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Wypełnić pustkę
- przywracanie wymazanego 
dziedzictwa kulturowego
- kilka uwag wprowadzenia

Jan Sroka (Sławno), Włodzimierz Rączkowski (Poznań)

U progu lat 90. XX wieku Sławieński Dom Kultury i Fundacja 
„Dziedzictwo” rozpoczęły szereg działań mających na celu przybliżenie dzi
siejszym mieszkańcom Sławna i Ziemi Sławieńskiej bogatej historii, zarówno 
tej dawnej, jak i najbliższej. Przez kilka wieków Ziemia Sławieńska leżała 
w granicach różnych państw niemieckich, np. Marchia Brandenburska, 
Prusy czy III Rzesza (por. Lindmajer 1994). Ludność polska, która tu za
mieszkała po 1945 roku, niewiele o przeszłości miasta i jego okolic wie. Pra
wie cały okres po II wojnie światowej to czas świadomego, wręcz z pre
medytacją dokonywanego wymazywania istotnych fragmentów historii 
Ziemi Sławieńskiej. To usuwanie historii miało różne wymiary. Polegało 
m.in. na pomijaniu pewnych zjawisk w podręcznikach historii, eksponowaniu 
zjawisk, które nie miały większego znaczenia, dopuszczaniu lub nawet celo
wym niszczeniu trwałych śladów niemieckiego dziedzictwa kulturowego. 
Taka polityka władz państwowych doprowadziła do nieodwracalnych 
zniszczeń w sferze pozostałości materialnych, jak i ukształtowania kale
kiej wiedzy o przeszłości Pomorza (i szerzej tzw. Ziem Odzyskanych). Nowych 
interpretacji wymaga historia niemieckiego okresu Sławna, ale nie tylko. 
Również okres PRL to czas wykorzystywania historii do celów społeczno- 
-politycznych. Tak więc i dla tego okresu w dziejach potrzebne są nowe py
tania badawcze, ustalenia i interpretacje.

Podjęte przez Fundację i Dom Kultury działania mają na celu pokazanie 
żyjących i tworzących tu wcześniej ludzi, pokazanie historii małej ojczyzny 
nowym mieszkańcom. Świadomość tradycji jest nieodzownym elementem 
poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, a tym samym pewnego komfortu
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życia. I nie najważniejszy jest tu aspekt materialny, lecz właśnie aspekt 
świadomościowy. Zatem edukacja odgrywa w tym procesie najważniejszą 
rolę. Należy na nowo odkryć przeszłość Ziemi Sławieńskiej, ludzi z tej 
przeszłości, „przywrócić” do życia zabytki. Jest to proces bardzo trudny 
i długi. Można wręcz powiedzieć, że jest to rodzaj pracy organicznej. 
W pierwszym etapie są to badania naukowe wykorzystujące dotychczas 
pomijane materiały źródłowe, a z drugiej strony jest to transmisja takiej no
wej wiedzy do mieszkańców Sławna i okolic.

W tym zespole działań mieszczą się wystawy, publikacje, konferencje 
naukowe, jak również imprezy historyczno-rekreacyjne. Fundacja była orga
nizatorem kilku wystaw archeologicznych pokazujących życie na Ziemi Sła
wieńskiej we wczesnym średniowieczu {Zanim powstało Sławno, Archeolo
gia od kuchni, Zanim powstało Sławno 2). Wystawy dawnych zdjęć 
pozwoliły współczesnym sławnianom zobaczyć, jak wyglądało miasto przed 
1945 rokiem - zniszczone w wyniku działań wojennych i późniejszych (wy
stawa w trzech częściach pt. Przemija postać świata - 1992, 1994, 1995).

Z inicjatywy obu instytucji powstało szereg prac historycznych, łącznie 
z monografią miasta Dzieje Sławna (Lindmajer 1994). Ukazujący się od 1992 
roku rocznik Dorzecze jest miejscem publikowania materiałów o przeszłości 
Ziemi Sławieńskiej.

Od ośmiu lat na wczesnośredniowiecznym grodzisku we Wrześnicy odby
wa się festyn archeologiczny przygotowywany przez studentów archeologii 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W formie zabawy, poka
zów walk, dawnych sprzętów i wyrobów jego uczestnicy mogą zapoznać się 
z życiem mieszkańców tych ziem sprzed ponad tysiąca lat. Od roku 2002 tuż 
przed festynem w Sławieńskim Domu Kultury organizowane są warsztaty 
dla dzieci i młodzieży, które przygotowują młodych mieszkańców Sławna 
i okolic do aktywnego uczestnictwa w Sobocie na grodzisku.

Bardzo istotnym aspektem tych działań na rzecz „wypełniania pu
stek” jest dostrzeżenie walorów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, 
który zachował się jeszcze na Ziemi Sławieńskiej. Ten krajobraz jest swego 
rodzaju syntezą różnych działań człowieka od tysięcy lat, w tym również 
okresów niemieckich. Warto chronić ten krajobraz, ale podstawowym wa
runkiem jest również wzbudzenie takiej świadomej potrzeby. Ten kierunek 
działań znalazł wyraz w próbie utworzenia Parku kulturowego „Wrześnic- 
kie kurhany” (Rączkowski, Sroka 2002). W projekcie działań związanych 
z jego utworzeniem istotny nacisk położony został na budowanie świadomo
ści potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego, w tym niemieckiej tradycji 
zabudowy wsi z przełomu XIX i XX wieku.

Ważną rolę w procesie poznawania przeszłości mają konferencje nau
kowe. Pierwsza odbyła się w roku 1992 z okazji 675. rocznicy lokacji Sław
na, a referaty wydano drukiem w numerze drugim rocznika Dorzecze.
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W 2001 roku powstał pomysł organizowania dorocznych konferencji, którym 
nadano ogólny tytuł Sławno - kultura i historia. Pierwsza odbyła się 
w kwietniu 2002 roku pod kierownictwem naukowym profesora Wojcie
cha Łysiaka. Pokonferencyjna publikacja nosiła tytuł Sławno i Ziemia 
Sławieńska. Historia i kultura (Łysiak 2002). Druga konferencja odbyła 
się w dniach 25 i 26 kwietnia 2003 roku w auli sławieńskiego Liceum 
Ogólnokształcącego. Była ona kontynuacją rozpoczętego rok wcześniej 
cyklu. Referaty wygłoszone zarówno w 2002 roku, jak i na drugiej konferen
cji dotyczyły przeszłości Sławna i Ziemi Sławieńskiej. Stąd redaktorzy 
obecnej publikacji postanowili nawiązać do tytułu sprzed roku i numeracji 
tomów.

Organizator II Konferencji Fundacja „Dziedzictwo” składa serdeczne po
dziękowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie za 
współfinansowanie sympozjum i publikacji. Podziękowania składamy także 
na ręce dyrektora Liceum Ogólnokształcącego mgr Marka Szczepańskiego za 
umożliwienie odbycia konferencji w auli Liceum i pomoc w jej organizacji 
oraz mgr Brygidzie Jerzewskiej za przygotowanie większości materiałów 
w języku niemieckim.
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Stałość w zmienności - osadnictwo 
z przełomu er w Warszkowie

Tomasz Kasprowicz (Poznań)

1. Z historii badań archeologicznych 
w rejonie Warszkowa

Przystępując do omówienia śladów osadnictwa w okolicach 
Warszkowa na przełomie er, czyli w młodszym okresie przedrzymskim 
(koniec II wieku p.n.e. - początek I wieku n.e.) i w okresie wpływów 
rzymskich (początek I wieku n.e. - IV wieku n.e.), nie można pominąć 
dziejów badań tego terenu. Ich początki sięgają roku 1916, kiedy to na 
polu pomiędzy wsią a kolonią Warszkowo odkryto grób z brukiem ka-

stan. 4
stan. 27|

stan. 26

[stan. 301
O s.rV

Rye. 1. Lokalizacja stanowisk archeologicznych z przełomu er w okolicach Warszkowa
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miennym (rye. 1). Po tym przypadkowym odkryciu w roku 1929 przystą
piono do systematycznych badań wykopaliskowych cmentarzyska (Warsz- 
kowo stan. 4), które trwały, z przerwami, do 1933 roku. Badania te 
prowadził kapitan Diether-Dennies von Kleist (por. Rączkowski 2002). 
Ich plonem było odkrycie 10 grobów z wczesnej epoki żelaza (700 p.n.e.- 
—400 p.n.e.) oraz 234 grobów z młodszego okresu przedrzymskiego 
i wczesnego okresu wpływów rzymskich, czyli ogólnie mówiąc, datowa
nych na czasy od II wieku p.n.e. do II wieku n.e. Wyniki tych badań były 
częściowo publikowane przez D. von Kleista (1933; 1955), D. Bohnsacka 
(1938) oraz M.D. i R. Wołągiewiczów (1964), a pełne opracowanie całego 
cmentarzyska wyszło spod pióra Ryszarda Wołągiewicza w 1966 roku 
(Wołągiewicz 1966).

Kolejne badania archeologiczne na interesującym nas obszarze to do
piero rok 1982. Były to badania powierzchniowe prowadzone w ramach 
ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP - por. Ja- 
skanis 1996). W ich trakcie stwierdzono ślady dość intensywnego osad-

Warszkowo stan. 26

Ryc. 2. Warszkowo, stan. 26. Plan zbiorczy obiektów archeologicznych
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nictwa z różnych okresów pradziejów (Tablica I: A) na wschód i połu
dniowy wschód od Warszkowa, w niewielkiej odległości od znanego już 
cmentarzyska. Badania powierzchniowe, ograniczające się do zebrania 
i zarejestrowania ruchomego materiału archeologicznego, mogą dać tylko 
bardzo ogólny pogląd na zasięg, chronologię i charakter osadnictwa pra
dziejowego. Szczegółowych informacji mogą dostarczyć jedynie badania 
wykopaliskowe. Toteż w roku 1984 ekspedycja Instytutu Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierownictwem Włodzimierza 
Rączkowskiego, rozpoczęła prace archeologiczne w pobliżu rozległej piaś- 
nicy zlokalizowanej na południowy wschód od cmentarzyska, gdzie 
w trakcie badań AZP zarejestrowano stanowisko oznaczone jako Warsz- 
kowo stan. 26 (ryc. 2). W krawędziach piaśnicy widoczne były ślady 
zniszczonych obiektów archeologicznych i w miejscach tych założono kil
ka wykopów. Ich efektem było odkrycie pozostałości osady, mniej więcej 
współczesnej cmentarzysku. Wyniki były na tyle zachęcające, że w roku 
1985 rozpoczęto na tym stanowisku, na południowy wschód od piaśnicy, 
badania szerokopłaszczyznowe, które trwały do roku 1987. Przebadano 
około 9 arów i zarejestrowano około 230 obiektów archeologicznych, 
z czego większość pochodziła z osady współczesnej cmentarzysku, 33 
obiekty z okresu wczesnośredniowiecznego (VI-XIII wiek n.e. - por. 
Szymczak 1995) i 1 z wczesnej epoki żelaza.

Kolejnym stanowiskiem, na którym przeprowadzono badania wyko
paliskowe, było Warszkowo stan. 27 (ryc. 3), położone na północny 
wschód od stan. 26. Prace trwały tam od 1989 do 1991 roku. Poprzedzone 
były wierceniami przeprowadzonymi w 1987 roku. Łącznie zbadano ob
szar 12 arów, rejestrując 357 obiektów archeologicznych, spośród których 
dwa obiekty to wczesnośredniowieczne groby szkieletowe (Brzostowicz 
2003), a pozostałe wiązać można z młodszym okresem przedrzymskim 
i okresem wpływów rzymskich (Rezler 1993).

W latach 1990-1991 prowadzono badania na stanowisku 30 (ryc. 4). 
Zbadano 7,5 ara, rejestrując 160 obiektów archeologicznych, spośród któ
rych 97 datowanych jest na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów 
rzymskich, 36 na wczesną epokę żelaza i 1 na młodszą epokę kamienia 
(4500 p.n.e.-1800 p.n.e.).

Stanowiska o których mowa, o ile można sądzić na podstawie ich zba
danych części, leżą w odległości 350—400 metrów od siebie i zajmują ge
neralnie niewielkie wyniesienia terenu na wschodniej krawędzi doliny 
rzeki Wieprzy. Taka lokalizacja, na pograniczu doliny rzecznej i terenów 
położonych wyżej, sprzyjała zarówno bezpieczeństwu - teren nie zalewa
ny w czasie powodzi, jak i eksploatacji terenów zróżnicowanych pod 
względem zasobów naturalnych.
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Warszkowo stan. 27
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Ryc. 3. Warszkowo, stan. 27. Plan zbiorczy obiektów archeologicznych

2. Kwestie datowania odkrytych reliktów osad

Podstawowym zadaniem podczas analizy wszelkich materiałów 
pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych jest umiejscowienie ich 
w czasie. Zadanie to realizuje się na wiele różnych sposobów: analizując 
stratyfikację poziomą i pionową obiektów archeologicznych, czyli ich 
wzajemne relacje na zasadzie starszy - młodszy, opisując i porównując 
ruchomy materiał archeologiczny, taki jak: fragmenty ceramiki, ozdoby, 
broń itp., a także stosując różnorodne metody fizyczne, np. datowanie 
metodą radiowęglową.

Dla interesującego nas odcinka pradziejów, czyli szeroko rozumianego 
przełomu er, stosunkowo dobrze rozwinięta jest metoda ustalania chro
nologii oparta na analizie materiału ruchomego i zsynchronizowaniu go 
z podobnymi zespołami, w których znaleziono tzw. „importy” rzymskie,
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Warszkowo stan. 30

Ryc. 4. Warszkowo, stan. 30. Plan zbiorczy obiektów archeologicznych

czyli zabytki pochodzące z terenów Imperium Rzymskiego lub będących 
pod jego wpływami. Ich datowanie oparto na źródłach - pisanych, archeo
logicznych czy też ikonograficznych. Metoda ta jest skuteczna w wypad
ku stanowisk z obiektami archeologicznymi zawierającymi zespoły róż
norodnych zabytków, głównie metalowych, takich jak ozdoby, broń itp. 
I z takimi zespołami mamy do czynienia na przykład na cmentarzysku 
w Warszkowie, gdzie oprócz ozdób i broni znajdowano liczne, w całości 
zachowane naczynia. Natomiast jeśli chodzi o osady, to sytuacja przed
stawia się inaczej. Głównym, a czasami jedynym rodzajem zabytku pozo
staje ceramika, zazwyczaj silnie rozdrobniona i w wielu wypadkach okre
ślenie form naczyń, z których pochodzi okazuje się niemożliwe lub bardzo 
utrudnione. Dodatkowo, w odróżnieniu od materiałów archeologicznych 
zawartych w grobach, które zostały złożone zazwyczaj jednorazowo i w 
tym samym czasie, zespoły zabytków w obiektach osadowych noszą cha
rakter przypadkowy, nieintencjonalny; powstawały zazwyczaj, szczegól
nie na osadach dłużej użytkowanych, w dłuższym okresie i mogą być
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niejednorodne, tzn. obiekty młodsze mogą zawierać materiały starsze 
(np. Urbańczyk 1986; 1995).

W związku z powyżej opisaną sytuacją datowanie osad zawsze nastręcza 
dużych trudności. I nie chodzi tu o ogólne ramy czasowe, bo te można ze sto
sunkowo wysokim prawdopodobieństwem ustalić, analizując nawet drobne 
fragmenty naczyń, ich technologię wykonania, mikromorfologię czy zdobnic
two. Problem pojawia się przy próbach ustalenia pozycji chronologicznej po
szczególnych obiektów, ich współwystępowania w jednej czasoprzestrzeni. 
A bez tych ustaleń trudno mówić o rekonstrukcjach budynków, rozplano
waniu osad, wydzielaniu stref gospodarczych czy mieszkalnych, wreszcie 
o zmianach, jakie zachodziły w okresie funkcjonowania osady.

Warszkowo stan. 26 Warszkowo stan. 27

Warszkowo stan. 30

| - obiekty z materialem ruchomym

- obiekty bez materiału ruchomego

Ryc. 5. Obecność materiału ruchomego w obiektach archeologicznych na poszczególnych
stanowiskach

Dodatkowo w wielu obiektach archeologicznych brak jest jakiegokol
wiek materiału archeologicznego (ryc. 5). Ich jednoczasowość z innymi 
obiektami można określić jedynie w przybliżeniu, na podstawie porówna
nia cech ich wypełnisk, położenia w przestrzeni czy też wreszcie funkcji, 
jaką mogły pełnić w jakimś szerszym układzie - ziemiance, chacie słupo
wej itd.
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Do dyspozycji pozostają jeszcze inne metody datowania, na przykład 
metoda radiowęglowa. Niestety w latach 80., gdy pobrano próbki z obiek
tów ze stanowiska 26 w Warszkowie, laboratoria nie dysponowały jeszcze 
tak dobrym sprzętem jak obecnie i wyniki analizy obarczone były znacz
nym błędem, sięgającym nawet stu lat. Dlatego też wyniki datowania ra
diowęglowego mogły wówczas posłużyć jedynie do potwierdzenia chrono
logii ustalonej na podstawie analizy ceramiki.

Wszystkie przedstawione wyżej problemy dotyczą również trzech osad 
odkrytych w Warszkowie (ryc. 6). Ich chronologię ustalono głównie, opie
rając się na ceramice z wykorzystaniem stratyfikacji poziomej i pionowej 
oraz, w niewielkim stopniu, bazując na wynikach datowania radiowęglo
wego. W bardzo wielu wypadkach datowanie nawet w całości zrekonstru
owanych form naczyń jest mało precyzyjne i czasami obejmuje nawet 
okres kilkudziesięciu lat, w których takie formy mogły występować.

WARSZKOWO ST. 26
Datowanie ceramiki i próbek węgla drzewnego metodą 04

Ceramika

/ - faza III

WM - obiekt, z którego pobrano próbkę do analizy Cl4

Obiekt Data Dota
kalibrowana

22 160 p.n.e. +/- 40 170. 150, I20 p.n.e.
25 440 p.n.e. +/- 70 410 p.n.e.
53 360 p.n.e. +/- 70 390 p.n.e.

100 I40n.e. +/-40 220 n.e.
161 460 p.n.e. +/- 80
177 I80 p.n.e. +/- 80

500 400 300 200 100 
p.n.e.

200 300 400

Ryc. 6. Datowanie osady w Warszkowie stan. 26 przy wykorzystaniu analizy ceramiki 
i chra»Qmetrii radiowęglowej. Wszystkie datowania radiowęglowe zostały wykonane w La

boratorium w Gliwicach
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Wśród ceramiki na stanowiskach w Warszkowie wyróżnić można trzy 
wyodrębniające się fazy:

1) faza najstarsza - obejmuje w zasadzie I wiek p.n.e. oraz początek 
I wieku n.e. Jako przykład tak datowanych materiałów można podać ku
bek (ryc. 7: 1) i misę (ryc. 7: 3) z obiektu 48 na stanowisku 26 oraz frag
menty wylewów naczyń ze stanowiska 27, o krawędziach pogrubionych, 
odchylonych na zewnątrz i „ściętych” (ryc. 8: 1—4), czasami wielokrotnie, 
która to cecha uważana jest za charakterystyczną dla tego okresu (Dą
browska 1988). Wylewy pogrubione i wielokrotnie ścięte występują we 
wszystkich trzech osadach, najliczniej na stanowisku 26, ale w wielu wy
padkach jako materiał tzw. „luźny”, czyli znaleziony poza zwartymi ze
społami - obiektami archeologicznymi.

2) faza środkowa - datowana jest ogólnie na koniec I wieku n.e. i II 
wiek n.e. Ceramikę poświadczającą jej istnienie zarejestrowano zarówno 
na stanowisku 26 (ryc. 7: 2) w obiekcie 25 (por. Wołągiewicz 1993), jak 
i na stanowisku 27 (ryc. 8: 5) w obiekcie 136 (por. Wołągiewicz 1993).

Ryc. 7. Warszkowo, stan. 26. Wybór naczyń ceramicznych
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Ryc. 8. Warszkowo, stan. 27. Wybór naczyń ceramicznych

3) fazę najmłodszą - synchronizować można z III wiekiem n.e. Jest 
ona najbardziej wyraźna na stanowisku 26. Ceramika z tej fazy odróżnia 
się zdecydowanie od ceramiki z faz wcześniejszych technologią wykona
nia, jak i formą naczyń. Do fazy tej ze stanowiska 26 zaliczono naczynie 
baniaste z obiektu 177 (por. Machajewski 1992) (ryc. 7: 5) i naczynie mi- 
sowate (ryc. 8: 4) z obiektu 38 (por. Machajewski 1982; 1992). Natomiast 
na stanowisku 27 nie zaobserwowano w ceramice cech jednoznacznie 
wskazujących na tę fazę, natomiast występują naczynia o szerokiej chro
nologii, generalnie obejmującej pierwsze trzy wieki naszej ery (ryc. 8: 
6-9) (por. Wołągiewicz 1993), które można wiązać zarówno z fazą środ
kową, jak i najmłodszą.

W kilku przypadkach mamy do czynienia z nakładaniem się obiektów 
na siebie, tzn. z wyraźną relacją starszy - młodszy. Dotyczy to szczególnie 
stanowiska 26 i obiektów zawierających ceramikę fazy najstarszej. Ce
ramika w tych obiektach nie różni się od siebie i poza stwierdzeniem, że 
jeden obiekt jest starszy od drugiego, niewiele można wnieść na tej pod
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stawie do uściślenia chronologii całej osady. Poza jednym wyjątkiem - 
obiektem 85 (ognisko dymarskie) wyraźnie założonym na wcześniejszym 
obiekcie datowanym na fazę starszą, a właściwie na jej młodszy odcinek, 
czyli na sam przełom er.

Kilka słów należałoby poświęcić datowaniu radiowęglowemu. Wyniki 
analiz podane w tabeli (ryc. 6) w zasadzie potwierdzają to, co udało się 
ustalić na podstawie cech charakterystycznych ceramiki. Można by więc 
wiązać obiekt 22, 177 i 218 z fazą najstarszą obiekt 209 być może z fazą 
środkową a obiekt 100 z fazą najmłodszą. Można by, gdyby nie wyniki 
próbek z obiektów 25, 53 i 161. Odbiegają one bowiem drastycznie od po
zostałych, a w szczególności od materiału archeologicznego zarejestrowa
nego w tych obiektach — z fazy najstarszej w obiekcie 161 i z fazy środko
wej w obiekcie 25. Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia 
z pozostałościami znacznie starszego osadnictwa, którego ślady, w postaci 
fragmentów ceramiki, były rejestrowane na trzech omawianych osadach. 
W związku z powyższym daty radiowęglowe można jedynie uznać za daty 
graniczne oznaczające, że obiekt nie może być starszy niż ta data, nato
miast może być młodszy.

Podsumowując, na osadach z przełomu er odkrytych w Warszkowie, 
szczególnie na stanowiskach 26 i 27, widoczna jest ciągłość zasiedlenia od 
przełomu II/I wieku p.n.e. do III wieku n.e. Oczywiście ciągłość zasiedle
nia rozumiana jako ciągłość datowania ceramiki, co nie musi być równo
znaczne z nieprzerwanym użytkowaniem danego terenu, gdyż, jak 
wspomniano uprzednio, ceramika jako element datujący nie jest zbyt 
precyzyjna i nie musi odzwierciedlać przerw w użytkowaniu osady.

3. Zabudowa osad w Warszkowie

Próbując, na podstawie wyników badań archeologicznych, wy
obrazić sobie konstrukcję budynków, a szerzej całej zabudowy, należy li
czyć się z tym, że jest to tylko próba, propozycja przedstawienia dawnego 
zagospodarowania przestrzeni i może ona tylko w ograniczonym stopniu 
odzwierciedlać przeszłość. Wpływ na to ma zakres przeprowadzonych ba
dań, stan zachowania pozostałości po osadzie, możliwość określenia, któ
re z obiektów pochodzą z tego samego czasu, a także powiązanie ich 
w pewne układy funkcjonalne, czyli budynki mieszkalne i gospodarcze, 
jamy zasobowe itd. Istotne znaczenie ma tutaj możliwość dokonania po
równań z zabudową innych datowanych na ten sam odcinek dziejów osad 
z Pomorza (Kobyliński 1988; Machajewski 1980; Przewoźna 1965; 1971; 
Sajkowska 1977; Skowron 1979; Wołągiewicz 1961). Oczywiście nie miej
sce tutaj na szczegółową analizę wszystkich dostępnych danych, gdyż
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przekroczyłoby to ramy niniejszego artykułu, ale na kilka aspektów nale
żałoby zwrócić uwagę.

Spoglądając na plany zbiorcze obiektów, szczególnie na stanowiskach 
26 (ryc. 2) i 27 (ryc. 3), z łatwością można zauważyć strefy koncentracji 
obiektów oddzielone od siebie obszarami mniej intensywnie wykorzysta
nymi. I nie jest w tym wypadku istotna funkcja poszczególnych obiektów, 
a raczej sposób kształtowania przestrzeni osadniczej - wyraźnie oddzie
lone od siebie koncentracje („gniazda”) obiektów. Taki sposób budowy 
osad był, według rzymskiego historyka Tacyta, charakterystyczny dla 
Germanów. W swym dziele Germania (Tacyt 1957) pisze on, że Germanie 
budując swe siedziby, nie znosili wprost bliskiego sąsiedztwa i ich wsie 
przypominają raczej zespoły wyraźnie wydzielonych, oddalonych od sie
bie gospodarstw. Oczywiście nie oznacza to, że mieszkańców okolic 
Warszkowa na przełomie er natychmiast nazywać należy Germanami. 
Tacyt znał lepiej plemiona położone bliżej Cesarstwa, z którymi Rzymia
nie utrzymywali częstsze kontakty, czy to pokojowe, czy też militarne, 
i pisząc o całej Germanii, czyli również o terenach Pomorza, rozszerzał 
cechy tam obserwowane na cały ten obszar. Jednak bardzo duże podo
bieństwo kultury materialnej i podobny poziom rozwoju gospodarczego 
na całym tym obszarze mogą sugerować, że opisana przez Tacyta cecha 
dotycząca zabudowy może dotyczyć również społeczności zamieszkują
cych osady w Warszkowie.

Na osadzie Warszkowo 26 widoczne są dwie takie strefy, na połu
dniowym wschodzie (Tablica II: A) i północnym zachodzie (Tablica III: A). 
Znaczna liczba obiektów w obu strefach wynika z metodyki badań tere
nowych zastosowanej w trakcie prac wykopaliskowych i niekoniecznie 
musi odpowiadać liczbie odrębnych struktur funkcjonujących w przeszło
ści. Obiekty tam zarejestrowane tworzą spągową, dolną, część dużych, 
zbliżonych do czworokątów obiektów, silnie zagłębionych w podłoże, z to
warzyszącymi im, nieregularnie rozmieszczonymi śladami po słupach. 
Najprawdopodobniej mamy w tym wypadku do czynienia z pozostało
ściami po dużych budynkach mieszkalnych, bądź mieszkalno-gospodar
czych, współczesnych sobie, datowanych na podstawie znalezionej w nich 
ceramiki na fazę najstarszą, a właściwie na jej schyłek, czyli na przełom 
I wiek p.n.e./I wiek n.e. Na podstawie zachowanych elementów, nie moż
na jednoznacznie zrekonstruować kształtu budynków, sposobu wykona
nia ścian i dachu. Prawdopodobnie cała konstrukcja oparta była na słu
pach lub nimi wzmocniona.

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na stanowisku 27. Tutaj 
również można zaobserwować wyraźnie wyodrębniające się strefy - 
w części północno-wschodniej zbadanego obszaru oraz w samym centrum. 
Również w tych strefach możliwe jest wyróżnienie budynków, ale od
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miennych od tych ze stanowiska 26. O ile uprzednio mieliśmy do czynie
nia z zabudową zagłębioną o nieznanej konstrukcji ścian, to tutaj wy
raźnie widoczne są konstrukcje naziemne — ciągi śladów po słupach — 
tworzące zazwyczaj czworokątne układy, czasami z ewentualnymi we
wnętrznymi podziałami. W budynku zarejestrowanym w części północno- 
-wschodniej (Tablica IV: A) zaobserwowano wyraźne, liczne ślady po nie
wielkich słupkach obok znacznie większych — widomy znak, że ściany bu
dynku zrobione były z plecionki, zapewne wzmocnionej gliną, a całość, 
łącznie z dachem, wspierała się na słupach o znacznie większych rozmia
rach. Podobne układy wydzielić można w strefie środkowej (Tablica V: A). 
Tutaj jednak brak śladów plecionki, natomiast wielkość śladów po słu
pach wskazywać może na zastosowanie konstrukcji sumikowo-łątkowej - 
pionowe słupy (łątki), z wyżłobionymi pionowo rowkami (pazami), w któ
rych umieszczano poziome elementy konstrukcyjne ścian (sumiki). Dato
wanie tych zespołów, jak już wcześniej wspomniano, nie jest pewne, ale 
wydaje się, biorąc pod uwagę ogólne cechy znalezionej w nich ceramiki, 
że można je wiązać z fazą środkową, czyli z końcem I wieku n.e. i pierw
szą połową II wieku n.e.

Poza wyżej wzmiankowanymi strefami, na obydwu stanowiskach, wy
stępują ślady po zabudowie o różnorodnym charakterze: jamy o zróżnico
wanej wielkości - od niewielkich pozostałości po słupach aż po duże 
obiekty, być może fragmenty budynków częściowo zagłębionych w podło
że. Chronologicznie wydają się one, w większości wypadków, starsze od 
omówionych wyżej i można je umiejscowić w I wieku p.n.e. (szczególnie 
obiekty zarejestrowane na osadzie Warszkowo 26). Oczywiście wiele 
z tych obiektów pozbawionych jest jakiegokolwiek materiału ruchomego 
i jednoznaczne określenie czasu ich użytkowania jest po prostu niemoż
liwe.

Również na obu osadach, poza strefami skupień obiektów, występują 
obiekty o stosunkowo pewnym przeznaczeniu gospodarczym - paleniska 
i piece. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy były one współczesne sąsia
dującym budynkom. Pewną wskazówką może być sytuacja zanotowana 
na stanowisku 26, gdzie ognisko dymarskie (obiekt 85) założone zostało 
na pozostałościach budynku w strefie południowo-wschodniej, a jednocześ
nie ceramika znaleziona w jednym z palenisk na północy (obiekt 25 -Ta
blica VI: A) wskazuje na fazę środkową, czyli na koniec I/II wieku n.e. 
Być może należałoby zsynchronizować te dwa zjawiska i wydzielić na 
stanowisku 26 w tym czasie rodzaj „strefy gospodarczej”. Oczywiście nie 
mając pewności co do datowania innych obiektów, jak i zdając sobie 
sprawę, że dysponujemy informacjami o niewielkim fragmencie osady, 
nie można wykluczyć funkcjonowania w tym samym czasie w pobliżu 
obiektów mieszkalnych, ale pewne przesunięcie, jeśli chodzi o funkcję
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obiektów, wydaje się dość wyraźne. Na stanowisku 27, chociaż rozmiesz
czenie obiektów wygląda podobnie, to bliższe określenie czasu ich funk
cjonowania jest niestety niemożliwe (Tablica VII: A).

Także poza strefami intensywnego występowania obiektów, na sta
nowisku 26, zarejestrowano jeszcze jeden wyraźny układ. Jest to dosko
nale rozpoznawalna chata wsparta na sześciu słupach, o sumikowo- 
-łątkowej konstrukcji ścian, z paleniskiem wewnątrz (Tablica VIII: A). 
Datować go można na najmłodszą fazę, czyli na koniec II wieku n.e. i po
czątek wieku III n.e. Być może z tego samego czasu pochodzą niektóre 
z wydzielonych obiektów na stanowisku 27, ale ze względu na wzmian
kowane już trudności w precyzyjnym datowaniu nie jest możliwe ustale
nie, które z nich mogły by być ewentualnie włączone do tej fazy.

Podsumowując, na stanowisku 26 można z dość dużym prawdopodo
bieństwem wydzielić cztery główne fazy zabudowy:

1) faza I - datowana generalnie na I wiek p.n.e., w której występują 
głównie obiekty zagłębione, pozostałości być może półziemiankowych bu
dynków mieszkalnych i gospodarczych;

2) faza II - związana z wydzieleniem dwóch stref na północnym za
chodzie i południowym wschodzie, w której dominującą pozycję zajmują 
dwa duże, prawdopodobnie wielopomieszczeniowe, budynki z bliżej nie
określoną liczbą towarzyszących im jam gospodarczych, datowane na ko
niec najstarszej fazy ceramiki, czyli na schyłek I wiek p.n.e. i początek 
I wiek n.e.;

3) faza III - datowana na schyłek I wiek n.e. i II wiek n.e., do której 
zaliczyć można ognisko dymarskie i związane z nim obiekty zawierające 
resztki żużla i materiału konstrukcyjnego ogniska, samodzielne paleni
ska i zapewne jakąś część zarejestrowanych na stanowisku jam;

4) faza IV - związana głównie z obiektem mieszkalnym z paleni
skiem wewnątrz oraz pojedynczymi innymi obiektami, najmłodsza, dato
wana ceramiką na schyłek II wiek n.e. i początek wieku III n.e.

Na stanowisku 27 sytuacja jest mniej czytelna. W ceramice notuje się 
cechy charakterystyczne zarówno dla okresu przed naszą erą jak i dla 
pierwszych wieków naszej ery. Uchwytne wydają się jednak pewne ten
dencje w porównaniu ze stanowiskiem 26: mniejszy udział cech charak
terystycznych dla najstarszej fazy ceramiki, czyli dla I wiek p.n.e. i po
czątków I wieku n.e., oraz zwiększona liczba elementów cechujących 
ceramikę młodszą datowaną mniej więcej od końca I wieku n.e. do około 
III wieku n.e.

Na stanowisku 30, najsłabiej zbadanym, uwidacznia się wzmocnienie 
cech ceramiki z I wieku p.n.e. przy minimalnym udziale ceramiki młodszej.

Jak widać z powyższych uwag, fazy chronologiczne ceramiki nieko
niecznie muszą odpowiadać fazom zabudowy osad. Faza najstarsza cera
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miki odpowiada co najmniej dwóm fazom zabudowy osady 26 - tyle aku
rat udało się wydzielić na podstawie analizy ceramiki i wzajemnych rela
cji obiektów. Oczywiście cały czas trzeba pamiętać, że pojęcia faz 
ceramiki czy faz zabudowy to pojęcia sztucznie utworzone na potrzeby 
opisania i przeanalizowania informacji uzyskanych podczas badań wyko
paliskowych. W rzeczywistości były to procesy ciągłe, bez ostro poprowa
dzonych granic, i w zasadzie niezależne, gdyż zmienność w ceramice nie 
musiała implikować zmian w zabudowie i odwrotnie! Zmienność opisana 
poprzez fazy ma tylko wskazywać na pewne tendencje i umiejscawiać 
pewne zjawiska w czasie tak dokładnie, jak to tylko jest możliwe.

Cóż więc wynika z powyższych uwag?
Najstarsze osadnictwo, związane z najstarszą fazą ceramiki (I wiek 

p.n.e.), notowane jest na trzech omawianych osadach, przy czym najin
tensywniejsze wydaje się na stanowiskach 26 i 30, charakteryzuje się 
głównie występowaniem jam o różnej wielkości, z których część mogła 
pełnić funkcję półziemianek mieszkalnych.

Nieco młodsze (koniec I wiek p.n.e. — początek I wieku n.e.), ale nadal 
mieszczące się w ramach najstarszej fazy ceramiki, jest najwyraźniej wy
odrębnione na stanowisku 26 - dwa duże, wieloczęściowe obiekty miesz
kalne w dwu strefach skupisk obiektów.

Kolejny etap użytkowania tego terenu (koniec I wieku n.e. - II wiek 
n.e.), związany ze środkową fazą ceramiki, to obiekty gospodarcze zakła
dane na pozostałościach poprzedniej zabudowy na stanowisku 26, brak 
śladów wyraźnego osadnictwa na stanowisku 30 i intensywna zabudowa 
stanowiska 27 budynkami słupowymi.

Najmłodszy (koniec II wieku n.e. - początek III wieku n.e.) manife
stujący się obiektem mieszkalnym na stanowisku 26 i, być może, nieokre
śloną liczbą obiektów na stanowisku 27 oraz zupełnym ich brakiem na 
stanowisku 30.

4. Stałość i zmienność - podsumowanie

Wszystko wskazywałoby na pewną stałość użytkowania określo
nego obszaru, szczególnie stanowisk 26 i 27, a jednocześnie na pewną 
zmienność w czasie, biorąc pod uwagę sposób zabudowy lub wręcz użyt
kowania - jako strefa mieszkalna bądź gospodarcza. Czy ta zmienność 
miała charakter rotacyjny, charakter pewnego cyklu zasiedlania i zmiany 
funkcji poszczególnych stanowisk, czy też odbywało się to w ramach jed
nego stanowiska ze zmianą zamkniętą w i ego obrębie? Próbą odpowiedzi 
na tak postawione pytanie może by/ńmpdllhlijpkcjonowan i a tego zespołu 
osad zaproponowany przez W. Rafo^owskm^Gp(1998). Autor uważa, że
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w danej jednostce czasu istniała jedna osada, a przenoszenie jej z miejsca 
na miejsce wynikało z przyczyn pozaekonomicznych, tzn. społecznych 
i/lub z sytemu wierzeń. O ile argumentacja dotycząca przyczyn zmian 
wydaje się przekonująca - terytorium „przynależne” do mieszkańców po
zostaje takie samo, a zmienia się tylko lokalizacja osad - to co do całko
witego przenoszenia osady z miejsca na miejsce można już mieć pewne 
wątpliwości. Przede wszystkim trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w 
danej jednostce czasu osadnictwo skupiało się w jednym i tylko w jednym 
miejscu. Materiał służący datowaniu, czyli ceramika, nie pozwala na tak 
szczegółowe określenie chronologii. Wydaje się, że mamy tutaj do czynie
nia z pewną zmianą intensywności i charakteru osadnictwa na poszcze
gólnych stanowiskach. Nie musiało przy tym dochodzić do całkowitego 
opuszczenia danego miejsca, a tylko do zmiany sposobu wykorzystywania 
go - na przykład z terenu mieszkalnego na gospodarczy. Niezależnie, jak 
rzecz się miała w rzeczywistości, faktem pozostaje jednak permanentna 
zmiana wyglądu i przeznaczenia w skali czasu pewnych części tego ze
społu osad - tytułowa stałość w zmienności.
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Beständigkeit und Unbeständigkeit
- Besiedelung in der Übergangsperiode der Zeitrechnung 
in Alt Warschow

Zusammenfassung

Archäologische Untersuchungen über die Jüngere Vorrömische Zeit (II. und 
I. Jh.) und der Zeit der römischen Einflüsse (I. - V, Jh. u.Z.) in der Umgebung von Alt 
Warschow, Gemeinde Schlawe, reichen bis in die Anfänge des 20. Jh. Die zufällige 
Entdeckung (1916) eines „Grabes mit Steinpflaster“ zog viele weitere Ausgrabungs
arbeiten nach sich. 1929 deckte man im Abschnitt 4 in Alt Warschow 10 Gräber aus
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der Frühen Steinzeit (VII—V. Jh. v.u.Z.) und 234 Gräber aus der Jüngeren Vorrömi
schen Zeit und der Zeit der römischen Einflüsse (I. und II. Jh. u.Z.) auf. Bis 1982 ruh
ten danach jegliche Ausgrabungen. Im Rahmen der Vorbereitungen zum Programm 
Landesaufnahme wurden in dem für uns interessanten Gebiet eine große Anzahl 
Quartiere aus verschiedenen Zeitabschnitten registriert. Besonders überraschend 
waren 3 Stellen aus der Jüngeren Vorrömischen Zeit in Nr. 26, 27 und 30, die wahr
scheinlich mit einer größeren Begräbnisstätte in Verbindung zu bringen sind. Von 
1948-1987 hat man sehr intensiv an ihrer Erhaltung gearbeitet. 1989-1991 konser
vierte man die Nr. 27 und 30. In Abschnitt 26 registrierte man weitere 230 archäolo
gische Objekte aus der Vorrömischen Zeit bis zum Mittelalter, im Abschnitt 27 waren 
es 357 aus demselben Zeitabschnitt, im Abschnitt 30 gab es weitere 160. „Die 3 Ab
schnitte liegen ca. 350-400 m voneinander entfernt am Ostufer der hügeligen Wip- 
perniederung. Man kann 3 Zeitetappen unterscheiden. Phase 1 - vor unserer Zeit 
und der Zeitwende, Phase 2 — 1. und II. Jh. unserer Zeit, Phase 3 - Ende des II. Jh. 
und Anfang des III. Jh. u.Z. Durchstrahlungsuntersuchungen bestätigten die Zeitan
gaben.

Die Zeit der Bebauung und die Information über die Chronologie der Objekte in 
Betracht ziehend, kommt man zu der Feststellung, dass es 4 Phasen der Bebauung 
gegeben haben muss. Statistisch gesehen muss der Wandel im Bau der Wohn - und 
Wirtschaftsgebäude sehr dynamisch gewesen sein.

Phase 1: Die registrierten Objekte sind nicht gross, ziemlich vertieft ausgehoben, 
eine Art Erdhütten oder Höhlen. Der früheste Zeitpunkt ist das I. J. h. v.u.Z.

Phase 2: Grosse Objekte, vertief registriert in grösseren Ansammlungen, aus der 
Zeit der Wende der zwei Zeitrechnungen.

Phase 3: Registriert sind vor allem Wirtschaftsobjekte im Abschnitt 26, wie Feu- 
er - und Schmelzstellen und kleinere Erdhöhlen. In Abschnitt 27 befanden sich grö
ssere Pfahlbauten mit Wänden aus Flechtwerk.

Phase 4: Pfahlbauten mit Feuerstellen im Innenraum, Ende des II. Anfang des 
BL Jh. u.Z. Einige andere Objekte konnten aus verschiedenen Gründen keiner kon
kreten Phase zugeschrieben werden.

Zwischen der Chronologie und der Art der Bebauung und der Rotation der Be
siedelung in den Abschnitten 26 und 27 kann man eine gewisse Regelmässigkeit fest
stellen. Ob es eine vollständige Rotation war, d.h. von einem Ort zum anderen, oder 
nur innerhalb einer grösseren Bebauung? Auf diese Frage gibt es keine konkrete 
Antwort, denn anhand der nicht vollständigen Untersuchungen lässt sich dies nicht 
eindeutig beweisen. Die Kontinuität der Bebauung in den Abschnitten 26, 27 und 30 
vom I. Jh. v.u.Z. bis zu den Anfängen des III. Jh. u.Z. konnten jedoch dank der Aus
grabungen und Untersuchungen bewiesen werden.
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TABLICA I

Stanowiska archeologiczne 
z młodszej epoki kamienia (4500 - 1800 p.n.e.)

Stanowiska archeologiczne 
z epoki brązu (1800 - 700 p.n.e.) 
i wczesnej epoki żelaza (700 - 400 p.n.e.)

Stanowiska archeologiczne
z młodszego okresu przedrzymskiego (II -1 w. p.n.e.) 
i okresu wpływów rzymskich (I - V w. n.e.)
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Stanowiska archeologiczne 
z wczesnego średniowiecza (VI - XIII w. n.e.)

A Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w okolicy 
Warszkowa w ujęciu chronologicznym





TABLICA III

A. Warszkowo. stan. 26. Zabudowa w strefie północno-zachodniej



TABLICA IV

WARSZKOWO STAN. 27

Plan budynku słupowego o ścianach 
wykonanych w technice plecionkowej

Legenda
- ślady po slupach konstrukcji nośnej 

(^) - ślady po slupach ściany plecionkowej

- ślady po słupach ścianek działowych

- domniemany zarys ścian budynku

Skala 
(w metrach)
________________ 5

Warszkowo stan. 27

A. Warszkowo. stan. 21. Budynek w konstrukcji plecionkowej



TABLICA V

) Q

Warszkowo stan. 27

Warszkowo, stan. 27. Budynek w konstrukcji sumikowo-łatkowej



TABLICA VI

A. Warszkowo. stan. 26. Palenisko (obiekt 25) i piec (obiekt 24)

Sk
al

a
(w

 m
et

ra
ch

)



TABLICA VII

A Warszkowo, stan. 27. Paleniska i piec



TABLICA VIII

A. Warszkowo, stan. 26. Budynek w konstrukcji sumikowo-łątkowej 
z paleniskiem wewnątrz



Czy można „zrewolucjonizować" 
historię Sławna? Archeologia 
o początkach miasta

Piotr Wawrzyniak (Poznań)

1. Lokacja Sławna - uwagi wprowadzające

Dokumentem z dnia 22 maja 1317 roku nadanym przez władców 
tutejszych ziem - Jana, Piotra i Wawrzyńca Swięców - Sławno uzyskało 
miano ciuitas w myśl najnowocześniejszego w ówczesnym prawodawstwie 
europejskim prawa lubeckiego (np. Schmidt-Wiegand 1999). Tym samym 
Ziemia Sławieńska została włączona w nurt gwałtownych przemian spo
łecznych, gospodarczych i kulturowych ogarniających całe ówczesne Po
morze, a będących następstwem zetknięcia się przybyszów z zewnątrz 
(osadników - głównie z Niemiec) z ludnością miejscową. Przywilej loka
lny sporządzono dla założenia, które zaplanowano osadzić około 4 km 
ua południe od starego ośrodka administracyjnego Swięców w dzisiej
szym Sławsku. Pod nowe miasto wybrano miejsce bardzo dogodne pod 
względem urbanistycznym i zapewniające naturalną obronność. W wi
dłach rzek Moszczenicy i Wieprzy, na 200 łanach przyznanej zasadźcom 
ziemi rozpoczęto wznoszenie stosownej zabudowy mieszkalnej, gospodar
czej i budynków użyteczności publicznej otoczonych odpowiednimi urzą
dzeniami obronnymi. Miasto otrzymało 8 lat wolnizny i szereg innych 
uprawnień - m.in. prawo do budowy młynów i poboru połowy opłaty za 
ich użytkowanie, ściągania opłat i czynszów za użytkowanie kramów ku
pieckich, łaźni oraz innych nieruchomości, swobodnej żeglugi po rzece 
Wieprzy od miasta aż do jej ujścia, połowów śledzi na Bałtyku na własne 
Potrzeby, swobodnego połowu ryb na rzekach w obrębie swych posiadłości 
1 eksploatacji kruszców na terenie gruntów miejskich (do spółki z panują
cym księciem). Powołano organy administracji miejskiej - radę samorzą
dową i ławę sądowniczą, której przewodniczył - w odróżnieniu od lan-
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dwójta - wójt miejski reprezentujący interesy panującego księcia (Spors 
1994: 85-87).

Samo założenie przybrało kształt niemal regularnego owalu z bardzo 
przejrzystym układem bloków zabudowy mieszkalnej, głównymi ulicami 
wychodzącymi z naroży prostokątnego rynku umiejscowionego pośrodku 
obszaru miejskiego i kościołem farnym wzniesionym na tyłach wschod
niego bloku przyrynkowego. Najważniejszy ciąg komunikacyjny, i zara
zem handlowy, w mieście biegł od Bramy Słupskiej do Bramy Koszaliń
skiej, wzdłuż osi północ - południe i przecinał plac rynkowy po przekątnej 
(rye. 1). Ukształtował się on ostatecznie dopiero po 1333 roku (Spors 
1994: 87).

IOO m

Rye. 1. Sławno. Plan miasta według E. Lukas
1 - Brama Koszalińska, 2 - Brama Słupska, 3 - Brama Łąkowa, 4 - furta polna; linią kropkowaną zaznaczono 

domniemaną lokalizację ratusza, przerywaną murów

Według J. Sporsa (1994: 87) nowe Sławno założono na terenie pier
wotnie nie zasiedlonym, dziewiczym. Ale tenże sam badacz stwierdził, iż 
istnieje:

(...) pogląd przyjmujący, że oprócz osady [przygrodowej - PW] w Sław
sku znajdowała się jeszcze druga osada przygrodowa położona kilka
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kilometrów na południe od grodu, która jakoby na początku XIV wie
ku została lokowana przez Swięców na prawie lubeckim i dała począ
tek obecnemu miastu. W myśl odnośnego poglądu, ta ostatnia osada 
miała istnieć już w pierwszej, względnie drugiej połowie XIII w., i o jej 
powstaniu w miejscu późniejszego miasta zadecydowała jakoby zmia
na przeprawy przez rzekę Wieprzę i przesunięcie szlaku komunika- 
cyjno-handlowego biegnącego z Gdańska do Wolina i Szczecina.

I dalej, w następnych zdaniach J. Spors poddaje ten pogląd zdecydo
wanej krytyce, wskazując, że istnieje wiele przesłanek na to, iż miasto 
lokacyjne powstało na surowym korzeniu, a wcześniejszego osadnictwa 
na tym terenie nie potwierdzają żadne źródła - ani pisane, ani archeolo
giczne (Spors 1994: 67). Szkopuł w tym, że do lat 90. minionego wieku, tj. 
do momentu sformułowania powyższych słów, żadnych badań wykopali
skowych na Starówce sławieńskiej nie przeprowadzono1 i źródeł archeo
logicznych z terenu miasta po prostu wówczas nie było.

2. Badania archeologiczne w Sławnie

Pierwsze znaczące badania zrealizowano dopiero w sierpniu 1997 
roku (Wawrzyniak 2002). U wylotu ulicy Mielczarskiego na most przez 
rzekę Moszczenicę, około 200 m na wschód od Bramy Słupskiej1 2, założono 
wykop sondażowy o powierzchni około 21,20 m2. Zlokalizowano go na 
Przypuszczalnej linii przebiegu murów obronnych (Tablica I: A). Po kil
kudniowych pracach odsłonięto na głębokości około 1,65-2,15 m od po
wierzchni gruntu doskonale zachowane konstrukcje drewniane i rumowi
sko kamienne stanowiące pozostałości średniowiecznych umocnień 
obronnych (ryc. 2, 3). Wypreparowane konstrukcje drewniane (skrzynia 
złożona z potężnych dranic o szerokości około 1,65-1,68 m, zabezpieczona 
przed rozsunięciem po obu bokach podwójnymi rzędami pali) określono 
jako rodzaj „moszczenia” pod właściwy mur kamienno-ceglany (Tablica I: 
B, Tablica II: A), z którego zachowały się (w formie rumowiska) tylko 
wielkie głazy tkwiące w gruzie ceglano-wapiennym powstałym w trakcie 
rozbiórki umocnień dokonanej na przełomie XVIII i XIX wieku. Zapewne 
owe głazy pochodziły z dolnej, fundamentowej partii muru. W wyni
ku ekspertyzy dendrochronologicznej dziewięciu prób drewna pobranych

1 Być może w latach 1973-1974 prowadzono jakieś obserwacje (nadzór archeologiczny?) 
w trakcie zakładania magistrali wodociągowej w rejonie Bram Koszalińskiej i Słupskiej 
(por. Ptaszyńska 1974: 67-68).

2 W sprawozdaniu z badań zamieszczonym w materiałach z ubiegłorocznej sesji po
święconej Sławnu i Ziemi Sławieńskiej (Wawrzyniak 2002) błędnie podano tę wartość.
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z różnych elementów konstrukcji stwierdzono, że wzniesiono ją w latach 
40. XIV wieku, najpewniej po 1347 roku (Krąpiec 1998).

Na przełomie maja i czerwca 2001 roku przeprowadzono kolejne prace 
wykopaliskowe przy dawnych murach obronnych miasta, tym razem 
w rejonie Bramy Koszalińskiej. W sondażu o powierzchni około 11,55 m2 
umiejscowionym na ulicy Basztowej, około 75 m na wschód od bramy, na 
głębokości około 1,85-2,00 m, rozpoznano relikty partii fundamentowej 
kamienno-ceglanego muru obronnego wzmocnionego od strony zewnętrz
nej, czyli od strony fosy rzędem pali i palików oraz potężnymi dranicami. 
Pod stopą fundamentową muru zalegały warstewki silnie rozłożonego 
drewna przesypane żółto-białym piaskiem, określone jako pozostałości 
Wcześniejszego, drewniano-ziemnego walu (ryc. 4; Tablica II: B). Zareje
strowano także doskonale zachowane elementy średniowiecznego bądź 
nowożytnego faszynowania skraju fosy. W wykopie pod instalacje wodno- 
-kanalizacyjne zlokalizowanym tuż przed Bramą Koszalińską, na głębo
kości około 2,20 - 2,30 m, natrafiono na najniższy poziom moszczenia 
średniowiecznego traktu wiodącego do miasta od południa. Do analiz 
dendrochronologicznych z obu wykopów pobrano 13 prób drewna. Uzy
skano tylko sześć dat, w tym dwie względne dla drewna bukowego pocho
dzącego z moszczenia traktu3 (w chwili obecnej nadal nie ma skal stan
dardowych dla drewna bukowego). Datami bezwzględnymi oznaczono 
relikty konstrukcji drewnianej zabezpieczającej mur. Zawierają się one 
w okresie pomiędzy latami 1302-1315, z których to ostatnia wartość jest 
tzw. datą roczną jednej z pobranych prób (Krąpiec 2002).

Metoda dendrochronologiczna jest obecnie jednym z naj skuteczniej- 
Szych narzędzi pracy archeologa; pozwala bowiem w sprzyjających oko
licznościach z dokładnością do jednego roku (a nawet pól roku) ustalić 
Wlek ścięcia drewna, z którego wykonano przedmiot. Następuje to po
przez porównanie słoi (pierścieni) wzrostu drzewa, z jakiego został ów 
Przedmiot wykonany z datowaną sekwencją (skalą porównawczą) pier
ścieni wzrostu ustaloną dla drzew tego samego gatunku. Najlepszy wynik 
można uzyskać dla próbek drewna o odpowiedniej liczbie słoi (minimum 
50 słoi) oraz zachowanej warstwie bielastej występującej tuż pod korą 
drzewa (por. Krąpiec 1992; Krąpiec, Ważny 1994; Ważny 2001). Taką 
Próbkę odkryto w trakcie badań w roku 2001 na ulicy Basztowej. Do
kładne określenie daty ścięcia drewna na rok 1315 wskazuje, że w rejonie 
Bramy Koszalińskiej do wznoszenia murowanych umocnień obronnych 
Wykorzystano drewno ścięte w 1315 roku, tuż przed lokacją miasta. War- 
t° jednak zaznaczyć, że mury te wzniesiono jednak na starszych umoc
nieniach drewniano-ziemnych, o czym może świadczyć układ warstw.

3 Obecnie nie ma skal standardowych dla drewna bukowego (np. Krąpiec, Ważny 
1994).
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3. Czy dane archeologiczne mogą zmienić 
historię początków miasta Sławno?

Istnieje więc, aczkolwiek jeszcze bardzo krucha i wymagająca 
dalszych weryfikacji terenowych, przesłanka do postawienia wniosku
0 wcześniejszym osadnictwie na tym terenie, a może nawet przedyskuto
wania hipotezy, czy Sławno posiadało wcześniej nadane prawa miejskie
1 czy akt z 1317 roku mógł dotyczyć powtórnej lokacji miasta4. Przyjmuje 
się bowiem, że budowa właściwych umocnień murowanych dokonywała 
się z kilkunasto- a nawet kilkudziesięcioletnim opóźnieniem, w momencie 
„okrzepnięcia” organizmu miejskiego i stworzenia podstaw gospodarczych 
dla dalszego rozwoju miasta, a co za tym idzie zabezpieczenia bytu mate
rialnego jego mieszkańców. Zakłada się także, że budowę umocnień miast 
lokacyjnych rozpoczynano zazwyczaj wraz z otrzymaniem przywileju lo
kacyjnego (Samsonowicz 1978: 84). W pierwszej kolejności miasta ota
czano tradycyjnymi obwarowaniami drewniano-ziemnymi, które zresztą 
doskonale spełniały swoją rolę przy ówczesnych możliwościach i technice 
prowadzenia oblężeń. Przykład Krakowa, który w 1287 roku obronił się 
przed Tatarami w dwa lata po rozpoczęciu budowy takowych umocnień 
jest wielce wymowny (Widawski 1977: 442). Podobne ustalenia, że pierw
sze umocnienia były bardzo proste i składały się zazwyczaj z fosy, wału 
ziemnego i ewentualnie palisady poczyniono ostatnio także dla miast 
zachodniopomorskich (Rębkowski 2001). Nie inaczej zapewne było 
w Sławnie. Wał jednak, aby spełniał swoją rolę urządzenia obronnego, 
musiał mieć odpowiednią kubaturę. Zajmował przeto cenne grunty miej
skie, których nigdy nie było za dużo. Dlatego m.in. z czasem decydowano 
się na wznoszenie konstrukcji murowanych, zdecydowanie droższych 
i daleko trudniejszych w wykonaniu, lecz zajmujących mniejszą po
wierzchnię.

Budowa murowanych umocnień była dla każdej społeczności miejskiej 
potężnym wyzwaniem finansowym i logistycznym. Szacuje się, że wznie
sienie 1700 m bieżących murów obronnych wokół Poznania w ostatniej 
ćwierci XIII i w początkach XIV wieku pochłonęło około 2100 m3 kamieni, 
blisko 2 miliony cegieł, wielkie ilości wapna i drewna. Z nagromadzonego 
materiału wzniesiono konstrukcję o fundamencie kamiennym szerokim 
na 2 m i wysokim na około 0,5 m, na którym ustawiono 6-7-metrowy mur 
ceglany z blankami grubości około 1,2 m (Wiesiołowski 1996). Zatem,

4 W tym czasie relokacje miast na Pomorzu Środkowym nie były aktami odosobniony
mi. Na przykład pobliskie Darłowo powtórnie lokowano w 1312 roku, a Słupsk w 1310 
(wedle wzmianek źródłowych miasta te miały prawa miejskie już w latach 70. XIII wieku) 
(por. Popielas-Szultka 1999).
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przy porównywalnych gabarytach wielkościowych samego muru, na bu
dowę 1250 m bieżących obwodu obronnego wokół Sławna (Ptaszyńska 
1974: 64) należało zgromadzić m.in. blisko 1500 m3 głazów kamiennych 
i około 1,4 miliona cegieł. Zapewne całe to przedsięwzięcie realizowano 
kilkadziesiąt lat, może nawet do końca XIV wieku i aby zapewnić 
względne bezpieczeństwo społeczności sławieńskiej do czasu ukończenia 
inwestycji, wzniesiono w możliwie najkrótszym czasie, tuż po lokacji mia
sta, tradycyjne obwarowania drewniano-ziemne łub wykorzystano już 
istniejące. Pytanie dotyczące znaczenia relacji chronologicznej między 
lokacją miasta w 1317 roku a obecnością systemu obwałowań pozostaje 
otwarte.

4. Podsumowanie

Sądzę, że w świetle powyższych uwag wyjaśnienie kwestii, czy 
Przed rokiem 1317 Sławno było już zasiedlone, powinno w chwili obecnej 
być sprawą zasadniczą dla badaczy parających się historią miasta i re
gionu. Wobec nikłych - jak się wydaje - szans znalezienia nowych doku
mentów w dostępnych zasobach archiwalnych, jedynie badania archeolo
giczne, prowadzone na zdecydowanie większą niż dotąd skalę, są 
w stanie dostarczyć nowych źródeł. Stworzenie właściwego programu 
badawczego, wytypowanie obszarów pod wykopy archeologiczne i uzy
skanie odpowiednich środków finansowych na realizację badań winno 
stanąć u podstawy działania wszystkich zainteresowanych osób i instytu- 
cJi - zarówno państwowych, samorządowych, jak i prywatnych.
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Ob man die Geschichte Schlawes (Sławno) 
revolutionieren kann? Archäologische Anfänge der Stadt

Zusammenfassung

Aufgrund des Lokationsrechtes vom 22.05.1317 erhielt Schlawe den Titel 
„civitas“ d. h. Schlawe erhielt das Stadtrecht nach Lübschem Gesetz der fortschritt
lichsten Gesetzgebung im Europa der damaligen Zeit. Die neue Stadt erhielt Rechte 
und Zusagen, die eine schnelle Entwicklung erlaubten. Laut Lokalisierungsdoku
menten plante man die Anlage der Stadt ca. 4 km südlich vom alten Verwaltungszen
trum, entfernt im heutigen Alt Schlawe. Die Geschichtsforscher der Stadt hielten 
dieses Gebiet für unbewohnt, was jedoch bis Ende des vergangenen Jahrhunderts 
(20.) archäologisch nicht verifiziert worden ist.

Die ersten bedeutenden archäologischen Untersuchungen im Bereich der Schla- 
wer Altstadt fanden erst im August 1997 statt. Bei Ausgrabungen in der Nähe des 
Stolper Tores und der Motzebrücke entdeckte man Reste einer hölzernen Konstrukti
on und Steinhaufen, die von der mittelalterlichen Stadtbefestigung stammten. An
hand von dendrologisch - chronologischen Analysen der Holzproben stellte man fest, 
dass die Befestigungen in der Hälfte des 14. Jh. errichtet wurden.
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Im J. 2001 wurden Ausgrabungen in der Nähe des Kösliner Tores durchgeführt. 
Auch hier entdeckte man gemauerte und hölzerne Elemente der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung, so wie die eines nach älteren Dammes aus Erde und Holz. Die 
dendrologisch - chronologischen Untersuchungen zeigten auch hier eindeutig , dass 
die Befestigungen am Kösliner Tor auf dem noch älteren Damm erbaut worden wa
ren, und diese noch vor dem Erhalt des Stadtrechtes. Es kommt nun die vage Frage 
auf, ob in diesem Bereich schon früher eine Siedlung vorhanden war? Ob Schlawe 
schon früher Stadtrecht besessen hat, wie z. B. Stolp oder Rügenwalde? Diese Fragen 
benötigen jedoch weiterer Beweise.





Sjawno. Rumowisko kamienne powstałe w wyniku rozbiórki muru 
średniowiecznego. Fot. P. Wawrzyniak

' Sławno. Relikty konstrukcji drewnianych moszczeń pod średniowieczny mur 
obronny. Fot. P. Wawrzyniak

:



TABLICA II

A. Sławno.Drewniane moszczenie pod średniowieczny mur obronny. 
Fot. P. Wawrzyniak

B. Sławno. Pozostałości drewniano-ziemnego wału istniejącego przed budowa 
muru średniowiecznego (widocznego jako warstwa kamieni). Przed wałem 
zachowana faszyna zabezpieczająca brzeg kanału. Fot. P. Wawrzyniak



Nazwy osobowe burmistrzów Sławna 
do 1864 roku

Andrzej Chludziński (Dygowo)

1. Wprowadzenie

W 1865 roku w Berlinie ukazała się książka Die Städte der 
Provinz Pommern Gustava Kratza. Znajdują się w niej informacje o mia
stach Pomorza w jego historycznych granicach. Wśród wielu wiadomości 
autor umieścił, jako stały element, wykazy burmistrzów poszczególnych 
aüast. Sięgał przy tym do wszelkich możliwych źródeł, aby dane te były 
Jak najpełniejsze, dzięki czemu zgromadził mnóstwo nazw osobowych od 
Początków epoki piśmiennej na Pomorzu.

Wśród miast pomorskich opisane zostało m.in. Sławno wraz z jego 
burmistrzami (Kratz 1865: 346-354). Określenie to jest trochę nieprecy- 
zyjne, ponieważ niekiedy chodziło o inne osoby, które piastowały funkcje 
w zarządzie miejskim, często kolegialnie (stąd kilka nazwisk w tym sa- 
atym roku, zapewne z tego samego dokumentu), np. syndyka, konsula 
(tak często nazywano burmistrza), prokonsula, senatora, niekiedy też 
Podskarbiego. Te określenia i związane z nimi obowiązki zmieniały się 
w zależności od momentu historycznego i ówczesnych zasad sprawowania 
władzy. Nie zawsze było możliwe dokładne odtworzenie przebiegu kolej- 
nych pełnych kadencji ojców miasta. Często znajdujemy zaledwie spora
dyczną informację o urzędowaniu w danym roku przez określoną osobę, 
bez dokładniejszych danych, np. na temat momentu rozpoczęcia lub za
kończenia pełnienia funkcji. Lista burmistrzów Sławna, zawarta w dziele 
Kratza, nie jest kompletna, o czym świadczy porównanie np. z Liber bene- 
ficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528) (Lemcke 
19l9)i. z zawartych tam informacji wynika, że z XV—XVI wieku znanych 
Jest jeszcze kilka innych osób pełniących funkcję burmistrza (por. Chlu- 1

1 Tego źródła (zwłaszcza w tym opracowaniu) Gustav Kratz oczywiście nie mógł znać.
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dziński 2003). W niniejszym artykule skoncentruję się jednak tylko na 
informacjach z książki Kratza. W przyszłości synteza danych ze wspo
mnianych oraz innych źródeł pozwoli zapewne stworzyć pełny wykaz 
burmistrzów do czasów współczesnych.

W przypadku Sławna w Die Städte der Provinz Pommern mamy za
zwyczaj dane osobowe w postaci imienia i nazwiska. W czterech przypad
kach imiona są tylko w formie inicjałów, a jeden raz występuje samo na
zwisko. Analizą tych nazw osobowych zajmę się zgodnie z kolejnością 
chronologiczną ich występowania. Zapis z książki będzie dla mnie poję
ciem hasłowym, po nim nastąpi rok zapisu źródłowego (czasu sprawowa
nia funkcji) oraz - po myślniku - informacja o pochodzeniu imienia i na
zwiska, co spróbuję wyjaśnić za pomocą zapisów z różnych opracowań 
oraz własnych dociekań, zawierających nazwy osobowe używane w prze
szłości, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Ich współczesne występo
wanie w Polsce pominąłem, gdyż nie jest tu istotne.

2. Słownik nazwisk burmistrzów

Johannes Schorn 1333 - im. poch. hebr., potem przekształcone 
w gr. i łac., tu forma niem. Johannes 1213 (Naumann 1987: 154; Bahlow 
1985: 265), poi. Jan, nazw. zapewne niem. od n.t. lub n.m. Schorn z Ba
warii (por. Bahlow 1985: 467), możliwe też, że to nazw. poi., zniekształ
cone, od ap. czarny, por. n.o. Czarny (Rymut 1999: 109), Czarnota (Ta- 
szycki 1965: 403; Górnowicz 1992: 46), Czernoch, Czernosz (Taszycki 
1965: 421), Ćern-, Ćern-s (Schlimpert 1978: 30), Czern(e)y (Naumann 
1987: 84), Szornak (Kreja 1998: 233).

Gerhardus Gustrowe 1333 - im. to germ. n.o. Gerhardit) (Na
umann 1987: 115; Bahlow 1985: 165) z łac. końcówką -us, nazw. prawdo
podobnie od bliżej nieznanej słów. n.m. *Kostrev-, z udźwięcznieniem k>g 
na gruncie niem.2, por. n.m. Kostrzyn, n.o. Kostrzyn (Cieślikowa, Malec, 
Rymut 1997: 83).

Nicolaus Pruze 1342 - im. poch. gr., tu niem. forma Nicolaus 1248, 
Claus 1294 (Naumann 1987: 213), pol. Mikołaj, por. Nick(e)l (Bahlow 
1985: 356), nazw. to prawdopodobnie zniekształcona n.o. pom. Prutz, 
w niem. Pruße, Preuse ‘Prusak’ (Bahlow 1985: 397; Naumann 1987: 230).

Nicolaus de Nemeze 1342 - im. jw., nazw. równe niem. formie poi. 
n. etn. Niemiec, por. Nemetz, Nemitz, Niem(i)etz (Naumann 1987: 212),

2 O możliwości takiej zmiany por. Chludziński (2001: 56).
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Niemetz (Bahlow 1985: 358), Nemec (Schlimpert 1978: 94), Niemiec (Cie- 
ślikowa, Malec, Rymut 1998: 10; Rymut 2001: 152), dodany przyimek de 
‘z’ oznaczający pochodzenie.

Clawes Darczekow 1414 - im. to skrócona wersja n.o. jw., nazw. 
zapewne równe slow. n.m. Darżkowo (Rymut 1996-2001: II 269) (tu 2 
miejscowości o tej n., obydwie z Pomorza), w zapisach historycznych Dar- 
skow, Darsekow, Darszkow, Darschkow, lub Darsecowe 1274 (Jeżowa 
1961: 65; Jeżowa: 8, 82), ob. Daschow (Niemcy) albo Dartzchowe 1188 
(Jeżowa 1961: 94; Jeżowa 1962: 55), ob. Dassow (Niemcy).

Hans Aschenberner3 1414 - im. to skrócona wersja niem. Johannes 
1213 (Naumann 1987: 154; Bahlow 1985: 265), poi. Jan, nazw. jest znie
kształconą niem. n.o. Asch{en)brenner ‘wypalacz popiołu drzewnego, 
smolarz’ (Breza 2000: 36; Bahlow 1985: 38).

Clawes Manduvel4 1449, 1459 - im. to skrócona wersja niem. Nico
laus 1248, Claus 1294 (Naumann 1987: 213), pol. Mikołaj, por. Nick(e)l 
(Bahlow 1985: 356), nazw. to określenie znanego rodu pomorskiego, złóż. 
z niem. ap. lub n.o. Man(n) 1252 (Naumann 1987: 199) (: śrwniem. man, 
mem. Mann ‘człowiek, mężczyzna’) i ap. lub n.o. Duvel 1276 (Naumann 
1987: 88) (: śrdniem. duvel, niem. Teufel ‘diabeł’), por. n.o. Man(n) (Cie- 
ślikowa, Malec, Rymut 1999: 169), Duvel (Cieślikowa, Malec, Rymut 
1999: 37), Manteufel (Breza 2000: 121).

Hinrik Westval5 1459 - im. to germ. n.o. Heinrich, dniem. Hinrich 
(Naumann 1987: 137; Bahlow 1985: 22), poi. Henryk, nazw. równe niem. 
n.o. Westphal, Westval 1250 (Naumann 1987: 309), Westfehling (Bahlow 
1985: 558), Westfal (Cieślikowa, Malec, Rymut 1998: 18; (Cieślikowa, 
•Malec, Rymut 1999: 286) (n.m. Westfalen, pol. Westfalia ‘kraina w Niem
czech’), (por. Breza 2000: 38; Rymut 2001: 667).

Petrus Crummel 1493 - im. poch. gr., równe niem. Peter, Petrus 
(Naumann 1987: 223; Bahlow 1985: 378), poi. Piotr, nazw. częste w pół
nocnych Niemczech (Hamburg, Magdeburg) od n.m. i n.t. w związku z ap. 
Krümme ‘krzywizna, zakręt (drogi, rzeki)’, możliwe też od ap. Krume 
okruch; miękisz (chleba)’ (Bahlow 1985: 300), Krümel (Cieślikowa, Ma
ke, Rymut 1999: 148).

3 W Lemcke (1919: 61) jako Johannes Asschenberner pod rokiem 1436.
4 W Lemcke (1919: 80) jako Claus Mandiluel pod rokiem 1447.
5 W Lemcke (1919: 90, 109) jako Hinrik Westfal pod rokiem 1477, 1495.
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Ambrosius Mitzlaff ok. 1530 - im. to łac. Ambrosius, niem. Ambros, 
Ambrosch (Bahlow 1985: 32; Naumann 1987: 56), pol. Ambroży, nazw. 
równe skróconej slow. n.o. Miecisław (Cieślikowa, Malec, Rymut 1995: 
162) w zapisie zniemczonym, por. Mislav (Schlimpert 1978: 88; BahloW 
1985: 344).

Joachim Mitzlaff 1546 - im. poch. hebr., tu forma niem. (i poi.) Joa
chim 1359 (Naumann 1987: 154; Bahlow 1985: 265), nazw. jw.

Jurgen Schulte (Schultze) 1550 (f przed 1590) - im. poch. gr., tu 
jest dniem, wersją n.o. Georg (Bahlow 1985: 268; Naumann 1987: 115), 
pol. Jerzy, natomiast nazw. Schulte to także dniem, forma niem. n.o. 
Schul(t)ze, równej ap. Schul{t)ze ‘sołtys’, (por. Bahlow 1985: 470; Nau
mann 1987: 269).

Peter Schweder (Svederus) 1562, 1575 - im. poch. gr., równe niem. 
Peter, Petrus (Naumann 1987: 223; Bahlow 1985: 378), poi. Piotr, nazw- 
poch. dniem, i fryz., z czasem rozpowszechnione od Westfalii do Pomorza 
(Bahlow 1985: 473), por. ap. stpol. swędra, swędrać się, szwendać się, n.o. 
Swędra (Rymut 2001: 512), 2. zapis w formie zlatynizowanej z końcówką 
-us, por. n.o. Schwedler (: śrdniem. sweideler, swedeler ‘torba, worek skó
rzany, tłumok podróżny’) (Cieślikowa, Malec, Rymut 1999: 236).

Christoff Steingreber 1582 - im. poch. gr., w formie niem. Chri- 
stofßer) (por. Bahlow 1985: 298; Naumann 1987: 83), pol. Krzysztof, 
nazw. zawiera częsty w j. niem. element Stem ‘kamień, skała’ por. n.o. 
Stein, Steinbeiß, Steinbrecher, Steiner, Steinkopf, Steinmann (Bahlow' 
1985: 498-499; Naumann 1987: 280-281), 2. czł. zapewne związany z ap- 
śmiem, grabę, grebe ‘przewodniczący sądu królewskiego’, śrdniem. grece 
‘hrabia; w ogóle zwierzchnik’, dniem. Grebe ‘wójt’, por. n.o. Grebe, Grewe 
(Cieślikowa, Malec, Rymut 1999: 78—79).

Joachim Saleman (Salomon) 1590, 1600 - im. poch. hebr., tu for
ma niem. (i poi.) Joachim 1359 (Naumann 1987: 154; Bahlow 1985: 265)» 
nazw. natomiast to przykład użycia w tym celu im. Salomon, poch. hebr., 
w nieco zniekształconej postaci Saleman (por. Bahlow 1985: 443; Nau
mann 1987: 252) -a Mattheus Saleman ok. 1589.

Caspar Blaubuck 1590 - im. Caspar, też Casper, Kaspar to niem- 
forma n.o. zapożyczonej (z perskiego?) (por. Bahlow 1985: 274; Naumanfl 
1987: 160), poi. Kasper, Kacper, nazw. zawiera niem. adi. blau ‘niebieski, 
błękitny, siny’, także ‘młody’, spotykany w takich n.o. ]akBlau, Blauerit),
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Blaufuß, Blaurock (Bahlow 1985: 63), Blaurock (Naumann 1987: 69), 2. 
czł. to Buck — zapewne skrócenie od n.o. Burkhard (Bahlow 1985: 79), 
częste w Nadrenii.

Paul Salomon I 1590 — im. Paul (Bahlow 1985: 374; Naumann 1987: 
221), poch, łac., pol. Pawel, nazw. równe n.o. (im.) Salomon, poch. hebr. 
(por. Bahlow 1985: 443; Naumann 1987: 252), dodatkowo liczba ozna
czająca kolejną osobę z rodu lub gałęzi rodowej o ts. im., —> Paul Salman 
II 1655.

Zacharias Schweder ok. 1590 - im. poch, hebr., w formie niem. Za
cher, Zacharias (Bahlow 1985: 575; Naumann 1987: 316), pol. Zacha
riasz, nazw. poch. dniem, i fryz., z czasem rozpowszechnione od Westfalii 
do Pomorza (Bahlow 1985: 473), por. ap. stpol. swędra, swędtmć się, 
szwendać się, n.o. Swędra (Rymut 2001: 512), por. n.o. Schwedler (: śrd- 
niem. sweideler, swedeler ‘torba, worek skórzany, tłumok podróżny’) (Cie- 
ślikowa, Malec, Rymut 1999: 236).

Mattheus Saleman ok. 1598 - im. poch. hebr., w formie niem. Mat
thäus, Mattheus (Bahlow 1985: 333; Naumann 1987: 202), pol. Mateusz, 
nazw. równe n.o. (im.) Salomon, poch. hebr., w nieco zniekształconej po
staci Saleman (por. Bahlow 1985: 443; Naumann 1987: 252) —* Joachim 
Saleman 1590, 1600.

Daniel Quoffe 1616 - im. poch. hebr., forma niem. i poi. Daniel 
(Bahlow 1985: 85; Naumann 1987: 86), nazw. niejasne, może to znie
kształcona słów. n.o. Głowa (Cieślikowa, Malec, Rymut 1995: 76; Rymut 
1999: 241).

Matthes Ladewig 1623 - im. hebr., skrócona forma niem. Matthäus, 
Mattheus (Bahlow 1985: 333; Naumann 1987: 202), pol. Mateusz, nazw. 
jest dniem, formą germ. n.o. Lodwig, Ludwig, por. Lad(e)wig (Bahlow 
1985: 305), Ludwig (Naumann 1987: 196), pol. Ludwik.

Johann Schweder 1649, 1650 - im. poch. hebr., potem przekształ
cone w gr. i łac., tu forma niem. Johannles) 1213 (Naumann 1987: 154; 
Bahlow 1985: 265), poi. Jan, nazw. poch. dniem, i fryz., z czasem rozpo
wszechnione od Westfalii do Pomorza (Bahlow 1985: 473), por. ap. stpol. 
swędra, swędrać się, szwendać się, n.o. Swędra (Rymut 2001: 512), por. 
n.o. Schwedler (: śrdniem. sweideler, swedeler ‘torba, worek skórzany, 
tłumok podróżny’) (Cieślikowa, Malec, Rymut 1999: 236).
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Urban Lübbeke 1655, f 1663 - im. poch. łac., w formie niem. i poi. 
Urban (Bahlow 1985: 530; Naumann 1987: 296), nazw. równe zniekształ
cone] niem. n.m. Lübeck, pol. Lubeka (por. Bahlow 1985: 323; Naumann 
1987: 195).

Paul Salman II 1655 — im. Paul (Bahlow 1985: 374; Naumann 1987: 
221), poch, lac., pol. Paweł, nazw. równe n.o. (im.) Salomon, poch. hebr., 
tu w nieco zniekształconej postaci Salman (por. Bahlow 1985: 443; Nau
mann 1987: 252), dodatkowo liczba oznaczająca kolejną osobę z rodu lub 
gałęzi rodowej o ts. im., por. —> Paul Salomon 11590.

Johann Watson 1676 - im. poch. hebr., potem przekształcone w gr. 
i łac., tu forma niem. Johann{es) 1213 (Naumann 1987: 154; Bahlow 
1985: 265), poi. Jan, nazw. nieco nietypowe na gruncie pom., poch. an
gielskiego.

Andreas Christoph Kirchheim 1728, 1753 — 1. im. Andreas (Bah
low 1985: 33), poch. gr., poi. Andrzej, 2. im. poch. gr., w formie niem. 
Christoffier) (por. Bahlow 1985: 298; Naumann 1987: 83), pol. Krzysztof, 
nazw. zawiera często spotykany w niem. n.o. ap. Kirch ‘kościół’, por. Kir
chenbeter, Kircher, Kirchner (Bahlow 1985: 280; Naumann 1987: 164), 2. 
czł. jest tu ap. Heim ‘dom’.

Matthias Friedrich Simonis 1733, 1746 — 1. im. poch. hebr. (od te
go samego im., co Mattheus), forma niem. Matthias (Naumann 1987: 
202), pol. Maciej, 2. im. to niem. Friedrich (Bahlow 1985: 148; Naumann 
1987: 109), pol. Fryderyk, nazw. patronimiczne, poch. od im. niem. Si
mon, poi. Szymon, z łac. suf. -is (na gruncie niem. -s) oznaczającym po
chodzenie od osoby o takim im. (por. Bahlow 1985: 486; Naumann 1987: 
275).

Johann Ludwig Rupertus 1733, 1734 - 1. im. poch. hebr., potem 
przekształcone w gr. i łac., tu forma niem. Johannies) 1213 (Naumann 
1987: 154; Bahlow 1985: 265), poi. Jan, 2. im. germ. n.o. Lodwig, Ludwig, 
por. Lad(e)wig (Bahlow 1985: 305), Ludwig (Naumann 1987: 196), pol. 
Ludwik, nazw. równe germ. n.o. Rup(p)ert (Bahlow 1985: 440; Naumann 
1987: 251), z końc. łac. -us.

Johann David Dresów (Dreisow) 1757, 1786 - 1. im. jw., 2. im. po
ch. hebr., forma niem. David (Naumann 1987: 86; Kohlheim, Kohlheim 
1998: 87), pol. Dawid, nazw. równe słów. n.m. Dreżewo k. Trzebiatowa 
(Rymut 1996-2001: II 423), w zapisach historycznych Dresów, Dresowe
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lub n.m. Drzeżewo k. Słupska (Rymut 1996-2001: II 446), w zapisach 
historycznych Dresów, Driesen, por. n.o. Dras, Draszow, Draszów (Rymut 
1999: 147).

Peter Gottlieb Hartmann 1767, 1795 — 1. im. poch, gr., równe nie- 
m. Peter, Petrus (Naumann 1987: 223; Bahlow 1985: 378), poi. Piotr, 2. 
im. poch. germ., zawierające częsty w j. niem. element Gott ‘Bóg’ i adi. 
lieb ‘kochany, miły’ (Bahlow 1985: 180-181; Naumann 1987: 119-120; 
Kohlheim, Kohlheim 1998: 127), por. pol. im. Bogumił, nazw. to dwuczło
nowa niem. n.o., składająca się z adi. hart, hard ‘twardy, wytrzymały; 
odważny, śmiały’ i ap. Mann ‘człowiek, mężczyzna’ (Bahlow 1985: 208; 
Naumann 1987: 132).

Samuel Gottlieb Rettelkow 1767 - 1. im. poch. hebr., równe niem. 
i poi. Samuel (Bahlow 1985: 443), 2. im. jw., nazw. może od niem. n.o. 
Räthel, por. n.o. Retel (Rymut 2001: 350).

Jacob David Wilhelm Wogdcke 1775 - 1. im. poch. hebr., tu niem. 
forma Jacob 1330 (Naumann 1987: 152; Bahlow 1985: 261, 262), pol. 
Jakub, 2. im. poch. hebr., forma niem. David (Naumann 1987: 86; Kohl
heim, Kohlheim 1998: 87), pol. Dawid, 3. im. germ., równe n.o. Wilhelm 
(Naumann 1987: 311; Bahlow 1985: 563), nazw. równe zniekształconemu 
pol. ap. wódka ‘mała woda’, por. n.o. Wodka (Taszycki 1983: 158), Woda 
(Cieślikowa, Malec, Rymut 1995: 347; Rymut 2001: 692), 1673 (Górno- 
wicz 1992: 244), Wuttke, Wud(t)ke (Naumann 1987: 315) (może od n.m.) 
łub równa n.m. Woedtke, poi. Otok (k. Gryfic), Otoc, Wotic 1224, Woetke 
1618, Woedtke 1784 (Rzetelska-Feleszko, Duma 1991: 14), Wódka 
(k. Wejherowa) Wódka 1658, Woedtke 1789, Wódtke 1819 (Treder 1997: 
101), niewykluczona także n.o. Wojdka (: Woja) (Rymut 2001: 694) lub 
Wojtka, Wojtke, Wojtko (: Wójt) (Rymut 2001: 695).

Ernst Wilhelm Krause 1786, 1798 - 1. im. germ, równe n.o. Ernst 
(Bahlow 1985: 124; Naumann 1987: 102), pol. Ernest, 2. im. jw., nazw. 
utworzone od adi. niem. kraus(e) ‘kędzierzawy; pomarszczony’ (Bahlow 
1985: 295; Naumann 1987: 176).

Ch. M. Stryck 1816-1830 - imiona nieznane, nazw. zapewne równe 
zniekształconemu ap. niem. Strick ‘powróz, sznur; sieć; pułapka; nicpoń’, 
por. n.o. Stricker (Bahlow 1985: 505; Naumann 1987: 284), choć możliwe 
też poch. slow. od ap. stryk ‘stryj’, też ‘postronek’, por. n.o. Stryk (Schlim- 
pert 1978: 134; Rymut 2001: 497), -stryk (Cieślikowa, Malec, Rymut 
1995: 292).
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O. A. Schlegel 1816-1830 - imiona nieznane, nazw. równe niem. ap. 
Schlegel ‘tłuczek; młot, kafar; udziec wieprzowy, szynka’, także ‘człowiek 
niepokonany’, możliwy też ap. Schlägel ‘młot górniczy’ (por. Bahlow 1985: 
457; Naumann 1987: 261; Cieślikowa, Malec, Rymut 1999: 5, 225).

J. Fr. Strelow 1832-1843 - imiona nieznane, nazw. od słów. n.m. 
Strelow, Neu Strehlow, ob. Strzelewo (k. Lęborka) (Rzetelska-Feleszko, 
Duma 1985: 83), także Strelowhagen 1490 (Rzetelska-Feleszko, Duma 
1991: 181), poi. Strzelewo (k. Goleniowa), por. n.o. Martinus Strelow 
(Lemcke 1919: 156), Strehlau (Kreja 1998: 226), Strehlie) (Bahlow 1985: 
504), Strelow (: Strzał) (Rymut 2001: 497).

C. Block 1845-1852 - im. nieznane, nazw. częste na północy Nie
miec, równe niem. ap. Block ‘kłoda, pniak; blok (np. skalny), dyby (por. 
Bahlow 1985: 64; Naumann 1987: 70).

Gersdorff 1853-1864 - im. nieznane, nazw. niem., zapewne równe 
niem. n.m. Gersdorf (znane z terenu Niemiec), złóż. ze skrócenia n.o. 
Gerhard(s) (por. Bahlow 1985: 167; Naumann 1987: 115) i ap. Dorf‘wieś’, 
por. n.o. (od n.m.) Gerardsdorf, Gerasdorf (Cieślikowa, Malec, Rymut 
1997: 47; Cieślikowa, Malec, Rymut 1999: 67).

3. Podsumowanie

W artykule zgromadziłem nazwy 38 osób. Jeśli chodzi o imiona 
(niektóre osoby mają po dwa lub nawet trzy), większość jest pochodzenia 
hebrajskiego (17), greckiego (9) lub łacińskiego (4), co wiąże się z ich bi
blijnym występowaniem. Dużo, zwłaszcza w czasach nowożytnych, wy
stępuje imion powstałych na gruncie germańskim lub niemieckim (14), 
niekiedy przekształconych, ale zaczerpniętych z wymienionych języków. 
Brak jakiegokolwiek imienia słowiańskiego. Ten zestaw świadczy o sil
nym wpływie kultury chrześcijańskiej, a etnicznie - niemieckiej. Może 
nawet przemawiać za wnioskiem o niewystępowaniu osób o świadomej 
przynależności do grupy słowiańskiej.

Nazwiska to w przeważającej mierze antroponimy pochodzenia ger
mańskiego lub niemieckiego (25). Czterokrotnie pojawia się ta sama na
zwa osobowa (w różnych wariantach ortograficznych) zaczerpnięta z he
brajskiego. Występują także nazwiska o proweniencji słowiańskiej (7), 
a nawet polskiej (1). W jednym wypadku nazwa osobowa pochodzi z an
gielskiego. Z semantycznego punktu widzenia można wskazać nazwiska 
równe imionom (10), nazwom miejscowym lub terenowym (9) oraz na
zwom etnicznym (3).
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Powyższa statystyka daje podstawę do stwierdzenia, że burmistrzo
wie Sławna byli zazwyczaj osobami pochodzenia niemieckiego, które nie
kiedy mogły mieć korzenie słowiańskie. Niewątpliwie te dwa żywioły et
niczne mieszały się, stąd napotykamy wiele połączeń nazw osobowych 
niemieckich i słowiańskich. Powtarzanie się w różnych odstępach czasu 
tych samych lub podobnych nazwisk prowadzi do wniosku, że stanowiska 
związane z władzą miejską były dziedziczne lub zarezerwowane dla wą
skiej grupy osób uprzywilejowanych.

Skróty i znaki

adi. adiectiuum (przymiotnik)
ap. appellativum (rzeczownik pospolity)
dniem. dolnoniemiecki
dod. dodany
germ. germański
gr. grecki
hebr. hebrajski
im. imię
jw. jak wyżej
łac. łaciński
n. nazwa
nazw. nazwisko
niem. niemiecki
n.etn. nazwa etniczna
n.m. nazwa miejscowa
n.o. nazwa osobowa
n.t. nazwa terenowa
poch. pochodzenie
poi. polski
pom. pomorski
por. porównaj
ps. prasłowiański
słów. słowiański
stwniem. staro-wysoko-niemiecki
suf. sufiks
śrdniem. średnio-dolno-niemiecki
śrwniem. średnio-wysoko-niemiecki
—> odsyłacz
t rok śmierci
* forma rekonstruowana

pochodność
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Pesoneunamen der Schlawer Bürgermeister bis 1864

Zusammenfassung

Anhand des Buches Die Städte der Provinz Pommern von Gustav Krantz 
stelle ich 38 Namen der Personen vor, die vom 14. bis 19 Jh., das Amt des Bürger
meisters (oder ähnliches) in der Stadt Schlawe bekleidet haben.

