folde
rach, np. błędnie zaznaczone w niektórych miejscach przebiegi szla
ku niebieskiego i zielonego,

• proponuję zmianę przebiegu szlaku niebieskiego, który na odcinku 
Pomiłowo-Janiewice przebiega szosą. Od Pomiłowa szlak ten pro
ponuję prowadzić na południe polną drogą u stóp wschodniego zbo
cza doliny Reknicy aż do Janiewic,

• wyznaczyć i zagospodarować zaproponowane punkty widokowe 
(mapa 1) (Florek, Florek, 2007) poprzez ustawienie tablic z opisem 
panoramy krajobrazowej.

• wyznaczyć większą liczbę (nie tylko w lasach) parkingów w pobliżu 
najbardziej wartościowych widokowo miejsc,

• dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy jeszcze efektywniej 
wykorzystać zróżnicowanie jej walorów krajobrazowych. W propo
nowanych szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych, punk
tach widokowych, piknikowych, parkingach widokowych zwracać 
uwagę na bogactwo i różnorodność form terenu oraz ich pochodzenie 
i historię.
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Projekt V „Walory przyrodnicze w agroturystyce i ekoturystyce”

Jest to projekt, który zakłada propagowanie działań marketingowych 
wykorzystujących wiedzę o walorach przyrodniczych wśród osób, które 
posiadają czy chcą rozwijać gospodarstwa agroturystyczne bądź ekotury- 
styczne. Realizacja tego typu działań powinna odbywać się poprzez pre
lekcje czy warsztaty terenowe. Tutaj także współpracę oferują naukowcy 
z Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Miejscowościami o niewykorzystanych dotąd możliwościach agro- 
i ekoturystycznych są: Sławsko, Stary Kraków, Żukowo, Wrześnica, Brześ
cie, Boleszewo, Tychowo, Smardzewo, Radosław i Gwiazdowo. Atrakcyj
ność ich zabudowy, duża liczba zabytków, mała gęstość zaludnienia, 
urozmaicony krajobraz otaczających terenów kwalifikują je do tego typu 
zagospodarowania.

Podsumowanie

Stan wiedzy wynikający z poznania potencjału turystycznego 
gminy pozwala nam na wykreowanie produktów turystycznych dla tego 
określonego obszaru. W konkretnym przypadku gminy Sławno należało
by powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do tego celu. Walory środo
wiska przyrodniczego i kulturowego są znane, pokazane zostały również 
przykładowe możliwości ich zagospodarowania. Na tym poziomie wiedzy 
można stwierdzić, że możliwości ich wykorzystania są duże i wszech
stronne, a zależą od poziomu wiedzy oraz inwencji twórczej wszystkich 
zainteresowanych.
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Anstieg des touristischen Potentials der Gemeinde 
Sławno anhand der Nutzung des wertvollen 
landschaftlichen Areals und des Kulturraumes

Zusamenfassung

Die Gemeinde stellt die Problematik der Nutzung der Landschaft und 
des Kulturraumes an eine sehr hohe Stelle in ihrer Arbeit. Die „Strategie der 
gesellschaft-wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde“ ist eine wichtige Auf
gabe für die Zukunft. Die Ziele und Priorität der Strategie umfassen vier Prob
lemgebiete. Sie benötigen gewisse gemeinsame Grundlagen und Richtlinien für 
die Entwicklung der Touristik in der Gemeinde, darum müssen ihre Potentiale 
aufgestellt werden. Was ist aber ein touristischer Potential? Aus welchen Ele
menten besteht er? Welche landschaftliche und kulturschaffende Bedeutung 
haben die Gebiete? Wie ist der Stand der touristischen Bewirtschaftung in der 
Gemeinde? Diese und ähnliche Fragen beantwortet die Autorin.