Wem es um die Vornamen geht, stammen die meisten aus dem Hebräischen (17),
, aus dem Griechischen (9) oder aus dem Lateinischen (4), dies ist vielleicht mit dem 

Griechischen der Vornamen in der Bibel zu verbinden. In der neueren Zeit treten 
Romanische oder deutsche (14) Namen auf, die jedoch verunstaltet waren oder auf 
mcht mehr vorhandene Sprachen deuteten. Man findet keine slawischen Vornamen. 

i >eses zeugt von einen starken Einfluss der christlichen Kultur, auch der ethnogra
phisch deutschen.

Das Fehlen jeglicher slawischer Vornamen könnte man mit bewusstem Nichtauf- 
ireten der slawischen Volksgruppe in Verbindung bringen.

: Die Nachnamen sind in überwiegendem Masse germanischer oder deutscher
Herkunft (25). Viermal tritt derselbe Personenname aus dem Hebräischen auf, wem 
auch in verschiedener orthographischer Variante. Unter den Nachnamen gibt es 7 
RUt slawischer Herkunft, sogar 1 mit polnischer. Ein Personenname stammt aus dem 
huglischen, 10 könnten von Vornamen abstammen, 9 von Ortsnamen und 3 von eth- 
n°grafischer Herkunft.
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Z dziejów szkolnictwa 
na Ziemi Sławieńskiej

Sylwia Wesołowska (Szczecin)

1. Początki szkolnictwa na Pomorzu 
- wprowadzenie

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje zagadnienia dziejów szkolnic
twa i oświaty na Ziemi Sławieńskiej, jest zaledwie przyczynkiem do 
znacznie obszerniejszej pracy, która powinna i - miejmy nadzieję - po
wstanie. Mowa tu o pracy, która gruntownie omawiałaby zagadnienie 
rozwoju szkolnictwa elementarnego na Pomorzu. O ile bowiem znajdzie
my w literaturze przedmiotu wiele informacji o szkołach wyższych i śred
nich, o tyle rozwój oświaty szczebla podstawowego pozostaje wciąż słabo 
Poznanym obszarem w dziejach szkolnictwa pomorskiego.

Pierwsza szkoła na Pomorzu Zachodnim wzmiankowana jest pod ko
niec wieku XII1, jednak dopiero w połowie XIII wieku nastąpił znaczący 
Przyrost liczby szkół. Związany był on z urbanizacją kraju i lokacją miast 
na prawie niemieckim. W miastach powstawać zaczęły szkoły klasztorne, 
katedralne, parafialne - wszystkie ściśle powiązane z organizacją ko
ścielną1 2. Do połowy następnego stulecia szkoły funkcjonowały już 
vv większości ośrodków miejskich na Pomorzu. Najpopularniejsze były

1 W roku 1189 jednego z kanoników kapituły kamieńskiej opatrzono tytułem schola
styka katedralnego (Śląski 1969: 153).

2 Historycy są zgodni, że o ile do połowy XII wieku Kościół nie rościł pretensji do po
siadania wyłącznych praw w dziedzinie wychowania (zdarzały się wypadki otwierania 
szkół przez prywatnych nauczycieli), to wraz z zarządzeniem papieża Aleksandra III 
Hl59_ii8i)) który przyznał Kościołowi prawo kontroli nauczania we wszystkich szkołach 
1 Wymagał od nauczycieli uzyskania zezwolenia scholastyków kapitulnych na wykonywa
nie zawodu, doszło do powstania kościelnego monopolu w dziedzinie oświaty.

I
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tzw. łacińskie szkoły miejskie (Lateinschulen), w których kształcono 
głównie synów patrycjatu miejskiego przygotowujących się do handlu 
i pracy w magistracie3.

2. Pierwsze szkoły miejskie 
na Ziemi Sławieńskiej

W Darłowie już w 1333 roku wymieniany był „scolemester” Ste
phanus (Boehmer 1900: 66). Budynek szkoły łacińskiej położony był 
w sąsiedztwie fary darłowskiej. Dalsze informacje na temat tej placówki 
pochodzą już z wieku XV. Patronat nad szkołą utrzymywała Rada Miej
ska, rektor szkoły był jednocześnie wikarym w kościele farnym. Jego 
uposażenie wynosiło 16 marek rocznej renty. Dorabiał sobie zgodnie 
z ówczesnym zwyczajem na weselach i pogrzebach, np. wygłaszając uro
czyste mowy. Na temat funkcjonowania szkoły zachowały się tylko 
szczątkowe informacje, w tym nazwiska nauczycieli do XVIII wieku.

Szkoły łacińskie zaliczamy do szkół średnich dających wykształcenie 
potrzebne do podjęcia ewentualnych studiów, natomiast na poziomie 
elementarnym powstawały, zakładane przez władze miejskie, szkoły czy
tania i pisania, tzw. szkoły niemieckie (deutsche Schulen) przeznaczone 
dla synów mniej zamożnych mieszczan. Szkoły te cieszyły się dużą popu
larnością i szybko się rozprzestrzeniły. Na początku XVI wieku w każdym 
z większych miast pomorskich obok szkoły łacińskiej istniała też szkoła 
niemiecka.

W szkołach tych językiem wykładowym był język niemiecki (a właści
wie dolnoniemiecki), który zwłaszcza w miastach hanzeatyckich zyskiwał 
sobie coraz większe uznanie jako język urzędowy i handlowy. Szkoły nie 
miały jednolitych programów nauczania i poza nabyciem umiejętności czy
tania i pisania w języku niemieckim, oraz redagowania niemieckich listów 
handlowych, gwarantowały podstawy rachunków, nauczanych przy pomo
cy tablic rachunkowych i liczmanów, oraz znajomość rodzajów pieniędzy, 
miar i wag. Osobliwość tych szkół polegała na ich samodzielności (nie były 
włączone do miejskich szkół łacińskich), powszechności (każdy mógł do 
nich uczęszczać za odpowiednią opłatą) i swoistym uprzywilejowaniu (były

3 Walczący w XIII-XIV wieku o niezależność mieszczanie, pragnęli zapewnić swoim sy
nom wykształcenie wykraczające poza kanony wychowania kościelnego. Wystąpiono 
z inicjatywą organizowania własnego szkolnictwa. Ambicjom tym przeciwstawiły się władze 
kościelne, dowodząc, że prawo zakładania szkół jest ich wyłącznym przywilejem. Nazbyt 
słabi mieszczanie nie wygrali batalii o szkołę. Jedynym ustępstwem ze strony Kościoła była 
zgoda na powstanie mieszczańskiego szkolnictwa świeckiego (Rada Miejska miała wpływ na 
obsadę stanowisk nauczycielskich na poziomie średnim, niższym i najniższym).
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koncesjonowane i ochraniane przez radę miejską) (Hellfeldt 1955/1956: 
388). Natomiast dla najuboższych organizowano krótkie kursy prywatne 
zwane szkołami pokątnymi (Winkelschulen), w których uczono podstaw 
pisania i czytania oraz w ograniczonym stopniu religii4.

Od połowy wieku XV obserwujemy pogorszenie kondycji szkolnictwa 
pomorskiego. Władze poszczególnych miast przejawiały znacznie mniej
sze zainteresowanie kwestią oświaty w porównaniu z wiekiem XIV. 
O funkcjonowaniu wielu szkół powstałych w XIV i XV wieku nie posia
damy wiadomości pochodzących z przełomu XV i XVI stulecia. Około roku 
1500 na pewno istniały szkoły w: Anklam, Chociwlu, Gryficach, Grei- 
fswaldzie, Kamieniu, Kołobrzegu, Koszalinie, Pyrzycach, Stargardzie, 
Szczecinie, Słupsku, Stralsundzie, Trzebiatowie, Wolgaście i Wolinie 
(Wehrmann 1905: 1-2; Bahlow 1920: 31).

Impulsem do zreorganizowania pogrążonego w stagnacji szkolnictwa 
pomorskiego okazała się reformacja. Jej zwolennicy nie tylko podkreślali 
konieczność uzdrowienia systemu oświatowego, ale też przedstawili kon
kretny program organizacji szkolnictwa. Powstały jeszcze przed Sejmem 
Trzebiatowskim program reformy szkolnictwa uzyskał aprobatę książąt pomor
skich i z pewnymi zmianami został włączony w 1535 roku przez Johana Bu- 
genhagena do ordynacji kościelnej5. Ordynacja przewidywała powstanie 
szkół partykularnych w większych ośrodkach miejskich i określała pro
gram nauczania6. Planowano również założenie dwóch uniwersytetów: 
jeden dla księstwa wołogoskiego, drugi dla szczecińskiego. Ten ostatni 
planowano utworzyć w Szczecinie, opierając się na majątku kolegiat Ma
rii Panny i św. Ottona.

W drugiej połowie XVI wieku w ramach organizacyjnych nakreślo
nych w ordynacji kościelnej z 1535 i późniejszej z 1563 roku dokonywała 
się w Księstwie Pomorskim rozbudowa szkolnictwa. Źródła z przełomu 
XVI i XVII wieku potwierdzają istnienie szkół dla co najmniej 46 ośrod
ków miejskich. W większości były to niewielkie szkoły realizujące pro
gram nauki języka niemieckiego oraz podstaw łaciny. Stały one na po
graniczu szkolnictwa elementarnego i szkół partykularnych.

Tego typu placówka szkolna funkcjonowała m.in. w Sławnie7. Tuż po 
proklamowaniu reformacji, na początku 1535 roku, przeprowadzono

4 Te prywatne zakłady działające bez zezwolenia władz kościelnych i miejskich stano
wiły znaczną konkurencję dla prawomocnego szkolnictwa i z tego powodu były zawzięcie 
zwalczane.

5 Szerzej o osobie Johanna Bugenhagena i jego działalności (Wesołowska 2000).
6 Chodziło o Stralsund, Greifswald, Szczecin, Stargard, Słupsk, Białogard, Trzebiatów, 

Kamień Pomorski.
7 Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać istnienie szkoły stopnia elementar

nego jeszcze w czasach przedreformacyjnych. Niemniej brakuje odpowiednich poświadczeń 
źródłowych (por. Muszyński 1994: 125; Lindmajer J. 2000).
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pierwsze wizytacje kościelne (m.in. w Sławnie), które miały na celu zin
wentaryzowanie majątków Kościoła katolickiego oraz tworzenie zrębów 
nowej administracji ewangelickiej i szkolnej (Heyden 1961). Prawdopo
dobnie zainicjowano wówczas działalność szkoły łacińskiej w Sławnie. 
Była to szkoła trzyoddziałowa, realizująca program nauczania z zakresu 
języka łacińskiego, greki, religii - zgodnie z założeniami ordynacji ko
ścielnej8. Obok niej działała jednoklasowa szkoła niemiecka, przeznaczo
na dla uboższej młodzieży z wykładowym językiem niemieckim. Budynek 
tej szkoły określano jako Alt Scholl i do niego dobudowano w drugiej po
łowie XVI wieku pomieszczenia dla szkoły łacińskiej. Być może oba za
kłady połączone były także administracyjnie - osobą rektora (Lindmajer 
2000: 89). Byłoby to zgodne z ordynacją, w której zalecano radom miej
skim i pastorom, aby starali się powiązać szkoły łacińskie ze szkołami 
niemieckimi, a całością procesu nauczania kierować miał rektor (Scholl- 
meister) szkoły łacińskiej (Waterstraat 1894: 306-307).

Brakuje dokładnych informacji na temat programu nauczania i metod 
pracy w szkole elementarnej w Sławnie, ale możemy domniemywać, że po
dobnie jak na całym Pomorzu, zakres realizowanych przedmiotów był nader 
skromny: religia, śpiew, pisanie, rachunki, czasem początki łaciny. Podsta
wowym podręcznikiem od drugiej połowy XVI wieku do połowy XIX wieku 
pozostawał w szkolnictwie elementarnym Mały katechizm Marcina Lutra, 
który miał przybliżać Pismo Święte. Ponieważ jednak dość często okazywał się 
trudny zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli opracowano specjalne katechizmy 
dla dzieci, np. dzieło Johanna Micraeliusa z 1641 roku (Lukasiewicz 1996: 5).

Ponieważ ówczesny system edukacyjny nie przewidywał podziału na 
klasy, wszyscy uczniowie, najczęściej kilkunastoosobowa grupa chłopców 
(dziewczęta tylko sporadycznie uczęszczały do szkoły), uczyła się w jednej 
izbie. Chłopcy podzieleni byli na tzw. oddziały, z których najniższy uczył 
się alfabetu, średni czytał, a najwyższy ćwiczył pisanie. Wśród nielicznych 
pomocy dydaktycznych wymienić należy, obok już wspomnianego Katechi
zmu, Biblię, elementarz oraz tabliczki łupkowe z rysikiem, patyki lub mo
nety do nauki rachunków. Prawdopodobnie szkoła działała tylko zimą 
(kiedy dzieci nie były zatrudniane do prac domowych i gospodarskich) od 
listopada do Wielkanocy. Szkoła elementarna w Sławnie na początku 
XVIII wieku kształciła w zakresie czytania, pisania, rachunków oraz kate
chizmu i modlitw. Zatrudniała jednego nauczyciela, który prowadził od
dzielne zajęcia dla chłopców i dziewczynek, wykorzystując pomieszczenia 
wzmiankowanej już Alt Scholl. Szkołą poziomu elementarnego była także 
bezpłatna szkoła dla najuboższych, tzw. Armenschule - w całości utrzy
mywana przez radę miejską i gminę kościelną. Nauczycielem dla tej gro

8 O początkach szkoły łacińskiej w Sławnie (zob. Lindmajer 2000; Wesołowska 2002).
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madki uczniów był (w połowie XVIII wieku) zakrystianin z kościoła Ma
riackiego.

Placówkami oświatowymi działającymi już od średniowiecza poza ra
mami systemu edukacyjnego były szkoły prywatne, tzw. Winkelschulen. 
Sławno nie stanowiło wyjątku. Tutaj także odnotowano ich działalność, 
zwłaszcza w wieku XVIII. Jako zagrożenie dla systemu państwowego 
i oficjalnego szkolnictwa były zwalczane przez prawomocne władze ko
ścielne i szkolne. Szacuje się, że pod koniec XVIII wieku do wszystkich 
szkół Sławna uczęszczało od 70 do 80 uczniów (Stoebbe 1897: 154; Lind- 
mąjer 2000: 90). Szkoła ta rozwijała się pomyślnie, jednakże nie dawała 
Pełnego wykształcenia podstawowego i tym samym możliwości kontynu
owania nauki w szkołach średnich.

3. Szkolnictwo wiejskie

Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia szkolnictwa na wsi. 
Na Pomorzu Zachodnim nie mamy poświadczeń źródłowych o funkcjono
waniu szkół wiejskich przed reformacją. Pierwsze wzmianki o egzysto
waniu jakichkolwiek form nauczania pochodzą z wczesnych protokółów 
wizytacyjnych. Brak w nich informacji o programach nauczania czy me
todach pracy9. Przy tym, o ile ordynacje pomorskie szczegółowo omawiały 
sposób organizacji szkolnictwa miejskiego (średniego i wyższego), o tyle 
W odniesieniu do szkół wiejskich znalazł się tylko skromny zapis o ko
nieczności kształcenia dzieci z zakresu religii. Nauczać miał pastor lub 
kościelny, a wyniki ich pracy miały być kontrolowane przez wizytatorów.

W miejscowości Malechowo (Malchow) wizytatorzy w roku 1611 zapi
sali swoje spostrzeżenia. Tamtejszy proboszcz każdej niedzieli w sposób 
zrozumiały objaśniał z ambony ewangelię. Ponadto każdej niedzieli wie
czorem przez pół godziny wyjaśniał fragment Katechizmu wraz z komen
tarzami Lutra. Następnie dzieci i czeladź egzaminował z czytanego frag
mentu i uczył kolejnych pieśni religijnych. Wizytatorzy podkreślali, że 
robił to osobiście, nie zaniedbując swoich obowiązków i nie spychając ich 
Oa kościelnego. W adwencie parafianie zdawali nadzwyczajny egzamin 
z przerobionego w ten sposób Katechizmu, co upoważniało ich do konfir
macji (Vietzke 1915: 63). Nie była to szkoła sensu stricto, nie ma bowiem 
mowy o nauczycielu, budynku szkolnym i programie wykraczającym poza

9 W roku 1570 odnotowano szkółkę w Swobnicy (działała jeszcze w 1615 roku), w Go
ścinie (1554), Gardnie (1590), Stanominie (1597), Strzmielach (1590), w Golczewie, Ustce, 
brzmiącej (1555) oraz Treten koło Miastka (1590). Prawdopodobnie funkcjonowały też 
^ Płytnicy, Charbrowie, Główczycach, Cecenowie, Smołdzinie, Polnem (zob. Wehrmann 
1904; Vietzke 1915; 1919; 1920a; 1920b; 1920c; Bülow 1879).
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naukę religii, niemniej proboszcz realizował postulaty zawarte w ordyna
cjach kościelnych, zgodne ze stanowiskiem Marcina Lutra, który we 
wstępie do pierwszego wydania Małego katechizmu dla zwykłych pro
boszczów i kaznodziejów napisał:

Młodzież i prosty lud bowiem należy nauczyć jednego ustalonego tek
stu i formuł, w przeciwnym razie łatwo się im to poplącze, gdy dziś 
uczy się tak, a za rok inaczej, jak gdyby chciano to poprawić; w ten 
sposób cały trud i praca na nic się nie przydadzą [...] Lecz gdy masz 
do czynienia z młodzieżą, trzymaj się stale pewnej niezmiennej formy 
i jednego sposobu i ucz ją przede wszystkim tych części, mianowicie 
dziesięciu przykazań, wyznania wiary, Ojczenasza itd. Według tekstu, 
słowo za słowem tak, aby i ona mogła to w ten sam sposób powtarzać 
i nauczyć się na pamięć (Luter 2000: 22-23).

Bardziej lakoniczna informacja pochodzi z wizytacji w roku 1548 we 
wsi Duninowo (Diinnow), gdzie proboszcz ciężar objaśniania Pisma Świę
tego zrzucił na kościelnego, zresztą za zgodą władz kościelnych, które 
powszechnie aprobowały ten stan rzeczy (Vietzke 1915: 63).

Na początku XVII wieku rajcy w Darłowie postanowili założyć w mie
ście szkołę niemiecką z klasami dla chłopców i dziewcząt (!). Skromnych 
informacji o niej dostarcza protokół z wizytacji w Darłowie z roku 1611- 
Wizytujący Darłowo superintendent Jakob Faber odnotował istnienie 
szkoły w budynku zajmowanym niegdyś przez wdowy po proboszczach 
i wynagrodzenie nauczyciela wynoszące 50 fl. rocznie i drewno na opał 
(Boehmer 1900: 118).

W tym samym mniej więcej czasie pastor Christian Bilang (w latach 
1602-1603 kantor w szkole łacińskiej w Darłowie, w 1639 odnotowany 
jako kaznodzieja zamkowy) we wsi Łącko (Lanzig) w swoim domu założył 
prywatną szkołę dla synów zamożnych chłopów. Wraz z nim w szkole tej 
pracował jego kościelny Claus Zeusin. W protokóle wizytacyjnym z 1611 
roku Zeusin odnotowany jest tylko jako kościelny, natomiast już jego na
stępca Abraham Ladewig (1632-1663) ma tytuł „kościelny i nauczyciel”- 
Stąd wniosek, że szkoła funkcjonowała nadal z powodzeniem, a funkcje 
nauczyciela sprawował kościelny - co było niemal standardem w więk
szości szkół wiejskich do połowy XIX wieku. Posada kościelnego jawiła si<2 
niektórym jako „tłusta” synekura. W Łącku kościelny Ladewig otrzymy
wał rocznie 60 talarów gotówką, ponadto posiadał 2 morgi żyznej roli, 3lh 
morgi łąk przy strumieniu (Klosterbach), ale największą atrakcję stano
wił bardzo niski czynsz płacony przez kościelnego, który dodatkowo mógł 
dzierżawić ziemie do końca życia, niezależnie od pełnionej funkcji. P° 
śmierci Ladewiga tamtejszy pastor Mandelkow z dużej liczby chętnych do 
objęcia posady wybrał pochodzącego z Ustki (Stolpmiinde) Daniela Tritta-
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Jego rodzina na blisko 200 lat związała się z Łąckiem i tutejszą szkołą.
Danielu Trittcie schedę objął jego zięć Joachim Ahlert, który z kolei 

Przekazał zajęcie swojemu zięciowi Jakobowi Lietzowi. O przywiązaniu 
mieszkańców Łącka do tej rodziny świadczyć może zdarzenie do jakiego 
doszło w 1759 roku. Po śmierci starego Jakoba Lietza pastor Pilasch po
stanowił zatrudnić nowego kościelnego. Jednakże oburzeni mieszkańcy 
cioski zażądali tego stanowiska dla 17-letniego Jakoba Lietz, syna nie
żyjącego kościelnego. Doszło wręcz do swoistego „buntu” mieszkańców 
Łącka i pastor zatrudnił młodego Lietza. Sprawował on swój urząd przez 
dl lat. Po nim stanowisko miał objąć jego syn Karl, jednak został powo
lny do wojska i powrócił do wioski już jako starzec. Sam Jakob Lietz 
Umarł w roku 1839 w bardzo sędziwym wieku (Vietzke 1919: 1).

Wizytacja z roku 1611 w Barzowicach (Barzwitz) dostarcza również 
mformacji o szkole, a właściwie o uposażeniu tamtejszego nauczyciela. 
Kościelnym i nauczycielem we wsi był Jürgen Lange. Za swoją służbę 
otrzymywał 68 korców żyta, 2 dorsze z każdego połowu, jaja, kiełbasę, 
chleb (do podziału z proboszczem) i od każdego mieszkańca Barzowic 1/8 
Łeczki piwa. Sto lat później tamtejszy proboszcz musiał upominać swoich 
Parafian, że nie dają datków na szkołę, a co gorsza nie posyłają do niej 
dzieci (Vietzke 1920c: 20).

4. W okowach systemów państwowych: 
szkolnictwo Ziemi Sławieńskiej 
po wojnie trzydziestoletniej

W okresie wojny trzydziestoletniej wiele szkół pomorskich zaprze
dało działalności lub zdecydowanie obniżyło poziom nauczania. W roku 
1648 wraz z podziałem terytorium Księstwa Pomorskiego szkolnictwo na 
Ziemi Sławieńskiej stało się integralną częścią systemów oświatowych po- 
cZątkowo Brandenburgii, a wreszcie Prus i Niemiec. Dalszy rozwój szkol- 
Pictwa odbywał się zgodnie z ustawodawstwem tych państw. Z odnotowa- 
Pych w pierwszej połowie XVII wieku szkół tylko nieliczne przetrwały 
zawieruchę wojenną. Dopiero pod koniec wieku XVII, kiedy społeczeństwo 
°krzepło, ponownie zaczęto się interesować szkolnictwem, które w myśl 
Ustawodawstwa stało się par excellence agendą państwową.

Istotne zmiany w szkolnictwie przyniósł wiek XVIII. Edykty królew
skie z lat 1717, 1735 wprowadzały obowiązek szkolny dla dzieci od 5 do 
12 roku życia i edukowania ich w zakresie szkolnictwa elementarnego, 
dotyczył on jednak tylko tych miejscowości, w których istniały szkoły (co 
°znacza, że nie obowiązywał w większości wsi). Powszechne nadal było 
Wykorzystywanie dzieci we wszelkich pracach, toteż edykt Fryderyka
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Wilhelma I z 1734 roku nakazywał ich posyłanie do szkół zimą codzien
nie, a latem raz lub dwa razy w tygodniu. W roku 1763 Fryderyk II wy
dał Generalny Regulamin dla Szkół Ludowych, który miał przyczynić sk 
do podniesienia poziomu oświaty na wsi. Pewną przeszkodę w realizacji 
reform stanowił niski poziom przygotowania zawodowego nauczycieli. Od 
połowy XVIII wieku głośno zaczęto mówić o konieczności kształcenia ka
dry w seminariach nauczycielskich10 11. Po roku 1794 szkolnictwo został« 
poddane nadzorowi państwa i podporządkowane kolegiom szkolnym 
Zmieniono także sposób finansowania szkół11. Podjęta w XVIII wieku 
działalność ustawodawcza wpłynęła znacząco na późniejszy, XlX-wiecznj 
kształt szkolnictwa powszechnego w Niemczech.

Zanim jednak ostatecznie odebrano prawa patronackie właścicieloit 
wsi i duchownym, mieli on znaczący wpływ na obsadę stanowisk szkol
nych. Przy czym nie zawsze współpraca między szlachtą a duchowień
stwem układała się pomyślnie. Interesujący konflikt wystąpił we wspo
mnianym już Duninowie. Pierwszy kościelny, a jednocześnie nauczyciel 
wymieniany w źródłach, nazywał się Peter Neuman (zm. 1656). Poteń 
funkcję nauczyciela proboszcz Dreisow powierzył niejakiemu Paulowi 
Haackemu (1655-1669). Nie była to łatwa funkcja, bowiem wybór ko
ścielnego wielokrotnie oprotestowali tamtejsi patroni - właściciele Duni
nowa i Zaleskich (Saleske). Od 1669 roku do 1714 nauczycielem i kościel
nym był niejaki Michel Schmidt. Człowiek ten cieszył się powazanień 
wśród mieszkańców wsi, był wykształcony, prowadził nawet księgi para
fialne. Był to jednak okres synkretyzmu i na tym tle doszło do konfliktu 
między właścicielami ziemskimi Martinem, Heinrichem, Gehrtem i Ri
chardem von Below z Duninowa i Zaleskich. Domagali się oni likwidacji 
wprowadzonych przez pastora Dumrhesio nowinek i nadużyć religijnych 
Wydaje się, że w konflikcie tym kościelny poparł stanowisko szlachty; 
wobec czego pastor nie zezwalał na budowę planowanego domostwa dh 
kościelnego, gdzie miała też funkcjonować szkoła, a także nie wypłacał 
mu należnych pensji. Wówczas panowie von Below wzięli kościelneg« 
w obronę, nakazali budowę szkoły (budynek ten nazywany „chata ko
ścielnego” stał we wsi jeszcze w XIX wieku) i wypłatę pieniędzy, zazna
czając jednocześnie, że niesprawiedliwe jest posyłanie kościelnego do pra
cy przy żniwach! Sprawa synkretyzmu powróciła jeszcze w 1709 roktt

10 Fryderyk II chcąc poprawić jakość kadry nauczycielskiej, odebrał patronom praV° 
obierania nauczycieli i kompetencje te przeniósł na administrację państwową, a nadzó® 
nad szkołami przekazał z rąk patronów władzom szkolnym.

11 Niezależnie od tego, czy szkoła była tworzona przez fundację prywatną, kościelna 
miejską czy państwową, otrzymawszy na początek pewien kapitał, stawała się samodziel
ną jednostką gospodarczą. Czesne (Schulgeld) jako źródło dochodów upowszechniło się pod 
koniec XVIII wieku.
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rv kiedy podczas wizytacji zanotowano, że pastor nadal „w zły sposób” in- 
f formuje dzieci. Następca Schmidta Johann Peter Huse uskarżał się na 
k niesprawiedliwy podział naturaliów. Pastor nie oddawał mu jego części 
;ji (dochody kościelnego wynosiły wówczas 1 tal. rocznie za posługi kościelne 
)d i 1 pf. rocznie od każdego domostwa za nauczanie dzieci). W tym wypad- 
a- ku patron również pośpieszył z pomocą kościelnemu. Kiedy w 1731 roku 
ło wdowa po Jakubie von Below ufundowała w kościele piękne organy, 
n a Huse nie umiał na nich grać, nakazała swojemu kucharzowi Christia- 
:ti nowi Völcknerowi wykształcić się w tym kierunku. Od 1734 do 1743 roku 
i}' Völckner pełnił również funkcję nauczyciela w Duninowie. Jednak von 

Below podziękował mu za służbę i zatrudnił na to stanowisko syna swo
rn jego służącego, inwalidę wojennego Jakoba Wolta, który nauczycielem 
ii Pozostał przez 40 lat. Gmina nie ponosiła praktycznie żadnych kosztów 
tv utrzymania szkoły, był to niemal urząd „honorowy”, za który Wolt pobie- 
o- rał tylko drobne opłaty od rodziców dzieci i od patrona. W jego gestii po- 
el zostawało natomiast utrzymanie budynku i troska o pomoce naukowe. 
B1 Jego bezpośrednim przełożonym był kościelny. W myśl zarządzenia 
vi superintendenta po śmierci Woltsa szkołę objął młody Völckner (1766— 
o- -1819). Jego wykształcenie nie stało na najwyższym poziomie, naukę 
ii Pobierał głównie u miejscowego proboszcza, jednak sprawozdania okre- 
■1 ślały szkołę w Duninowie jako „dobrze sytuowaną”. Völckner nie otrzy- 
ti Ulawszy w czasie Bożego Narodzenia należnych mu „prezentów”, dość 
ą głośno i powszechnie to krytykował. Szkoła w Duninowie należała jednak 

do najlepszych w okolicy (Vietzke 1915: 67). 
i Około 1683 roku w Ustce założono szkołę dla dzieci rybaków, w której 
■j! uczył niejaki Jakob Ratkę. Z tego samego mniej więcej czasu mamy infor- 
h Uiaeje o funkcjonowaniu szkół w Zaleskich, Tychowie (Wendisch-Tychow), 
y. fwięcinie (Ewentin), gdzie przez 25 lat szkołę prowadził Heinrich Möller 
\i> pod kierownictwem pastora Zeidlera. Jeszcze po 1800 roku nauczyciel 
a1- z Iwięcina dzielił mieszkanie z pastorem, tam też zapewne odbywały się 
rfl lekcje. W Ostrowcu (Wusterwitz) i Krągu (Krängen) poza odpowiednio 
0' opłacanymi kościelnymi gminy po 1661 roku dodatkowo zatrudniły na- 
a- Uczy cielą. W Ostrowcu w 1835 roku nastąpił tak „astmatyczny” wiejski 
a- Pedagog, że dopiero wówczas kościelny i organista łaskawie przychylili się 
Ui do wniosku, aby przyłączyć do swoich obowiązków również funkcję nauczy

ciela. Natomiast w miejscowości Janiewice (Jannewitz) spis obowiązków 
^ kościelnego z 1689 roku (Jannvitzer Küsterrichtung) nakazywał tylko po- 
01 ranne niedzielne czytanie Pisma Świętego, towarzyszenie pastorowi pod- 

czas odwiedzin chorych oraz informowanie młodzieży po niemiecku i naukę 
ą. rachunków. Kościelnym tym był niejaki Hans Lemberger, czeladnik złot- 
ji uika z Malborka. Był zapewne człowiekiem zapobiegliwym, skoro dopro

wadził do takiego spisania swoich praw i obowiązków.
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5. Zakończenie

Źródła z XVI-XVII i częściowo XVIII wieku dotyczące szkół wiej
skich dostarczają nam informacji głównie o kościelnych pełniących funk
cję nauczyciela, o ich uposażeniu i warunkach mieszkaniowych. Mało 
w tym doniesień o programie nauczania, podręcznikach czy metodach 
wychowawczych. Jednak w historiografii przyjmuje się, że poziom więk
szości szkół elementarnych (nie tylko wiejskich) w zasadzie nie wykracza! 
poza naukę religii, śpiewu, elementów historii i przyrody oraz podstawo
wych umiejętności czytania, pisania i rachunków. Najczęściej stosowana 
metodą nauczania było mechaniczne, pamięciowe opanowanie określone
go materiału. Dlatego wykształcenie większości uczniów ograniczone było 
w praktyce do umiejętności podpisywania się i sylabizowania. O wyraź
nym wzroście poziomu oświaty nie tylko na Ziemi Sławieńskiej czy Po
morzu, ale całym państwie pruskim możemy mówić dopiero od połowy 
wieku XIX. Kilka przytoczonych tu przykładów wyraźnie obnaża słabości 
ówczesnego systemu edukacyjnego, niemniej warto pamiętać, że nawet 
tak niewielkie miejscowości mają bogate tradycje oświatowe.
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Das Schulwesen im Schlawer Gebiet

Zusammenfassung

Der Artikel ist nur ein kleiner Auszug aus der Geschichte des Schulwesens 
i® Schlawer Kreis und erschöpft nicht die gesamten Probleme seiner Entwicklung in 
diesem Teil Pommerns. Die Geschichte der Bildung und Erziehung reicht bis in die 1. 
hälfte des 14. Jh. Schon 1333 gab es in Rügenwalde eine Lateinschule. Wahrschein
lich befand sich in Schlawe eine ähnliche, laut Quellenangabe erst nach 1535 bestä
tigt. Ganz sicher ist jedoch, dass das Progymnasium die Tradition der partikulären 
Schule ab dem 19. Jh. weiterführte. Interessante Urkunden gibt es über Elementar
schulen auf den Dörfern. In Malchow, Dunin und Lanzig z.B. führten Geistliche den 
Unterricht für Kinder und Erwachsene, immer übereinstimmend mit den Postulaten 
der Kirche. Diese Art Schulen verwandelten sich im Laufe der Zeit in gut geführte 
Bildungsstätten. Über diese Schulen gibt es nicht viel Informationen, mehr über die 
Lehrer. Es waren Kirchendiener, Pfarrer, Organisten, Handwerker, ausgediente 
Soldaten darunter. Lehrprogramme, Schulbücher oder Erziehungsmethoden sind fast 
Unbekannt. In den Elementarschulen lernten die Schüler die Grundregeln des Lesens 
und Schreibens. Erst ab Ende des 19. Jh. kann man von einer Steigerung des Bil
dungsgrades in den Schulen Pommerns sprechen.





Z historii przedwojennej posiadłości 
w Osiekach

Krystyna Rypniewska (Koszalin)

1. Ród von Bulgrin - pierwsi właściciele

Za najstarszą szlachtę osiadłą w rozległych dobrach osieckich 
^2Hąje się wendyjski ród o nazwisku von Bulgrin (Brüggemann 1784: 609). 
ak podają źródła, jej przodkiem był „Bartuś dictus Niger”, czyli „Czarny 
artus”, którego potomkowie według słowiańskiego zwyczaju nazywali się 
arthuskewitz, co znaczyło tyle co „synowie Bartusa”. Z czasem szlachta 

^częła używać nazwiska von Bulgrin, które przyjęła od nazwy miejscowo- 
®ci założonej w powiecie białogardzkim (Kühn 1890: 114; Hildebrand 1938: 
17; Zielke 1990: 92; Hübner 1922: 3; Anonim 19231).

W skład rycerskiej własności lennej rodu von Bulgrin oprócz Osiek 
Wchodziły również pobliskie wsie: Rzepkowo, Kleszcze, Łazy oraz duża 
Cz?ść Jeziora Jamneńskiego (rye. 1). W zachowanych materiałach źródło
wych, różnych aktach i dokumentach, przy okazji ważnych umów, aktów 
^Przedaży oraz pełnionych funkcji, pojawiają się kolejno imiona członków 
6J szlachty. Jeden z dokumentów z 1309 roku zawiera tekst dotyczący 

Zatwierdzenia granic posiadłości w Rzepkowie z sąsiednim Iwięcinem, 
^tanowionych pomiędzy klasztorem w Bukowie, a trzema z pięciu synów 
’’Czarnego Bartusa”, to jest Andreasem, Paulem i Matthausem von Bul- 
^rin. Dokument ten jest jednym z wcześniejszych, potwierdzającym 
fwiązki rodu z majątkiem w Rzepkowie. Do bardziej zasłużonych człon
ki rodziny można, między innymi, zaliczyć Johanna, który w 1475 roku 
ył wikariuszem klasztoru koszalińskiego i Henninga - proboszcza 
asztoru zakonnic w Koszalinie, odnotowanego w aktach z lat 1489—1496.

'Anonimowy autor wiąże pochodzenie nazwiska szlachty, podobnie jak inni, z nazwą 
‘ejscowości Bulgrin. Według niego chodzi jednak o miejscowość w powiecie szczecineckim 

lĄr>onim 1923: 4).
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Rye. 1. Kopia mapy Lubinusa z lat 1612-1618 wykonana przez Röhricha w 1922 roku. 
Osieki - Wusseken, Rzepkowo - Repekow, Łazy - Laase

Także niejakiego Joachima, budowniczego zamku w Wadstenie w Szwe
cji, tamtejszego kasztelana, późniejszego kuchmistrza króla Gustaw6 
Wazy, wreszcie sędziego okręgowego w Borga w Finlandii. Inny z vol> 
Bulgrinów - Henning - jako podpułkownik służył królowej angielskiej 
Elżbiecie (Brüggemann 1784: 609; Anonim 1923: 4; Zielke 1990: 12b 
Hildebrand 1938: 17-18). Wzmianki źródłowe odnotowują także AmF 
Catharinę z Rzepkowa, zmarłą około 1540 roku. To jedyna postać teg6 
rodu, której wizerunek jest nam znany między innymi z fotografii wyko
nanej w 1936 roku przez Dorotheę Hildebrand, ciotkę najmłodszeg0 
przedwojennego mieszkańca tzw. „nowego pałacu” w Osiekach - Eilo Hü" 
debranda, oraz z oryginału do dziś znajdującego się w kościele w Iwięci' 
nie. Portert, swój wizerunek, Catharina miała podarować wspomniane
mu kościołowi w podziękowaniu za możliwość uczęszczania na katolicki6 
msze, jakie tam odprawiano, bowiem Iwięcino w okresie reformacji swoja 
„starą wiarę” zachowało znacznie dłużej niż inne wsie w okolicy (Hilde
brand 1938: 17; Hübner 1931: 169; Pitzke 1989: 888).

W przedwojennej literaturze przedmiotu z lat 20. i 30. XX wieku chęt
nie przytaczana jest historia innego przedstawiciela tej szlachty, niejakie
go Paula z Osiek, żyjącego w pierwszej połowie XV wieku, można powie
dzieć „czarnej owcy” w rodzinie. Otóż w 1415 roku wspomniany Paul zal»Ü 
swojego brata Bertesa. Jako pokutę za ten ciężki grzech przyjął pielgrzym
kę do św. Jakuba z Compostelli w Hiszpanii. Kiedy już tam przybył, po
czuł, że grzech nie został dostatecznie oczyszczony. Zapytał więc tamtej'
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Szego mnicha o inne jeszcze bardziej święte miejsce, gdzie mógłby się udać. 
Ten bez namysłu wymienił Górę Chełmską [Osieki leżały pół mili od owej 
Sery]. Zdumiony Paul von Bulgrin miał wówczas zakrzyknąć:

(•••) czego ja tutaj do diabła szukam, ponad 400 mil od domu, kiedy
pod moimi drzwiami jest to miejsce!2

Nie był on chyba jedyną negatywną postacią rodu, skoro w zachowa- 
nych źródłach Bulgrinowie dosyć często występują jako dłużnicy najbliż- 
Szych okolic. Znany był znaczny dług zaciągnięty w kościołach w Iwięci- 
nie i Osiekach, jak i wiele innych. Z powodu ciągłych problemów 
finansowych Bulgrinowie z Osiek sprzedali z czasem Koszalinowi dużą 
^zęsć Jeziora Jamneńskiego, pozostawiając sobie zaledwie jego wąski pas. 
masto skwapliwie wykorzystywało trudne położenie właścicieli mająt

ków i wykupowało kolejno coraz to nowe grunty, najpierw w Osiekach, 
Potem także w Rzepkowie i Kleszczach3. Rozdrobnieniu majątków i po
mniejszaniu jego obszaru sprzyjała także liczebność i rozgałęzienie rodu.

przykład w XIV wieku w dobrach osieckich były trzy linie Bulgrinów, 
a lch członkowie prowadzili w zasadzie odrębną politykę. Brakowało tak- 
2e jednej znaczącej siedziby rodowej, która spełniałaby rolę centrum dla 
ilości dóbr osieckich z Osiekami, Rzepkowem, Kleszczami i Łazami. 
w dostępnej literaturze nie udało się trafić na choćby ogólny opis ówczes
nych „pańskich” siedzib. Jedynie w 1717 roku mowa jest o „szlacheckich 
Ogrodach”; czterech w Osiekach, trzech w Rzepkowie, dwóch w Klesz- 
Czach i jednej zagrodzie zarządcy w Łazach. Prawdopodobnie, mając na 
nwadze niezbyt bogaty region Pomorza oraz lokalną tradycję budowlaną, 
Sledziby te musiały niewiele różnić się od domów chłopskich4.

2. W rękach Samuela von Coccei

W pierwszej połowie XVIII wieku zaczęli wymierać męscy przed
stawiciele rodu. W 1727 roku zmarł Hans Ulrick von Bulgrin, ostatni 
»Pan lenny na Kleszczach, Osiekach i Rzepkowie”. Po jego śmierci król

2 Historia Paula von Bulgrin chętnie przytaczana jest w przedwojennej literaturze (m.in. 
Hildebrand 1938: 17; Anoniml923: 4).

3 Hübner (1922: 3) odnotowuje sprzedaż części Jeziora Jamneńskiego Koszalinowi w 1353 
r°ku przez Ulricha i Viko Bulgrinów oraz kolejną w 1446 roku przez Paula von Bulgrin. Mia- 
Sto Powiększyło swoje posiadanie także o grunty wiejskie. W wizytacji kościelnej dokonanej 
k ®s*ekach w 1617 roku, obok Bulgrinów, jako patronów wymienia się także Josnę Engelbrechta,

Unistrza Koszalina oraz Petera Moldenhauera, prawdopodobnie członka rady miejskiej.
4 «Im Jahre 1717 hatte Wusseken 4 adlige Höfe, von denen 2 von adlige Personen bewohnt 

Wurden, die anderen beiden hatte ein Verwalter (...) Das Dorf Repkow hatte 3 adlige Höfe, 
nachdem der vierte abgebrochen (...) In Kleist waren 2 adlige Höfe (...)" (Hildebrand 1938: 21).
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Fryderyk Wilhelm I nadał dobra osieckie swojemu wyróżniającemu się 
oficerowi, wówczas generałowi brygady - Jakobowi von Bescheferowi, 
Francuzowi z pochodzenia. Von Beschefer do armii pruskiej wstąpił około 
1700 roku, a za ogromne dla niej zasługi w 1705 roku podniesiono go do 
tytułu szlacheckiego i oprócz majątków osieckich nadano mu także dobra 
w Marchii oraz pałac w Berlinie. Ponieważ generał nie miał męskich po
tomków, a jedynie dwie córki, więc aby majątki utrzymać w rękach ro
dziny, król zmienił posiadanie dóbr w tzw. „lenno po kądzieli”. W ten spo
sób von Beschefer mógł w testamencie dziedziczką dóbr osieckich uczynić 
swoją starszą córkę Johannę Charlottę. Generał zmarł 19 października 
1731 roku jako komendant twierdzy w Magdeburgu. W ciągu zaledwie 
czterech lat zarządzania niewiele wniósł do rozwoju majątków, które cały 
czas były dzierżawione, a on sam, jeżeli w ogóle był w Osiekach, to naj
wyżej spędził tu kilka dni. Jak już wspomniano, dziedziczką dóbr została 
Johanna Charlotta von Beschefer, wkrótce jak się miało okazać żona 
Wielkiego Kanclerza Prus Samuela von Coccei (Hildebrand 1938: 17, 22; 
Anonim 1923: 4; Hübner 1922: 3; Kühn 1890: 115; Brüggemann 1784: 
609; Zielke 1990: 92). Dla dóbr osieckich zaczął się tym samym ważny 
okres odbudowy strat, jakie majątki poniosły za czasów panowania 
szlachty von Bulgrin. Posiadłości przeszły w ręce jednego z najznamienit
szych współpracowników Fryderyka Wielkiego, Samuela von Coccei, któ
rego oficjalny tytuł brzmiał: „Samuel baron von Coccei, Jego Królewskie
go Majestatu w Prusach - Wielki Kanclerz, tajny radca jak też rycerz 
królewsko-pruskiego Zakonu Czarnego Orła, dziedzic na Osiekach, Rzep- 
kowie, Kleszczach i Łazach”. Przodkowie von Coccei - jak podają źródła 
archiwalne - pochodzili ze starej bremeńskiej rodziny patrycjuszowskiej 
Koch, co w Prusach pisano także jako Cock, a w Holandii - Coccejus. 
Stąd zapewne późniejsze brzmienie nazwiska Coccei.