Bekannt und schon dokumentiert sind die Werte der natürlichen und 
anthropogenen Umwelt, ihre Benotung ist in der Bewertung enthalten. Andere 
touristische Werte der landschaftlichen und kulturschaffenden Aussicht sind: 
Erholung, Heimatkunde, Gesellschaft und Bewirtschaftung, so wie andere spe
zielle Angebote.

Die touristische Bewirtschaftung bilden: Rezeptions- und Gastronomiebasis, 
Wanderwege, touristische Attraktionen. Jedoch keine der Orte in der Gemeinde 
nutzt das touristische Potential. Die Rezeptionsbasis bilden nur einzelne agro- 
touristische Bauernhöfe und Privatquatiere, ohne groß zu werben. Im Verzeich
nis der Gemeinde existieren nur zwei agrotouristische Höfe in Żukowo und Bob
rowice, im Internet nur eine Übernachtungsmöglichkeit.

Die Gastronomiebasis ist auch nicht ausreichend, vor allem im Sommer. Die 
meisten sind an der Straße Nr. 6: Slupsk-Slawno-Koszalin. Im Süden der Ge-
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meinde ist das Fehlen der Gastronomie am größten und das im schönsten Teil 
der Landschaft, am weitesten von Sławno entfernt. Es gibt auch fast keine 
Strandbäder und Anlagestellen, keine Ausleihen für Sportgeräte.

Die Autorin hat einige Vorschläge, die vielleicht der touristischen Entwick
lung der Gemeinde dienlich sein könnten: „Die Hügelgräber bei Wrześnica“, „Der 
Felssteinpark“, „Wasserwege“, „Touristische Strecken“, „Landschaftliche Werte, 
Agrotouristiklund Ökotouristik“.

Zusammenfassend- die landschaftlichen und kulturräumlichen Werte der 
Gemeinde Sławno sind bekannt, gezeigt wurden Beispiele der Bewirtschaftung. 
Die Möglichkeiten der Nutzung sind groß und vielseitig. Sie hängen jedoch vom 
Stand des Wissens, des Interesses und der Invention aller Beteiligten ab.
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109, 115-117, 119-121, 124, 125, 127, 
130-134, 136, 140, 142, 145, 146, 148, 
150, 152-154, 156, 162, 164-166, 173, 
175, 176, 182, 185, 187, 193-195, 280, 
281, 294, 349, 350, 355 

Kościemica 194 
Kotlina Karpacka 148 
Kowalewice (Alt Kugelwitz) 203 
Kozdrówko (F. Sandhof) 249 
Koziniec 348 
Kórnik 71
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Krackow, pow. Pasewalk 218 
Krakow, pow. Rügen 218 
Krakow, pow. Stralsund 218 
Krakowiany 199, 211, 212, 217, 218, 225, 

226, 236, 244, 253 
Krąg (Krängen) 234, 270 
Krępa Słupska 124 
Krupy 189 
Krzekowo 217 
Kujawy 126, 148 
Kurozwęcz 130
Kwasowo (Quatzow, Quadsow) 8, 22, 41, 

42, 89, 90, 104, 105, 107, 114, 116, 
137, 138, 146, 157, 168, 174, 183, 194, 
199, 200, 206, 208, 224, 225, 247, 299, 
316-318

Leipzig 184, 195 
Lejkowo 189 
Leśnica 236 
Leśno 165
Linkieliszki 320, 321, 325 
Lisowo 236 
Litwa 320

Łaba 126 
Łany 41 
Łącko 189 
Łeba (rzeka) 126
Łętowo (Lantow) 19, 21, 22, 41, 47, 59, 98, 

114, 116, 127, 128, 130, 136, 137, 139, 
141, 143, 145, 148, 151, 153, 157, 162, 
165, 173, 183, 199, 201, 208, 209, 224, 
236, 239, 347-350

Łętowskie Jezioro 8, 18, 41-45, 47, 49-51, 
53, 55-58, 60, 62-65, 69, 111, 162, 
173, 347, 350