Samuel urodził się 20 października 1679 roku w Heidelbergu. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1702 roku we Frankfurcie nad Odrą jako profesor 
prawa. W 1704 w Halberstadt sprawował najpierw funkcję radcy rejencji, 
a w roku 1710 został jej prezydentem. Już rok później był mianowany 
tajnym radcą sprawiedliwości i trybunału najwyższego w Wetzlarze. 
W roku 1714 przybył do Berlina, gdzie w ciągu lat sprawował następują
ce urzędy: prezydenta sądu najwyższego, ministra stanu i wojny, kurato
ra wszystkich uniwersytetów, wreszcie ministra sprawiedliwości we 
wszystkich pruskich krajach (Hildebrand 1938: 17, 22; Anonim 1923: 4; 
Hübner 1922: 3; Kühn 1890: 115; Brüggemann 1784: 609; Zielke 1990: 
92). Król Fryderyk II wykazywał duże i autentyczne, zgodne z oświece
niowymi tendencjami, zainteresowanie sprawami reformy prawa, a W 
szczególności reformy sądownictwa. Nie miał jednak głębszego zrozumie
nia dla tej problematyki. Podzielał wiele obiegowych sądów laików. Za
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tem> jak pisze w biografii Fryderyka II Stanisław Salmonowicz (1985- 
166):

(...) wielkim szczęściem władcy było posiadanie u swego boku bardzo 
wybitnego ministra sprawiedliwości, Samuela von Coccei, którego 
dziełem była w istocie wielka reforma sądów pruskich.

Fryderyk II na audiencji w 1746 roku udzielił baronowi, mianowane- 
mu Wielkim Kanclerzem, wszelkich pełnomocnictw do dokonania refor
my wymiaru sprawiedliwości. Na początek otrzymał on rozkaz zaprowa
dzenia porządku w pomorskich sądach apelacyjnych w Szczecinie 
* Koszalinie. Tutaj udało mu się w krótkim czasie, w ciągu zaledwie 
dwóch lat, rozstrzygnąć blisko 1110 zaległych procesów, w tym jeden ciąg
ły się od 200 lat. W 1746 roku opracował projekt procedury sądowej 
zatytułowany Jak powinny być wszystkie procesy na Pomorzu w ciągu 
r°ku, we wszystkich instancjach do końca doprowadzone. U schyłku życia 
Pisał jednolity kodeks dla wszystkich prowincji. Przy tworzeniu ostatnie
go rozdziału zastała go śmierć 22 października 1755 roku. Jego dzieło nie 
yło kontynuowane, a manuskrypt zaginął. Z działalnością kanclerza von 
°ccei wiąże się pierwszy ważny etap prac nad reformą prawa w Prusach. 

W toku wieloletniej pracy ujednolicił i uprościł organizację sądową, 
deformował procedurę i stworzył nowe kadry w sądownictwie. Fryderyk II 
ogromnie cenił zasługi Wielkiego Kanclerza. Wyrazem szczególnego 
Gnania było nadanie baronowi w 1752 roku dóbr osieckich, dotychcza- 
owego lenna, na własność. Król wybił także medal z wyobrażeniem 
Prawiedliwości, a kanclerzowi wręczył jego złoty egzemplarz. Otrzymał 

oo także inne dowody łaski, między innymi wieś pod Sławnem o nazwie 
occejendorf. Władca z wielkim żalem przyjął wieść o śmierci kanclerza, 

liście do wdowy powiadamiał ją o zleceniu wykucia na własny koszt 
"Ozerunku barona w marmurze. Ów biust wykonany został przez dwor- 
s ich rzeźbiarzy Adama i Michela według obrazu Pesne i ustawiony 

Królewskim Sądzie Najwyższym w Berlinie (Hildebrand 1938: 23-27; 
^elke 1990: 93; Brüggemann 1784: 609; Kühn 1890: 114-115).

Moglibyśmy oczywiście jeszcze wiele pisać o zasługach Samuela von 
°ccei dla państwa pruskiego, także o jego osobistych przymiotach - nie- 

Zvvykłej staranności, dokładności, zdolności do szybkiej, efektywnej, 
"Praktycznej pracy”. Wróćmy jednak razem z nim do Osiek, z którymi 
Związany był przez ponad 20 lat swego życia. W tym miejscu warto przy-
°czyć jedną znamienną opinię jaka pojawiła się w przedwojennej litera

turze:

(...) czym było Warcino w latach 1870-1890 dla Bismarcka, tym Osie- 
ki w latach 1731-1755 dla Coccei.
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Ryc. 2. Osieki. Plan wsi sprzed 1945 roku. „Altes Schloss” wzniesiony w pobliżu jeziora po
zachodniej stronie wsi

Tuż po małżeństwie z dziedziczką Osiek Johanną Charlottą pierw- 
szym krokiem jaki uczynił, było odzyskanie utraconych dawniej części 
dóbr. W 1732 roku wykupił część Osiek i Kleszczy sprzedanych Koszali
nowi, w 1733 roku - część Rzepkowa, pozostających w rękach Heyde- 
brecków, a w roku 1734 inną część Rzepkowa zarządzaną przez rodzinę 
Zarth. Podjął też próbę, niestety bez powodzenia, przejęcia majątku 
w sąsiedniej wsi o nazwie Sucha. Nie chodziło przy tym tylko o powięk
szenie gruntów, lecz przede wszystkim o pozyskanie istniejącego tam 
murowanego, okazałego pałacu, stosownej pańskiej siedziby (Hildebrand

4
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^938: 24-27; Müller 2000: 7; Zielke 1990: 93). Jak już wspomniano wyżej, 
majątki osieckie były rozdrobnione i nie posiadały jednej wyróżniającej 
Sl§ rezydencji. W tej sytuacji zapadła decyzja o postawieniu nowej bu- 
^owli w Osiekach. Wzniesiona została w zachodniej części wsi, na połu- 
^nie od kościoła5 (ryc. 2). Dom ten, tak zwany „Altes Schloss” był pierw- 
Szym, a więc najstarszym dworem w posiadłościach ze wszystkich pięciu, 
Jäkie przetrwały II wojnę światową. Zbudowany w 1750 roku6 od począt- 

miał służyć wyłącznie za letnią rezydencję barona. Taka właśnie 
funkcja budowli przesądziła o jej architekturze. Wzniesiono parterowy 
budynek z wysokim mansardowym dachem, o typowej dla budownictwa 
Pomorskiego konstrukcji ryglowej. Ozdobą dworu były okna z dekoracyj- 
Uymi — jak pisano później — zawiasami oraz pnącza, które z czasem oplot
ły większą część budynku (ryc. 3).

Ryc. 3. Osieki. „Stary pałac” z czasów barona Samuela von Coccei

5 Plan wsi sporządzony został w 2000 roku przez Lothara Hildebranda urodzonego 
w D28 roku, syna Roberta Hildebranda, właściciela dwom zlokalizowanego w podwórzu 
gospodarczym w Osiekach. Lothar Hildebrand mieszkał w tym właśnie dworze osieckim do 
marca 1945 roku. W niniejszym artykule wykorzystano jego materiały oraz opracowania udo
stępnione przez Eilo Hildebranda, urodzonego w 1935 roku, przedwojennego mieszkańca tzw. 
-.nowego pałacu" w Osiekach, który wzniesiony został w parku, poza wsią.

6 Data budowy tzw. „starego pałacu" przyjęta została za Hansem Schifflerem (1934), który 
Wiąże ją z założeniem alei kasztanowej (istniejącej częściowo do dziś), wiodącej od dawnego 
Podwórza dworskiego do wsi. Baron Coccei w listopadzie 1750 roku zarządził wykopanie jam 
Pod owe drzewa, co może sugerować istnienie już przynajmniej stanu surowego budowli, 
fakie datowanie potwierdzają też przygotowania do przyjęcia gości na letni pobyt w dworze 
°sieckim, jakimi kierowała żona barona Coccei w maju 1751 roku.
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Najcenniejszym źródłem dotyczącym kanclerza i jego związków z Osie- 
kami są listy z połowy XVIII wieku - korespondencja pomiędzy kancle
rzem i jego żoną a „radcą opiekuńczym” majątku, niejakim W ich man nein 
z Koszalina. Coccei nigdy nie zarządzał dobrami osobiście, a dzierżawił 
je, zawierając czteroletnie umowy. Pośrednikiem między nim a kolejnymi 
dzierżawcami był właśnie ów Wichmann. Niestety, jedynie krótkie frag
menty tych listów przytacza Hans Schiffler w artykule zamieszczonym 
w dodatku do Kosliner Zeitung w 1934 roku. To z nich dowiadujemy się 
na przykład, że kanclerz, wówczas w wieku 71 lat, lubił w Osiekach „spać 
zimno” w specjalnym pokoju, że zawsze przywoził ze sobą z Berlina do 
Osiek kucharza, że do czyszczenia cynowych naczyń polecał szorowanie 
ich piaskiem z plaży w Łazach, a nawet wożenie go w butlach do Berlina. 
Na początku maja 1751 roku w jednym z listów do Wichmanna (Johanna 
Charlotta nie znała niemieckiego i listy pisała po francusku) pani von 
Coccei zapowiadała spotkanie swojej rodziny i znajomych w Osiekach na 
dłuższy pobyt wypoczynkowy. Zarządziła wówczas wielkie porządki: na
prawę łóżek, materaców, wszystkich zamków drzwiowych, naprawę szaf 
i krzeseł, kanap itp. Kazała także przejrzeć ramy okienne. Z Kołobrzegu 
przywieziono miałki i gruby cukier, wszystkie rodzaje przypraw, 12 fun
tów ziaren kawy, jak też wino. Zarządca miał zakupić kurczaki, indyki 
i jaja, a w ogrodzie posiać sałatę i inne (Schiffler 1934).

XVIII-wieczny szachulcowy dwór wzniesiony przez wielkiego kancle
rza von Coccei z czasem okazał się zbyt ciasny, aby pomieścić rodzinę 
i gości licznie przybywających na letni wypoczynek. W latach 80. XIX wie-

Ryc. 4. „Stary pałac” w Osiekach. Widok na elewację ogrodową. Stan z około 1936 roku
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ku ówczesny właściciel majątku Robert Hildebrand postanowił zatem 
0 rozbudowie dworu. Wzniesiono wówczas szczyt od strony ogrodowej, 
który mieścił dodatkowe pokoje gościnne i sypialne (ryc. 4). Dobudówka 
Nawiązywała charakterem do substancji budowlanej parteru (szachulec), 
Nawet okna zachowały podział na osiem pól, jakkolwiek krzyż okienny 
zdradzał znacznie późniejsze wykonanie. Z biegiem lat praktycznie więk
szość pomieszczeń dworu przysposobiono na sypialnie. Funkcję reprezen
tacyjną do 1945 roku zachował jedynie salon ogrodowy i położony obok 
Pokój kominkowy i to już bez większości mebli w stylu biedermeier i em
pire, przeniesionych w latach 20. XX wieku do tzw. „nowego pałacu”. Sta
ry dwór rozebrano w latach 50., już długo po wojnie.

Z czasów Samuela von Coccei zachował się do dziś jedynie park,

(...) który leżał mu bardzo na sercu, zwłaszcza któremu poświęcił
ostatnie pięć lat swojego życia (Schiffler 1934).

Po ponad 250 latach nadal widoczna jest aleja kasztanowa, łącząca 
Podwórze dworskie z wsią, a którą rozkazał posadzić w listopadzie 1750 
roku. Dwa lata później pisał Coccei do Wichmanna, żeby nikomu nie 
dzierżawić parku,

(...) ponieważ ja absolutnie chcę zostawić miejscowość z pięknym i na
turalnym lasem (Schiffler 1934).

Kanclerz z pradawnego dębowego lasu, mocno nadszarpniętego przez 
"Neloletnie złe użytkowanie, postanowił uczynić prawdziwą ozdobę swej 
Istniej rezydencji. Przede wszystkim zabronił jakichkolwiek wycinek, jak 
Pisał:

(...) co tylko miało choć jedną zieloną gałązkę (Schiffler 1934),

Wypasu bydła i koszenia trawy. Posadził w swoim leśnym parku setki 
drzew, głównie buków, ale także dębów i olch. Na samym początku roku 
1752 posadzono 160 buków. W 1934 roku Hans Schiffler (1934) napisał:

(...) von Coccei był przyjacielem drzew, nie tylko z powodu rozumienia
ich potrzeby, lecz przede wszystkim prawdziwej miłości do natury.

Po śmierci kanclerza majątkami opiekowała się jeszcze wiele lat jego 
z°na Johanna Charlotta. Zmarła w 1769 roku i mocą wcześniej sporzą
dzonego testamentu wsie przejęli jej dwaj starsi synowie, a po ich bez
dzietnej śmierci trzeci - Carl Ludwig7. Również ten nie pozostawił po-

7 Pierwszy z synów Johann Friedrich Heinrich, pruski poseł w Sztokholmie i późniejszy 
adiutant króla, objął Osieki i Łazy; drugi - Karl Friedrich Ernst, generał brygady w Królestwie 
^°lskim, odziedziczył Rzepkowo, Kleszcze i młyn w Skibnie; natomiast trzeci - Carl Ludwig,
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tomków, jedynie pasierbów. Od tej chwili, od jego śmierci w 1808 roku, 
dobra przechodziły z rąk do rąk. Wkrótce w 1810 roku postanowiono o ich 
sprzedaży za 100 000 talarów. Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej 
w Prusach do transakcji nie doszło tak szybko. Spowolnił ją też ciężki 
okres po wojnie napoleońskiej. Dopiero w 1818 roku znalazł się kupiec 
z Koszalina, sędzia królewski Johann Martin Pomplun i 28 września na
był majątki za 80 000 talarów (Hildebrand 1938: 28; Zielke 1990. 94).

3. Epizod Pompluna

Do większych osiągnięć, jakie miały miejsce za czasów Johanna 
Pompluna, należy zaliczyć zniesienie pańszczyzny, które nastąpiło 
w Osiekach w 1821 roku, Rzepkowie i Kleszczach w 1826. Chłopi w tych 
wsiach oraz w Łazach otrzymali ziemię na własnosc, z zastrzeżeniem 
obowiązku tzw. pańszczyzny sprzężajnej (stawiania się z zaprzęgiem) 
przy wznoszeniu, jak też naprawie „pańskich” budynków gospodarczych.

Ryc. 5. Kleszcze. Plan wsi sprzed 1945 roku

prezydent najwyższego urzędu rządowego w Głogowie, po śmierci braci przejął Osieki, Łazy 
i połowę Kleszczy i Rzepkowa (Hildebrand 1938: 28; Zielke 1990: 93-94).
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Ryc. 6. Rzepkowo. Zabudowa wsi. Stan sprzed 1945 roku

^ ten sposób wzniesiono zabudowania w Osiekach, Kleszczach (ryc. 5) 
i Rzfepkowie (ryc. 6) oraz odbudowano podwórze dworu osieckiego po 
Wschodniej stronie wsi, spalonego w pożarze 1837 roku8.

4. Ród Hildebrandów - nowy rozkwit posiadłości

Po śmierci sędziego Pompluna (5 maja 1838 roku) jego żona Bar
bara, nie mając własnych dzieci ani żadnych krewnych, sprzedała mają
tek 28 czerwca 1838 roku Johannowi Friedrichowi Ludewigowi Hilde-

8 Chodzi tu o pierwszy dwór, wzniesiony przy zabudowaniach gospodarczych po 
Wschodniej stronie wsi („Hof"). Wzmianka ta jest dość istotną i ma bezpośredni związek z dru- 
&irn dworem w tym samym miejscu. Pusty plac, który pozostał przy odbudowanym podwórzu, 
^gospodarowano bowiem dopiero w 1923 roku. Wzniesiono wówczas do dziś istniejący budy
nek dworski o wyjątkowym wobec pozostałych dworów planie. Rzut o kształcie kwadratu 
Wrzucała wolna powierzchnia po spalonym pierwszym dworze (Hildebrand 1938: 41).
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brand. Dał on początek nowej „dynastii”, która aż do marca 1945 roku 
zarządzała dobrami osieckimi z talentem, rzetelnością i pracowitością 
Johann Friedrich urodził się 6 listopada 1786 roku w Koszalinie (ryc. 7). 
Jako wykształcony prawnik objął tu w 1814 roku stanowisko komisarzu 
sprawiedliwości przy Naczelnym Sądzie Krajowym, pracował także jako 
adwokat, a później przez długi czas sprawował w Osiekach funkcję sę- 
dziego patrymonialnego i uczył się zarządzania majątkiem. OgromnU 
pomocą w gospodarowaniu służył mu przez długie lata administrator 
Rudolf Plaensdorff, potem jego następca Reinhold Scheunemann. Rzep' 
kowo od 1831 do 1875 roku było dalej dzierżawione (Hildebrand 1938: 35; 
Zielke 1990: 95).

Tymczasem sytuacja w Prusach w pierwszej połowie XIX wieku, 
zwłaszcza uwłaszczenie chłopów i następująca po tym prywatyzacja go' 
spodarki rolnej, wymusiły konieczność budowy dużych założeń gospodar
czych we wszystkich trzech wsiach majątku osieckiego. Całą energię Jo
hann Friedrich już od początku skierował na utworzenie odpowiednich 
gospodarstw, wyposażonych w niezbędne budynki, w tym: stodoły, staj
nie, chlewnie, obory, owczarnie itp. W latach 30. i 40. XIX wieku po
wstały też: remiza w Osiekach, piekarnia w Kleszczach, kuźnia w Osie
kach i Rzepkowie. Wiele budynków istniejących wcześniej, a nie 
nadających się do dalszego użytkowania, rozebrano i wzniesiono nowe.

Za czasów Johanna Friedricha, który żył 83 lata (zmarł 31 marc3 
1869 roku) zbudowano dwa dwory - w Kleszczach w 1848 roku, poteifl 
w Rzepkowie na przełomie lat 1857/58. Radca Hildebrand myślał też już
0 trzecim, w Osiekach, zachowanym do dziś w podwórzu gospodarczymi 
na wschodnim skraju wsi. Na starym planie napisał wówczas „przyszły 
dom mieszkalny”. Jak się okazało, dwór ten powstał znacznie później " 
na początku XX wieku. Drugą siedzibą wzniesioną na przełomie la1 
1857/1858 przez Johanna Hildebranda był dom w Rzepkowie.

W ciągu pierwszych 30 lat posiadania wzniesiono nie tylko oba te 
dwory i rozbudowano podwórza gospodarcze. Miały też miejsce inne zna
czące inwestycje, m.in. budowa domów mieszkalnych we wsiach, założe
nie melioracji, karczowanie lasu, budowa grobli. Godnym uwagi jest fakt. 
że radca Johann, który do późnego wieku niezmordowanie pracował 
w majątkach i w Koszalinie, znajdował też czas na podróże. Odbył ich 
wielką liczbę do różnych miast i obcych krajów, w części własnymi końm1
1 wozem. Ogromny wkład jaki wniósł w rozwój majątków, był zawsze do
ceniany. Jego wnuk Carl Hildebrand 60 lat później odsłonił skromny po
mnik upamiętniający fakt nabycia dóbr i jego pierwszego właściciela (dzi
siaj kilka kamieni z nazwiskiem, wykutym na jednym z nich leży n3 
skraju parku osieckiego, obok stawu). Po śmierci radcy, mocą testamen
tu, dobra przejął jego syn Robert, urodzony w Koszalinie 22 maja 183Ö 
roku, późniejszy radca sądu powiatowego w Białogardzie.
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Mój syn, sędzia powiatowy Robert Hildebrand, powinien być upoważ
niony przejąć należące do mnie majątki Osieki, Rzepkowo, Kleszcze 
i Łazy po śmierci mojej żony albo wcześniej, jeśli to będzie w jej inte
resie (...) za 220 000 talarów. (...) Jest moim życzeniem, żeby majątki, 
których wartość w ciągu lat przy prawidłowym zarządzaniu wzrosła, 
pozostały w posiadaniu moich potomków (...) (Hildebrand 1938: 44).

Warto przy tym odnotować, że Robert, podobnie jak ojciec, z powodze
niem łączył pracę w majątkach z innymi zajęciami. Pełnił liczne funkcje 
społeczne, sprawował na przykład urząd przewodniczącego Stowarzyszenia 
Ornitologicznego i Ogrodniczego, był członkiem stowarzyszenia naukowe
go, przedstawicielem mieszkańców Koszalina w komisji ds. promenad. Po 
śmierci Roberta (11 września 1896 roku w Osiekach) dzieła prowadzenia 
majątków podjął się jego syn Franz Carl Robert Hildebrand. To właśnie 
Carl, jego żona Katharina i ich pięcioro dzieci mieli przeżyć tu w Osiekach, 
Rzepkowie i Kleszczach marzec 1945 roku. Carl Hildebrand urodził się 
3.01.1866 roku w Białogardzie. Kształcił się kolejno w Koszalinie, Słupska 
i Szczecinie. W latach 1885-1887 uczył się gospodarki rolnej u swego przy
szłego teścia w majątku pod Białogardem. Studiował w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Berlinie i Halle. Był w wojsku i w czasie I wojny światowej 
został majorem. Podobnie jak poprzednicy, wiele uczynił dla rozwoju ma
jątków, wzniósł nowe budynki, założył setki mórg łąk i pastwisk, budował 
drogi (Hildebrand 1938: 49). Pomińmy jednak ten wątek i wrócimy do 
dworu w Rzepkowie, który Carl tymczasem uczynił siedzibą rodową.

Ryc. 8. Osieki. Dwór w majątku, po wschodniej stronie wsi. Stan z około 1937 roku
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Ponieważ rodzina ciągle się powiększała, a sytuacja po I wojnie świa
towej wymagała dużych pojedynczych majątków, Carl, pragnąc przekazać 
synom poszczególne wsie, postanowił o wybudowaniu nowego, odpowied
niego domu w Osiekach, w których znajdował się tylko letni „stary pałac”. 
^ 1923 roku we wschodniej części wsi, w miejscu niegdyś spalonego bu
dynku, wzniesiono nowy dwór (ryc. 8). Plac pozostający do zabudowy wy
musił założenie budynku na planie kwadratu. Powstała skromna neobaro- 
kowa budowla, murowana z cegły, z wysokim mansardowym dachem.

W latach krótko po I wojnie światowej ożenił się nie tylko najstarszy 
syn Carla Hildebranda, ale też dwoje następnych dzieci. Dla nowych go
spodarstw domowych należało stworzyć miejsce. Carl przekazał swoim 
synom wsie w zarządzanie. Robert zamieszkał w nowym dworze w Osie
kach na wschodnim skraju wsi, Peter otrzymał Rzepkowo, z czasem Karl 
Natomiast miał zarządzać Kleszczami. Dla siebie postanowił wybudować 
nową siedzibę, która z jednej strony byłaby domem na starość dla niego, 
a potem dla niedorosłych jeszcze dzieci (tutaj pozostał najmłodszy syn 
Liebhard), z drugiej zaś pragnął „następcy” dla „starego pałacu”. Ta stara 
budowla nie spełniała nowych wymagań, ani też nie opłacało się jej re
montować. W tych okolicznościach w 1924 roku wzniesiono tzw. „nowy 
Pałac”, zaprojektowany przez szczecińskiego architekta Schuchta, obecny 
»Dworek Osiecki” (Hildebrand 1938: 47). Nową budowlę usytuowano po
środku powiększonego w XIX wieku parku. Swoją architekturą, szachul- 
c°Wą konstrukcją, dekoracją drewnianych elementów, ukształtowaniem 
bryły nawiązuje do dużych pomorskich wiejskich domów. Funkcją nato
miast, wyraźnie reprezentacyjną, sięga do tradycji architektury pałaco
wej. Podkreślać ją miało także malownicze położenie w pięknym parku, 
2 dala od wsi. Jednak skala budynku i jego architektura (parterowy, 
skromny program architektoniczny, brak form monumentalnych) jasno 
°kreślająjego dworski charakter.

Przedwojenną historię dawnych rycerskich majątków osieckich za
myka marzec 1945 roku:

Wczesną wiosną 1945 roku działania wojenne osiągnęły granicę Rze
szy Niemieckiej i Pomorza Tylnego. Wielu mieszkańców uciekało 
przed frontem, także mieszkańcy „nowego pałacu”. Carl Hildebrand, 
wówczas w wieku 79 lat, który zarządzał majątkami przez dziesięcio
lecia, zaprzągł powóz i rząd wozów drabiniastych i próbował wraz 
z żoną i innymi członkami rodziny oraz robotnikami udać się na za
chód. Było za późno. Przyjechała kolumna samochodów Armii Czer
wonej. Konie zostały wyprzężone, a ludzie pozostawieni samym sobie. 
Po długim pieszym marszu po zaśnieżonych szosach zmarł Carl i Ka
tharina, z daleka od domu, na południowym Pomorzu, pod Tychowem 
(Hildebrand 2002: 28-29).



80 Krystyna Rypniewsk®

Bibliografia

Anonim 1923. Paul Bulgrin, Unsere Heimat, Beilage zur Kösliner Zeitung 11(1923), s. 4.
BrÜGGEMANN L. W. (red.) 1784. Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustan- 

des des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter- Pommern, Bd. 2, Stet' 
tin: H.G. Effenbart, Königl. Buchdrucker.

Hildebrand L. 1938. Land und Sippe. Eine ortsgeschichtliche und genealogisch« 
Betrachtung für die Familie Hildebrand zum Hundertjährigen Besitz der Gütet 
Wusseken, Repkow und Kleist, Köslin: G. Hendeß G.m.b.H.

Hildebrand L. 2002. Die Herrenhäuser des Gutsbezirks Wussecken, (rękopis spisani 
w hiszpańskiej miejscowości Sineu w maju 2002 roku).

HÜBNER W. 1922. Grundbesitz Köslins in Wusseken, Unsere Heimat. Beilage zur 
Kösliner Zeitung 2 (1922), s. 3.

HÜBNER W. 1931. Chronik der Kirchengemeinde Wussecken, Stettin: Leon Fauniers.
Kühn O. 1890. Cösliner Bilder aus alter und neuer Zeit, Cöslin: Verlag von J. Rosen

berg & Co.
MÜLLER B. 2000. Grosskanzler Samuel von Cocceji in Wussecken, Pommersche Zei

tung 33 (19 August 2000), s. 7.
PlTZKE E. 1989, Eventin, [w:] Der Kreis Schlawe, Ein pommersches Heimatbuch, Bd. 

II, red. M. Vollack, s. 884-889. Husum: Die Städte u. Landgemeinden von Man
fred Vollack.

Salmonowicz S. 1985. Fryderyk II, Wroclaw: Ossolineum.
Schiffler H. 1934. Aus der Vergangenheit der Rittergüter Wussecken, Kleist, Rep

kow und Laase, Unsere Heimat, Beilage zur Kösliner Zeitung 1 (1934).
ZlELKE H. 1990. Dicht hinterm Gölten. Die Stadt Zanow und die Nachbargemeinden, 

Bd. I, Husum: Die Städte u. Landgemeinden von Manfred Vollack.

Aus der Gesichte des Landgutes Wusseken/Osieki 
bis 1945

Zusammenfassung

Zu dem Besitz des Rittergutes der Familie Bulgrin aus Wusseken bei Köslin 
(Koszalin) gehörten auch die Dörfer Reptow, Kleist und Laase, so wie ein grosser Teil 
des Jamunder See. Die anfangs sehr grossen Besitztümer unterlagen im Laufe der Zeit 
Aufteilungen und Verkleinerungen aufgrund verschiedenartiger Bewirtschaftungspoli- 
tik und zahlreicher Nachkommen in den einzelnen Familien. Grosse finanzielle Pro
bleme der Besitzer trugen ebenfalls zum systematischen Verfall der Güter bei.

In der 1. Hälfte des 18. Jh. gab es keine männlichen Erben dieses bekannten 
Landadels mehr. 1727 verstarb Hans Urlich von Bulgrin „der letzte Lehnsherr zu 
Kleist, Wusseken, und Reptow“.
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Durch eine Verleihung König Friedrich Wilhelms I. kamen die Wusseker Güter 
die Hände des französischen Generals Jakob von Beschefers. Der General verwal

tete die Güter nicht selbst sondern verpachtete sie. Eine glückliche Wende der Be
wirtschaftung brachte die Übernahme des Ländereien durch die Tochter des Gene- 
als mit sich. Johanna Charlotte, die Erbin der Gutes Wusseken, war mit Samuel von 
°ccei mit dem Aufbau und dem Rückkauf des verlorengegangenen Grundbesitzes 
eschäftigt. Seine Verbundenheit mit dem Besitz zeigt ein Zitat aus der Vorkriegsli- 

ksratur „(...) Was Varzin in den Jahren 1870-1890 für Bismarck war, dasselbe war, 
usseken in d. J. 1731-1755 für Coccei”. Die Herstellung des früheren Zustandes der 
üter, die ständige wirtschaftliche Entwicklung, so wie der Bau einer Sommerresi- 
eilz in Wusseken waren wohl die wichtigsten Tätigkeiten des Grossen Kanzlers in 
°mmern. Eine nicht weniger wichtige Arbeit des Barons die Erhaltung des 
usseker Parkes, der „(...) ihm am Herzen lag, und dem er die letzten 5 Jahre seines 

Gebens widmete”.
Nach seinem Tode übernahm seine Frau Charlotte die Verwaltung der Güter, 

später ihre Söhne. Ab 1808 ging der Besitz von Hand zu Hand, bis 1818 der Königli
che Richter Johann Martin Pomplun aus Köslin den Besitz erwarb. Jedoch auch nur 
hr einige Jahre.

1838 kaufte Johann Friedrich Ludewig Hildebrand Wusseken. Ab dieser Zeit bis 
45 verwaltete diese Familie den Besitz systematisch und ausbauend. In den 

orfern wurden viele Wirtschafsund Wohngebäude errichtet. Die Felder wurden 
Melioriert, die Wälder gerodet, Wege und Dämme angelegt. Heute bestehen noch 3 
C°n 4 Herrenhäusern, die Johann Friedrich erbauen Hess, ebenso der Sitz der letzten 

Orkriegseigentümer der Güter Carl Hildebrands.





Obraz dworów Ziemi Sławieńskiej 
w albumie Alexandra Dunckera 
(1860-1865)

Ewa Gwiazdowska (Szczecin)

1. Alexander Duncker i jego dzieło

W drugiej i trzeciej ćwierci XIX wieku na fali prądu romantyczne
go; a potem historyzmu, wśród szerokich kręgów społecznych rozwinęło się 
^interesowanie ziemią ojczystą, jej krajobrazem naturalnym i ukształto
wanym przez jej mieszkańców, historią utrwaloną w pomnikach architek
tonicznych i ich ruinach, tradycyjnym budownictwie ludowym. Odpowie- 
^2ią na rozkwit zainteresowania tą dziedziną wiedzy było podjęcie przez 
r°żne oficyny wydawnicze prac nad publikacjami widoków architektury 
1 budownictwa. Widoki drukowano z inicjatywy towarzystw historycznych 
W czasopismach ilustrowanych. Rozwijały się także badania nad dziejami 
r°dów i ziem, w ramach których dociekano historii rezydencji i analizowa- 
110 ich artystyczną formę. Szczególnie popularnym rodzajem wydawnictw 
upowszechniających efekty tych prac stały się albumy malownicze.

Jednego z takich patriotycznych przedsięwzięć podjął się Alexander 
üuncker, noszący tytuł nadwornego księgarza króla Prus. Postanowił on 
°Publikować przedstawienia powstających współcześnie, w XIX wieku, 
8ledzib potomków rodów rycerskich i właścicieli ziemskich z terenu 
Wszystkich ziem należących do państwa pruskiego. Potraktował te bu
lwie jako symbole kontynuacji przeszłości, wyrażające świadome po
twierdzenie przynależności ich właścicieli do rodzimej ziemi i tkwienie 
Wrzeniami w jej dziejach.

Alexander Duncker swą profesję i zamiłowania odziedziczył po oj- 
Cul- Urodził się w Berlinie 18 lutego 1813 roku w rodzinie księgarza 1

1 Biogram A. Dunckera i informacje o jego albumie na podstawie Soetemann (1982).
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i wydawcy Karla Friedricha Wilhelma Dunckera. Po ukończeniu gim
nazjum odbył naukę w firmie ojca Duncker & Humblot, a następnie 
kilka lat praktykował w Hamburgu w firmie Perthes & Besserschet 
Buchhandlung. Po powrocie do rodzinnego Berlina w 1837 roku założy! 
własną oficynę. Jego program wydawniczy, w przeciwieństwie do pro
gramu ojca, który był ukierunkowany na publikacje naukowe, miał 
charakter popularyzatorski, obejmował dzieła ilustrowane, grafiki 
ulotne, luksusowe albumy.

Jednym z albumów - wręcz dziełem życia A. Dunckera stało si<? 
wspomniane wyżej wielotomowe wydanie widoków pruskich siedzib 
ziemskich. Opatrzone tytułem Die Ländlichen Wohnsitze, Schlösser und 
Residenzen der Ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen 
Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Haus- Fideicommiss- und 
schatull-Gütern in Naturgetreuen, Künstlerisch Ausgeführten, farbigen 
Darstellungen nebst begleitendem Text ukazywało się ono w Berlinie od 
1857 do 1884 roku. Rocznie A. Duncker wydawał 10 zeszytów, po trzy 
widoki pałaców i dworów wraz z ich najbliższym otoczeniem ogrodowym- 
Łącznie opublikował, według obliczeń Soetemanna (1982), 959 barwnych 
litografii w 320 zeszytach, które złożyły się na 16 tomów w średnim na; 
kładzie 500 egzemplarzy. Widoki drukowano w takiej kolejności, w jakiej 
napływały materiały, nie zachowywano porządku topograficznego czy te* 
czasowego. Każdemu ujęciu towarzyszyła karta z mniej lub bardziej roz
budowanym tekstem obejmującym historyczne informacje o właścicie
lach, opis topograficzny i formalny. Autorami rysunkowych wzorów rycin, 
jak i tekstów były różne osoby, zarówno z kręgu właścicieli posiadłości, 
jak i artyści wykonujący je na zlecenie wydawnictwa. Opracowaniem 
kamieni litograficznych trudnili się pracownicy wydawnictwa, a druku 
podjęło się kilka firm berlińskich, m.in. Geisslera, Loeillota oraz Winc- 
kelmanna & Synów.

W albumie A. Dunckera były reprezentowane także siedziby pomor
skie, czyli z obszaru Provinz Pommern. Ukazały się 92 tego rodzaju wi
doki, a pośród nich uwzględnionych zostało 7 ujęć pałaców i dworów 
z terenu ówczesnego powiatu sławieńskiego w rejencji koszalińskiej 
(Kreis Schlawe, Regierungsbezirk Köslin). Według podziału na tom)' 
ukazały się odpowiednio: w tomie 2 (1860) obecne Żegocino (Segenthiid 
i Stawiska (Seehof), w tomie 3 (1860/1861) Redęcin (Reddenthin), Warci- 
no (Varzin) i Kwasowo (Quatzow), w tomie 5 (1862/1863) Niemica (Ne
mitz), a w tomie 7 (1864/1865) Biesowice (Besswitz).

Przedstawienia, ponieważ miały służyć reprezentacji i dodawać pre
stiżu właścicielom, częściowo idealizowano. Z drugiej strony, niejedni 
siedziba pozbawiona była innych wyobrażeń, w późniejszym okresie ule
gała niejednokrotnie przebudowie, a pewne budowle nie zachowały się do
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Naszych czasów. Dlatego widoki ze względu na swą wyjątkowość posia
ną wartość źródeł historycznych, a celem niniejszej pracy jest ustalenie 

st°pnia tej historycznej i ikonograficznej wartości.

2. Historyczna i ikonograficzna wartość 
widoków dworów z Ziemi Sławieńskiej

Krytyczne omówienie poszczególnych ilustracji z albumu Alexan- 
ra Dunckera odpowiada kolejności ich wydawania.

Żegocino (Segenthin) - położone obecnie w gminie Malechowo, 
^ Powiecie sławieńskim, dobro rycerskie, co najmniej od XVI wieku było 
ennem rodu von Heydebreck. W 1751 roku nabył je Karl Wilhelm von 
t^eist i postawił tu siedzibę (Neuschäffer 1994: 208). Po śmierci majora 
^°n Kleist-Bornstädt dobro lenne w roku 1826 stało się majątkiem dzie- 
zicznym (Duncker 1857—1884: karta W. 113, Po.11), w 1832 roku sprzę
tym Gustavowi Heinrichowi Ernstowi Wilhelmowi von Blumenthal. 
ego ród posiadał je do 1945 roku (Sieber 1959: 126). Dwór, w zasadni

czym trzonie XVIII-wieczny, przebudowany został w stylu neogotyckim.
azę tę utrwalono właśnie na widoku w albumie A. Dunckera. W 1904 

r°ku nastąpiła ponowna przebudowa, secesyjna, która znana jest z obec
nych fotografii dokumentalnych.

Tekst A. Dunckera nic nie wspomina o formie dworu2, a ponieważ bu- 
°wla przedstawiona została z ukosa, nie można jednoznacznie określić 
!czby osi, które posiadał po XIX-wiecznej przeróbce. Na ilustracji (rye. 1) 

P°kazano dwór od strony mniej reprezentacyjnej, od ogrodu, 
czym świadczy brak zaakcentowanego portalu. Budynek jest niesyme- 

fyczny, złożony z kilku brył. Parterowy zrąb domu o wysokim, rozłoży- 
ym dachu posiadać może 7 osi. W jednej z niewidocznych osi znajduje 

S*ę wejście, o czym świadczy naroże podestu schodów. Znając sposoby 
! eakzacji widoków, nie da się też wykluczyć, że ta liczba osi jest elemen- 

idealizacji. Na przedłużeniu tego skrzydła znajduje się siedmioosio- 
a budowla z niskim piętrem, nakryta dachem naczółkowym, ozdobiona 

gzymsem koronującym w formie stylizowanych blanek z wieżyczkowymi 
• erczynkami na węgłach. Pseudoryzalit wyprowadzony ponad okap 
zwieńczony analogicznym gzymsem podkreśla tę oś, a poprzedzają pro- 
°kątny zamknięty ganek z pilastrami akcentującymi węgły. Oba końce 

6g0 długiego, łącznie czternastoosiowego skrzydła, zamykają krótkie

j. Oryginalna chromolitografia w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zbiory 
rtograficzne. Autorka serdecznie dziękuje za informacje i odbitkę fotograficzną.
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skrzydła boczne, różnej wysokości i o odmiennym detalu, co zapewne 
służyć miało zwiększeniu malowniczości całej bryły. Skrzydło bliżej widza 
przypomina wieżę mieszkalną. Poziomo boniowane stoi na wysokim pod
piwniczeniu, jest jednokondygnacyjne, trójosiowe, zwieńczone geome
trycznie zdobioną attyką z blankami. Węgły podkreślono filarkami 
upodobnionymi do wieżyczek dzięki wieńczącym je blankom i hełmom’ 
Skrzydło w głębi przypomina pawilon. Jest niższe, bez podpiwniczenia 
dwuosiowe, gładko tynkowane, zwieńczone gzymsem okapowym, a na 
narożach jego dachu stoją urny nadające mu charakter ogrodowy.

Rye. 1. Dwór w Żegocinie, A. Duncker, T. II, 1860, chromolitografia, reprodukcja orygi
nału ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Na XX-wiecznej fotografii (ryc. 2) dwór jest dużo krótszy, 10-osiowy3- 
Jest to budynek jednoskrzydłowy, piętrowy, nakryty dachem dwuspado
wym, zamkniętym naczółkiem na tym końcu, który wzbogacają od strony 
fasady i ogrodu dwuosiowe ryzality z ozdobnymi secesyjnymi szczytami-

3 Negatyw w zbiorach Pracowni Fotograficznej Grzegorz Solecki, której dziękuję rów
nie serdecznie za pomoc bibliograficzną i za odbitkę.
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^ osi za ryzalitem znajduje się arkadowe wejście. Drugie ozdobne wej- 
Scie o secesyjnym obramieniu wykonano obok w ścianie szczytowej.

Obie formy dworu, XIX- i XX-wieczna, silnie się różnią, ale mają dwie 
Cechy wspólne - nierównej wysokości kondygnacje z wydłużonymi okna-
01 parteru i niskie piętro oraz naczółkowy dach (zachowany tylko z jed- 
neJ strony). Widać też podobieństwo ryzalitu do pawilonowego skrzydła - 
°ba są dwuosiowe. Jeśliby zatem szukać odpowiedzi na pytanie, która 
c2ęść XIX-wiecznego budynku pozostała po przeprowadzonej w XX wieku 
Przebudowie, to najbardziej prawdopodobne wydaje się, że chodzi o sied
mioosiowy budynek piętrowy z dachem naczółkowym, swoją rozłożystą 
formą przypominający chałupy dolnosaskie - typowe formy budownictwa 
"'tejskiego stosowane na Pomorzu. Parterowy pawilon mógł zostać skro
mny i podwyższony o piętro. Być może nawet był krótszy, a tylko grafik 
§° upiększył, wydłużając na kształt skrzydła. Za tym pawilonem mogła 
Sl§ też znajdować, niewidoczna na litografii, ostatnia oś okienna zasadni- 
Czego domu. Na pytania czy przebudowa gmachu odpowiada wynikającej
2 Porównania obu grafik i ile osi faktycznie miała żegocińska siedziba, 
m°gą odpowiedzieć prace wykopaliskowe.

^c- 2. Dwór w Żegocinie, stan w drugiej połowie XX wieku, fot. dokumentacyjna, Grze
gorz Solecki
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Stawiska (Seehof) - obecnie w gminie Postomino, powiat sławie»' 
ski, w sąsiedztwie dawnej wsi rycerskiej Pieńkowo (Pennekow), w której 
granicach administracyjnych znajdują się teraz, były dobrem rycerskie 
od połowy XIV wieku stanowiącym lenno rodu von Below i aż do 1945 
roku pozostawały w rękach tego rodu. Według porządku lennego posia- 
dłość w 1794 roku przypadła Carlowi Gustavowi von Below pochodzące
mu z Estonii, zmarłemu w 1840 roku. Jego syn Heinrich Friedrich (1792' 
-1855), który wraz z braćmi utworzył krąg pietystów zwany od ich na
zwiska Belowianer, w 1851 roku wybudował w Stawiskach dwór (DunC" 
ker 1857-1884: karta W. 118, Po. 12). Główne pomieszczenie budowli 
stanowiła stosownie urządzona sala sypialna o oknach skierowanych na 
pobliski kościół w Postominie. Sala ta pomyślana została jako miejsc« 
modlitwy i nabożeństw (Sieber 1959: 129). Wnuk budowniczego Gerhard 
Heinrich Philipp von Below, w latach 1982-1906 starosta ówczesnego 
powiatu sławieńskiego, polecił wznieść nowoczesną siedzibę, z wykorzy
staniem części starego domu włącznie z sypialnią. Dom ukończono przed 
śmiercią właściciela w 1907 roku.

Pochodząca z XIX wieku litografia4 (Tablica I: A) ukazuje dwóf 
w Stawiskach w formie dwu budowli, które są tak kontrastowymi bryła
mi, że można się domyślać ich powstania w różnych okresach. Budynek 
bliższy pierwszego planu to niska rozłożysta budowla wąskofrontowa 
o czterech osiach okiennych w elewacji bocznej. Do niego przylega klasy- 
cystyczny, przypominający trochę budownictwo włoskie, okazalszy pię
trowy dom, nakryty niskim dachem. Jego elewacja frontowa jest niewi
doczna, skierowana ku dalekiemu kościołowi w Postominie. Zidentyfiko
wać ją można jednak dzięki położeniu trzech urn na postumentach wień
czących szczyt i naroża dachu. Boczna elewacja dzielona arkadowym1 
oknami jest asymetryczna, trójosiowa. Oś bliską ściany frontowej tworzą 
wysokie ozdobne okno parteru i okno termalne na piętrze. Osie w głęb1 
posiadają okna biforyjne. Tylna ściana domu jest prawie ślepa, dzielona 
gzymsami kordonowymi. Posiada tylko boczne okno, po włosku przesło
nięte kotarą przed zbyt intensywnymi promieniami słońca, i półkoliste 
okienko na poddaszu. Poniżej podwyższonego szczytu znajduje się zada
szony dzwon-sygnaturka potwierdzający, że dom pełnił funkcję miejsca 
modlitewnych zgromadzeń. W prześwicie między drzewami widoczny jest 
położony za jeziorem, na horyzoncie, kościół w Postominie.