Łobez (Labes) 116, 117, 162 
Łojewo 124 
Łupawa 130
Łupawa (rzeka) 33, 130, 136

Machowinko 124 
Machowino 124
Malechowo 17, 124, 125, 130, 132, 166, 

189, 194, 236, 297 
Masłowice 244 
Mazów (Masow) 26, 36, 307

Meklemburgia (Mecklemburg) 230 
Miastko (Rummelsburg) 281-283, 287, 289, 

290, 294, 295 
Młynówka 161, 162 
Młyński Potok 30 
Moguncja 115
Morze Czarne 163, 165, 166 
Mostowo 130
Moszczenica (Motze) 43, 44, 56-58, 69, 

100-102, 109, 140 
Münster 12

Nacmierz 189
Nadłabie 146, 163
Niemcy 119, 173, 190, 271, 293
Niemcy Środkowe 126
Niemica 124, 194
Niż Polski 123
Norwegia 156
Nosalin 75, 79, 80, 83, 175, 336, 348 
Noskowo (Notzkow) 88, 89, 104-107, 114, 

116, 131, 135, 138, 164, 165, 168, 172, 
173, 183, 191, 195, 200, 209, 224, 236, 
300

Noteć (rzeka) 156
Nowy Kraków 37, 46, 218, 234, 236 
Nowy Żytnik 111

Odra (rzeka) 136, 138, 143, 165, 166, 173
Odry 165
Oksywie 158
Oldenburg 290
Oława 330, 331, 335
Ostoja Ińska 40
Ostrowiec 189

Padwa (Padua) 271-274, 291 
Pałowo 314 
Pałówek 189
Parsęta (Persante) (rzeka) 32, 34, 36, 126, 

136, 173
Paryż (Paris) 272, 292 
Pątnowo (F. Wolfshagen) 199-201, 210, 224, 

225, 234, 236, 255-258, 265, 266, 270 
Pękanino 189, 194 
Pęplino 124
Pieszcz (Peest) 191, 195, 237, 312
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Pobrzeże 158, 167, 168 
Pobrzeże Koszalińskie (Słowińskie) 109, 

121, 123, 124, 147, 158 
Pobrzeże Południowobaltyckie 123 
Pocztowa (wyspa) 100 
Poganice 130 
Pogórze Karpackie 30 
Pojezierze Drawskie 158 
Pojezierze Pomorskie 165, 167 
Polanów (Pollnow) 7, 187, 189, 194, 214,

233, 299, 348, 349
Polska 8, 14, 19, 37-40, 45, 46, 51, 52, 54, 

55, 60, 62, 64, 72-75, 77, 81, 82, 90, 
91, 117, 130, 138, 156, 166, 197, 210, 
218, 222, 324, 327, 329, 330, 334, 336, 
349

Pomiłowo (Colonie Marienthal) 19, 22, 41, 
47, 56, 199, 200, 210, 224, 225, 247, 
300, 348, 353

Pomlewo, gm. Przywidz 211 
Pomorze 8, 9, 18, 22, 36, 37, 45, 51-55, 60, 

62, 69, 91, 94, 96, 108, 109, 115, 118, 
121, 122, 130, 132, 136, 138-140, 143, 
145-147, 149, 158, 163, 165-168, 170, 
191, 203, 209, 217, 222, 223, 225, 231, 
271, 272, 291, 292, 307 

Pomorze Gdańskie 148, 157, 173 
Pomorze Przednie 230 
Pomorze Środkowe 13, 49, 51, 53, 60, 63, 

87, 119, 121, 126, 136, 148, 156, 173, 
176, 187, 190, 197, 320, 321, 324 

Pomorze Wschodnie 147 
Pomorze Zachodnie 121, 130, 132, 136, 

147, 165, 197
Pomorze Zachodniopomorskie 109 
Postomino 8, 17, 18, 51, 118, 132, 166, 168, 

189, 236, 297, 312, 314 
Powiśle 158
Poznań 7, 13, 21, 117-119, 126, 154, 165, 

169, 171, 176, 183, 328-330, 340 
Prowincja Poznańska 191 
Prusy Wschodnie 191 
Prusy Zachodnie 191 
Pruszcz Gdański 197
Przemyslawiec (Busch Büdner, Wilhelms

horst F.) 199-201, 211, 212, 225, 226,
234, 236, 244, 253 

Przymorze 33

Radew (rzeka) 130
Radosław (Coccejendorf) 11, 130, 165, 199, 

200, 212, 224, 225, 234, 236, 244, 259- 
262, 268, 270, 300, 348, 354 

Radosław, gm. Potęgowo 212 
Radosławka (rzeka) 109 
Rakówka (rzeka) 42-44, 109, 110 
Rataj ki 194 
Rega (rzeka) 136 
Reims 272, 292
Reknica (rzeka) 8, 18, 57, 345, 353 
Rościno, pow. białogardzki 203 
Równina Słupska 109, 132 
Rüstringen 290 
Ruś Halicka 163
Rzyszczewko (Neu Ristow) 200, 212-214, 

224, 225
Rzyszczewo (Alt Ristow, Ristow) 9, 21, 42, 

44, 93, 100, 104, 105, 107, 114, 116, 
127, 128, 133, 135, 136, 140, 141, 143, 
144, 146, 148, 152, 183, 198, 200, 213, 
224, 301, 302, 312, 316, 318, 348 

Rzyszczewo k. Białogardu 213, 214

Saksonia 145 
Samarkanda 328 
Schmiedeberge 145 
Sianów (Zanów) 125, 194, 233 
Siecie 125 
Sieciemin 189 
Sierakowo 125
Skandynawia 156, 163, 165, 173 
Sławieński Las 42-44, 57, 205 
Sławieńskie Dęby (rezerwat) 18, 64, 65, 

111, 346
Sławno (Schlawe) 7-9, 13, 14, 17, 20-23, 

37, 38, 40-47, 49-52, 54-57, 60-65, 
68, 69, 71, 74-84, 87, 90, 92, 93, 96- 
99, 102, 104-107, 109-116, 118-121, 
123-131, 133, 135-141, 143, 144, 146- 
149, 151, 153-160, 163-165, 167-171, 
173-176, 182, 183, 186-195, 197, 198, 
201-218, 220-222, 225, 231, 233-237, 
239, 244, 245, 247, 249, 251, 252, 254- 
256, 259, 260, 263-268, 270-272, 275, 
277, 278, 280, 281, 283-287, 289-295, 
297, 299, 306-309, 316, 318-322, 324, 
325, 328, 329, 332, 334, 336-338, 340- 
342, 344, 345, 347-351, 354, 355
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Sławsko (Alt Schlawe) 9-12, 14, 19-23, 
41-45, 47, 54-57, 75, 80, 112, 114, 
115, 117, 118, 120-123, 127, 128, 130, 
132, 134-136, 138-141, 153, 157, 163, 
165, 168, 170, 171, 173, 175, 183, 189, 
191, 195, 198, 200, 214, 215, 224, 225, 
303, 304, 316-318, 331, 332, 335, 336, 
340, 348350, 352, 354 

Sławsko Jezioro 41, 42, 44 
Słowino 236, 297, 312 
Słupia (rzeka) 33, 39, 40, 62, 136 
Słupsk (Stolp) 7, 13, 17, 21, 25, 37, 47, 60, 

62, 65, 74, 87, 97, 125, 153, 173, 185, 
187, 189, 190, 194, 195, 248, 267, 283, 
288, 289, 294, 295, 309, 320, 321, 324, 
349, 350, 352, 355

Smardzewo (Schmarsow) 41-44, 49, 50, 52,
55, 60, 61, 69, 94, 95, 104, 105, 107, 
120, 124, 125, 127, 132, 133, 146, 152, 
155, 165, 168, 172, 183, 200, 216, 217, 
224, 225, 305, 354