4 Chromolitografia, wym. 14,6 x 19,8 cm, naklejona na passe-partout, na którym p° 
złoconą, zwielokrotnioną ramką sygn., po lewej: Nach ein Original-Aquarelle v. C.G. Ge" 
meinert, ausgef. v. Th. Albert, Druck b. Winckelmann u. Sohne; po prawej: Verlag vo» 
Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhändler in Berlin, niżej pośrodku: SEEHOF; nad 
ramką, po lewej: Provinz Pommern, pośrodku: Regierungs-Bezirk Cöslin, po prawej: Krds 
Schlawe. Muzeum Narodowe w Szczecinie (dalej: MNS), Biblioteka, nr inw. IV 12015/89.
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Dwór w trakcie XX-wiecznej przebudowy zyskał zupełnie nowy 
Ształt, udokumentowany przez Rudolfa Muchowa na litografii ukazują- 

CeJ go od strony stawu (ryc. 3)5, a więc z kierunku przeciwnego do zasto- 
s°Wanego w albumie A. Dunckera. Piętrową budowlę z dostawionym ob
szernym skrzydłem, poprzedzoną ryzalitem w formie trójkondygnacyjnej 
^'uosiowej wieży mieszkalnej, nakryto mansardowym dachem. Wieża 

°trzymała odrębny dach wielopołaciowy. Jedynie we wnętrzu gmachu 
2°stała zachowana sala sypialno-modlitewna.

Ry°. 3. Dwór w Stawiskach, Rudolf Muchow, 1924, litografia kredkowa, reprodukcja
z Anonim (1989: 1083)

ski
W

Redęcin (Reddentin) - obecnie w gminie Słupsk, w powiecie słup
ni, dobro lenne należące do rodu von Below od 1320 do 1945 roku. 
1794 roku po śmierci inspektora ziemskiego Caspara Ludwiga von

zała
’äer
and
fące
kilki

3 Rycina sygn. d. pr.: R. Muchow, reprodukcja w Anonim (1989: 1083). Litografia uką
si? w cyklu Herrensitze im Kreise Schlawe. 25 Original-Lithographien aus dem Som- 
1924: handsignierte Blätter. Rudolf Muchow Mit einem Geleitwort von Fritz Kühn 
einem Nachwort des Künstlers, Schlawe: Nat. Druckerei u. Verlagsgenoss 1924. Go- 
Podziękowania za przekazanie ważnego materiału porównawczego do analizy formy

u dworów składam panu Janowi Sroce.
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Below przeszło tytułem lennym na majora Andreasa von Below mies«' 
kającego w Rosji i na mocy aktu cesji z 9.05.1794 roku przypadło jeg0 
synowi Carlowi Gustavowi, który przekazał je w 1819 roku najmłodsze- 
mu synowi Gustavowi Ernstowi Antonowi Wilhelmowi von Below. Kolej" 
nym właścicielem był jego syn Franz Carl Albert, a po nim następca suk 
cesyjny, brat Heinrich Friedrich i jego syn Octavio Gustav Anton vo*1 
Below, który w roku 1874 prawo lenne zastąpił dziedziczeniem, zakłada
jąc fideikomis. Po nim dobra Redęcin odziedziczył syn Paul w 1892 rok® 
a następnie wnuk Oktavio w roku 1906, który mieszkał tu do śmie®1 
(1918 rok).

Gustav Ernst, późniejszy dyrektor Ziemstwa, założyciel sekty religij
nej Belowianer uważającej się za chrześcijański ruch przebudzenia' 
w 1834 roku polecił zbudować na wzniesieniu siedzibę, która ze względu 
na walory architektoniczne i położenie w krajobrazie uznana została ® 
jedną z najpiękniejszych na Pomorzu na wschód od Odry (Duncker 1857' 
1884: karta W. 123., Po. 13). Przy budowie pomagał kuzyn Alexander vofl 
Below, osiadły później w Hohendorf w Prusach Wschodnich. Jak podaje 
A. Duncker: dom o klasycystycznych formach był osłonięty prastary®1 
drzewami otoczony winnymi wzgórzami, cieplarniami, tarasowymi ogr°' 
darni łączącymi się z parkiem i łąkami (Duncker 1857-1884: kar® 
W. 123., Po. 13). Składał się z trzech części. We wnętrzu centralnej bu
dowli znajdowała się okazała sala ogrodowa ozdobiona belgijską tapeW 
z włoskimi pejzażami tworzącymi fryz. Cztery malowidła ścienne deko
rujące klatkę schodową przedstawiały sceny z dziejów rodu von Belo" 
i Redęcina. Z obszernego balkonu można było podziwiać park. Aula poło- 
żona w lewym skrzydle utrzymana była w barwach klasycystycznych ' 
bieli i złoceniach. W skrzydle prawym zwieńczonym belwederem przypo
minającym wieżyczkę ulokowano sypialnie. Siedziba została w 1913 rok11 
przebudowana przez Oktavia. Grożący zawaleniem belweder rozebra® 
i postawiono nowoczesne skrzydło sypialne6. Ostatnim panem pałacu, 
jako wolnej własności, był Gerd von Below. Po II wojnie światowej budy 
nek służył jako spichlerz, uległ ruinie i w latach 60. XX wieku został ro
zebrany.

Barwna litografia A. Dunckera (Tablica I: B) przedstawia paDc 
w Redęcinie od strony ogrodu, wtopiony w malowniczy pejzaż - na ni6' 
wielkim wzniesieniu otoczony drzewami i krzewami ogrodowymi7. Po®'

6 Informacje historyczne oparto na - Sieber (1959: 130-131).
7 Chromolitografia, wym. 14,8 x 19,9 cm, naklejona na passe-partout, na którym p°" 

złoconą, zwielokrotnioną ramką sygn., po lewej: Nach ein Original-Aquarelle v. Gemeiner*1 
ausgef. v. Th. Albert, gedr. b. Winckelmann u. Sohne.; po prawej: Verlag von Alexand«' 
Duncker, Königl. Hofbuchhändler in Berlin, niżej pośrodku: REDDENTIN; nad ramką, f1
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Zej spadzistego stoku wzgórka pośród łąk płynie strumień. Gmach jest 
trzyczęściowy, piętrowy. Skrzydła nakryto niskimi dachami i połączono 
inkami. Budynek środkowy z salą ogrodową ma dziewięć osi o skrom
nych prostokątnych oknach. Trzy osie środkowe poprzedza balkon obroś
nięty winoroślą. Skrzydło po lewej stronie mieszczące aulę akcentują na 
narożach pilastry, jego piętro oświetlają cztery wysokie, arkadowe okna. 
krzed skrzydłem, na narożu wzniesienia, stoi cylindryczna budowla — 
Przypuszczalnie gołębnik. Prawe trójosiowe skrzydło wieńczy jednokon
dygnacyjny ażurowy belweder w formie belkowania wspartego na fila
rach, z odkrytym tarasem widokowym powyżej. Widok pałacu w albumie 
°dpowiada opisom budowli wykonanym z natury, o czym świadczą infor
macje dotyczące wystroju wnętrz. Zatem można go uznać za wiarygodny, 
nie wiadomo natomiast, jaka była kubatura budowli, przede wszystkim 
§Wnego skrzydła. Ze względu na brak XX-wiecznej ikonografii pałacu 
nie jest możliwa pełna weryfikacja przedstawienia zamieszczonego przez

Dunckera.

Warcino (Varzin) - obecnie w gminie Kępice, w powiecie słupskim, 
rycerskie dobro lenne rodu von Zitzewitz, od 1717 roku przekształcone 
^ dobro dziedziczne zgodnie z nowym pruskim prawem własnościowym, 
^ 1736 roku przeszło w posiadanie Ernsta Bogislava hr. von Podewils, po 
nim objął je w 1765 roku królewski szambelan Friedrich Werner hr. von 
^odewils. W 1805 roku w związku z podziałami majątku ostatecznie wła- 
Scicielem Warcina został szwagier kapitana Adama Heinricha Augusta 
dr. von Podewils, emerytowany kapitan wojsk królewskich Constantin 
Werner baron von Blumenthal. W 1844 roku majątek odziedziczył jego 
syn Werner Ewald August Adalbert baron von Blumenthal (Duncker 
1857-1884: karta W. 128, Po. 14) i posiadał go do 1867 roku, kiedy to 
Barcino kupił minister Otto von Bismarck za dotację z parlamentu kra
jowego udzieloną osobom szczególnie zasłużonym w wojnie 1866 roku 
lieber 1959: 124). Majątek pozostawał w rękach rodu von Bismarck do 
ł-945 roku.

Dwór w Warcinie wybudowany został przez Zitzewitzów w 1664 roku 
^ konstrukcji ryglowej na planie podkowy. Podewilsowie, po nabyciu go, 
dokonali w XVIII wieku przebudowy skrzydła zachodniego. W XIX wieku, 
kiedy majątek należał do Blumenthalów, nastąpiła kolejna przebudowa 
skrzydła zachodniego (Kosacki, Kucharski 2001: 570). H. Neuschäffer 
łl994: 250) podaje, że w ramach prowadzonej wówczas rozbudowy na osi 
dobudowano arkadową werandę. Wspomina też o parterowych dobudów-

Wej: Provinz Pommern, pośrodku: Regierungs-Bezirk Cöslin, po prawej: Kreis Schlawe. 
^NS, Biblioteka, nr inw. IV/12015/87.
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kach, błędnie je lokalizując jako sąsiadujące z werandą. Dwór (XlX- 
-wieczny) składał się z budynku głównego, dwukondygnacyjnego, pięcio- 
osiowego, z trójkątnym frontonem akcentującym oś fasady, flankowaneg0 
przez dwa skrzydła boczne ujmujące dziedziniec, ogrodu warzywno- 
-owocowego oraz rozplanowanego za nim, założonego w latach 60. X$ 
wieku przez Wernera hr. von Blumenthal, parku angielskiego ściśle po- 
wiązanego z dworem. W 1860 roku wzniesiona została kaplica (Kosackt 
Kucharski 2001: 570). Zasadnicze przebudowy założenia miały miejsce 
dopiero w okresie, gdy dwór był własnością rodu von Bismarck8.

Kompozycja litograficzna z widokiem Warcina w albumie A. Duncke- 
ra (ryc. 4) wykonana została w czasach, gdy dwór był siedzibą Wernera 
barona von Blumenthal. Dwór przedstawiony od strony ogrodu odpo
wiada ogólnym opisom. Skrzydło główne, wzniesione w stylu klasycyzmu,

Ryc. 4. Dwór w Warcinie od strony ogrodu, A. Duncker, T. III, 1860/61, chromolitografia,
reprodukcja z Sieber 1959: 124

8 Dokumentacja historyczno-ikonograficzna w biurze Słupskiej Delegatury Wojewódz
kiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Gdańsku. Autorka serdecznie dziękuje 
udostępnione materiały.



Jest dwukondygnacyjne, nakryte wysokim czterospadowym dachem i po
gada pięć osi rozdzielonych pilastrami w wielkim porządku, dźwigający
mi belkowanie z gzymsem koronującym. Oś wejściową wieńczy fronton i 
Poprzedza trójarkadowy ganek-weranda, wspierający balkon, skomuni- 
°wany z wnętrzem przez dwie osie okienno-drzwiowe. Prostopadle do 

głównego skrzydła położone są parterowe skrzydła boczne nakryte da
chami siodłowymi, w ścianach szczytowych mające po dwie osie okienne 
j półkoliste okienka na poddaszu. Do jednego z nich, poprzedzonego wie- 
°boczną pergolą, przylega przeszklony podłużny pawilon z centralnym 
Pomieszczeniem od strony ogrodu. W głębi widoczna jest stojąca przy 
ziedzińcu szachulcowa budowla z wieżą od strony fasady, przypuszczal

ne kaplica. Drugie skrzydło posiada prostopadłą, parterową przybudów- 
czteroosiową (?) nakrytą dachem mansardowym. Na bliższych pla

cach rozpościera się staw z łabędziami otoczony przez trawniki ozdobione 
kompozycjami kwiatowymi.
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%c. 5. Dwór w Warcinie od strony podjazdu, około 1850, litografia anonimowa, reproduk
cja w MNS, Archiwum Fotograficzne

Warcino jako jedyny dwór ma stosunkowo bogatą XIX-wieczną do- 
Omentację ikonograficzną złożoną z rycin wykonywanych różnymi 
^ohnikami. Porównując te grafiki, pokazujące założenie zarówno od 

s r°ny dziedzińca, jak i ogrodu, można ustalić wiarygodność litografii
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w albumie Dunckera. Dodatkową pomocą służą XX-wieczne fotografie 
Warcina9. W dokumentacji ewidencyjnej Warcina przechowywanej 
w Słupsku na jednej z rycin (nr 1) ukazujących dwór także od strony 
ogrodu, różniących się tylko niewielkim przesunięciem punktu widze
nia, budowla wygląda prawie identycznie, jak u Dunckera. Nie zostały 
zaznaczone jedynie półkoliste okienka w szczytach bocznych skrzydeł 
Na drugiej natomiast (nr 2) okienka te są, ale brak pergoli, dzięki cze
mu widoczna jest trójosiowa dyspozycja tej elewacji, złożona z arkado
wego otworu drzwiowego zabezpieczonego okiennicami i pary prosto
kątnych okien. Inaczej dwór pokazany został na anonimowej litografa 
(ryc. 5), której reprodukcję przechowuje MNS. Na ujęciu od strony 
dziedzińca tylko główne skrzydło jest analogiczne do przedstawionego 
na omówionych rycinach. Skrzydła boczne są wyższe, dwukondygnacyj
ne. Po prawej stronie widać ryglowy budynek znany z dalszego planu 
litografii z dzieła A. Dunckera. Pomijając elementy formy niewidoczne 
na grafice Dunckerowskiej, należy zwrócić uwagę na wieżę budynku, 
przypuszczalnie kaplicy. W albumie jest ona nieco wyższa i szersza. Na 
litografii anonimowej, dokumentującej wygląd całej fasady budowli, jest

Ryc. 6. Dwór w Warcinie od strony ogrodu, Richard Hardow, około 1920 roku, rysunek 
piórem w tuszu, reprodukcja w MNS, Archiwum Fotograficzne

9 Fotografie w Archiwum Fotograficznym MNS i w dokumentacji Słupskiej Delegatu
ry Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Gdańsku, której autorka dzię
kuje za kserokopie.
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to raczej sygnaturka usytuowana na wysuniętym licu fasady wspiera
nym przez cztery kolumienki tworzące skromny portyk. O wiarygodno- 
Sci albumu A. Dunckera w zakresie zachowanej zasadniczej formy skrzydła 
Równego i zachowanego lewego skrzydła świadczy rysunek R. Hardowa 
okazujący założenie po pierwszej przebudowie (ryc. 6), a najlepiej potwier
dza ją archiwalne zdjęcie w zbiorach MNS, wykonane po drugiej przebu
dowie10 11 (ryc. 7).

Na fotografii założenia, wykonanej od strony ogrodu, główne skrzy
dło zmieniło się tylko w partii dachu w stosunku do XIX-wiecznego. Nowy 
dach jest wyższy, po bokach frontonu znajdują się lukarny, a w pola
kach bocznych wybudowano szczyciki. Najważniejszy element stanowi 
Wieżyczkowa forma nakryta ostrosłupowym dachem wzniesiona nad 
Prawym szczytem dachu, sąsiadującym z przebudowanym w 1874 roku11

Ryc. 7. Dwór w Wartime od strony ogrodu, pierwsza połowa XX wieku, 
fot. dokumentacyjna w MNS, Archiwum Fotograficzne

10 Das Schloß in Varzin nach dem Umbau, MNS, nr neg. AFoto/16 486/2.
11 Stan po pierwszej przebudowie, kiedy do przybudówki prawego skrzydła dostawiono 

Ur°stopadle kubiczny trójkondygnacyjny blok o formie neorenesansowego pałacyku doku
mentują dwie ryciny: jedna wykonana piórkiem przez R. Hardowa ze Słupska (MNS, nr 
!tlw. AFoto/XXXIII/2710) i druga, anonimowa, której reprodukcję posiada Słupska Delega
ta Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Gdańsku.
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i w XX wieku prawym skrzydłem. Lewe skrzydło pozostało bez zmian 
brak jedynie pergoli. Z przeprowadzonych porównań wynika, że dwór 
w Warcinie przedstawiony został w albumie A. Dunckera zgodnie ze sta' 
nem faktycznym, bez upiększeń.

Kwasowo (Quatzow) - obecnie w gminie Sławno, w powiecie sła' 
wieńskim, dobro rycerskie, od XIII wieku należące do zakonu joannitóW 
którym przekazali je książęta pomorscy. Zakon sprzedał majątek w 1590 
roku rodzinie von Brumme [Brunnow], W 1683 roku nabył go Rüdiger 
Erdmann von Zitzewitz, a w 1731 roku odkupił go Ludwig Friedrich 
marszałek von Bieberstein, który w 1733 roku wybudował barokowy ko' 
ściół. W roku 1768, po jego synu Christianie Adamie, majątek kupił 
Siegmunt Friedrich von Grape [Grave], a następnie w roku 1787 August 
Carl Jacob von Schulenburg. Ten ostatni, przenosząc się do Magdeburga> 
na początku XIX wieku sprzedał Kwasowo hr. Alexandrowi von MünC' 
how, wdowa po którym odsprzedała dobra w 1817 roku podporucznikowi 
Friedrichowi von Michaelis odznaczonemu w wojnie wyzwoleńczej 1813 
roku. W 1852 roku majątek odziedziczył jego syn Ernst Friedrich Adolf 
Eugen, a w roku 1871 tegoż syn - Hubert Ernst Julius Erdmann, poseł 
do parlamentu Rzeszy, po czym dobra przeszły na jego kuzyna, który 
gospodarował na nich do 1945 roku (Duncker 1857-1884: karta W 167.) 
Po. 18; Sieber 1959: 126-127).

Kiedy powstawał widok dworu w Kwasowie do albumu A. Dunckera* 
właścicielem posiadłości był Ernst Friedrich von Michaelis. Zamieszkiwał 
on w starym ryglowym domu po przodkach i taki też dom utrwalony zo
stał na barwnej litografii12 (ryc. 8). Dzięki temu rzadkiemu zbiegowi oko
liczności wiadomo, jak wyglądał typ XVII-XVIII-wiecznego, niezbyt boga
tego pomorskiego dworu. Dom ukazany od strony parku, zza rozległego 
trawnika, ma rozłożystą parterową, dwunastoosiową bryłę, nakrytą wy
sokim dachem naczółkowym. W ścianie szczytowej w partii poddasza 
widoczne są dwie osie okienne i dwa wywietrzniki. Wyjście do ogrodu 
osłania szeroka markiza. Dom ten otaczają zabudowania pomocnicze 
i gospodarcze oraz ogrodowa zieleń. Jeden z takich budynków, stojący 
prostopadle do dworu w miejscu, które mogłoby zajmować skrzydło, wi
doczny jest jeszcze na XX-wiecznej fotografii13 (ryc. 9). Aleja lipowa* 
wspominana w opisach dworu (Neuschäffer 1994: 191), na rycinie u Dun
ckera nie została udokumentowana. Pod koniec XIX wieku, jak można są-

12 Odbitka w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zbiory Kartograficzne. Autor
ka uprzejmie dziękuje za zdjęcie.

13 Michaelis 1989b: 1105. Za materiały kserograficzne autorka dziękuje pracownikorß 
Słupskiej Delegatury Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Gdańsku.
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LyC> 8- Dwór w Kwasowie, A. Duncker, T. III, 1860/61, chromolitografia, reprodukcja 
oryginału ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

ejZlc>.dwór został przebudowany przez posła Huberta Ernsta von Micha- 
z 18 i Powstał okazały neobarokowy pałac. Jego nowa forma znana jest 

Wykonanej w latach 20. XX wieku litografii Rudolfa Muchowa ukazują- 
^ założenie od ogrodu, jak i ze zdjęciowej dokumentacji obu długich ele- 

acji (Neuschäffer 1994: 190)14. Pałac był piętrowy, jedenastoosiowy, 
ryty dachem naczółkowym. Trzy osie środkowe podkreślono pseudo- 

Zalitem zwieńczonym lekko załamanym gzymsem. Od strony ogrodu 
°rtai poprzedzono arkadowym gankiem ze schodkami. Do głównego 

^rzydła dobudowano krótkie skrzydło boczne przypominające wieżę 
leszkalną, dwupiętrowe, nakryte dachem mansardowym z wystawką 

.^ strony fasady. Niestety gmach ten powstał chyba zbyt późno, by 
ladczyć o okazałości pomorskich dworów prezentowanych w albumie 

' Hunckera.

^ Niemica (Nemitz) - obecnie w gminie Malechowo, w powiecie sła
wskim, była rycerskim dobrem lennym. Pierwszym udokumentowanym

14 Michaelis 1989b: 1107, 1105.
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Ryc. 9. Dwór w Kwasowie, XX wiek, fot. dokumentacyjna, reprodukcja w Michael'5
(1989b: 1105)

właścicielem był Stefan von Nemitz (1226-1250), spowinowacony przeZ 
syna Matthäusa, burgrabiego Sławna, z rodem Święców-Puttkameró" 
i Kuzeke-Zitzewitz (Sieber 1959: 125). Od 1443 roku majątek był lennei 
rodziny Rahmel, m.in. w 1483 roku posiadał go Döring von Rahmel (Sie' 
ber 1959: 125; Neuschäffer 1994: 170). Następnie, według Dunckeb1 
(1857-1884: karta W. 245., Po. 28), był w rękach Balbitzkych, a według 
Siebera (1959: 125) dziedziczony po linii żeńskiej stał się własnością rodt 
von Below. W 1714 roku w związku z wydarzeniami wojny północnej 
(1700-1721) Niemicę nabył Jürgen Lorenz von Kleist i przekazał swoii 
potomkom wraz z dworem, wzniesionym przez siebie jeszcze w pierwszej 
ćwierci XVIII wieku. Po częściowym podziale dóbr w 1807 roku otrzym^ 
ją w udziale kapitan Georg Christian von Kleist, a po nim jego syn Anto'1 
von Kleist, który pełnił urząd starosty, a w momencie opracowywani 
albumu był już na emeryturze (Neuschäffer 1994: 170-171; Duncke1 
1857-1884: karta W. 245., Po. 28). W ostatniej ćwierci (?) XIX wieku n*1' 
była Niemicę rodzina v. Natzmer, której potomek Bogislaw v. Natzmef 
posiadał resztkę dóbr w 1939 roku (Neuschäffer 1994: 171).

Majątek był położony w dolinie pokrytej łąkami, otoczony przez las}'' 
Obok przebiegała szosa z Koszalina do Gdańska. Anton von Kleist prze' 
budował i odnowił pałac, a także obszerny ogród. Wzniósł współczesne 
dobudówki i przedłużył gmach o gotycyzujące skrzydło (Duncker 185?'' 
1884: karta W. 245., Po. 28; Sieber 1959: 126). W takiej formie dwo>
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^4: karta W. 245., Po. 28; Sieber 1959: 126). W takiej formie dwór został 
utrwalony w albumie A. Dunckera15 (Tablica II: A). Litografia z albumu 
Przedstawia odpowiadający ogólnemu opisowi dwuskrzydłowy dwór zło- 
2°ny z XVIII-wiecznego, klasycyzującego skrzydła głównego i neogotyc
kiego skrzydła bocznego w głębi.

Skrzydło główne stoi na wysokiej podmurówce, jest dwukondygnacyj
ne, nakryte rozłożystym dachem naczółkowym, kryjącym pomieszczenia 
trzeciej kondygnacji, o czym świadczą okna w szczycie i przeszklona wy
stawka pełniąca rolę belwederu. Skrzydło pokazane jest jako dwunasto- 
°siowe. Trzy osie środkowe, zaakcentowane frontonem, poprzedza jedno
kondygnacyjny klasycystyczny portyk, którego fronton powtarza ryt
micznie formę zwieńczenia. Okna ujęto w skromne opaski w gzymsami 
Padokiennymi w formie odcinków belkowania. Szeroka czteroosiowa 
ściana szczytowa posiada okna o łuku półpełnym w kondygnacji parteru
1 Poddasza. Okna piętra zamknięte są lukiem odcinkowym. Okna środ
kowe wyższych kondygnacji tworzą ozdobne pary rozdzielone filarkami, 
^arter poprzedza przeszklona weranda zbudowana w stylu ludowym
2 ozdobnie ciosanych belek, łącząca się z parkiem szerokimi schodami 
Ppiększonymi trzema szpalerami kulistych drzewek w donicach. Teren 
graniczony skrzydłami i otoczony kratownicowym ogrodzeniem z ma
sywnymi filarkami przeznaczono zapewne na, niewidoczny na rycinie, 
°gród parterowy. Zamieszczone w albumie Dunckera gotycyzujące skrzy
ło boczne, także jest dwukondygnacyjne, ale nakryte płaskim dachem 
Przesłoniętym przez pełną attykę. Jest ono częściowo zakryte przez zie- 
^eń, co może zastosowano świadomie, aby służyło wywołaniu sugestii, że 
skrzydło jest dłuższe. Przedstawiony odcinek obejmuje cztery osie wi
doczne i przypuszczalnie cztery niewidoczne. Skrzydło posiada pseudory- 
2alit umieszczony asymetrycznie w trzeciej i czwartej osi, wyższy od resz
ty skrzydła, zwieńczony identyczną attyką i flankowany na narożach 
fenami w górnej części upodobnionymi do filarków przez wypełnienie 
Wąskimi płycinami i umieszczenie na końcach kul. W utworzonym w ten 
sposób szczycie umieszczono zegar.

Okna parteru osłaniają markizy. Arkadowe okna piętra otaczają wą
skie opaski u podstawy łuków połączone cienkimi gzymsikami. O stopniu 
'Vlarygodności przedstawienia w albumie A. Dunckera dworu w Niemicy

15 Rycina o wym. 15 x 19,9 cm, naklejona na passe-partout, na którym złocona zwielo- 
r°tniona konturowa ramka i napisy, pod ramką, pośrodku: NEMITZ, wyżej po lewej: 
’ach ein. Orig. Aufn. v. J. Erbe, ausgef. v. Th. Hartmann, Druck b. Winckelmann & Söh- 
e> po prawej: Verlag von Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhändler, Berlin, nad 
a*ftką, po lewej: Provinz Pommern, pośrodku: Regierungs-Bezirk Köslin, po prawej: Kreis 
chlawe. Odbitka w MNS, Biblioteka, nr inw. IV 12015/85.
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Ryc. 10. Dwór w Niemicy, autor anonimowy, obraz olejny (?), reprodukcja z Sieber (1959: 235)

można się przekonać porównując litografię z kompozycją malarską przy
puszczalnie pochodzącą z początku XX wieku, reprodukowaną przez Sie- 
bera (1959: 235) (ryc. 10).

Dwór, ukazany na niej fragmentarycznie, jest okazałą budowlą klasy- 
cystyczną, piętrową, z płytkim portykiem o pięciu osiach na parterze 
i czterech osiach wychodzących na taras na piętrze, zwieńczonym wydłu
żonym frontonem. Poza tym widoczne są jeszcze po dwie osie po bokach 
portyku, którego proporcje wskazują, że jeszcze dalsze dwie pary osi mo
gą istnieć po bokach. Wynika z tego, że u Dunckera dwór ma portyk 
skromniejszy o jedną oś lub też w silnym skrócie perspektywicznym jest 
ona niewidoczna. Jeszcze więcej informacji o bryle dworu można uzyskać 
z archiwalnej fotografii, na której widać także część skrzydła neogotyc
kiego z arkadowymi oknami i charakterystyczną attyką flankowaną 
słupkami na narożach16 (ryc. 11). Fotografia ta potwierdza wierność au
tora litografii do albumu A. Dunckera wobec przedstawianego dworu.

Biesowice (Besswitz) - obecnie w gminie Kępice w powiecie słup
skim, rycerski majątek lenny rodu Zitzewitz, będący w posiadaniu tego ro-

16 Reprodukcja w Michaelis (1989a: 1027).
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ftyc. 11. Dwór w Niemicy, XX wiek, fot. dokumentacyjna, reprodukcja z Michaelis (1989a:
1027)

du od średniowiecza. W 1842 roku majątek odziedziczył Franz von Zitze- 
Jitz, od 1825 do 1842 roku służący w Królewskim Pruskim Gwardyjskim 
Pułku Dragonów (Königlich Preussische Garde-Dragoner-Regiment). Po 
Jogo śmierci, w latach 1885-1899 właścicielem był syn tegoż Ernst Wil
helm von Zitzewitz, a po nim posiadał Biesowice major Ernst von Zitze- 
Jhtz aż do 1940 roku, kiedy będąc bezdzietnym przekazał dobro bratan
kowi baronowi Knigge, w którego imieniu zarządzał majątkiem do 1945 
roku ojciec, baron Albrecht von Knigge (Duncker 1857-1884: karta W.
65., Po. 42; Sieber 1959: 122; Neuschäffer 1994: 54).

W Biesowicach istniał dwór ryglowy, na którego fundamentach 
'vV pierwszej połowie XIX wieku wzniesiono okazały nowy budynek o formie 
Pałacyku. Tę budowlę od strony wjazdu ukazuje barwna litografia 
2 albumu A. Dunckera17 (Tablica II: B). Gmach był piętrowy, na wysokim 
ookole mieszczącym sutereny i stwarzającym wrażenie, że dwór jest dwu
piętrowy. Jedenaście osi domu nakrywał wysoki, czterospadowy dach. Trzy 
°sie środkowe, z arkadowymi oknami, umieszczone w pseudoryzalicie imi-

Rycina o wym. 15 x 19,7 cm naklejona na passe-partout, na którym konturowa 
^vielokrotniona ramka i złocone napisy. Pod ramką pośrodku tytuł: BESSWITZ; wyżej 
sygnatury, po lewej: Nach ein Original-Aufnahme, ausgef. b. Winckelmann & Sohne; po 
Prawej: Verlag v. Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhändler in Berlin. Nad ramką, po 
ewej: Provinz Pommern, pośrodku: Regierungs-Bezirk Köslin, po prawej: Kreis Schlawe. 
'-'dbitka w MNS, Biblioteka, nr inw. IV 12015/83.
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towały portyk. Ich naroża i węgły gmachu zaakcentowano filarami zakoń
czonymi piramidkami. Filary portyku łączyła attyka umieszczona powyżej 
gzymsu koronującego i zdobiona płytą z herbem Prus na tarczy o średnio
wiecznym wykroju. Prostokątne okna pozostałych osi obramowano prosty
mi opaskami, a wyższe okna w pierwszej kondygnacji otrzymały dodatko
wo odcinkowe gzymsy nadokienne. Po prawej stronie wznosiło się rów
nolegle boczne parterowe skrzydło o osiach dzielonych pilastrami dźwiga
jącymi belkowanie markujące balustradę tarasu. Ponad skromnym wej
ściem o formie ogrodowej, ocienionym markizą, znajdował się obszerny 
balkon. Przed dworem, wokół dużego ozdobnego gazonu biegł podjazd. Po 
prawej stronie rozplanowano partery ogrodowe. Po stronie lewej stał neo
gotycki ceglany budynek gospodarczy o schodkowych szczytach, a bliżej 
drogi szklarnia. Od drogi oddzielało pałac kute ogrodzenie na ceglanej 
podmurówce, ozdobione szpalerem topoli włoskich. Za dworem znajdował 
się park angielski. Założenie to uznawane było za pełne harmonii. Być mo
że dlatego kompozycja przedstawiająca dwór stała się wzorem dekoracyjnej 
płytki z widokiem szlifowanym w szkle przez Kilberfa (ryc. 12). Data wy
konania tego reliefu - 12 grudnia 1867 roku - wskazuje, że najprawdopo
dobniej był przeznaczony na pamiątkowy prezent świąteczny18.

Ryc. 12. Dwór w Biesowicach, szlif na szkle Kilberfa z 1867 roku, reprodukcja w MNS,
Archiwum Fotograficzne

18 Besswitzer Glas. Geschliffen von dem Glassschleier Kilberf 12. Dez. 1867. Repro
dukcja w MNS, nr neg. AFoto/14981.
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%c. 13. Dwór w Biesowicach, pierwsza połowa XX wieku, fot. dokumentacyjna w MNS,
Archiwum Fotograficzne

Dwór w Biesowicach został w latach 1922-1923 rozbudowany, tracąc 
pierwotny urok. Jednak jego zasadnicza forma zachowała się i jest widoczna 
ha archiwalnym zdjęciu19 (ryc. 13). Liczba osi i kondygnacji, a także ogólna 
forma portyku odpowiadają znanej z albumu A. Dunckera. Inaczej opraco
wane są detale architektoniczne, co może być efektem zmiany wystroju ele
wacji. Poszczególne osie rozdzielono pilastrami w wielkim porządku. Attyka 
Portyku jest pozbawiona geometrycznych motywów zdobniczych i płyty z 
herbem. Relief herbowy znajduje się w szczycie portyku poniżej attyki. Sam 
Portyk poprzedzono murowaną na wysokim cokole przybudówką, której 
formy: trzy arkadowe okna, narożne filarki, pełna balustrada, powtarzają 
formy portyku. Przed przybudówką jest jeszcze ganek wsparty na czterech 
kolumienkach i nakryty prawie płaskim dachem. Dużej zmianie uległo pa
wilonowe skrzydło boczne. Zostało ono nadbudowane o jedną kondygnację. 
Bezpośrednio pod koroną murów umieszczono w skrzydle dwa proste okna. 
2 przeprowadzonego tu porównania wynika, że w przypadku dworu w Bie
sowicach autor rysunku do albumu A. Dunckera zachował wierność wobec 
Przedstawianego obiektu. Opinie o pałacyku świadczą że przyczyna tego

19 MNS, nr neg. AFoto/16483/2.
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stanu rzeczy mogła leżeć w okazałym i harmonijnym wyglądzie „portreto
wanej” budowli. Dwór podobał się i uznany został za godny utrwalenia 
zgodnie ze swym rzeczywistym kształtem.

3. Wnioski

Z przeprowadzonej powyżej analizy widoków dworów Ziemi Sła- 
wieńskiej zgromadzonych w albumie A. Dunckera i ich porównań z in
nymi materiałami ikonograficznymi, przede wszystkim fotografiami, wy
nika, że publikowane przez A. Dunckera litografie stanowią cenny mate
riał do poznania wyglądu omawianych dworów na przełomie lat 50. i 60. 
XIX wieku. Dostarczają informacji o dawniejszych, XVIII-, a nawet XVII- 
-wiecznych formach dworów i stosowanej tradycyjnej konstrukcji ryglo
wej, o wpływie na ich architekturę miejscowego budownictwa ludowego- 
Wiele mówią o bogaceniu się właścicieli w XIX wieku i w jego konse
kwencji przebudowie dworów na okazalsze siedziby, ze staraniem, aby 
odpowiadały aktualnie panującym trendom estetycznym.

Wartość ikonograficzna albumu A. Dunckera wynika w dużym sto
pniu z tego, że niektóre dwory (Redęcin, Niemica) w ogóle się nie zacho
wały, natomiast inne (Żegocino, Kwasowo) zostały przebudowane cało
ściowo lub w wyniku częściowej przebudowy i rozbudowy straciły jednoli
tość i harmonię układu przestrzennego. Ta ostatnia uwaga nasuwa też 
inną, że na przełomie XIX i XX wieku pomorskie dwory już nie traktowa
no prestiżowo, a użytkowo, zwiększając ich kubaturę z mniejszą dbało
ścią o wygląd. Może przyczyną tego był fakt braku dostatecznych środ
ków finansowych, aby przeprowadzić kompleksową przebudowę, całkowi
cie zmieniającą architekturę. Duża precyzja w odtworzeniu zabudowy 
rozpoznawalna jest przede wszystkim w dwu dworach - Biesowicach 
i Warcinie - świadcząc o inwentaryzatorskim zacięciu ich autora. Jednak 
pozostałe widoki, mimo niewielkiej idealizacji, również wiele mówią.
0 dawnej formie dworów. Potwierdzają jednocześnie także prestiżowy
1 ideologiczny wymiar publikacji wynikający ze starań ówczesnych zie
mian o upiększenie swego wizerunku, a autora albumu o pokazanie oj
czystej ziemi w całej możliwej różnorodności, okazałości i bogactwie.
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dworów Ziemi Sławieńskiej w albumie Alexandra Dunckera (1860-1865)

Herrenhäuser des Kreises Schlawe 
im Album A. Dunckers * 11

Zusammenfassung

Der Berliner Verleger luxuriöser Bücher Alexander Duncker hat in den 
Ähren 1857-1884 genau 959 farbige Lithografien in 16 Bänden herausgegeben. Es 
j*nd Ansichten und Beschreibungen von Herrenhäusern des preußischen Landadels.

11 diesen Alben befinden sich auch 7 Abbildungen von Häusern aus dem Kreis 
Alawe, Sie sind in den Bänden aus den Jahren 1860-1865. Es betrifft die Orte 

°egenthin, Seehof bei Pustamin, Reddenthin, Varzin, Quatzow, Nemitz und Bess- 
'vRz. Beim Vergleich der Illustrationen in den Alben A. Dunckers mit anderen Ikono- 
^aphien dieser Bauwerke oder späteren Fotografien von vor dem II. Weltkrieg, muss 
^an feststellen, dass die Kompositionen getreu wiedergegeben waren. Aus diesem 

runde kann man die Lithographien Dunckers als eine wichtige ikonographische 
Quelle der Architektur des 19. Jh. anerkennen, besonders die die Herrensitze im
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Landkreis betreffen. Das Quatzower Herrenhaus ist typisch für die Formen des 
und 18. Jh. Die historische Bedeutung dieser Quellen ist deshalb so wichtig, weil di* 
Gebäude in späteren Jahren oft umgebaut und einige nach dem II. Weltkrieg gan* 
zerstört wurden. Die alten Publikationen geben die Mentalität des damaligen Land 
adels getreu wider, denn mithilfe von gedruckten Abbildungen ihrer Landsitze konfl 
ten sie ihm zu größerer Pracht verhelfen.



TABLICA I

4. Dwór w Stawiskach, A. Duncker, T. II, 1860, chromolitografia, 
zbiory MNS. Fot. Grzegorz Solecki

Dwór w Redęcinie, A. Duncker, T. III, 1860/61, chromolitografia, 
zbiory MNS. Fot. Grzegorz Solecki



TABLICA II

A. Dwór w Niemicy, A. Duncker, T V, 1862/63, chromolitografia, 
zbiory MNS. Fot. Grzegorz Solecki

B. Dwór w Biesowicach, A. Duncker, T. VII, 1864/65, 
chromolitografia, zbiory MNS. Fot. Grzegorz Solecki

V
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Herbarium praestat omni Icone, 
necessarium omni Botanico.

Karol Linneusz (1763: 11)

1. Wstęp

Herbarium, zwane również herbarzem, oznacza zielnik (z łaciny 
herbarium to znaczy zielnik, od herba = zioło). Zielnik to zbiór zasuszonych 
roślin ułożonych systematycznie na arkuszach, niekiedy zawierających 
opis służący celom naukowym. Do końca XVIII wieku herbarium oznaczało 
także drukowane, ilustrowane dzieła o roślinach (Piekiełko 1981).

Zielnik, któremu poświęcony będzie niniejszy artykuł, został znale
źny przez jednego z autorów w trakcie porządkowania gabinetu biolo
gicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. Stanowi on część du
żego zbioru zielnikowego. Od miejsca znalezienia nazwano go umownie 
sławieńskim, choć tylko część zbiorów pochodzi ze Sławna. Wszystkie 
arkusze zielnikowe zostały złożone w Herbarium Zakładu Botaniki i Ge
netyki (SLTC) Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie kilkudziesięciu arkuszy 
cennego zbioru z końca XIX i początku XX wieku. Autorzy zdają sobie 
sprawę, że jest to tylko część większej całości i mają nadzieję, iż artykuł ten 
Przyczyni się do odnalezienia i całościowego opracowania tego zielnika1.

2. Historia i funkcje zielników

Sztuka wykonywania zielników znana jest od wieków. Prostą 
1 skuteczną metodę zasuszania roślin opracował włoski botanik Luci 
Ghini (14907-1556). Polegała ona na „suszeniu pod prasą”, czyli starań-

1 Podziękowania: Autorzy serdecznie dziękują Pani Doktor Ewie Gwiazdowskiej i Pa- 
nu Magistrowi Aleksandrowi Dembińskiemu za pomoc w odczytaniu i przetłumaczeniu 
®tykiet zielnikowych
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nym ułożeniu roślin lub ich części między arkuszami bibuły i poddaniu 
takiego pakietu dużemu naciskowi. Rośliny suszą się wtedy w sposób 
naturalny. Nieco zmieniona metoda sporządzania zielnika stosowana jest 
do dziś. Sztuka wykonywania zielników metodą Ghiniego upowszechnio
na została przez jego uczniów — A. Cesalpina i U. Aldrovandiego. Zielniki 
oprawiano wtedy w grube tomy, jak księgi. Przypuszcza się, iż najstar
szym zachowanym zielnikiem jest herbarium ucznia L. Ghiniego Gerarda 
Cibo z 1532 roku. Do naszych czasów przetrwały także zielniki: J. Giraul- 
ta z 1558 roku, U. Aldrovandiego z połowy XVI wieku, K. Ratzenbergera 
z lat 1554-1559, A. Cesalpina z 1563 roku, L. Rauwolfa z lat 1560-1575 
i inne. W następnych wiekach wykonywano zielniki w wielu europejskich 
krajach. Do najbardziej znanych należy herbarium Karola Linneusza 
(1707-1778), twórcy nowoczesnej systematyki (obecnie w Londynie, 
Sztokholmie, Uppsali oraz Paryżu). Liczy on około 16 tysięcy okazów 
(Piekiełko 1981). Największe herbaria na świecie posiadają po kilka mi
lionów arkuszy. Należą do nich zielniki w Nowym Jorku, Paryżu, Km' 
koło Londynu oraz w Sankt Petersburgu. Przykładowo Zielnik Roślin 
Wyższych Instytutu Botaniki im. W. Ł. Komarowa Akademii Nauk 
w Sankt Petersburgu liczy aż 5 min arkuszy z europejskiej części dawne
go ZSRR, Syberii i Dalekiego Wschodu, Średniej Azji, Azji Wschodniej 
i Centralnej, Kaukazu oraz innych krajów poza dawnym ZSRR (Mirek, 
Piękoś-Mirkowa 1978).

W Polsce większość starych zielników przepadła bezpowrotnie. Naj
starszym zielnikiem wykonanym na ziemiach polskich był prawdopodob
nie zielnik Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy. Był on przecho
wany w zbiorach Radziwiłłów i spłonął w czasie II wojny światowej' 
Przepadł także m.in. bogaty zielnik ks. Krzysztofa Kluka z XVIII wieko 
(Piekiełko 1981). Jednymi z najstarszych zachowanych zielników w Pol
sce są: przechowywane w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera 
PAN herbarium Józefa Jundziłła, w którym znajdują się zbiory z lat od 
1772 do 1876 (Köhler 1995) oraz dwa, będące w zbiorach Instytutu Bota
niki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, XVIII-wieczne herbaria 
wykonane prze profesorów tejże uczelni (Piekiełko 1981).

Współcześnie w Polsce jest ponad 60 zielników zgrupowanych w 30 
ośrodkach naukowych, związanych głównie z uniwersytetami i akade' 
miami rolniczymi. Są to w większości zbiory młode (powstałe po II wojnie 
światowej) i niewielkie. Największy jest zielnik w Krakowie, który wra? 
ze zbiorami prywatnymi liczy ponad 1 min arkuszy. Duże zielniki znaj
dują się też w Lublinie (ponad 350 tys. arkuszy.), Łodzi (ponad 330 tys.)> 
Poznaniu (ponad 480 tys.), Wrocławiu (ponad 410 tys.) i Warszawie (po' 
nad 310 tys.). Całość zbiorów polskich to prawie 3,5 min arkuszy (Mirek 
1990).
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Zielniki spełniają dwie podstawowe role: naukową i dydaktyczną, 
funkcje naukowe zielnika związane są z dokumentowaniem różnorodno
ści taksonomicznej roślin i gromadzeniem materiałów do studiów nad ich 
Zmiennością. Herbaria są również miejscem przechowywania typów no- 
menklatorycznych (tj. okazów, które posłużyły do opisania i nazwania 
Jednostki systematycznej, np. gatunku). Funkcja dydaktyczna zielnika 
Cynika z tego, iż jest on najprostszą formą poznawania różnorodności 
świata roślin

3. Herbarium sławieńskie

Herbarium sławieńskie odnaleziono w budynku Liceum Ogólno
kształcącego w Sławnie w trakcie porządków w gabinecie biologicznym. 
Autor zielnika nie jest znany. Na arkuszach i teczkach gromadzących 
Arkusze brak jest nazwiska autora zbiorów. Przypuszcza się, że mógł być 
ftim Karl Friedrich Marquardt, niemiecki przyrodnik mieszkający przed 
U wojną światową w Darłowie. Z numeracji arkuszy wynika, iż herba
rium sławieńskie liczyło przynajmniej kilkaset arkuszy zielnikowych. 
Okazy z tego zielnika mogą się współcześnie znajdować w innych czę
ściach kraju, także w zbiorach prywatnych.

Zielnik odnaleziony w Sławnie zajmował trzy teczki. W pierwszej 
Zgromadzono 10 arkuszy z XIX wieku, w drugiej 48 okazów z początków 
XX wieku, a w trzeciej 20 arkuszy też z XX wieku. Arkusze posiadają 
Wymiary 21x33 cm. Ogólny stan zachowania zielnika jest dobry, tylko 
niektóre okazy są uszkodzone. Brak jest także etykiet na części arkuszy 
2 XIX wieku. Zdecydowana większość alegatów jest właściwie oznaczona.

Arkusze zielnikowe z XIX wieku miały papierowe etykiety. Do na
szych czasów dotrwały tylko trzy alegaty z etykietami. Są one trudno 
czytelne. Pierwszy okaz prezentuje hyzop lekarski (Hysoppus officinalis)2 
1 został zebrany w Wągrowcu w 1880 roku. Kolejny arkusz to jastrzębiec 
kosmaczek (Hieracium pilosella), zebrano go w 1874 roku w powiecie 
klajpedzkim (niem. Kreis Memel). Trzecia etykieta zielnikowa z XIX wie
ku dotyczy zawciągu pospolitego (Armeria maritima subsp. elongata). 
Sam arkusz nie istnieje, etykieta była włożona do innego alegatu. Za- 
"'ciąg pospolity został zebrany również w Wągrowcu w 1864 roku. Dla 
lego gatunku podano dokładniejszą lokalizację - las nad Jeziorem Du- 
rowskim. Pozostałe rośliny stanowiące kolekcję z XIX wieku nie posia
dają etykiet zielnikowych, są nimi: kocanki piaskowe (Helichrysum are- 
narium), jastrzębiec (Hieracium z grupy echioides), dziurawiec zwyczajny

2 Nazwy gatunków podano za pracą Mirka i in. (1995).
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(.Hypericum perforatum), mięta polna (Mentha arvensis), lebiodka pospo
lita (Origanum vulgare), szałwia łąkowa (Salvia pratensis), żarnowiec 
miotlasty (Sarothamnus scoparius) i maruna nadworska (Matricaria 
maritima).

Arkusze zielnikowe z początku XX wieku opatrzono następującymi in
formacjami. Na zewnętrznej stronie arkusza (Tablica I: A) w lewym gór
nym narożniku podano nazwę łacińską rodziny (czasem także podrodzi- 
ny, jak np. u złożonych), w prawym górnym rogu nazwę klasy w języku 
łacińskim i numer rodziny (np. 13 Fam. skrót od Familia = rodzina). Na 
środku arkusza znajduje się nazwa gatunku w języku łacińskim, u dołu 
po lewej odręcznie podano numer arkusza. Na wewnętrznej stronie (pra
wej) umieszczona jest roślina, która jest przyklejona kawałkami taśmy 
(Tablica II: A). U dołu strony podano nazwę gatunku w języku łaciński® 
z autorem, nazwę gatunkową w języku niemieckim, nazwę stanowiska, 
czyli miejsce zbioru oraz jego datę. Brak jest na arkuszach autora zbioru 
oraz siedliska. Rośliny zawarte w zielniku sławieńskim pochodzą głównie 
ze Szczecina i jego najbliższej okolicy (58 arkuszy). Tylko 11 arkuszy ze
brano w Sławnie (tab. 1). Zbioru roślin dokonano od 12 maja 1933 roku 
do 12 września 1934 roku. W Sławnie rośliny zbierano w lipcu 1933 roku 
(25, 26, 27 i 29) oraz we wrześniu 1934 roku (5, 7 i 12).

Tabela 1. Wykaz stanowisk

Stanowisko Liczba
arkuszyNazwa niemiecka Nazwa polska

Buchheide Puszcza Bukowa pod Szczecinem 11
Eckerberger Wald Las Osowicki 7
Finkenwalde Zdroje (Szczecin) 6 _
Flughafen Szczecin-Lotnisko 1
Garten Braunsfelde Ogrody w Pogodnie (Szczecin) 1
Garten der Bären-Apotheke Ogrody przy Aptece pod Niedźwiedziem? (Szcze

cin) 1
Gotzlow Gocław (Szczecin) 1
Kraftwerk Elektrownia (Szczecin) 7
Messenthiner Wald Las Mścięciński (Szczecin) 1
Podejuch Podjuchy (Szczecin) 8
Pommerensdorf Pomorzany (Szczecin) 7
Pulvermühle Prochowe Młyny (w Puszczy Bukowej) 1
Schawarzer Damm Tama Pomorzańska, obecnie ul. Tama Pomorzań- 

ska w Szczecinie 3
Schlawe Sławno 11
Vorbruch Kurowskie Łęgi lub Regalickie Łęgi (Szczecin) 3 J
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Rośliny znajdujące się w herbarium sławieńskim reprezentują różne 
siedliska, np. lasy - szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), łąki - krwiściąg 
lekarski (Sanguisorba officinalis), brzegi rzek - starzec bagienny (Sene- 
cio paludosus), murawy kserotermiczne - driakiew gołębia (Scabiosa 
columbaria), miejsca ruderalne - jasnota biała (Lamium album) i pola 
uprawne - ożędka groniasta (Neslia paniculata). W zielniku znaleźć 
można też gatunki uprawiane, np. rabarbar ogrodowy (Rheum rhapoti- 
cum). Pełny zestaw informacji o gatunkach znajdujących się w zielniku 
Przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz gatunków zielnika sławieńskiego

__ Nazwa gatunku
Nazwa rodziny Stanowisko

Data
zbioru__ łacińska polska

Achillea millefolium Krwawnik pospolity Asteraceae - Astrowate Kurowskie lub Rega- 
lickie Łęgi

19.08.1933

Achillea ptarmica Krwawnik kichawiec Asteraceae - Astrowate Sławno 29.07.1933
A[chemilla sp.1 Przywrotnik Rosaceae - Różowate Las Osowicki 24.06.1933
Anthemis tinctoria Rumian żółty Asteraceae - Astrowate Sławno 12.09.1934
Artemisia campestris Bylica polna Asteraceae - Astrowate Sławno 5.09.1934
Artemisia vulgaris Bylica pospolita Asteraceae - Astrowate Pomorzany 13.09.1933
Athyrium filix femina Wietlica samicza Athyriaceae - Wietlico-

wate
Puszcza Bukowa 30.08.1933

Aster sp.t2 Aster Asteraceae - Astrowate Elektrownia 13.09.1933
Bellis perennis Stokrotka pospolita Asteraceae - Astrowate Sławno 27.07.1933
Berteroa incana Pyleniec pospolity Brassicaceae -Kapusto-

wate
Las Osowicki 23.06.1933

Bidens cernua Uczep zwisły Asteraceae - Astrowate Pod juchy 16.10.1933
ffidens frondosa Uczep amerykański Asteraceae - Astrowate Pomorzany 6.09.1933
Bidens tripartita Uczep trójlistkowy Asteraceae - Astrowate Pomorzany 6.09.1933
Campanula patula Dzwonek rozpierzchły Campanulaceae - 

Dzwonkowate
Sławno 27.07.1933

Campanula persicifolia Dzwonek brzoskwi- 
niolistny

Campanulaceae - 
Dzwonkowate

Sławno 25.07.1933

Capsella bursa-pastoris Tasznik pospolity Brassicaceae - Kapusto-
wate

Kurowskie lub Rega- 
lickie Łęgi

19.08.1934

Cardamine pratensis Rzeżucha łąkowa Brassicaceae - Kapusto-
wate

Puszcza Bukowa 23.06.1934

Carduus acanthoides Oset nastroszony Asteraceae - Astrowate Tama Pomorzańska 6.09.1933
Centaurea cyanus Chaber bławatek Asteraceae - Astrowate Puszcza Bukowa 17.06.1933
Centaurea jacea Chaber łąkowy Asteraceae - Astrowate Pomorzany 13.09.1933
Cerasus vulgaris Wiśnia pospolita Rosaceae - Różowate Ogrody przy Aptece 

pod Niedźwiedziem?
23.06.1933

Chamomilla suaveolens Rumianek bezpromie- 
niowy

Asteraceae - Astrowate Sławno 27.07.1933
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cd. tab. 2

Nazwa gatunku
Nazwa rodziny Stanowisko

-------------- '
Data

zbiorułacińska polska

Chelidonium majus Glistnik jaskółcze ziele Papaveracae - Makowate Puszcza Bukowa 25.05.1933 .

Conyza canadensis Konyza kanadyjska Asteraceae - Astrowate Zdroje 19.07.1933

Digitalis purpurea Maparstnica purpuro
wa

Scrophulariaceae - Trę- 
downikowate

Sławno 25.07.1933

Dryopteris filix-mas Nerecznica samcza Aspidiaceae - Paprotni-
kowate

Puszcza Bukowa 30.08.1933 |

Equisetum arvense Skrzyp polny Equisetaceae - Skrzypo-
wate

Gocław
28.05.1933 !

Equisetum silvaticum Skrzyp leśny Equisetaceae - Skrzypo-
wate

Las Mścięciński 
Prochowe Młyny

4.07.1933
6.05.1934_

Euphorbia helioscopia Wilczomlecz obrotny Euphorbiaceae - Wilczo- 
mleczowate

Podjuchy 1.07.1933

Fragaria vesca Poziomka pospolita Rosaceae - Różowate Puszcza Bukowa 23.06.1934_

Galium odor a turn Przytulia wonna Rubiaceae - Marzano-
wate

Puszcza Bukowa 23.06.1934

Galium mollugo Przytulia pospolita Rubiaceae - Marzano-
wate

Las Osowicki 23.06.1933

Genista tinctoria Janowiec barwierski Fabaceae - Bobowate Las Osowicki 29.06.1933

Geranium palustre Bodziszek błotny Geraniaceae - Bodzisz-
kowate

Podjuchy 15.07.1933

Geranium sibiricum Bodziszek syberyjski Geraniaceae - Bodzisz-
kowate

Pomorzany 6.09.1933

Geum rivale Kuklik zwisły Rosaceae - Różowate Las Osowicki 12.05.1933_

Helianthus tuberosus Słonecznik bulwiasty Asteraceae - Astrowate Elektrownia 13.09.1933

Helichrysum arenarium Kocanki piaskowe Asteraceae - Astrowate Podjuchy 30.07.1933

Inula britannica Oman łąkowy Asteraceae - Astrowate Las Osowicki 28.07.1933

Lamium album Jasnota biała Lamiaceae - Jasnotowate Elektrownia 1.07.1933

Melilotus officinalis Nostrzyk żółty Fabaceae - Bobowate Sławno 27.07.1933

Mentha arvensis rev.
Mentha x verticlillata

Mięta okręgowa Lamiaceae - Jasnotowate Szczecin-Lotnisko 15.07.1933

Neslia paniculata Ożędka groniasta Brassicaceae - Kapusto-
wate

Elektrownia 13.09.1933

Ononis repens rev. 
Ononis spinosa

Wilżyna ciernista Fabaceae - Bobowate Zdroje 29.08.1933

Oxalis acetosella Szczawik zajęczy Oxalidaceae - Szczawi-
kowate

Las Osowicki 12.05.1933

Papaver rhoeas Mak polny Papaveraceae - Mako
wa te

Puszcza Bukowa 17.07.1933

Plantago lanceolate Babka lancetowata Plantaginaceae - Babko-
wate

Puszcza Bukowa 2.07.1933

Plantago major Babka zwyczajna Plantaginaceae - Babko-
wate

Puszcza Bukowa 30.08.1933

Polygonum aviculare Rdest ptasi Polygonaceae - Rdestowate Elektrownia 13.09.1933
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cd. tab. 2

Nazwa gatunku
Nazwa rodziny Stanowisko Data

zbiorułacińska polska
p°lygonum bistorta Rdest wężownik Polygonaceae - Rdesto-

wate
Kurowskie lub Rega- 
lickie Łęgi

6.05.1934

1'otentilla anserina Pięciornik gęsi Rosaceae - Różowate Puszcza Bukowa 19.07.1933
^heum rhapoticum Rabarbar ogrodowy Polygonaceae - Rdesto

wa te
Ogrody w Pogodnie 15.07.1933

pHmex acjuaticus rev. 
"Mpiex hydrolapathum

Szczaw lancetowaty Polygonaceae - Rdesto-
wate

Podjuchy 24.08.1933

Rumex crispus Szczaw kędzierzawy Polygonaceae - Rdesto-
wate

Podjuchy 15.06.1933

^nguisorba officinalis Krwiściąg lekarski Rosaceae - Różowate Podjuchy 21.081933
Snponaria officinalis Mydlnica lekarska Caryophyllaceae - Goź- 

dzikowate
Tama Pomorzańska 6.09.1933

Scabiosa columbaria Driakiew gołębia Dipsacaceae - Szczecio-
wate

Sławno 7.09.1934

Sfnecio jacobaea Starzec Jakubek Asteraceae - Astrowate Sławno 26.07.1933
Sfnecio paludosus Starzec bagienny Asteraceae - Astrowate Podjuchy 15.08.1933
ifnecio vernalis Starzec wiosenny Asteraceae - Astrowate Puszcza Bukowa 19.05.1934
S^necio vulgaris Starzec zwyczajny Asteraceae - Astrowate Pomorzany 13.09.1933
Sisymbrium loeselli Stulisz Loesela Brassicaceae - Kapusto-

wate
Pomorzany 6.09.1933

Sisymbrium officinale Stulisz lekarski Brassicaceae - Kapusto-
wate

Zdroje 30.07.1933

Sflanum dulcamara Psianka słodkogórz Solanaceae - Psiankowate Zdroje 29.08.1934
Solidago virgaurea Nawłoć pospolita Asteraceae - Astrowate Zdroje 29.08.1933
Ijfraxacum officinale Mniszek pospolity Asteraceae - Astrowate Zdroje 14.05.1933
Thlaspi arvense Tobołki polne Brassicaceae - Kapusto-

wate
Elektrownia 1.07.1933

^ussilago farfara Podbiał pospolity Asteraceae - Astrowate Elektrownia 16.06.1933
1 Gatunek oznaczono tylko do rodzaju.
2 Brak okazu, rev. - rewizja taksonomiczna przeprowadzona przez autorów.

Biorąc pod uwagę przynależność systematyczną, najwięcej gatunków 
^chodzi w skład rodziny Asteraceae i Brassicaceae (tab. 3).

Tabela 3. Udział gatunków w poszczególnych rodzinach

Nazwa rodziny Liczba gatunków
Aspidiaceae (Paprotnikowate) 1
Asteraceae (Astrowate) 25
Athyriaceae (Wietlicowate) 1
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cd. tab. 3

Nazwa rodziny Liczba gatunków

Brassicaceae (Kapustowate) 7
Campnnulaceae (Dzwonkowate) 2
Caryophyllaceae (Goździkowate) 1
Dipsacaceae (Szczeciowate) 1
Eąuisetaceae (Skrzypowate) 2
Euphorbiaceae (Wilczomleczowate) 1
Fabaceae (Bobowate) 3
Geraniaceae (Bodziszkowate) 2
Lamiaceae (Jasnotowate) 2
Oxalidaceae (Szczawikowate) 1
Papaveraceae (Makowate) 2
Plantaginaceae (Babkowate) 2
Polygonaceae (Rdestowate) 5
Rosaceae (Różowate) 6
Rubiaceae (Marzanowate) 2
Scrophulnriaceae (Trędownikowate) 1
Solnnaceae (Psiankowate) 1

4. Uwagi końcowe

Pomimo dokonującego się postępu w dziedzinie archiwizad1 
przyrodniczej, zielnik pozostaje nadal podstawową formą dokumentowi 
nia różnorodności taksonomicznej roślin i materiałem do studiów nad i^1 
zmiennością. Jednocześnie zielnik jest najprostszą, najkrótszą formą z°' 
poznawania się z różnorodnością roślin. Fotografia, film, rysunek cZJ 
skan stanowią wartościowe, lecz tylko uzupełnienie „formy podstawowej 
- zielnika. Jak pisze wybitny polski geobotanik Profesor Janusz Bogda11 
Faliński w swoim artykule Pochwała zielnika, będącym pamiętnikiem1 
z podróży naukowej do Uppsali, zielnik

(...) uchodzi dziś niesłusznie za przeżytek i przedmiot zajęcia star0' 
świeckich uczonych, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że poz) 
skanie wszelkiej wiedzy wymaga bezwzględnie pośrednictwa komp1’ 
tera, a nie tylko nieustannego wertowania zasuszonych fragmentów 
przyrody i porównywania ich z tym, czego jeszcze człowiek nie zdób 
unicestwić, [zielnik jest jedną z] (...) form utrwalania rzeczywistość 
(Faliński 1997).
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Zielnik sławieński posiada zarówno wartość historyczną, jak i na
ukową. Dokumentuje różnorodność taksonomiczną flory okolic Szczecina 
1 Sławna. Zawiera informacje o rozmieszczeniu gatunków rzadkich 
^ Polsce (np. starzec bagienny Senecio paludosus), o nowych dla Polski 
stanowiskach roślin, np. driakiew gołębia (Scabiosa columbaria) czy bo- 
^iszek syberyjski (Geranium sibiricum). Szczególnie ostatni z wymie
nnych gatunków zasługuje na uwagę. Bodziszek syberyjski jest bardzo 
rzadkim gatunkiem w naszym kraju. Występuje tylko we wschodniej 
' Południowej części Polski, w kilku punktach. Stanowisko z Pomorzan 
Jest pierwszym w tej części kraju (Zając, Zając 2001). Zielnik sławieński 
^okumentuje pojawianie się w Polsce gatunków obcego pochodzenia. 
Wykładem może być wspominany wyżej bodziszek syberyjski czy też 

nep amerykański (Bidens frondosa), gatunek pochodzący z Ameryki 
ółnocnej, który pojawił się nad Odrą około 1896 roku. Arkusz tej rośliny 

Pochodzący z Pomorzan zebrano w 1933 roku. Inny współcześnie bardzo 
Pospolity gatunek - rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaueolens) 
" Pochodzi z północno-wschodniej Azji i północno-zachodniej Ameryki. Do 
°&rodu botanicznego w Kew w Anglii sprowadzono go w 1869 roku, nieco 
Później pojawił się też w Polsce (Sowa, Warcholińska 1992; Podbielkow- 
ski 1995). W Sławnie zebrano go w 1933 roku.
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Das Schlawer Herbarium - Information über eine 
einzigartige Entdeckung

Zusammenfassung

Das in der Allgemeinbildenden Schule in Sławno aufgefundene Krautet 
buch beinhaltet Informationen über die Geschichte und die Aufgaben des Schlawe' 
Herbariums. 10 Bogen stammen aus dem 19. Jh., 68 aus den Jahren 1933-1934. Del 
Verfasser ist wahrscheinlich der deutsche Naturforscher Karl Friedrich Marquad 
der vor dem II. Weltkrieg in Rügenwalde lebte und wirkte. Die Blätter aus dem 1®' 
Jh. sind nicht komplett, die aus dem 20. Jh. wurden in Stettin und Umgebung, so Wie 
in Schlawe zusammengestellt. Das Kräuterbuch ist in einem guten Zustand. Es vef 
mittelt geschichtliche und wissenschaftliche Werte, ebenso wie die verschiedenartig' 
Klassifikation der Gefässpflanzen, die in der Umgebung Stettins und Schlawe aü 
treten. Es informiert über die Verbreitung seltener Pflanzenarten dieser Region, 
Senecio paludosus, Scabiosa columbaria oder Geranium sibiricum. Das Kräuterbud1 
wird im Herbarium der Fakultät für Botanik und Genetik an der Pommerschen Päd' 
agogischen Akademie in Słupsk aufbewahrt. Die in Sławno aufgefundenen Blatte' 
des historischen Kräuterbuches sind nur ein Teil einer grösseren Sammlung, dk 
verloren gegangen ist, die sich jedoch teilweise in privatem Besitz befinden kann. D*1’ 
Autoren des Referats haben grosse Hoffnung, dass dieser Artikel vielleicht dazu bei" 
trägt, die fehlenden Blätter zu finden und sie dann das Kräuterbuch vervollständige11 
können.
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Arkusz zielnikowy starca bagiennego (Senecio paludosus) - 
strona zewnętrzna
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Materiały do flory
Ogrodu Botanicznego w Sławnie

Zbigniew Sobisz (Słupsk), Dorota Morka (Sławno), 
Zbigniew Celka (Poznań)

1. Wstęp

W 1858 roku powołano w Sławnie towarzystwo upiększania mia
sta, którego zadaniem było „wytyczanie promenad, projektowanie zieleń
ców, a przede wszystkim porządkowanie zaniedbanych terenów we- 
Wnątrzmiejskich” (Lindmajer 1994: 246). W tym czasie zostaje utworzony 
z istniejącego tu lasu park miejski, który zachował do dzisiaj leśny cha
rakter. Wytyczono aleje, obsadzając je kasztanowcami, nad Kanałem po
sadzono wierzby zwisające. W 1878 roku rozpoczęto budowę progimna- 
zjum (Framke 1989). Budynek zlokalizowano na terenach należących od 
kilku stuleci do miasta i wykorzystywanych jako plac ćwiczebny (Exer
zierplatz) (Wesołowska 2002). Były to dawne łąki - pastwiska dla krów 
(■Kuhbruch). Stąd wywodzi się notowanie przez Karla Friedricha Marqu- 
ardta rzadkiego gatunku synantropijnego kroplika żółtego (Mimulus gut- 
tatus), pochodzącego z Ameryki, a rosnącego w Polsce dopiero od XIX 
wieku (Holzfuß 1937). Marquardt, który był kierownikiem Działu Zoolo
gii i Botaniki Muzeum w Darłowie, jest prawdopodobnie również założy
cielem Ogrodu Botanicznego (Rosenow 1986). Potwierdzenie tej informa
cji wymaga dalszych skrupulatnych poszukiwań. Przy progimnazjum 
zlokalizowano skwer, który stał się przypuszczalnie zaczątkiem Ogrodu 
Botanicznego. Pierwsze daty florystyczne z okolic Sławna pochodzą 
z roku 1933. Zachował się bowiem zielnik z lat 1933-1934, którym opie
kują się współcześnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie 
(Celka, Sobisz, Morka 2003). Wiarygodne informacje o istnieniu Ogrodu 
Botanicznego w Sławnie pochodzą z kart zielnikowych datowanych na 
lata 1937-1943 ze zbiorów Muzeum w Darłowie. Obecnie zbiory te są 
opracowywane i przechowywane w Herbarium Zakładu Botaniki i Gene
tyki (SLTC) Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
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Ogród Botaniczny mieścił się w kwartale ograniczonym ulicami: 
Cieszkowskiego i Kąpielową. Po wojnie nosił nazwę Ogrodu Botanicznego 
przy Jedenastoletniej Szkole w Sławnie. W 1956 roku doczekał się opieki 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie (Figlarowicz 1965). Zacho- 
wały się notatki i zdjęcia z lat 1956-1961 wykonane przez nauczycielkę 
biologii - Stefanię Figlarowicz, późniejszego wizytatora kuratorium 
w Szczecinie. Pamiątki te są skrzętnie przechowywane w gabinecie bio
logicznym Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Młodzi entuzjaści 
z liceum w 2001 roku przystąpili do konkursu organizowanego przez 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie pt. „Szkolne ostoje przy
rody”. Przy współpracy z władzami miasta i powiatu, Nadleśnictwa 
Sławno, Domu Kultury w Sławnie utworzono na terenie dawnego Ogrodu 
„Szkolną Ostoję Przyrody” (Tablica I: A). W niniejszej pracy zaprezento
wano wstępne wyniki badań nad florą naczyniową Ogrodu Botanicznego 
w Sławnie. Rezultaty te posłużą w przyszłości do opracowania historii 
Ogrodu i przemian flory na tym terenie. Badania będą kontynuowane.

2. Materiał

Zestawiona lista florystyczna (tab.) została sporządzona na pod
stawie badań terenowych prowadzonych w końcu 2002 i na początku 
2003 roku, alegatów zielnikowych Muzeum w Darłowie z lat 1937-1943, 
częściowo opublikowanych przez Misiewicza (1977) oraz niepublikowa
nych materiałów Figlarowicz (1959; 1961). Nazewnictwo gatunków przy
jęto za pracą Vascular plants of Poland - a checklist (Mirek et al. 1995), 
a rodzin według Klucza do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżo
wej (Rutkowski 1998). Okazy zielnikowe rzadkich roślin naczyniowych 
zostały złożone w Herbarium Zakładu Botaniki i Genetyki (SLTC) Po
morskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

3. Wyniki

Tabela. Wykaz roślin naczyniowych stwierdzonych w Ogrodzie Botanicznym w Sławnie

Notowanie w latach _
Nazwa rodziny/nazwa gatunku 1937-1943

1959-1961
2002-2003

1 2 3 _
PAPROTNIKI - PTERIDOPHYTA ___
Dlugoszowate - Osmundaceae
!! Długosz królewski - Osmunda regalis L. + — _
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cd. tab.

Qylicowate - Hypolepidaceae
Orlica pospolita - Pteridium aąuilinum (L.) Kuhn,
gaprotkowate - Polypodiaceae
•-1 Paprotka zwyczajna — Polypodium vulgare L.
baprotnikowate - Aspidiaceae
jjerecznica samcza - Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Skrzypowate - Equisetaceae
-Skrzyp bagienny - Eąuisetum fluviatile L.
jjkrzyp leśny - Equisetum syluaticum L.
jjkrzyp polny - Equisetum arvense L.
gjetlicowate - Athyriaceae
■! Pióropusznik strusi - Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
MgoNASIENNE - GYMNOSPERMAE
Oyprysowate - Cupressaceae
jałowiec pospolity - Juniperus communis L,
jałowiec sawina — Juniperus sabina L.
żywotnik zachodni - Thuja occidentalis L.
Sosnowate - Pinaceae
jodła pospolita - Abies alba Mili.
jjodrzew europejski - Larix decidua Mill.
j_Sosna kosa (kosodrzewina) - Pinus mugo Turra
jSosna limba - Pinus cembra L.
Sosna wejmutka - Pinus strobus L.
Sosna zwyczajna - Pinus sylvestris L.
Świerk pospolity - Picea abies (L.) H. Karst.
OgRYTOZALĄŻKOWE - ANGIOSPERMAE
dwuliścienne - dicotyledones

ggrestowate - Grossulariaceae
Porzeczka alpejska -Ribes alpinum L.
gyaliowate - Araliaceae
jjlluszcz pospolity - Hedera helix L.
jjaldaszkowate - Apiaceae
Dąrszcz zwyczajny - Heracleum sphondylium L,
-Dzięgiel leśny -Angel ica sylvestris L.

Dzięgiel litwor nadbrzeżny - 
Halis (Fr.) Thell.

Angelica archangelica L. ssp. lito-

jarzmianka większa —Astrantia
ATr\M-1_   1 1 * t n • 7 » '

major L.
jjarek szerokolistny - Sium latifolium L.
■Mikołajek alpejski - Eryngium alpinum L.
pTT 7. rr :-------- r :Pgdagrycznik pospolity - Aegopodium podagraria L.
Szalej .jadowity - Cicuta uirosa L.
Swierząbek gajowy - Chaerophyllum temulum L.
jjybula leśna- Anthriscus sylvestris ( L.) Hoffm.
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cd. tab'

1 2 3 J
Babkowate - Plantaginaceae J
Babka lancetowata - Plantago lanceolata L. - + j
Babka wielonasienna - Plantago intermedia Gilib. - + j
Babka zwyczajna - Plantago major L. + + J
Berberysowate - Berberidaceae
Berberys zwyczajny - Berberis vulgaris L. + —

Bodziszkowate - Geraniaceae J
Bodziszek cuchnący — Geranium robertianum L. - + J
Brzozowate - Betulaceae _--
Brzoza brodawkowata - Betula pendula Ehrh. + + J
Grab zwyczajny - Carpinus betulus L. + + J
Bukowate - Fagaceae J
Buk zwyczajny - Fagus sylvatica L. + + J
Dąb szypulkowy - Quercus robur L. + +
Bukszpanowate - Buxaceae J
Bukszpan zwyczajny — Buxus sempervirens L + + J
Dereniowate - Cornaceae J
Dereń świdwa - Cornus sanguinea L. + + J
Dziurawcowate - Clusiaceae __
Dziurawiec zwyczajny — Hypericum perforatum L. + +
Dzwonkowate - Campanulaceae
Dzwonek okrągłolistny — Campanula rotundifolia L. - + ^
Zerwa kłosowa - Phyteuma spicatum L. + + ^
Fiolkowate - Violaceae J
Fiołek leśny — Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - + J
Fiołek polny - Viola arvensis Murray + J
Goździkowate - Caryophyllaceae ^

Lepnica zielonawa - Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. +
Gwiazdnica pospolita - Stellaria media (L.) Vill. - + J
Gwiazdnica trawiasta - Stellaria graminea L. - + i

Gruboszowate - Crassulaceae _______J
Rozchodnik ostry - Sedum acre L. + ___ ±_J
Grzybieniowate - Nymphaeceae J
!! Grzybienie biale - Nymphaea alba L. + - J
Hortensjowate - Hydrangeaceae J
Hortensja drzewkowata - Hydrangea arborescens L. + - j
Jaśminowiec wonny - Philadelphus coronarius L. + + ^
Jaskrowate - Ranunculaceae ^

Ciemiernik biały - Helleborus niger L. + - J
Ciemiernik zielony - Helleborus viridis L. + - J
Jaskier kosmaty - Ranunculus lanuginosus L. - +__ J
Jaskier ostry — Ranunculus acris L. - +
Jaskier rozłogowy - Ranunculus repens L. - +
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■'Orlik pospolity — Aquilegia vulgaris L.
Ostróżka wyniosła - Delphinium datum. L,
J’elnik europejski - Trollius europaeus L.
'Owojnik pnący — Clematis vitalba L.
'Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis L.
kotewka orlikolistna — Thalictrum aquilegiifolium L.
■^Sasanka wiosenna - Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Jojad dzióbaty - Aconitum variegatum L.

Zawilec gajowy -Anemone nemorosa L.
^awilec żółty -Anemone ranunculoides L.
^iarnopłon wiosenny - Ficaria verna Huds.
j^asztanowcowate - Hippocastanaceae
kasztanowiec zwyczajny - Aesculus hippocastanum L.
kłpnowate - Aceraceae
Kl
Kl,

on Ginnala — Acer ginnala Maxim.
pn jawor -Acer pseudoplatanus L,

jOon zwyczajny -Acer platanoides L.
kpkornakowate - Aristolochiaceae

I T.----------------------------------------------------------------------------------
nan»wai,c - ztr isiuiucniuceue

jlopytnik pospolity -Asarum europaeum L. (Tablica I: B)
kpmosowate - Chenopodiaceae
kpmosa biała - Chenopodium album L.
kgmosa czerwonawa - Chenopodium rubrum L.
Kozlkowate - Valerianaceae
kgzfek lekarski - Valeriana officinalis L.
krzyżowe - Brassicaeae
kgosnaczek pospolity -Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
łgrczycznik pospolity - Barbarea vulgaris R. Br.

Maciejka ogrodowa - Matthiola incana (L.) R. Br.
kpszczynowate - Corylaceae
Iggzczyna pospolita - Corylus auellana L.
kjpowate - Tiliaceae
jdĘa drobnolistna — Tilia cordata Mili.
Rakowate - Papaveraceae
kjistnik jaskółcze ziele - Chelidonium majus L.
kgkorycz pełna - Corydalis solida (L.) Clairy,
^arzanowate - Rubiaceae

-ügytulia czepna - Galium aparine L.
•Motylkow ate - Fabaceae
Spszek łąkowy - Lathyrus pratensis L.

kapagana syberyjska — Caragana arborescens Lam.
kpbin trwały — Lupinus polyphyllus Lindl.
■kgbinia akacjowa -Robinia pseudacacia L.
kiptokap zwyczajny - Laburnum anagyroides Medik
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1 2 | 3_
Nanerczowate - Anacardiaceae ^
Sumak octowiec - Rhus typhina L. + +_x
Nasturciowate - Tropaeolaceae _
Nasturcja większa - Tropaeolum majus L. + -
Niecierpkowate - Balsaminaceae ^
Niecierpek drobnokwiatowy - Impatiens parviflora L. + + _„ i
Niecierpek pospolity - Impatiens noli-tangere DC + + ;
Oliwkowate - Oleaceae —-
Jesion wyniosły — Fraxinus excelsior L. + + _„
Ligustr pospolity - Ligustrum vulgare L. + + _.
Lilak pospolity - Syringa vulgaris L. + - ^
Oliwnikowate - Eleagnaceae —-
!! Rokitnik zwyczajny — Hippophae rhamnoides L. + - ^
Pierwiosnkowate - Primulaceae —-
Okrężnica bagienna - Hottonia palustris L. + +
! Pierwiosnek lekarski — Primula veris L. + +_„
!! Pierwiosnek omączony — Primula farinosa L. + -
Tojeść rozesłana - Lysimachia nummularia L. + +_-
Siódmaczek leśny - Trientalis europaea L. + + _,
Piwoniowate - Paeoniaceae —-
Piwonia lekarska — Paeonia officinalis L. + -
Pokrzvwowate - Urticaceae __
Pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica L. + +__
Przewiertniowate - Caprifoliaceae _-
Bez czarny — Sambucus nigra L. + +_^
Bez hebd - Sambucus ebulus L. + -
! Kalina koralowa - Viburnum opulus L. (Tablica II: A) + + __
Śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake + + ^
!! Wiciokrzew pomorski - Lonicera periclymenum L. + + ___
Wiciokrzew suchodrzew — Lonicera xylosteum L. + -
Psiankowate - Solanaceae ____________________ ___________________-
Lnica pospolita - Linaria vulgaris Mill. + +_-
Miechunka rozdęta - Physalis alkekengi L. + -
Psianka słodkogórz - Solanum dulcamara L. + +_„
Rdestowate - Polygonaceae —-
Rdestowiec ostrokończysty - Reynoutria japonica Houtt. - +
Szczaw polny - Rumex acetosella L. - +_^
Szczaw zwyczajny - Rumex acetosa L. + -
Rutowate - Rutaceae __
Dyptam jesionolistny - Dictamus albus L. + -
Różowate - Rosaceae _-
Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna Jacq. + + _
Jarzab pospolity - Sorbus aucuparia L. em. Hedl. + +_
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1 2 3
Pięciornik gęsi - Potentilla anserina L. + +
Przywrotnik pasterski - Alchemilla monticola Opiz + +
JMża pomarszczona — Rosa rugosa Thunb. + +
Śliwa tarnina - Prunus spinosa L. + +
JWuła bawolina - Spiraea salicifolia L. + +
.Wiązówka błotna — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. + +
ŚJtalnicowate - Saxifragaceae
Skalnica ziarenkowata - Saxifraga granulata L. — +
śledziennica skrętolistna - Chrysosplenium alternifolium L. - +
Ś^akłakowate - Rhamnaceae
Śzakłak pospolity -Rhamnus cathartica L. + +
Ś*czeciowate - Dipsaceae
Ś^czeć pospolita -Dipsacus sylvestris Huds. + -

ś?orstkolistne - Boraginaceae
Miodunka ćma — Pulmonaria obscura Dumort. + +
Niezapominajka błotna - Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. + +
Śywokost lekarski - Symphytum officinale L. + +
Jbinowate - Apocynaceae
[Barwinek pospolity - Vinca minor L. + +
Trędownikowate - Scrophulariaceae
[[ziewanna kutnerowata - Verbascum phlomoides L. + +
.[Naparstnica purpurowa - Digitalis purpurea L. + —

P^zetacznik ożankowy - Veronica chamaedrys L. - +
jWjeściowate - Asclepiadaceae
Jjojeść amerykańska - Asclepias syriaca L. + _

[Przmielinowate - Celastraceae
JŚzmiebna zwyczajna - Euonymus europaeus L. + +
.Wargowe - Lamiaceae
Jilusżczyk kurdybanek - Glechoma hederacea L. + +
.Warbieniec pospolity — Lycopus europaeus L. — +
.Macierzanka piaskowa — Thymus serpyllum L. em. Fr. — +
.■Macierzanka zwyczajna - Thymus pulegioides L. + -

Mięta nadwodna - Mentha aquatica L. - +
[Wawrzynkowate - Thymelaceae
[[Wawrzynek wilczełyko - Daphne mezereum L. + -

.Wężowate - Ulmaceae

.Wiąz pospolity - Ulmus minor Mili. + +
Wiąz pospolity odm. korkowa - Ulmus minor Mili. var. suberosa
^JRehd. + +

Wielosiłowate - Polemoniaceae
[[Wielosił błękitny — Polemonium coeruleum L. + -
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1 2
Wierzbowate - Salicaceae -J
Topola osika - Populus tremula L. + . :
Wierzba krucha - Salix fragilis L. - + J
Wierzba pięciopręcikowa - Salix pentandra L. - _. . L -
Wierzba szara - Salix cinerea L. - + J
Wilczomleczowate - Euphorbiaceae __
Wilczomlecz błotny - Euphorbia palustris L. (Tablica III: A) -
Wilczomlecz sosnka - Euphorbia cyparissias L. + + ^
Złożone - Asteraceae _
!! Arnika górska - Arnica montana L. + . -
Gailardia ogrodowa — Gaillardia hybrida Hort. + ~
Lepiężnik różowy — Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey & + i

Scherb. ___ J
Łopian pajęczynowaty — Arctium tomentosum Mili. -
Mniszek lekarski - Taraxacum officinalel F.H. Wigg + + J
Nawłoć późna - Solidago gigantea Aiton + +
Oman wierzbolistny - Inula salicina L. + - ^
Ostrożeń warzywny - Cirsium oleraceum (L.) Scop. - +
!! Ożota zwyczajna - Linosyris vulgaris Cass. + - ^
Podbiał pospolity - Tussilago farfara L. - + ^
Sadziec konopiasty - Eupatorium cannabinum L. + + J
Wrotvcz nosnolity - Tanacetum vulgare L. + ___
JEDNOLIŚCIENNE - MONOCOTYLEDONES J
Amarylkowate - Amaryllidaceae —\
!! Śnieżyca wiosenna — Leucoium vernum L. + +
!! Śnieżyczka przebiśnieg — Galanthus nivalis L. + + \
Kosaćcowate - Iridaceae
Kosaciec żółty — Iris pseudacorus L. (Tablica IV: A) + +
!! Krokus spiski — Crocus scepusiensis (Rehman & Woł.) Borbäs + - J
Liłiowate - Liliaceae —<
Cebulica syberyjska — Scilla sibirica Haw. +
Czosnek niedźwiedzi -Allium ursinum L. (Tablica V: A) + + -J

Kokoryczka wielokwiatowa — Polygonatum multiflorum (L.) Ali. +
(Tablica VI: A) __X

! Konwalia majowa - Convallaria majalis L. + +_X
Konwalijka dwulistna - Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt + + ^
!! Lilia złotogłów - Lilium martagon L. (Tablica VII: A) + +
!! Szachownica kostkowata - Fritillaria meleagris L. + -
Szafirek drobnokwiatowy - Muscari botryoides (L.) Mili. em. Lam.

& DC
Szparag lekarski - Asparagus officinalis L. + - ^
!! Śniedek baldaszkowaty - Ornithogalum umbellatum L. + - J
!! Zimowit jesienny — Colchicum autumnale L. + +
Złoć żółta - Gagea lutea (L.) Ker Gawl. + + J
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Obrazkowate - Araceae
(Obrazki plamiste - Arum maculatum L. (Tablica VIII: A)
Storczykowatb - Orchidaceae

■ Obuwik pospolity - Cypripedium calceolus L.
!• Kukułka (Storczyk) plamista - Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Trawy - Poaceae
Kupkówka pospolita - Dactylis glomerata L.
Tymotka łąkowa - Phleum pratense L.
Trzcina pospolita - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Trzcinnik piaskowy - Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
Wiechlina gajowa — Poa nemoralis L.
Wiechlina roczna - Poa annua L.
Wydmuehrzyca piaskowa - Elymus arenarius L.
Turzycowate - Cyperaceae
Cibora żółta — Cyperus flauescens L.
Oczeret jeziorny — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Ponikło błotne - Eleocharis palustris (L.) Roem, & Schult.
Sitowie leśne - Scirpus sylvaticus L.
Turzyca błotna - Carex acutiformis Ehrh.
Turzyca pospolita - Carex nigra Reichard
Zabieńcowate - Alismataceae
Zabieniec babka wodna — Alisma plantago-aquatica L.

125

cd. tab.

Objaśnienia: !! - gatunek objęty ochroną ścisłą, ! - gatunek objęty ochroną częściową (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska nr 1167, 2001).

Flora roślin naczyniowych Ogrodu Botanicznego w Sławnie jest pre- 
- zentowana przez główne grupy systematyczne: paprotniki, nagozalążko- 
■ We i okrytozalążkowe. Stwierdzono łącznie 196 gatunków należących do 

rodzin i 169 rodzajów (tab. 1), z tego w latach 1937-1943 i 1959-1961 
147 gatunków, a w latach 2002-2003 145 gatunków. W XXI wieku po
twierdzono występowanie 96 gatunków. Liczba gatunków w poszczegól- 

, tlych rodzinach waha się od 1 (36 rodzin) do 16 (Ranunculaceae). Poza 
, Jaskrowatymi najbogatszymi rodzinami w gatunki są: liliowate (Liliaceae)

i złożone (Asteraceae) po 12 gatunków, baldaszkowate (Apiaceae) 10 ga
tunków, różowate (Rosaceae) 9 gatunków oraz trawy (Poaceae) 7 gatun
ków. Ogółem na terenie Ogrodu Botanicznego stwierdzono występowanie 
W latach 1937-2003 36 gatunków objętych ochroną prawną, z czego 29 
Podlega ochronie ścisłej, a 7 częściowej. Do szczególnie interesujących 
należy szachownica kostkowana (Fritillaria meleagris), notowana współ
cześnie tylko na jednym naturalnym stanowisku w Polsce (Piórecki 
2001). Dziś nie udało jej się stwierdzić w Ogrodzie. Okazy o białych kwia-
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tach obserwowano masowo (ponad 1000 kwitnących roślin) na pobliskiej 
łące jeszcze w latach 60. (Stecki, Mamulski, Biernacki 1961; Stecki, Bier
nacki 1963). Nie rośnie w Ogrodzie również obuwik pospolity (Cypripe' 
dium calceolus). Takson ten należy do wymierających na Pomorzu (Żu
kowski, Jackowiak 1995). Podawali go z tego terenu Marquardt (1948) 
i Figlarowicz (1960). Arnika górska {Arnica montana) była obserwowana 
w Ogrodzie na początku lat 60. (Figlarowicz 1961). Należy do elementu 
górskiego, rzadko notowanego na Pomorzu Zachodnim (Zając, Zając 
2001). Zachowały się do dzisiaj obrazki plamiste (.Arum maculatum) (Ta
blica VIII: A) i czosnek niedźwiedzi {Allium ursinum) (Tablica V: A). Ob
razki plamiste osiągają w Polsce wschodnią granicę zasięgu (Dajdok, 
Kącki 2001). Na Pomorzu znaleziono je współcześnie tylko na czterech 
naturalnych stanowiskach, oprócz nich znane są trzy synantropijne sta
nowiska - w Parku Oruńskim w Gdańsku, w Chełmnie oraz w Brzegu 
w województwie opolskim. Dołączyć do tej listy należy nadal istniejące 
czwarte stanowisko z Ogrodu w Sławnie. Czosnek niedźwiedzi {Allium 
ursinum) jest gatunkiem występującym częściej w południowej Polsce 
(Zając, Zając 2001), na Pomorzu jest gatunkiem rzadkim, znajdujący«1 
się na „Czerwonej Liście” (Żukowski, Jackowiak 1995).
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^teriały do flory Ogrodu Botanicznego w Stawnie

Die Pflanzenwelt des Botanischen Gartens in Schlawe

Zusammenfassung

In unserer Arbeit stellen wir die Ergebnisse der Untersuchungen über die 
hefäss — und Sporenpflanzen des Botanischen Gartens in Schlawe vor. Die Resultate 
^nötigen wir für die zukünftige Bearbeitung der Geschichte des Gartens und für die

1 Data wydania niepewna (według Instytutu Herdera w Marburgu).
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Beschreibung des Wandels der Pflanzenwelt in dieser Region. Der Botanische Garten 
wurde im 19. Jh. angelegt. Er grenzte an die Bleich- und Tennisplatzstraße. Nach 
dem II. Weltkrieg wurde er von den Schülern des Gymnasiums betreut, ab 1956 bis 
2001 vom Bezirksschulamt in Koszalin. Jetzt übernahmen die jungen Enthusiasten 
der Oberschule unter der Leitung des Lehrerbildungszentrums in Koszalin erneut die 
Betreuung. Sie nahmen schon am Wettbewerb „Erhaltung der Natur“ teil. Stadt ' 
und Kreisverwaltung, Oberförsterei, Kulturhaus und andere Institutionen haben das 
Projekt der Schüler unterstützt.