Smardzewo Jezioro 41-44, 47, 49-51, 54-
56, 59, 61, 63, 65, 69 

Smołdzino 125
Sowno 194
Staniewice 75, 78, 118, 168-170, 189, 348 
Starokrakowski Las 41, 43, 46, 47, 57, 64, 

205
Stary Jarosław 111, 194, 200, 210, 225, 254 
Stary Kraków (Alt Krakow) 8, 9, 11, 26, 27, 

33, 36, 37, 41-46, 51, 69, 97, 99, 104, 
107, 111, 114, 115, 117, 145, 148, 149, 
151, 163-165, 168, 172, 183, 191, 195, 
198, 199, 211, 212, 224, 225, 234, 236, 
237, 244-246, 250, 253, 254, 259, 260, 
263-265, 270, 305, 316, 318, 348-350, 
353, 354

Stralsund 119, 218 
Strassburg (Straßburg) 272, 292 
Struga Leśna (rzeka) 26, 27, 30, 345 
Studnica 64
Suckow, pow. Güstrow 223 
Suckow, pow. Usedom 223 
Sulechowo 194 
Sycewice (Zitzewitz) 88, 236 
Szczecin 7, 13, 17, 87, 89, 115-117, 119, 

127, 132, 134, 140, 142, 143, 145, 146, 
149, 152, 153, 156, 162, 166, 171, 172,

174, 182, 185, 193-195, 198 217, 233, 
237, 239, 244, 298, 299, 301, 344, 349 

Szczecinek 37 
Szeszupa (rzeka) 32 
Szwecja 146

Ściegnica (rzeka) 42-44, 56, 57, 103, 110 
Śląsk 136, 145, 148, 163, 191 
Święcianowo 124

Tokara (rzeka) 76, 139 
Tokary (Deutschrode) 41, 44, 138, 199, 218, 

224, 225, 308, 317, 318 
Tychowo (Wendisch Tychów) 8, 9, 21, 41, 

95, 96, 102, 104, 105, 107, 111, 114, 
115, 130-133, 135, 137, 139, 140, 142, 
145, 148, 150, 151, 161, 162, 165, 168, 
172, 173, 182, 183, 191, 194, 195, 200, 
201, 218, 219, 224, 225, 234, 236, 270, 
300, 308, 309, 316, 318, 354 

Tychowo k. Białogardu 219 
Tychówko k. Połczyna Zdroju 219, 225

Ugacie (F. Ujatzthal) 197, 198, 246-248, 
268, 270, 348, 351 

Ustka 7, 8, 308, 348 
Uzbekistan 328

Waliszewo 111 
Wargienen k. Królewca 220 
Warginie (Stadthof, Waldhof) 111, 200, 

201, 220, 224, 225 
Warszawa 13, 221
Warszkowo (Alt Warschow) 9, 13, 19, 22, 

49, 52, 55, 60, 69, 110, 112, 114-117, 
122, 127, 128, 130, 132-134, 139, 146- 
148, 150-152, 157-161, 168, 171, 172, 
174, 183, 189, 198, 201, 220, 221, 224, 
309, 310, 348

Warszkówko (Neu Warschow) 138, 139, 148, 
154,157, 200, 221, 224, 225, 310, 311 

Warta (rzeka) 156, 163 
Wehlau 220 
Węsiory 165 
Wielin 194
Wielkopolska 123, 136, 145, 148, 163, 321 
Wieprza (Wipper) (rzeka) 7, 8, 17-19, 25- 

27, 33, 34, 38, 41-47, 49-53, 56, 57,
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64, 79, 80, 96, 97, 109, 110, 112-115, 
117, 119, 121, 122, 124, 132, 134, 136, 
138-140, 143, 149, 157, 158, 161, 163, 
168, 170-173, 176, 216, 218, 238, 244, 
329, 331, 334, 345, 347-349, 352 