Die Welt der Gefässpflanzen des Botanischen Gartens ist hauptsächlich vertre
ten von: Farnen, Nacktsamern und Bedecktsamigen. Wir haben 196 Gattungen aus 
73 Familien und 169 Arten festgestellt (Tab. 1), in den Jahren 1937-1943 und 1959- 
-1961 waren es 147 Gattungen, 2002-2003 = 145 Gattungen. Anfang des 21. Jh. 
kamen noch 96 dazu. Im Ganzen wurden in den Jahren 1937-2003 = 36 Gattungen 
unter Naturschutz gestellt, davon 29 unter absoluten Schutz, 7 unter teilweisen. Zu 
den interessantesten Gewächsen gehörten (leider heute nicht mehr vorhanden) Cy 
pripedium calceolus, Arnica montana und Fritillaria meleagris. Die letzte tritt nur aä 
einem einzigen natürlichen Ort in Polen auf, dagegen massenhaft auf einer Wiese U1 
der Nähe von Sławno. In den 60-er Jahren zählte man über 1000 weißblühende 
Pflanzen - eine Seltenheit in der freien Natur. Folgende seltenen Pflanzen findet 
man immer noch in Sławno: Arum maculatum und Allium ursinum.



TABLICA I

'j

i m

sRani— — ■

Szkolna Ostoja Przyrody w Stawnie. Fot. Z. Sobisz



TABLICA II

A. Częściowo chroniony krzew - kalina koralowa 
Fot. Z. Sobisz

(Viburnum opulus).



TABLICA III

Wymierający na Pomorzu wilczomlecz błotny (Euphorbia palustris),
^ot. Z. Sobisz



A. Częsty na brzegach wód kosaciec żółty (Iris pseudacorus). Fot. Z. Sobisz



TABLICA V

Zagrożony wymarciem na Pomorzu czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum). 
Fot. Z. Sobisz



TABLICA VI

A. Kwitnąca wiosną kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multifiorum). 
Fot. Z. Sobisz



TABLICA VII

Rozkwitająca lilia złotogłów (Lilium martagon). Fot. Z. Sobisz



A. Podlegające całkowitej ochronie prawnej w Polsce obrazki plamiste (Arum 
maculatum). Fot. Z. Sobisz



Der Bildhauer Wilhelm Gross 
- Schöpfer der Stephan-Büste in Stolp

Isabel Sellheim (Frankfurt nad Menem)

Alle Schüler, die zwischen 1931 und 45 die Oberrealschule in der 
asserstrasse in Stolp besucht haben, sind jeden Morgen an der Büste 

• emrich von Stephans vorbeigegangen, die in einer Nische rechter Hand 
01 Eingangsbereich erhöht auf einem Sockel stand. Sie war, flankiert 
°n zwei in Gala gekleideten Postillionen, am 7. Januar 1931 zum 100. 
eburtstag Stephans eingeweiht worden. Oberbürgermeister Hasenjäger 
ergab die Büste im Namen der Stadt und verkündete zugleich, dass 

^ach Beschluss des Stadtrates die Schule von nun an Stephans Namen 
ragen sollte. Schulleiter Dr. Peters dankte der Stadt und versprach, 
ass die Schule die Stephan-Büste stets in Ehren halten werde (Abb. 1, 2).

Abb. 1. 7. Januar 1931 in der „Stephan Schule” 
Rye. 1. 7 stycznia 1931 roku w szkole im. von Stephana
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Abb. 2. H. v. Stephan-Büste (Detail) 
Rye. 2. Popiersie H. von Staphana (detal)

Kaum einer der Schüler in diesen Jahren wird gewusst haben, v/ef 
der Schöpfer der Plastik gewesen ist, und heute - mehr als ein halbes 
Jahrhundert später, schien die Suche nach dem Namen des Künstlers 
wenig erfolgversprechend. Nachforschungen u.a. im Staatlichen ArchN 
von Stolp - Słupsk verliefen negativ, und auch die verfügbare Stolp' 
Literatur aus früherer Zeit versagte, bis sich schliesslich im Entwurf 
einer Stolpischen Kunstgeschichte von Karl Paetow, Leiter des Stolper 
Heimatmuseums 1930 bis 33, ein weiterführender Hinweis fand (Paeto^ 
1933: 62). Paetow schreibt:

Neuerdings arbeitet der in Schlawe geborene Wilhelm Gross viel i*1 
unserer Gegend (...) Seine Arbeiten für den Kinderhort, für die Spat' 
kasse und für das Gymnasium in Stolp werden dankbar (...) aufge' 
nommen.

Paetow übernimmt hier die herkömmliche Bezeichnung „Gymnasi' 
um“ für die Oberrealschule, weil sie - zusammen mit dem Gymnasium 
(und aus diesem einst hervorgegangen) als Doppelinstitut unter einem 
Dach im Gebäude an der Wasserstrasse untergebracht waren, das Gyn1' 
nasium 1929 das freigewordene Schulgebäude in der Arnoldstrasse 
übernahm.

Die Literatur über Wilhelm Gross ist relativ umfangreich; sein Nain 
fehlt auch in keinem Künstlerlexikon. Es zeigt sich aber, dass, obwoh
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die Porträtplastik in Gross Werk eine wichtige Rolle gespielt hat, die 
Stephan - Büste nirgendwo erwähnt ist (Abb. 3). Erwähnt hingegen 
wird, dass der Bildhauer seit 1919 in Eden bei Oranienburg gelebt hat, 
sin neuer Ansatzpunkt. Doch muss es schon als besonderer Glücksfall 
bezeichnet werden, dass sich in einem kleinen Bildband (Biereigel 1991). 
öie Abbildung eines Fotos aus dem Jahre 1930 findet, das Gross neben 
dem Tonmodell der Büste Stephans zeigt, wobei zu vermuten ist, dass 
dem Verfasser unbekannt gewesen ist, um wen es sich bei dem Darge
stellten handelt; lapidar heisst es in der Unterschrift Heinrich Stephan.

Abb. 3. Stephan - Büste in Arbeit, 1930 
Ryc. 3. Podczas pracy nad popiersiem v. Stephana, 1930

Das Gebäude der Stephan - Schule hat die Stürme der Zeit über
wanden; schon im Sommer 1945 zogen polnische Schüler hier ein. Bis 

eute hat das „Liceum I” in der Stadt einen guten Ruf. Die Stephan - 
üste von Gross ist verschwunden; vermutlich wurde sie bald nach der 
Setzung Stolps am 8. März dieses Jahres zerstört, ebenso wie die an- 
6ren von Paetow erwähnten Arbeiten: In der Sparkasse (gemeint ist 

W°hl die Kreissparkasse am Markt) und im Kinderhort im Neubau an 
er Zielkestrasse Einzug gehalten. Leider wissen wir nicht, um welche 

^beiten es sich gehandelt hat, doch immerhin kann festgehalten wer- 
. en, dass Gross mit mehreren Werken in Stolp vertreten war. Aber auch 
'n anderer Weise hat diese Stadt eine Rolle in seinem Leben gespielt.

Wilhelm Gross wurde am 12. Januar 1883 in Schlawe geboren, wenig 
rüher als der 1886 hier geborene Otto Priebe, der Später in Stolp lebte
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und zu den bedeutenden ostpommerschen Heimatmalern gehört (Haniscb, 
Kallensee 1962; Hoevel 1986). Gross* Vater, jüdischer Herkunft, Stadt
kämmerer in Schlawe, starb früh und hinterliess drei Söhne, von denen 
Wilhelm der jüngste war. Nach Wiederheirat der Mutter wurde Wilhelm 
evangelisch getauft und konfirmiert. Mit Mittlerer Reife verliess er die 
Schule. Früh hatte sich künstlerische Begabung gezeigt, doch die be
schränkten finanziellen Mittel Hessen die Ausbildung an einer Kunst
schule nicht zu, und überdies Handwerk hat goldenen Boden. So kam Wil
helm nach Stolp zu Kunsttischler Wöhler in die Lehre. Wöhler galt ah 
tüchtiger Meister seines Faches, der auch heraldische Arbeiten und deko
rative Möbelschnitzereien ausführte; seine Werkstatt befand sich in def 
Petristrasse 26/27. Der Versuch als Tischlerlehrling Ende. Gross ge' 
scheibt: „Das Bretterschleppen, das Schnaps- und Speckholen für die Ge
hilfen und das gelegentliche Schnitzen kleinerer dekorativer Sachen boten 
mir wenig Reiz, und da mein schwächlicher Körper bei der anstrengenden 
Arbeitszeit von 6 bis 18 Uhr nicht mehr mitmachte, verliess ich nach we
nigen Monaten Stolp. In Schlawe zurück, kam Gross als Posthilfsschreibef 
„vom Regen in die Traufe”, wie er weiter schreibt. Es war ihm aber Ande
res bestimmt - als rund 50 Jahre zuvor einem jungen Stolper, der mit 1' 
Jahren als Postschreiber begonnen hatte und als Gründer des „Weltpost
vereins” in die Postgeschichte eingegangen ist: Heinrich von Stephan, des
sen Büste Gross Jahre später für die Stephan - Schule in Stolp schuf.

Der Weg in ein Leben als Künstler begann, nachdem ihm durch Ver
mittlung ein Platz im Atelier von Otto Lessing in Berlin verschafft wor
den war. Hier ging es zunächts um eine gründliche handwerkliche Aus
bildung, in der er u.a. bei Steinmetzarbeiten an den Skulpturen des Ber
liner Doms praktische Arbeit leistete. Von Berlin aus bewarb sich Gross 
1902 mit Erfolg um Aufnahme an der Kunstakademie in Karlsruhe. Als 
ein Jahr später der Stiefvater starb, musste er das Studium abbrecheß 
und kehrte vorübergehend nach Schlawe zurück. Doch bald setzte er iß 
Berlin seine künstlerische Ausbildung unter Anleitung des weithin be
kannten Trierplastikers Anton Gaul und des Bildhauer Louis Tuailloß 
fort. In dieser Zeit wurde Eduard Arnhold auf den jungen Bildhauef 
aufmerksam. Der Kunstförderer und Mäzen hatte die Villa Massimo iß 
Rom gekauft und den „Rom-Preis” für junge Künstler gestiftet. Arnhold- 
der die Villa Massimo nur wenig später dem Preussischer Staat schenk
te, ermutigte Gross, sich mit einer Arbeit beim Deutschen Künstlerbund 
für den Rom-Preis zu bewerben. Mit der lebensgrossen Skulptur eines 
Diskuswerfers in Bronze gewann Gross 1908 den begehrten Preis, def

fmit einem einjährigen Aufenthalt in Rom verbunden war. Durch Ankaß 
der Figur eines Sabiner Bauer verhalf Arnhold Gross dazu, zwei weitere
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Jahre in Italien verbringen zu können. Es waren diese Jahre in Italien - 
insbesondere die Begegnung mit den Werken Michelangelos - die dazu 
führten, dass Gross von einer eher konventionell aufgefassten Darstel- 
nngsweise zu eigenem Ausdruck fand. Diese sich weiter entwickelnde 
Handlung wird in der Behandlung religiöser Thematik späterhin am 
eindrucksvollsten sichtbar.

In Deutschland zurück und als Bildhauer schon bekannt, hat Gross 
°is in die Zeit der Verfemung seit 1933 zahlreiche Aufträge ausgeführt: 
Arbeiten in Holz und Stein für Kirchen, Grabmahle und Brunnen; er 
Schuf Porträtbüsten und zeichnete Porträts. Werke seiner Hand entstan
den - wie in Stolp - auch andernorts in Pommern. Schon 1913 erhielt er 
den Auftrag von der Reeder - Familie Hemptenmacher zur Ausführung 
des Hansa - Brunnens auf dem Rügenwalder Marktplatz. Nach dem Er
sten Weltkrieg schuf Gross für Schlawe das Kriegerdenkmal in den Mot- 
2eanlagen und ein Holzrelief für die Gefallenen in der Aula des Gymna
siums. Auch das Kriegerdenkmal in Schlawin war sein Werk wie das 
ktuckrelief über der Tür zur Sakristei in der Kirche von Rötzenhagen 
^nd Figuren zweier trauernder Engel aus Sandstein am Eingang zum 
Arbgebräbnis der Familie von Below im Gutspark von Saleske. Überdi
mensionale Kruzifixe schuf Gross für die Kirche in Körlin und die 
1929/30 erbaute Kirche in Giesebitz sowie für die gleichfalls 1929 errich
te Adventskapelle in Schneidemühl. Auch das Kupferrelief in der Ein- 

S^ngstür der Kapelle mit den Gerechtigkeit und Vergebung symbolisie
renden Engeln war sein Werk. Erhalten sind der Hansa - Brunnen in 
nügenwalde, das Relief in Rötzenhagen und die Engelfiguren in Saleske; 
tie anderen Werke sind wie die zu Anfang genannten drei Arbeiten für 
tolp der Nachkriegszeit zum Opfer gefallen.

Wilhelm Gross hatte 1915 Frieda Pumplun aus Körlin geheiratet; 
919 zog die Familie nach Eden bei Oranienburg. Aus dem Holz alter 
Preekähne baute sich Gross ein mit Stroh gedecktes Atelier. Die später 

s° benannte „Strohkirche“ diente in der Zeit der Naziverfolgung als Ort 
v°n Versammlungen und Gottesdienstein, die Gross als Laienprediger 
Selbst abhielt. Ausgelöst durch die im Ersten Weltkrieg erfahrenen seeli- 
Schen Erschütterungen, hatte sich in Gross eine innere Wandlung völl
igen. Die Botschaft der Bibel wurde ihm Richtschnur des Lebens und 
Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens.

Seit 1933 als Halbjude diffamiert und mit Ausstelllungsverbot belegt, 
stellte er sich ganz auf die Seite der Bekennenden Kirche. Wie er 
Schreibt (Gross 1956: 10):

(...) sah sich der Künstler, der seine Kunst im Dienste der Verkündi
gung ausübte, in die Aktivität gedrängt.
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Und weiter:

Es durfte eine Zeit nichts dringender sein, als Prophetenfiguren dar- 
zustellen, dergestalt dass ... sie für unsere besondere Lage verstan
den wurden.

Expressiv in Ausdruck in Gebärde sprechen die Gestalten Amos, Je- 
remia und Jesaja als Rufer und Mahner eine deutliche Sprache; sie - wie 
die immer aufs Neue dargestellte Passion Christi — fühlte Gross sich ge
drängt den Menschen als Gleichnis nahezubringen. Es gelangen ihm au
sserordentlich eindringliche Darstellungen; die Holzskulptur Der erschrec
kende Michael 1942, der unter der Last des Entsetzens über die Greuel des 
Krieges fast zusammenbricht, wird niemand unberührt lassen.

Abb. 4. Selbstbildnis in Kohle, 1962 (lt. Quer 1983)
Ryc. 4. Autoportret, rysunek węglem, 1962 (wg Quer 1983)

Nach Ende des Krieges nimmt Gross auch die Arbeit am Porträt wie
der auf, häufiger jetzt als Zeichnung in Kohle und Kreide (Abb. 4).

Die künstlerische Auslegung der Bibel blieb jedoch sein Hauptanlie
gen. Als ihm 1953 zum 70. Geburtstag - in Würdigung seines Lebens- 
Werkes - vor der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg die 
Ehrendoktorwürde verliehen wurde, legte er eine Folge von 18 Kohle
zeichnungen vor mit dem Titel Der Fels, der mitfolgte - Christus im Alten 
Testament. Zeichnen seiner ungebrochenen Produktivität. Gross starb 
am 19. Februar 1974 im Alter von 91 Jahren (Abb. 5).

Zum Abschluss geht der Blick noch einmal nach Stolp dem 7. Januar 
2003 nimmt die Büste Heinrich von Stephans, die Gross zur Wiederhehr
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Abb. 5. Tonmodell der Stephan-Büste von Jan Konarski, Stolp im Dezember 2002
Ryc. 5. Model w glinie popiersia von Stephana autorstwa Jana Konarskiego, Słupsk,

grudzień 2002

^es 100. Geburtstages 1931 schuf, in Gestalt einer Replik, Arbeit des 
tolper Bildhauers Jan Konarski, wieder ihren Platz in der früheren 
tephanschule ein - eine Rückkehr nach mehr als einem halben Jahr- 
undert und sicher ganz im Sinne eines Wilhelm Gross.
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Wilhelm Gross
- twórca popiersia Heinricha von Stephana

Isabel Sellhein1

Streszczenie

7 stycznia 1931 roku w gimnazjum przy Wasserstrasse (obecnie Szarych Sze
regów) w Słupsku — w setną rocznicę urodzin Heinricha von Stephana, ministra poczty 
pochodzącego z tego miasta - odsłonięto jego popiersie. Przekazał je dyrektorowi szkoły 
dr. Petersowi nadburmistrz Słupska Hasenjäger. Autorem popiersia był Wilhelm Gross, 
rzeźbiarz i grafik, o którym Karl Paetow, kierownik słupskiego muzeum regionalnego 
w latach 1930-1933, na łamach Unser Pommerland w 1933 roku pisał:

Od niedawna pracuje w naszych okolicach rzeźbiarz Wilhelm Gross, urodzony
w Sławnie. Jego prace dla przedszkola, kasy oszczędności i gimnazjum cieszą się
w Słupsku dużym uznaniem.

Wilhelm Gross urodził się w Sławnie 12 stycznia 1883 roku. Terminował w Berli
nie, w pracowni rzeźbiarza Otto Lessinga. W 1902 roku został przyjęty do Akademii 
Sztuki w Karlsruhe. Później zgłębiał tajniki rzeźby u Antona Gaula i Louisa Tuaillo- 
na. Za rzeźbę Dyskobol otrzymał nagrodę, którą był roczny pobyt w Rzymie. Do Nie
miec wrócił jako znany rzeźbiarz. Wykonywał prace dla kościołów, urzędów, prywat
nych zleceniodawców. Tworzył nagrobki, fontanny, popiersia z kamienia i drewna, 
rysował portrety. W 1913 roku armator Hemptenmacher z Darłowa zlecił mu wyko
nanie fontanny z postacią rybaka. Rzeźba ta stoi do dziś przed ratuszem. Z innych 
pomorskich prac Grossa niewiele się zachowało, m.in. płaskorzeźba w kościele w Bo- 
leszewie i pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej w Słowinie.

W 1915 roku artysta ożenił się z Friedą Pumplun z Karlina i przeniósł się do 
Berlina, a cztery lata później do Eden koło Oranienburga, gdzie mieszkał i tworzył do 
końca swego życia. W 1933 roku dotknął go zakaz wystawiania prac. Artysta przyłą
czył się do Kościoła Wyznającego, będącego w opozycji do ideologii III Rzeszy.

Po II wojnie światowej zajął się głównie portretowaniem, najczęściej kredką i wę
glem.

W 1953 roku za całokształt twórczości otrzymał doktorat honoris causa Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu w Heildelbergu. Z tej okazji przedstawił cykl prac pt- 
Skała - Chrystus w Starym Testamencie. Zmarł w wieku 91 lat w Oranienburgu 7 
stycznia 1974 roku.

Budynek szkoły im. Heinricha von Stephana przetrwał czas wojny. Już latero 
1945 roku wypełnili go polscy uczniowie (obecnie Liceum nr 1 im. Bolesława Krzywo
ustego). Popiersie von Stephana zostało zniszczone, najprawdopodobniej w pierw
szych dniach po wkroczeniu do miasta Rosjan, podobnie jak rzeźby w przedszkolu 
i kasie oszczędności.

Od 7 stycznia 2003 roku popiersie ministra poczty pochodzącego ze Słupska, któ
re wykonał w 1931 roku Wilhelm Gross, znowu stoi na dawnym miejscu. Replikę 
wykonał słupski artysta Jan Konarski.



Uwagi o kilku obrazach 
Güntera Machemehla

Joanna Bryl (Poznań)

1. Wprowadzenie

Twórczość Güntera Machemehla (rye. 1) jest mało znana. Artysta 
Urodzony w Sławnie w 1911 roku1, poza wyjazdami do Berlina, gdzie jako 
ekstern1 2 uczęszczał na lekcje malarstwa do profesora Dannenberga, oraz 
Poza studiami w Berlinie3, był wierny pejzażowi nadbałtyckiemu. Choć 
zdolny student wzbudził zainteresowanie berlińskich galerzystów4, 
u także wkrótce po studiach miał wystawy w Berlinie, Halle, Szczecinie, 
^raca do Sławna. Ożeniwszy się ze Sławianką Anneliese Spätzel, wyjeż
dża w 1936 roku do Łabusza nad Jezioro Jamno. Zmuszony w 1946 do 
emigracji osiada w Sierksdorf nad Zatoką Lubecką, gdzie mieszka do 
śmierci w 1970 roku.

Najwięcej o artyście mówią jego dzieła. Ich dobór w katalogu to
warzyszącym wystawie Machemehla w Domu Kultury w Sławnie (Sroka 
2001) ujawnia swoistość drogi twórczej malarza, motywy, które naj
mętniej przywoływał w swojej sztuce, jego stosunek do natury, a upor- 
czywe posługiwanie się akwarelą staje się wręcz manifestem arty- 
stycznym5.

1 Wszystkie informacje na temat życiorysu G. Machemehla zaczerpnęłam z artykułu 
Gudrun Quer (1989).

2 G. Machemehl zachorował podczas nauki w gimnazjum. Wykorzystał tę przerwę na 
kształcenie warsztatu artystycznego.

3 W latach 1931-1934 Machemehl studiował w Staatliche Hohschule der Künste ma
larstwo u profesora Friedricha Dannenberga, historię sztuki u profesora Wilhelma Waet- 
2°lda oraz uczęszczał na wykłady z filozofii profesora Nicolai Hartmanna.

4 Buchholza, Moliera i Nierendorfa, którzy wystawiali jego dzieła.
5 W późniejszej fazie swojej twórczości stosował technikę mieszaną: kredkę olejną 

1 enkaustykę, dbając wszakże o zachowanie efektu przezroczystości, powietrzności.
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Rye. 1. Günter i Anneliese Machemehl w Sierksdorf (ze zbiorów rodziny artysty)

2. Suszki jako klucz do analizy twórczości 
Güntera Machemehla

W malowanych w 1940 roku Suszkach (Tablica I: A) przestrzeń - 
podobnie jak w innych pracach Machemehla - wykreślona została za po- 
mocą perspektywy z jednym punktem zbiegu. Obraz ma konsekwentną 
przemyślaną kompozycję. Wyraźnie namalowane linie perspektywiczne 
prowadzą nieśpiesznym duktem ku obrazowi w obrazie - ku Autoportre
towi w słomkowym kapeluszu Vincenta van Gogha. Ich kresem jest dolna 
krawędź autoportretu, wzmocniona fioletową linią cienia. Obie biegną 
równolegle do dolnej krawędzi obrazu. Innym ważnym punktem jest od
bicie wazonu w blacie stołu, przecinające po prawej stronie dolną prawa 
krawędź pola obrazowego. Prowadzi ono poprzez wazon z suszkami ku 
pionowi prawej krawędzi ramy, która wydaje się „wyrastać”, jak suszki; 
ze środka wazonu. Wzrok ślizga się po niej do górnej krawędzi ramy, nie 
obejmując wnętrza autoportretu. Wazon usytuowany jest tak, że przesła
nia jego dolny lewy róg. Zadaniem tytułowych suszek jest połączenie upo
rządkowanej przestrzeni obrazu i autoportretu.

Suszki układają się w dwa trójkąty prostokątne o wspólnej podstawie 
wyznaczonej przez cztery kwiaty, scharakteryzowane jednorodnie w sto
sunku do pozostałych z bukietu, o wyraźnie oddzielonych od siebie żół
tych płatkach z czerwonymi końcówkami. Namalowane są po linii diago
nalnej zapoczątkowanej w prawej dolnej części obrazu kwiatem „naj-

ś
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Weselszym” z całego bukietu, namalowanym frontalnie, wychylającym się 
ta wazon nieco ponad jego centrum, kontrastując kolorystycznie z błęki
tem wazonu. „Wchodzi” ona w autoportret, wskazując na ujętą w 3A twarz 
van Gogha.

Kwiat daje jeszcze jedną możliwość oglądu przestrzeni wewnątrz- 
°brazowej - obok pierwszej, linii biegnącej łukowato od odbicia wazonu 
Przez kwiat ku pionowi prawej krawędzi autoportretu i obok drugiej - 
jbagonali. Trzecią możliwością jest spojrzenie od kwiatu poziomo w lewo,

drugiej suszce w obrazie przedstawionej frontalnie, wysuniętej naj
bardziej w lewo od wazonu. Jej środek znajduje się dokładnie w centrum 
fletowej linii cienia pod dolną krawędzią autoportretu. Spojrzenie to 
Uprawnione jest przez fakt, że środki obu frontalnie namalowanych kwia
tów znajdują się na jednym poziomie. Lewy kwiat wskazuje na linię cie
cia przy stroju malarza, okalającą jego szyję. Zarówno cień wokół szyi, 
Jak i linia cienia padającego od kapelusza na czoło artysty są najmocniej- 
szymi akcentami kolorystycznymi autoportretu. Ukonkretniają one 
twarz, utrzymaną podobnie jak cały autoportret w bladożółtej tonacji, oraz 
kczą się kolorystycznie z ramą obrazu i z suszkami.

Lewy kwiat - wierzchołek dolnego trójkąta ma swój odpowiednik ana
tomiczny i kolorystyczny w kwiecie, a właściwie jego połowie, wyznacza
jącym wierzchołek górnego trójkąta. Dotyka on dokładnie środka prawej 
Gawędzi obrazu. Wzrok widza poprowadzony esowatą linią utworzoną 
2 t°dyg obu suszek „wychodzi” tędy z obrazu. Dzieło to można umieścić 
'''śród innych z gatunku „obrazu w obrazie”, w których jeden twórca włą- 
cza do swojego - dzieło innego, bez przekształceń, podkreślając tym sa
tyna jego wkład do swojej sztuki6.

Do spuścizny po van Goghu przyznawali się fowiści i ekspresjoniści 
Niemieccy. Istnieją paralele pomiędzy nasyconymi emocjonalnie barwami 
|ego palety i palety Kirchnera, Pechsteina czy Schmidta-Rottluffa. Wy
jmuje porównanie dynamika ich sposobu malowania i sposobu malo

wania van Gogha.
Machemehl oparł kolorystykę swojego obrazu na kontraście barw nie- 

teskiej i pomarańczowej. Jest to czytelne nawiązanie do kolorystyki 
Martwej natury van Gogha Szachownice w miedzianym wazonie. W do
robku Machemehla występuje wiele obrazów z motywem słoneczników, 
^jarzonym automatycznie z van Goghiem. Ale w sięganiu po temat czy

6 Do takich dzieł zaliczyć można np.: Portret Emila Zoli E. Maneta z obrazami Hoku- 
Sa>, reprodukcją Święta Bachusa Velazqueza, Olimpią Maneta, Portret kobiety z martwą 
n°turą Cezanneä w tle P. Gaugina, W hołdzie dla Cezanne’a M. Denisa z Martwą naturą 

k°mpotierą, kielichem i jabłkami Cezanne’a, Chłopca w niebieskich spodenkach M. Deni- 
Sa z reprodukcją Madonny z Dzieciątkiem S. Botticcełlego w tle.
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do kolorystyki wyczerpuje się analogia pomiędzy obu artystami. W prze 
ciwieństwie do van Goghowskich kompozycje Machemehla są wyważone 
harmonijne. Nie ma w nich miejsca na spontaniczność gestu. Każde po 
ciągnięcie pędzla jest kontrolowane. Każda z form ma swoją przeciwwO' 
gę. I tak w Suszkach surowemu porządkowi linii perspektywicznych 
przeciwstawiony jest pozornie naturalny układ kwiatów. Płaskości prze 
strzeni wewnątrzobrazowej w miejscu, gdzie stoi autoportret, przecie 
stawiona jest głębia prawej części obrazu z niebieskim tłem. Kwadratów)' 
kształt autoportretu łagodzi kolista forma wazonu.

3. Günter Machemehl i Karl Schmidt-Rottluff

Podobne wnioski nasuwają się przy analizie porównawczej prac 
Giintera Machemehla i Karla Schmidta-Rottluffa. Obaj znali się jeszcze 
z okresu, kiedy Schmidt-Rottluff w latach 20. spędzał miesiące letiU« 
w kolonii artystów w Jarosławcu. Po przeniesieniu się Machemehlów de 
Łabusza podtrzymywali kontakty, gdyż Rottluffowie mieszkali latetf 
niedaleko w Rąbce. A gdy Machemehl wybudował dom w Sierksdorf, to
Schmidta-Rottluff korzystał z jego atelier.

Ryc. 2. Günter Machemehl, Brama Ryc. 3. Karl Schmidt-Rottluff, Brama Słupsk“' 
Słupska, lata 30., rysunek ołówkiem 1921, sztych, 394 x 327 cm
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Obaj narysowali Bramę Słupską w Sławnie (ryc. 2, 3). Rysunki ujaw
niają różnice temperamentów artystycznych, widoczne zresztą w całej 
sPuściźnie malarzy. Młodszy o pokolenie Machemehl, znów stosując per
spektywę z jednym punktem zbiegu, stworzył kompozycję statyczną, sub
telnie rozkładając światła i cienie, dając zaledwie sugestię postaci ludz
kiej po lewej stronie rysunku, na poza tym bezludnej ulicy. Umieszczone 
^ kadrze budynki mieszkalne aspirują do dorównania bramie miejskiej 
Wysokością. Schmidt-Rottluff tchnął życie w wizerunek tego samego 
fragmentu Sławna, dając obraz mikrokosmosu: począwszy od trojga ludzi 
W różnym wieku, o różnych możliwościach poruszania się, zmierzających 
W różnych kierunkach, poprzez most nad Moszczenicą aż po architekturę 
Podporządkowaną wyniosłej Bramie Słupskiej, której styl zaświadcza 
0 dawności miasta. W celu podkreślenia ważności bramy nadał dwóm 
budynkom stojącym obok niej cechy antropomorficzne: zdają się podzi
wiać jej majestat. Artysta osiąga efekt dynamiki zamaszystymi pociąg
nięciami rylca, nakładając na siebie bryły budynków, stosując ostre kon
trasty światła i cienia.

Günter Machemehl stronił od dużych ośrodków miejskich. To czego 
Artyści z kręgu ekspresjonizmu niemieckiego poszukiwali przez długie 
lata - pierwotności natury, prostego życia prowadzonego zgodnie z jej 
Prawami - Machemehl miał na miejscu. Zanim Schmidt-Rottluff trafił 
bo Jarosławca, a potem do Rąbki, wiele lat jeździł do Dangast nad Mo
dern Północnym. Pechstein odbył podróż na morza południowe, poszu
kując podobnie jak Gauguin, za którego spadkobierców uważali się eks
presjoniści, swojego Tahiti, aby w końcu osiąść w Łebie. Machemehl 
°dwiedzał Feiningera w Dźwirzynie7. I o ile Gauguin na Tahiti stwier
dził przepaść nie do przekroczenia pomiędzy sobą pochodzącym z za
chodniej cywilizacji, a wytęsknioną pierwotnością mieszkańców wyspy, 
'''śród których próbował żyć8, o tyle Machemehlowi oszczędzone było to 
doświadczenie. Jego Tahiti znajdowało się na Pomorzu. Ten, kto wy
chował się tutaj, nosi w sobie pomorskie krajobrazy do końca życia. Nie 
Widzę przesady w stwierdzeniu Heinricha Eugena von Zitzewitz, wła- 
sciciela Sycewic, które często od ojca słyszała Lisaweta von Zitzewitz: 
«Pomorze jest piękne”9.

^u>agi o kilku obrazach Güntera Machemehla

7 Niem. Kolberger Deep (Quer 1989: 443).
8 Znamienne jest, że ostatnim niedokończonym pejzażem malowanym przez Gauguina 

Tahiti był pejzaż bretoński.
9 Cytat z wywiadu, jakiego udzieliła Lisaweta von Zitzewitz dziennikarzowi Gazety 

Wyborczej.
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4. Pejzaż w twórczości Güntera Machemehla

Pejzaż jest wiodącym tematem w twórczości Machemehla. Obra
zy malowane przeważnie akwarelą, i jak na akwarele mają duże formaty, 
bez sztafażu, przedstawiają okolice znane artyście z autopsji, jak: Klif 
(Tablica II: A), Pola w pobliżu Łącka (Tablica II: B), Las sosnowy na wy 
dmach (Tablica III: A), Droga do Łącka (Tablica IV: A), Zagroda (Tablica 
V: A), Ogród Horacego (Tablica VI: A).

Akwarela ma wiele wspólnego ze szkicowaniem, pośpieszną notatka 
artystyczną z ulotnej chwili, z formą nieskończoną. Szkic jest zapisem 
idei. Rubens zastrzegał sobie prawo nie oddawania szkiców przygoto
wawczych zleceniodawcy po ukończeniu dzieła, aby nie zdradzać swoich 
pomysłów.

Machemehl na pewno posiadł umiejętność malarstwa olejnego pod
czas studiów w Berlinie. Należy ono do podstaw wykształcenia akade
mickiego. Lecz farba olejna jest bardziej zobowiązująca, ponieważ utrwala 
temat, czyni go materialnym. To prawdopodobnie efekt szkicowosci 
sprawił, że wybrał technikę akwarelową. Już dawno dostrzeżono, ze 
dzieło nieskończone otwiera horyzonty, pozwala biec wyobraźni w róż
nych kierunkach10 11.

Celowe byłoby przywołanie w tym miejscu poglądów Hermanna Hesse 
na temat natury i zadań artysty. Machemehl korespondował z pisarzem 
w latach 1933-196211, śledząc jeszcze w czasach gimnazjalnych jeg° 
twórczość (Quer 1989: 444).

Bohaterem powieści Peter Cammenzind z 1904 roku jest chłopie 
wiejski, który jako uzdolnione dziecko opuszcza wieś, chcąc zdobyć wy' 
kształcenie. Podczas nauki odkrywa w sobie skłonność do sztuki i litera
tury, nie wychodzącej w początkowej fazie twórczości poza wprawki lit®' 
rackie i felietony. Z czasem powziął zamiar uprawiania poezji, w cel11 
przybliżenia współczesnemu czytelnikowi wspaniałego, milczącego życia 
natury i obudzenia w nim podziwu dla niej. Cammenzind wraca po skoń
czeniu nauki na wieś.

Jego poezja okazuje się być słaba i to nie tylko z braku umiejętności 
warsztatowych. Cammenzind zamierzał stworzyć dzieło niedorzeczne, 
nieudane z artystycznego punktu widzenia po to, aby właśnie sama natu
ra mogła przemówić. W dziele tym nie występowałaby żadna postać ludz
ka. Wprawki Cammenzinda porównywalne były do notatek, do szkiców 
artysty z wędrówki, z podróży, przyjmujących co najwyżej formę studioW

10 Uwagi takie wygłaszano np. o nieskończonych rzeźbach Michała Anioła: Pieta R°' 
nadanini, Pieta z Nikodemem, Pieta Palestrina.

11 Korespondencję tę przerwała śmierć Hessego.
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2 natury. Zatem Machemehl, podobnie jak Hesse, rozumiał rolę malar
stwa jako medium ułomnego wobec właściwego mistrza, jakim jest natu- 
ra; pokornego wobec niej, ale dającego sugestię jej potęgi.

W pejzażach zaobserwować można tę samą dwoistość, która wystąpiła 
w Suszkach. Z jednej strony artysta wykorzystuje środki dynamizujące, 
Jak abstrakcyjna barwa stosowana'dla elementów przedstawiających, jak 
akwarela, czyli technika szybkiego malowania, z drugiej - wszystkie ob- 
razy są harmonijnie skomponowane, brak w nich mocniejszych akordów, 
Można mówić o ich muzyczności.

Artysta mógł pracować bez przeszkód tylko do 1937 roku, kiedy to 
Reichskulturkammer wydała mu zakaz uprawiania zawodu12. W prakty
ce zakaz ten ograniczył się do braku pozwolenia na sprzedawanie obra
zów i wysyłanie ich na wystawy.

Lata 1939-1945 nie zostawiły szczególnego śladu w twórczości Ma
chemehla. Niewiele elementów w obrazach świadczy o poczuciu zagroże
nia, które jest obecne w dziełach Schmidta-Rottluffa z tego czasu, po
wstałych w Rąbce.

W Polach w pobliżu Łącka (Tablica II: B) pomiędzy pagórkami poja
wiają się czarne krzyże, ustawione jeden za drugim. I chociaż widoczne

tylko cztery, to ich ustawienie sugeruje kontynuację aż za rząd topól 
tego obcego wtrętu w sielankowy pejzaż.

Typowa pomorska Zagroda (Tablica V: A) na planie czworoboku stoi 
Wyizolowana wśród pól. Daleko przy horyzoncie widnieje zarys innej sie
dziby ludzkiej. Zagospodarowany teren wokół zagrody świadczy o obecno- 
sci człowieka. Pasmo zaoranej ziemi prowadzi wzrok do ściany niskiego 
Obudowania gospodarczego. Snopy skoszonego siana po prawej, płot, 
granica między łąkami po lewej stronie powtarzają bieg ukośnych linii 
Ooranego pola, poszerzając nasze widzenie o pozostałe budynki zagrody.

o zagrody nie prowadzi żadna droga. Brak drzwi w ścianach budynków 
gospodarczych, wysokie spadziste dachy przydają tej siedzibie ludzkiej 
charakteru obronnego. Wyraźnie zaznaczona przez artystę kolorystyką 
Jesień przypomina o niezmiennych prawach natury, o następowaniu po 
s°bie pór roku, a widoczne ślady prac polowych świadczą o tym, że 
Mieszkańcy są tego świadomi. Życie zgodnie z rytmem przyrody, odpo
wiednia siedziba zapewniają im samowystarczalność, która pozwoli prze
trwać trudne czasy.

Machemehl tworzył w Łabuszu w czasie wojny bez przeszkód, w dosyć 
stabilnej sytuacji ekonomicznej, także dzięki interwencyjnym zakupom 
hzieł przez pastora z Jamna Ernsta Karla Rósslera (1998; Quer 1989:

12 Szykana ta spotkała go głównie z powodu związku z Galerią Buchholz, gdzie zare
kwirowano jego obrazy (Quer 1989: 443).
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445), podtrzymując kontakty towarzyskie. Odwiedzali się nawzajem 
z Rottluffami. To Schmidt-Rottluff nadał tytuł Ogród Horacego (Tablica 
VI: A) obrazowi Machemehla (Quer 1989).

Na szeroki niebieski pas schodów z zaznaczonymi delikatnie, ryt
micznie rozmieszczonymi liniami poziomymi stopni nałożone zostały pio
nowe, ciemnoniebieskie kreski cieni rzucanych przez szczeble drewnianej 
bramy ogrodu zawieszonej na solidnych, murowanych słupach. Dokładnie 
na linii osi pionowej obrazu widnieje jasne pasmo światła wpuszczanego 
do ogrodu przez uchylone lewe skrzydło bramy, które daje możliwość wy- 
glądnięcia na świat: na gładką taflę Jeziora Jamno, po którym płynie 
samotna żaglówka, usytuowana dokładnie w centrum kompozycji. To 
właśnie do niej prowadzi pasmo światła od środka dolnej krawędzi obra
zu. Żagiel i wystające ponad płot słoneczniki łączą pierwszy i drugi plan 
z widocznym na horyzoncie pasmem Rowokołu, przy czym maszt żaglów
ki tworzy jakby oś góry. W tej kompozycji surowy układ linii pionowych 
i poziomych złagodzony jest dzięki nieregularnym kształtom kwiatów 
rosnących po obu stronach schodów, opływowym kształtom chmur i po
szarpanej linii przeciwległego brzegu.

Od czasu kiedy zakazano mu wykonywania zawodu, Machemehl nosił 
się z zamiarem opuszczenia Niemiec, czemu dawał wyraz w korespon
dencji z Hermannem Hesse. Pisarz, przebywający już wówczas na emi
gracji w Szwajcarii, odradzał mu wyjazd, znając trudy losu emigranta 
(Quer 1989: 444).

Artysta uhonorował obrazem swój azyl, jakim był dom w ŁabuszU 
z widokiem na Jezioro Jamno, z pasmem Rowokołu na horyzoncie. Do
strzegł to Karl Schmidt-Rottluff, skoro nasunęła mu się analogia z azy
lem Horacego - posiadłością wiejską w Sabinum, którą dostał od Mece
nasa i w której najchętniej przebywał oraz najczęściej opiewał w swoich 
utworach.

5. Dramat II wojny światowej
w twórczości Güntera Machemehla

O ile czas wojny nie zaznaczył się jakoś szczególnie w twórczości 
Machemehla, bezpośrednio po wojnie powstają dzieła świadczące o dra
matycznych przeżyciach artysty, takie jak Żebrak (Tablica VII: A) czy 
Czaszka (Tablica VIII: A). Uporządkowana kompozycja pierwszego plam1 
obrazu Żebrak podlega znanemu schematowi. Na wykreślonym zgodnie 
z perspektywą zbieżną fragmencie blatu stołu leży prostopadle do linii 
horyzontu pędzel. Dzieli on wnętrze wraz z linią ściany, będącą przedłu
żeniem pionu pędzla na dwie części. Część prawa z fragmentem stołu
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1 zasłoną w kratkę jest uporządkowana. Na stole leży pudło farb akwa
relowych podporządkowane również liniom perspektywicznym, ale z in- 
Uym punktem zbiegu znajdującym się przy lewej krawędzi pionowego 
zielonego pasa. Tuż za farbami widać starannie ułożone przedmioty nale
żące do malarza: wystająca nieco poza krawędź stołu fajka, gumka, za
pałki. Lewa strona obrazu kontrastuje z prawą. Na pierwszym planie 
^idać nieregularne kształty bukietu maków w wazonie, ustawionych do 
balowania martwej natury. Na drugim planie stoi żebrak z twarzą przy
mkniętą do szyby, przyglądający się ciekawie wnętrzu. Wygląda jak figur
ka na chińskich rysunkach. Ustawiony w jednym pionie z makami, staje 
Slę dla artysty takim samym motywem malarskim jak one. Ale o ile maki 
są przeciwwagą dla elementów prawej strony obrazu, o tyle tak silnego 
akordu, jakim jest postać żebraka, nie było w dotychczasowej sztuce Ma- 
chemehla. Przybysz ze Wschodu wszedł w kadr i wydaje się, że nie jest to 
Wydarzenie przypadkowe, gdyż wnętrzu pracowni wschodniego charakte- 
ru nadają i przeestetyzowany pierwszy plan, i zasłony w kratę, przypo
minające ścianki działowe w japońskich domach. Tak jakby artysta 
Przywoływał swoim obrazem jedną z najważniejszych inspiracji sztuki 
Nowoczesnej, jaką była sztuka Dalekiego Wschodu. Lecz jednocześnie 
Postać żebraka jest niepokojąca, jak dysonans. Artysta oddzielił go od 
Wnętrza licznymi, wyraźnie zaznaczonymi zielonymi poziomymi cieniami 
Na szybie, wydającymi się przeszkodą nie do przebycia. Namalował go też 
Jako najbardziej nieregularny kształt w obrazie, burzący porządek wnę- 
j;rza, a nie będący tylko przeciwwagą dla innego elementu w obrazie. 
Sylwetka utrzymana w ciemnej tonacji nie pasuje do wesołej kolorystyki 
Pracowni.