Wilhelmshaven 290 
Wilno 320, 325 
Wisła (rzeka) 138, 163, 166 
Wolin 329, 336 
Wołyń 163
Wrocław-Szczytniki 138 
Wrzesowo 42-44, 59
Wrześnica (Freetz) 8, 9, 19-23, 41-45, 49, 

52, 54, 55, 60, 69, 76, 79, 85, 97, 104, 
107, 112, 115-118, 128-130, 132, 135, 
148, 153, 168-170, 173-175, 183, 189, 
199, 201, 221, 224, 234, 236, 267, 311, 
313, 316, 318, 329, 331, 334-336, 348, 
349, 352, 354

„Wrześnickie Kurhany” 75, 119, 346, 352, 
356

Wrześniczka (Freetzer Mühle) (rzeka) 198, 
345

Wszędzień 236 
Wyspy Duńskie 173 
Wyszkowo (Sigurdshof) 102-105

Ziemia Chełmińska 158 
Ziemia Nadnotecka 148 
Ziemia Sławieńska 13, 20, 114, 193, 268, 

328, 334
Zofiówka k. Puław 210

Żabno (Besower Katen, Fichtkaten, Segen
berg) 131, 198-200, 222, 224, 314, 317 

Żegocino 194
Żukowo Sławieńskie (Suckow) 9, 19, 22, 

37, 41^4, 48, 92, 93, 98, 99, 102, 104, 
107, 112, 114-116, 130, 131, 138, 139, 
142, 147, 148, 164, 165, 173, 175, 183, 
189, 194, 200, 201, 222-225, 234, 236, 
238-240, 242, 243, 249, 270, 314-318, 
348, 350, 354, 355 

Żukowo, gm. Brojce 223 
Żukowo, gm. Czersk 223 
Żukowo, gm. Suchań 223 
Żukowo, gm. Żukowo 223 
Żukowo Morskie 222, 223 
Żuków, gm. Przelewice 223 
Żukówko (Neu Suckow) 42, 54, 198, 238 
Żydowo 189, 194
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Fundacja „Dziedzictwo” powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem jest 
szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych Ziemi 
Sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częściąjest 
dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu 
i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i 
upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu działalności 
konserwatorskiej, wspieraniu władz lokalnych w aktywnej ochronie 
dziedzictwa kulturowego i włączania go w życie społeczne mieszkańców, 
prowadzeniu działalności popularyzującej zabytki i krajobraz kulturowy 
oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem 
nacisku na kształtowanie świadomości historycznej i szacunku dla 
świadectw przeszłości. Tak sformułowane cele mogą być realizowane tylko 
dzięki subwencjom, darowiznom, spadkom, zapisom, świadczeniom 
Fundatorów.
Od 2002 roku Fundacja organizuje konferencje naukowe Historia i kultura 
Ziemi Sławieńskiej. Pierwsze dwie poświęcone były dziejom Sławna i 
najbliższej okolicy. Tematem trzeciej konferencji była historia gminy 
Postomino, a czwartej dzieje gminy Malechowo. Tom piąty poświęcony był 
dziejom wsi powiatu sławieńskiego - głównie z obszaru gminy Postomino. 
Tom szósty zawiera materiały z konferencji poświęconej historii gminy 
Darłowo. Obecny - siódmy tom - obejmuje część materiałów z konferencji, 
która poświęcona była dziejom gminy Sławno i odbyła się w Warszkowie w 
październiku 2007 roku. W przygotowaniu znajdują się materiały z 
konferencji w Iwięcinie, która odbyła się w czerwcu 2008 roku i 
poświęcona była historii gminy Sianów, a także teksty dotyczące 
krajobrazów gminy Sławno (druga część materiałów z konferencji w 
Warszkowie z 2007 roku).
W czerwcu 2009 roku w Polanowie odbędzie się dziewiąta konferencja 
poświęcona dziejom Polanowa i gminy Polanów.

* * *
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