Dosłownie o zagrożeniu mówi obraz Czaszka. Morze wyrzuciło na 
rzeg szczątki ludzkie. Zygzakowata linia, po której zakomponowane są 

elementy, rozcina pierwszy plan obrazu, począwszy od ułożonych ukośnie 
jvóch kości na dole po prawej stronie przez cień czaszki na piasku i linię 

Clenia na czaszce po sylwetkę ptaka stojącego na czaszce, unoszącego 
°twarty dziób wysoko, ku górnej krawędzi pola obrazowego. Artysta mo- 
Numentalizuje kompozycję pierwszego planu poprzez ukazanie jej z ni- 
skiego punktu widzenia. Zdominowała ona pejzaż. Pejzaż grający główną 
r°lę w dotychczasowej twórczości, komponowany harmonijnie, bez dyso- 
Nansów.

Machemehlowie nie chcieli opuścić Łabusza. Decyzję tę okupili cięż
arni przeżyciami. Artysta wtrącony przez Rosjan najpierw do więzienia, 
2°stał potem wysłany na przymusowe roboty w okolice Gdańska. Udało 
Nh się wyjechać dopiero pod koniec 1945 roku. W roku 1946 małżeństwo 
mieszkało już w Sierksdorf. Tutaj zaczął się nowy okres w twórczości 
Nftysty.
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Do 1945 roku Machemehl stworzył około 400 dzieł, z czego zachowało 
się 30, wywiezionych w plecaku jeszcze w 1944 przez profesora Waltera 
Krafta. Przetrwały wojnę w podziemiach kościoła Mariackiego w Lubece 
(Quer 1989: 444). Może również w Łabuszu zachowało się do naszych 
czasów jakieś dzieło Güntera Machemehla?
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Bemerkungen über einige Bilder von Günter Machemehl

Zusammenfassung

Das künstlerische Schaffen Günter Machemehls ist wenig bekannt. De? 
Künstler wurde 1911 in Schlawe/Slawno geboren. Die Malerei studierte er als Exter
ner bei Prof. Danneberg in Berlin, 1931-1934, jedoch immer der Landschaft an der 
Ostsee treu bleibend. 1936 zog er nach Labus/Łabusz am Jamunder See. Hier wohnte 
und schuf er bis 1946.

Die Werke des Künstlers enthüllen seinen eigenartigen Schaffensweg. Sie zeigen 
Motive, die einem fast künstlerischen Manifest gleichkommen, besonders sein« 
Aquarelle.

Ringelblumen kann man zu den Kompositionen der Gattung „Bild im Bild“ zäh
len, denn der Künstler komponiert hier in sein eigenes Werk das Bild eines anderen 
Malers, dadurch sein eigenes Bild betonend. Günter Machemehl ließ sich von van 
Gogh inspirieren, aber nur was die Koloristik und einige wenige Themen betrifft, wie 
z.B. das Sonnenblumenmotiv. Im Gegensatz zu van Goghs Kompositionen sind di® 
des Schlawer Künstlers ausgeglichener, harmonischer. Jeder Pinselstrich ist kon
trolliert, jede Form hat ihr Gegengewicht.

Ähnliche Unterschiede des künstlerischen Temperamentes sieht man in de® 
Zeichnungen des Stolper Tores in Schlawe von Günter Machemehl und Karl Schmidt- 
Rottluff.
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Die Künstler des Deutschen Expressionismus suchten immer nach der Ur
sprünglichkeit der Natur, nach dem Bild des einfachen Lebens. Dieses alles hatte der 
Schlawer Künstler an Ort und Stelle. Eine Analogie zu Gauguins Tahiti Bildern 
durchführend, kann man feststellen, dass das Tahiti Machemehls in Pommern lag. 
Er war auch in einer viel besseren Lage, er gehörte zu den Einheimischen.

Landschaften waren das führende Thema seines Schaffens. Seine großen Aqua- 
relle stellen sie ohne viel Staffage dar, so wie der Künstler sie aus eigener Sicht 
kannte. Sie lassen die harmonische Komposition und den musikalischen Charakter 
°hne starken Nebenakzente erkennen. Die Aquarellmalerei ähnelt dem Skizzieren, 
Sle notiert eine Idee und ist nur ein Fragment des entstehenden Werkes.

Das einsam gelegene Dorf Labus inspirierte Günter Machemehl zum Malen des 
1111 Garten stehenden Hauses am Jamunder See.

Das Ehepaar Machemehl konnte nach Kriegsende erst im Winter 1945 ausreisen. 
Ab 1946 lebten es in Sierksdorf. Hier begann ein neuer Abschnitt der Schaffensperi- 
°de des Künstlers.





Günter Machemehl, Suszki, akwarela, papier, 1940, 76x56 cm



TABLICA II

A. Gunter Machemehl, Klif, 1941, akwarela, papier, 76x52 cm

B. Günter Machemehl, Pola w pobliżu Łącka, 1941, akwarela, papier, 76x56 crt



TABLICA III

Günter Machemehl, Las sosnowy na wydmach, 1942, akwarela,
Papier, 76x56 cm



TABLICA IV

A. Gunter Machemehl, Droga do Łącka,1941, akwarela, papier, 75x56 cm



TABLICA V

Günter Machemehl, Zagroda, 1942, akwarela, papier, 76x52



A. Günter Machemehl, Ogród Horacego, 1941, akwarela, papier, 76x56 cm



TABLICA VII

A Günter Machemehl, Żebrak, 1946, akwarela, papier, 77x54 cm





Tajne obiekty militarne 
z czasów II wojny światowej 
w Darłowie i okolicach

Leszek WALKiEwicz (Darłowo)

1. Wstęp - przeszłość dla współczesnego rozwoju

Południowe wybrzeże Bałtyku od Zatoki Lubeckiej po Mierzeję 
Kurońską w czasach II wojny światowej było usiane militarnymi poligo
nami. Kolejno, od zachodu począwszy znajdowały się: strzelnica przeciw
lotnicza w Wiistrof, zakład doświadczalny i poligon rakietowy rakiet VI 
i V2 na wyspie Uznam w Peenemünde, stanowisko działa wielokomoro- 
Wego zwane „pompą wysokociśnieniową” lub V3, wybudowane na stoku 
Wzgórza koło Międzyzdrojów, poligon ciężkiej i dalekosiężnej artylerii 
kolejowej w Darłówku (Rügenwaldemünde), poligon artylerii między Ja
rosławcem a Ustką, poligon rakietowy w Łebie itd.

W Darłówku i w okolicy znajdowały się szczególnie dogodne warunki 
do budowy poligonu. Nadmorskie wydmy i lasy osłaniały wszelkie bu
dowle od strony morza. Wody rzek: Wieprzy, Grabowej, Martwej Wody, 
Przymorskich jezior Bukowe i Kopań oraz rozległe bagna i torfowiska 
utrudniały i niemal uniemożliwiały dostęp do wydzielonych dla wojska 
nadmorskich terenów. Ponadto nadmorskie położenie umożliwiało strze
lanie w kierunku morza, co nie powodowało prawie żadnych szkód i uła
twiało obserwację.

W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie obiekty militarne, 
u właściwie ich pozostałości z czasów II wojny światowej, jakie jeszcze 
Znajdują się na terenie Ziemi Darłowskiej. W dalszej części opisana jest 
ogólna budowa i podane są charakterystyki ciężkich dział artylerii kole
jowej, które testowano w Darłowie. Przedstawiono także, z grubsza, sta
nowisko montażu i prób strzelania z gigantycznego działa o kalibrze 
800 mm w Darłowie. Następnie pokazany jest udział największej armaty
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świata w zdobywaniu Sewastopola. W kolejnej części zarysowano roz
mieszczenie stanowisk artylerii przeciwlotniczej i związanych z nimi 
schronów i bunkrów, wybudowanych na nadmorskich wydmach.

Druga wojna światowa pozostawiła w Darłowie (Rügenwalde) i na 
Ziemi Darłowskiej sporo materialnych śladów, które w mniejszym lub 
większym stopniu okryte były do niedawna mgłą tajemnicy. Od Darłowa 
po Gorzów Wielkopolski wzdłuż granicy Rzeszy z Polską w 1939 roku 
ciągnął się pas niemieckich umocnień i fortyfikacji zwany „Wałem Po
morskim” (Łęcki, Maluśkiewicz, Wałkowski 1987: 5, 22). Główna uforty
fikowana pozycja (Dallmann 1994: 12, mapa) zaczynała się 10 km na 
zachód od Darłowa w Bukowie Morskim i biegła wzdłuż rzeki Grabowej 
przez Polanów, Biały Bór, Szczecinek, Krąg i Dudylany, na zachód od 
Nadarzyć, zachodnimi brzegami jezior Dobrego, Zdbiczno, Smolnego 
i Łubianki, dalej przez Wałcz, brzegiem jeziora Raduń, przez Strączno 
i Strzaliny do Tuczna, skąd wiodła wzdłuż jezior na zachód od Człopy 
i dalej zachodnim brzegiem Drawy oraz północnym Noteci do Santoka. 
Zasadniczymi elementami fortyfikacyjnymi „pozycji głównej” były wznie
sione w latach 1934-1935 żelbetonowe schrony bojowe, przystosowane do 
prowadzenia ognia z broni maszynowej i dział. Na ich pozostałości można 
natknąć się również w Darłowie, Bobolinie, Dąbkach i Bukowie Morskim 
(Schünemann 1986: 630). Na tej mapie (Dallmann 1994) zamieszczona 
jest również jego pozycja na terenie powiatu sławieńskiego, biegnie od 
miejscowości nadmorskiej Dąbki (Neuwasser), położonej 6 km na zachód 
od Darłowa, i dalej na południe doliną rzeki Grabowej przez Niemicę 
(Nemitz) i Polanów (Pollnow). W latach 1943 i 1944 na terenie powiatu 
sławieńskiego budowano wielki obronny Wschodni Wał (Ostwall) zwany 
też Wałem Pomorskim (Pommernwall). Przebiegał on od Darłowa doliną 
rzeki Grabowej przez miejscowości: Porzecze (Preetz) - Jeżyce (Altenha- 
gen) - Jeżyczki (Neuenhagen) i dalej na wschód od wsi Dobiesław (Ab- 
sthagen), Wiekowo (Wieck), Grabowo (Neu Martinshagen), Pękanino 
(Pankin) i Niemica (Nemitz). Następnie przebiegał on dalej na wschód od 
wsi: Sulechowo (Soltikow) - Lejkowo (Leikow) - Zielnica (Söllnitz) w kie
runku Polanowa. W skład Pomorskiego Wału wchodził także system 
przeciwpancernych rowów i pułapek na czołgi. Wykopany system prze
ciwpancernych rowów na terenie powiatu sławieńskiego osiągał głębo
kość 5 do 6 m w i miał szerokość u podstawy wynoszącą od 2 do 10 m. 
Tędy biegła niemiecka rubież obronna w pierwszych miesiącach 1945 
roku.

Niezależnie od bunkrów i umocnień w Darłówku Zachodnim znajdują 
się trzy znacznej wielkości obiekty militarne:

1) pozostałości po poligonie doświadczalnym najpotężniejszych armat 
świata,
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2) sieć podziemnych bunkrów i stanowisk nadbrzeżnej artylerii prze
ciwlotniczej,

3) resztki stoczni statków żelbetonowych.
Wszystkie te obiekty, położone blisko morza, mogą stać się atrakcją 

Przyciągającą turystów. Aż się prosi, aby utworzyć tam skansen budowli 
Pólitarnych. Byłą stocznią statków żelbetonowych zajmiemy się osobno.

celu umożliwienia turystom okresowego zwiedzania terenu dawnego 
Poligonu artyleryjskiego, można wydzielić go z jednostki wojskowej i wy
konać osobne wejście od strony plaży i wydm nadmorskich. Warto rów- 
Pież rozważyć, czy od strony drogi asfaltowej, prowadzącej do lotniska, 
eWentualnie od drogi wiodącej z Bobolina nad morze, nie poprowadzić 

szlaku turystycznego (do roku 1960 można było swobodnie dochodzić 
Po muru ograniczającego poligon). Obecnie tych terenów nie można badać 
1 zwiedzać, gdyż znajdują się one na obszarze garnizonu Darłowo1, 
^ skład którego wchodzą: 2. Darłowski Dywizjon Lotniczy i 4. Batalion 
ubezpieczenia (Suchodolski 2002). Czasami, gdy są dni otwartych ko- 

Szar, można te tereny zwiedzać, ale w ograniczonym zakresie.

2. Przygotowania do produkcji 
armaty wszech czasów

Traktat wersalski pozbawił Niemcy prawa posiadania artylerii 
P°lejowej. Po jego zerwaniu przez Hitlera chciano jak najszybciej wypo- 
sażyć nowy odrodzony Wehrmacht w nowe działa kolejowe.

Adolf Hitler szykując się do podbicia Europy, przeanalizował niepo
wodzenia i sukcesy niemieckiej armii w czasie I wojny światowej. Pamię- 
al doskonale o olbrzymich osiągach niemieckich moździerzy kalibru 
20 mm w Belgii w 1914 roku. Dzięki nim umocnienia wokół Liege i Na- 

Phir, które wydawały się nie do zdobycia, skapitulowały przed Niemcami 
kotnicki 1993). W roku 1935 Adolf Hitler zdawał sobie sprawę, że do- 

Whczas projektowane i wykonywane działa kolejowe nie będą w stanie 
^druzgotać umocnień francuskiej Linii Maginota czy twierdzy gibraltar- 
^kiej. Dlatego zmusił swoich sztabowców do opracowania koncepcji bu- 
Powy gigantycznych dział o kalibrach: 700, 800, 850 i 1000 mm. Na jego 
Polecenie Urząd Uzbrojenia Rzeszy zwrócił się do firmy Alfreda Kruppa 
* żądaniem przeprowadzenia studiów nad możliwością skonstruowania 
Pziała mającego zdolność przebijania ścian żelbetonowych o grubości 7 m 
' Płyt pancernych grubości jednego metra. Donośność działa miała wyno- 
Slć 34-45 km, tak by jego stanowisko ogniowe znajdowało się poza zasię

1 Garnizon Darłowo należy do Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej RP.
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giem nieprzyjacielskiej artylerii. Takie możliwości zdruzgotały, by za' 
równo Linię Maginota, jak i twierdzę gibraltarską.

W koncernie Kruppa pracami konstrukcyjnymi potężnych armat kie 
rował prof, dr inż. Erich Müller, nazywany przez Hitlera „Kanonem 
Müller”. To on został twórcą „Dory” i „Gustava 2” - największych anna1 
w świecie. Początkowo pojawiały się różne rozwiązania techniczne, al° 
Urząd Uzbrojenia Rzeszy żadnego z nich nie zaakceptował. Dopiero gd) 
Hitler zwiedził zakłady Kruppa w Eisenach w marcu 1936 roku, okazał0 
się, że „król armat” jest w stanie zrealizować marzenie Führern. Po tej 
wizycie Hitler wydał polecenie rozpoczęcia prac nad „Pogromcą Linii Ma" 
ginota” (Maginot - Linien - Bezwingers) - jak sam określał nową broń 
Planowano również już w roku 1936 użycie w przyszłości dla ciężkie!1 
dział kolejowych wymiennych wózków, pasujących do szerszych radzieC' 
kich torów. Oznaczało to, że już wówczas planowano atak na ZSRR.

W roku 1936 sztabowcy utworzyli „Sofort Programm” (Program Na' 
tychmiastowy), którego celem była realizacja dalekosiężnych superarma1 
o potężnej sile rażenia, łatwych do transportu. Na początku 1937 roki1 
profesor Erich Müller przedstawił Urzędowi Uzbrojenia pierwsze założe
nia konstrukcyjne. Przyszła „Mamucia Armata” miała być działem kole
jowym o kalibrze 800 mm, strzelającym 6-tonowymi pociskami. Przl 
prędkości początkowej pocisku 750 m/s, kącie podniesienia 45° donośnos0 
armaty miała wynosić około 40 km. Łączny ciężar działa w położenia 
bojowym osiągnąć miał 1170 ton, sama lufa o długości 32 m miała waży0 
370 ton. Po zaakceptowaniu założeń, opierając się na Programie Sofort. 
Urząd Uzbrojenia Rzeszy zamówił w koncernie Kruppa trzy sztuki takid1 
dział o kalibrze 800 mm. Pierwsze z nich miało być gotowe w marcu 194Ö 
roku, a dwa pozostałe w ciągu następnych dwóch lat.

3. Artyleryjski poligon doświadczalny

Nadbałtycki pas Ziemi Darłowskiej idealnie nadawał się na poli
gon artyleryjski. Prace nad budową armaty w Eisenach ruszyły równoleg
le z budową doświadczalnego poligonu dla dalekonośnej i najcięższej ar
tylerii w Rügenwaldemünde, czyli w dzisiejszym Darłówku Zachodnim' 
Na bazę doświadczalną, montownię i poligon wybrano nadmorskie tereny 
Zachodniego Darłówka, aż po wybrzeże przyległe do wsi Żukowo Morski 
i Bobolin. Z całego terenu, położonego na zachód od drogi z Żukowa Mor
skiego do Darłówka i na północ od szosy z Żukowa do Bobolina, wywłasz
czono miejscowych rolników z ziemi na rzecz skarbu Rzeszy Niemieckiej 
i przekazano ją Wehrmachtowi. Już wiosną 1936 roku przystąpiono d° 
otoczonej wielką tajemnicą budowy poligonu (Schmidt 1986). Na począł'
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ku postawiono baraki dla robotników i przystąpiono do przedłużenia to- 
rów kolejowych z Darłowa do Darłówka i dalej wzdłuż morza w kierunku 
^obolina. Równocześnie wzdłuż linii kolejowej budowano szosę i dwa mo
sty, które przerzucono przez rzekę Grabową: kolejowy i drogowy. Bagni
sty teren budowy ogrodzono drutem kolczastym. Świadkiem pierwszego 
°kresu budowy poligonu był odbywający tu służbę wojskową do jesieni 
t936 roku Erich Ziervogel (1986).

Budową właściwego poligonu zajmowała się organizacja założona 
Przez Fritza Todta. Była to specjalnie utworzona hitlerowska organizacja 
Pomocy technicznej przy budowie obiektów wojskowych, działająca 
^ latach 1938-1945. Organizacja ta miała własne obozy pracy i wykorzy
stywała również więźniów z innych obozów. Wszystkich zatrudnionych 
Zobowiązano do zachowania ścisłej tajemnicy. Pomiędzy wydmami a ba
gnami w nadmorskim lesie budowano ogniowe stanowiska artyleryjskie, 
gigantyczną montownię dział, żelbetonowe bunkry, pełniące rolę tarcz 
strzelniczych i punktów obserwacyjnych, koszary, magazyny, warsztaty, 
"deże obserwacyjne, łukowe torowiska dla armat, stacje radiowo-tele- 
ioniczno-teleksowe (fot. 1), hangary, lotnisko oraz obrotnice artyleryjskie 
dla dział i armat o różnym kalibrze oraz dziesiątki żelbetonowych schro
nów. Głównym inżynierem budowy był SS-obersturmbannfuhrer Eckel 
(Czerner 1987). Poligon posiadał własne ujęcia wodne, agregaty prądo
twórcze, własny system łączności, stację meteorologiczną oraz domy dla 
r°dzin wojskowych i kasyno. Na początku lat 40. XX wieku w celu przy
spieszenia budowy dalszych elementów poligonu, zorganizowano w Dar
io w ku obóz pracy jeńców i przymusowych robotników (Walkiewicz 2001), 
^ którym zatrudniono ponad 2000 osób. Pracowali tu jeńcy jugosłowiań
scy, francuscy, rosyjscy i polscy. Na jednej z bram, tak samo jak w Au
schwitz, umieszczono napis „Arbeit macht frei” (Czerner 1967: 91-100). 
Poligon w roku 1936 został oddany do dyspozycji firmie Kruppa. W roku 
1938 zaczęto budować na darłowskim poligonie najbardziej tajemniczą 
budowlę, przypominającą z lotu ptaka kształt przymorskiego jeziora po
dobnego do pobliskich jezior Bukowo i Kopań. Natomiast gdy patrzymy

nią od strony szosy wiodącej z Darłowa do Dąbek, budowla ta przypo
mina gigantyczny grzebień o długości około 530 m i wysokości ponad 
12 m (Tablica I: A). Od strony morza zasłaniały ten obiekt wydmy i las 
Nadmorski. Ze względu na swój niesamowity i tajemniczy wygląd otrzy
mała później takie nazwy, jak np. „Chińskie Mury” czy „Koloseum Śmier- 
Cl”. Jej szerokość jest zmienna i waha się od 80 do 140 m (średnio około 
109 m). W całości okolona jest pełnym żelbetonowym murem, do wysoko
ści prawie 5 m od ziemi i wyżej, do 12 m, żelbetonowymi słupami rozsta
wionymi co około 4 m. Sięgają one ponad dwa metry w głąb ziemi. Gru
bość muru wynosi około 60 cm. Do wnętrza budowli od wschodu prowadzi
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tylko jedna szeroka i wysoka na kilkanaście metrów brama z torami ko
lejowymi ze znakami firmy „Union” rok 1930. W połowie długości zębate
go muru, od południowej strony „wystaje”, po obu jego częściach, bunkier 
z zapasowym wyjściem poza teren obiektu. Od strony wewnętrznej do 
bunkra prowadzi niewielkie boczne wejście i znajduje się długa wąsko 
szczelina obserwacyjna (Tablica I: B). W obrębie „Chińskich Murów > 
blisko północnych słupów, znajduje się jeszcze bunkier zbudowany m.m 
z cegieł wykonanych w cegielni w Pieńkowie. Służył zapewne jako schroi1 
na okres strzelania.

Fot. 1. Pozostałości wieży radiowo-teleksowej na wydmie w Darłówku

Ze zdjęć z okresu wojennego oraz z pozostałości elementów wypełnia' 
jących puste połacie między 12-metrowymi słupami nad jednolitym mo
rem wynika, że były one wypełnione ramami z desek o grubości okoł° 
40 mm, wsuwanymi w specjalne rowki od góry, aż do zetknięcia z murem- 
Niektóre deski były ułożone poziomo, a inne pionowo, w ramach (Tablica 
II: A). Co pewien czas zamiast desek wsuwano ramy ze zbrojonym szkleń1 
(Tablica III: A), które pełniły rolę stale zamkniętych okien. Do dziś za
chowało się jedno takie okno ze zbrojonym szkłem oraz jedno z wsunię
tymi ażurowo deskami. Dzięki temu montownia największych armat 
świata i jej stanowisko ogniowe były całkowicie zasłonięte ze wszystkich 
stron. Grube dębowe deski tłumiły również hałas i falę uderzeniową, jaka 
powstawała podczas wystrzałów. Sporo desek łamało się w czasie prób
nych strzelań i należało je wymieniać na nowe; wspomina o tym ówczeS'
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Qy uczeń Herbert Scheil (Reuter, Scheil 1986), zatrudniony w firmie 
Hansa Stuhra w Sławnie, który zajmował się ich wymianą.

Zaraz za bramą, przez którą dawniej biegły tory kolejowe prowadzące 
do wnętrza poligonu znajdują się potężne fundamenty montowni armat, 
Najmujące powierzchnię kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Jej 
Podziemia są jednak niedostępne, zasypane piaskiem i zalane wodą. Mo
żemy się jedynie domyślać, że mogły tam być: zakłady produkujące amu
nicję, stacja badawcza, warsztaty montażowe i magazyny. Z planu części 
Poligonu ciężkiej artylerii wynika, że były tam dwie przylegające do sie
bie hale montażowe o szerokości po 28 m każda i długości 100 m. Przez 
Znaczną część poligonu, w obrębie murów grzebieniowych, przebiegało 
specjalne, podwójne, wzmocnione torowisko, na którym ustawiano zespół 
ośmiu wózków (po cztery na każdym torze), z których każdy spoczywał na 
10 kołach, stanowiących podwozie gigantycznej armaty. Poza tym biegły 
Jeszcze dodatkowe zewnętrzne tory rozstawione w odległości 10,5 m dla 
dwóch suwnic bramowych, które służyły do montażu tej „Mamuciej Ar
maty” (tak nazywali ją Niemcy). Suwnice bramowe miały następujące 
Wymiary: wysokość 17,5 m i szerokość 14,51 m. Dalej był zespół torowisk 
o odcinku prostym i łukowym o promieniu 204 m. Taki łuk był konieczny 
do ustawiania działa giganta, aby strzelało w odpowiednim kierunku, 
ponieważ samo działo nie miało możliwości zmiany położenia w płasz
czyźnie poziomej. Po obu stronach zewnętrznych torów, co kilkanaście 
metrów, stały wysokie na ponad 18 m stalowe maszty, podtrzymujące 
siatki maskujące, zasłaniające armatę gigant i dwie bramowe suwnice, 
służące do jej montażu. Cały obszar otoczony 12-metrowej wysokości mu
cem, obejmujący powierzchnię ponad 6 ha był prawdopodobnie zamasko
wany folią i siatką imitującą przymorskie jezioro i las. Jedynie na okres 
bezpośredniego strzelania odsłaniano folię i górne siatki maskujące ar
matę. Wszystkie przęsła murów miały wysokość co najmniej 12 m, gdyż 
Musiały zamaskować zmontowaną „Dorę” o wysokości 11,6 m. Natomiast 
maszty miały ponad 18 m wysokości po to, aby zamaskować nie tylko 
armatę, ale i suwnice bramowe.

W centralnej części poligonu, w pobliżu północnego muru, zachował 
się po dziś bunkier, który pełnił rolę dyspozytorni. Dokładne plany dar- 
Wskiego poligonu artylerii kolejowej znajdują się we Freiburgu w Bade
nii Wirtembergii2. Również poza obrębem wysokich murów, tuż przy 
nadmorskiej wydmie, zlokalizowany jest potężny bunkier ze ścianami 
blisko 2-metrowej grubości i z trzema kwadratowymi otworami o boku 
około 5,5 m (Tablica IV: A). Nad otworami usytuowanymi we frontowej

2 Mówił o tym Piotr Kruszyński, jeden z uczestników XI Międzynarodowego Zlotu Mi
łośników Eksploracji - Darłowo 2000 (Walkiewicz 2000; też Walkiewicz 1993).
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ścianie znajduje się skośny uskok. Wnętrza każdej z trzech komór bunkh
0 długości ponad 50 m były przegradzane w kilku miejscach ściankam 
działowymi. Każda z trzech komór działowych ma prostokątne otwor} 
w dachu, przesłaniane w czasie strzelań dachem drewnianym. Do bunkb 
prowadzi podwójne torowisko, na którym ustawiano działa kolejowe 
w tym także „Dorę”, do strzałów próbnych. Za każdą z trzech bram znaj' 
dowały się, oddzielone ściankami działowymi, w całości wypełnione tor 
fern pomieszczenia (Nitkowska-Węglarz 1998a). Po każdym strzale spe 
cjalne pompy transportowały torf do następnej komory. Równocześnie 
wybierano z torfu odłamki pocisków i poddawano je analizie, badając ich 
siłę przebicia, rozdrobnienie, rozrzut itp. Prawdopodobnie ten bunkid 
strzelniczy wykorzystywano również do badania zdolności przebij aniä 
płyt pancernych i murów żelbetonowych wielkimi pociskami. Bunkiel 
nosi wiele śladów po wybuchach pocisków (Tablica V: A), a wokół niegO' 
do tej pory, znajduje się w ziemi sporo ich odłamków. Na bunkrze zamod 
towane jest urządzenie dźwigowe z wielkim jednorożnym hakiem i wf 
ciągarką. Prawdopodobnie służyło ono do ustawiania płyt pancernych
1 bloków żelbetonowych we wnętrzu bunkra, do których następnie strze
lano z kolejowych dział o kalibrze od 150 do 800 mm.

Na terenie dawnego poligonu artylerii ciężkiej istniały także inne 
obiekty militarne, leżące poza murem grzebieniowym. Przy ujściu Rzeki 
Martwej (odnoga Grabowej) do Bałtyku w Bobolinie znajdują się trzy 
żelbetonowe budowle o szerokości 6 m3 z centralnymi otworami skupione 
w jednym miejscu (Tablica V: B), i jedna trochę dalej po drugiej stronie 
Rzeki Martwej (Tablica VI: A). Mają one w tylnej części wnęki zaślepione 
żelbetonem lub płytami pancernymi ścianki o grubości około 20 cm. Te 
budowle posadowione na wydmach pełniły rolę tarcz strzelniczych. Te
stowano na nich zarówno wytrzymałość pancerza, jak i zdolność prze
bijania płyt pancernych czy żelbetonu przez pociski artyleryjskie. Do 
niedawna stała prawie całkowicie przysypana piaskiem unikatowa pan
cerna, staliwna kopuła, mająca ścianki o grubości prawie 400 mm. Mimo 
że ważyła ponad 20 ton i sięgała ponad 3 m w głąb, została częściowo 
pocięta palnikiem gazowym przez handlarzy złomem, a jej resztka znik
nęła trzy lata temu. W takie kopuły miał być wyposażony Międzyrzecki 
Rejon Umocniony i dlatego na tutejszym poligonie testowano ich odpor
ność na zniszczenie pociskami wielkokalibrowej artylerii.

W lasku nieopodal drogi biegnącej z Bobolina na bałtycką plażę znaj
dują się pozostałości trzech stanowisk artyleryjskich z obrotnicami (Ta
blica VI: B; Tablica VII: A). Umożliwiały one strzelanie z ciężkich dział 
kolejowych w każdym kierunku. Te stanowiska używano zapewne za

3 http://artyleria/TECHNIKA WOJSKOWA/.htm

http://artyleria/TECHNIKA


j_ajne obiekty militarne z czasów II wojny światowej w Darłowie i okolicach 157

równo do strzelań próbnych, jak i do obrony przeciwlotniczej poligonu. 
Średnice ich obrotnic wynoszą około 14 m. W centrum każdej działobitni 
znajduje się 12 dużych stalowych sworzni, ułożonych w kwadracie, do 
których zapewne mocowano podwozie działa. Szerokość toru obwodowego 
Wynosi 120 cm. Te trzy obrotnice znajdują się w odległości około 350 m od 
bunkrów, które służyły jako cel próbnych strzelań.

Pomiędzy potężnymi murami stanowiska „Dory” a największym 
trzynawowym bunkrem, pełniącym rolę tarczy strzelniczej i kulochwytu, 
znajduje się pięć betonowych postumentów (szafek) o wymiarach około 
1 m x 0,6 m. Nie wiadomo do czego one służyły. Jednak po ich rozmiesz
czeniu można wnioskować, że mogły służyć np. do pomiarów ciśnienia 
gazów wylotowych, początkowej prędkości pocisków itp.

4. Testowanie armat

Na darłowskim poligonie doświadczalnym testowano kilkanaście 
typów dział kolejowych i stacjonarnych (Taube 1991: 14-18). Pomijając 
»Dorę”, eksperymentowano tu z działami o kalibrze od 150 do 400 mm. 
Próbowano wszystkie nowe konstrukcje Kruppa. W różnych warunkach 
klimatycznych badano: prędkość początkową, celność, ciśnienie gazów, 
donośność, siłę przebicia, sprawdzano systemy kierowania ogniem 
1 układano tabele strzelnicze. Te dane pozwoliły korygować każdy na-

Fot. 2. Działo kolejowe K-5 o kalibrze 280 mm i lufie o długości 47 m na obrotnicy
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stępny strzał. Jednocześnie szkolono tu żołnierzy mających obsługiwać te 
działa w warunkach bojowych. Rejony padania wystrzeliwanych poci
sków znajdowały się na obszarach morskich w pobliżu Mielna, Dziwnowa 
i Świnoujścia. Najmniejszym z próbowanych dział było 15 Kanone (E) 
(fot. 2, 3). Miało ono kaliber 149,3 mm, długość lufy 5960 mm i możliwość 
strzelania okrężnego - 360°, oraz pod kątem od +10° do +45°. Armata 
ważyła 74 tony, a jej całkowita długość wynosiła 20,1 m. Strzelano z niej 
pociskami o wadze 43 kg na odległość 22,5 km. W roku 1938 wyproduko
wano 18 sztuk takich dział.

Fot. 3. Obsługa działa K-5

W tym samym roku zakłady Kruppa wyprodukowały 6 sztuk dział ty
pu 17 Kanone (E) (Taube 1979: 13), próbowanych również w Darłówku- 
Ich dane techniczno-taktyczne to: kaliber - 173 mm, długość lufy - 6,9 m, 
waga - 80 ton, długość całkowita - 20,1 m. Miały one możliwość strze
lania naokoło (360°) i pod kątem od +10° do +45°. Strzelano z nich po
ciskami o wadze 62,8 kg na odległość 27,2 km. Badanie donośności 
przeprowadzano, strzelając w morze. Obserwacją upadku pocisków zaj
mowały się wysyłane w rejon strzelań kutry, które drogą radiową prze
syłały wiadomości do specjalnie wybudowanej na wydmie, a dziś już nie 
istniejącej, stacji radiowo-teleksowej.

Trzecim z testowanych dział w różnych warunkach atmosferycznych 
było 20 Kanone (E), o kalibrze — 203 mm i długości lufy — 12,15 m-
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działo było wyposażone w urządzenie do mechanicznego załadunku 
1 strzelało w systemie okrężnym pod kątem od +10° do +47°. Strzelano 
nirn głównie do celów morskich pociskami o wadze 122 kg na odległość 
37 km. Całkowita długość działa wynosiła 19 445 mm, a waga 86,1 tony.

Kolejne armaty typu 21 Kanone (E), K-12 V i N po próbach w Dar
cie zostały użyte do ostrzeliwania w końcu 1940 i w 1941 roku Wału 
Atlantyckiego oraz Dover, Folkestone i Teile w hrabstwie Kent w Wiel
kiej Brytanii. Ich dane techniczne, to: kaliber - 211 mm, długość lufy - 
33,3 m, strzelanie okrężne pod kątem od 25° do 55°. Strzelano z nich po
ciskami o wadze 107,5 kg na odległość do 115 km.

Kolejną armatą próbowaną na tym poligonie było 24 Kanone (E), no
szącą imię „Theodor Bruno” o kalibrze - 238 mm i lufie o długości 8,4 
toetra. Strzelano z niej pociskami o wadze 148,5 kg pod kątem od +10 do 
+45° na odległość do 20,7 km. Waga łączna armaty to 94 tony.

Nieco większe od poprzedniego było działo 28 Kanone (E), noszące 
lrnię „Kurze Bruno”. Zostało wykonane tylko w ośmiu egzemplarzach, 
öane techniczne to: kaliber - 283 mm, długość lufy - 11,2 m, całkowita 
waga 129 ton, łączna długość - 22,8 m, zasięg do 29,5 km. Działa te pro
dukowano w kilku wariantach i nadawano im imiona: „Lange Bruno”, 
»Schwere Bruno”, „Neue Bruno”.

Zbliżona do nich jest kolejowa armata K-5, używana na froncie wło
skim w 1944 roku. Jeden z jej egzemplarzy znajduje się w Muzeum Armii 
Stanów Zjednoczonych w miejscowości Aberdeen w stanie Maryland (En- 
Selmann, Greer 1976: 41). Jej dane techniczne, to: kaliber - 283 mm, 
długość lufy - 21539 mm, strzelanie pod kątem od 0° do +50°, ciężar - 
218 ton, długość całkowita 41234 mm, donośność 62,18 km, ciężar poci
sku 255,5 kg. Do końca wojny wyprodukowano 25 takich armat. Do 
Przewozu takiego jednego działa wraz z obsługą, amunicją i obrotnicą 
składająca się z 16 segmentów potrzeba było dwóch pociągów. Potocznie 
Pazywano ją „Smukła Berta”.

Jedna z odmian tej armaty o kalibrze 310 mm („Peenemünder Pfeil- 
geschos”), z zastosowaniem gładkościennej lufy i podkalibrowych poci
sków stabilizowanych strzelała na odległość 160 km. Na darłowskim po
ligonie próbowano również pociski z dodatkowym napędem rakietowym, 
który, w przypadku dział typu K-5, włączał się po 19 s lotu. Zasięg wyno
sił wówczas 86,5 km. Swoje testy przeprowadzał tu także von Braun. 
W roku 1943 w związku z coraz częstszym niszczeniem torów kolejowych 
Przez alianckie lotnictwo niemiecki sztab generalny zażądał zmiany spo
sobu transportu tego działa z kolejowego na drogowy.

Większa od niej armata o imieniu „Siegfreid” miała kaliber 380 mm 
1 lufę o długości 19,63 m. Strzelano z niej pod kątem od 0° do +45°44' 
Pociskami o masie 495 kg na odległość 55,7 km. Łączna waga armaty
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wynosiła 294 tony, przy całkowitej długości 55,7 m. Przy strzelaniu ła- p 
dunkiem o wadze 800 kg miała zasięg 42 km. łi

Kolejną armatą wielkiego kalibru była 40 cm Kanone (E), nosząca i s 
imię ,Adolf’. Z tego typu dział strzelano pod Narwikiem. Jej dane tech- o 
niczne, to: kaliber - 406 mm, długość lufy - 20,3 m, waga 323 tony, dłu- t 
gość całkowita - 31,32 m. Gdy strzelała pociskami o wadze 610 kg, donoś- j c 
ność dochodziła do 56 km. c

5. Doświadczenia z „Armatą - Gigant"

Projekt budowy Armaty - Gigant” był od samego początku oto
czony ścisłą tajemnicą. Wszystkie materiały związane z jej wykonaniem 
nosiły nadruk „Geheim”. Do celów dezinformacji w dokumentach zmie
niono jednostki miar, np. z metrów na centymetry, z ton na kilogramy- 
W korespondencji pomiędzy władzami wojskowymi a zakładami Kruppa 
nie wspominano o armacie kalibru 800 mm, tylko o „sprzęcie specjalnym 
(Sonder - Gerat). Latem 1937 roku rozpoczęła się budowa pierwszego 
działa. Od samego początku pojawiły się trudności natury technologicz
nej. Szczególnie duże kłopoty sprawiło wykucie i obróbka skrawaniem 
lufy. Potrzeba do tego wielkich sił i wysokiej precyzji, gdyż lufa musi wy
trzymywać ogromne ciśnienia podczas wystrzeliwania 6-tonowych poci
sków. Pierwsza próba wywiercenia wewnętrznej wkładki lufy skończyła 
się niepowodzeniem, i to w momencie, kiedy połowa pracy była już wyko
nana. Opóźniło to o kilka miesięcy realizację całego programu. Od marca 
1939 roku Erich Müller składał Hitlerowi regularne meldunki o postępie 
prac. W maju 1940 roku wojska niemieckie obeszły lewe skrzydło, liczącej 
450 km, Linii Maginota i od północnego zachodu, przez Belgię, zaatako
wały ją od tyłu. Tak więc użycie potężnej armaty przeciwko francuskim 
umocnieniom stało się zbędne. Wówczas Hitler nakazał zastosowanie 
gigantycznego działa przeciwko twierdzy w Gibraltarze. Pod kryptoni
mem „Felix” planowano operację opanowania Cieśniny Gibraltarskiej 
w marcu 1942 roku. Ponieważ generał Franco nie chciał otwartego zaan
gażowania Hiszpanii po stronie państw Osi, operację „Felix” odwołano.

Na początku sierpnia 1941 roku „Mamucia Armata” była gotowa do 
pierwszych prób. Dla uczczenia Gustava Kruppa kierownictwo zakładów 
nadało jej kod „Gustav Gerat”. Pierwsze próbne strzelania przeprowa
dzono na poligonie w Hillersleben koło Magdeburga (Walkiewiez 1996)- 
Nie było jeszcze gotowe podwozie armaty, więc lufę zamontowano 
w próbnej lawecie. Przygotowano do przestrzelenia: żelbetonową ścian? 
o grubości 3,5 m, 60 cm grubości odlaną płytę staliwną i 80 cm grubości 
kutą płytę stalową. W dniu 10 września 1941 roku oddano z „Gustava

I

(

(
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Pierwszy strzał. Pocisk o wadze 6923 kg, bez balistycznego kaptura, za
ładowano do lufy za pomocą hydraulicznego mechanizmu. Nagle zatrzę- 

się ziemia, a wybuch połączony z ogniem i dymem przesłonił całą 
°kolicę. Pocisk wyleciał z prędkością około 640 m/s i w żelbetonowej ścia- 
Pie zrobił otwór o wymiarach 2 x 1,2 m. Następnego dnia przeprowadzono 
'kugą próbę przebicia staliwnej płyty o grubości 60 cm. Pocisk przebił ją 
całkowicie. Podczas trzeciej próby, która miała miejsce 20 września 1941 
r°ku, pocisk o wadze 7060 kg przebił 60 cm grubości kutą płytę stalową 
1 zrobił w niej otwór o wymiarach 1,7 x 1,5 m. Kolejną czwartą udaną 
Próbę, próbę przebicia odlewanej staliwnej płyty o grubości 80 cm, prze
prowadzono 6 października 1941 roku. W tym samym dniu następny po- 
Clsk przebił również 80 cm grubości płytę z kutej stali. Próbami kierował 
Erich Müller, a pierwsze skutki strzałów armaty giganta oglądał Krupp. 
Następnie armatę w częściach przewieziono koleją na teren artyleryj
skiego poligonu w Darłówku Zachodnim (rye. 1). Tu po raz pierwszy 
^montowano armatę na ośmiu specjalnych platformach wagonowych, 
Ustawionych symetrycznie na dwóch parach torów kolejowych. Każda 
Platforma opierała się na 10 kołach. Osiem kołowych platform łączyły 
cztery podstawy, na których spoczywały dwie symetryczne części lawety, 
do których mocowano lufę i pozostałe mechanizmy armaty (ryc. 2).

Wygląd, rozmiary i możliwości armaty wszech czasów na pewno przy- 
uliżąjęj dane techniczno-taktyczne (Taube 1979: 40): 

kaliber - 800 mm
konstrukcja lufy - jednoczęściowa z wewnętrzną wkładką lufy, dwu

częściowy płaszcz
długość lufy - 32,48 m

~ platforma wagonowa 10-kołowa (szt. 8) 
- platforma nośna pośrednia (szt. 4)

u ~ dolna laweta (szt. 2)
J ~ górna laweta (szt. 2)

— loże strzelnicze (szt. 2)
~ tarcza łożyskowa (szt. 2) 
~ pomost załadowczy

5 - centrala sterownicza
6 — łoże armaty
7 - płaszcz lufy
8 - lufa

9 - trzon zamkowy
10 - pomost do przewozu pocisków
11 - elektryczne windy do pocisków (szt. 2).

Ryc. 1. Ogólna budowa „Dory’
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długość wewnętrznej wkładki lufy - 28,95 m
rodzaj gwintu w lufie - prawoskrętny
liczba bruzd - 96
głębokość bruzd - 10/7 mm
masa lufy z hydraulicznym zamkiem — 400 ton
kąt strzelania w pionie od 0°— + 65°
kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej - 0°
szybkostrzelność - maks. 3 strzały na 1 godzinę
żywotność lufy — około 100 strzałów
czas montażu działa - 3 dni
wymiary armaty:
długość armaty - 47,3 m
szerokość - 7,1 m
wysokość - 11,6 m
masa działa - 1350 ton
warunki strzelania - w temperaturze od - 40° do + 75°C 
prędkość początkowa Vo — ładunek mały — około 600 metrów na se

kundę (m/s)
prędkość początkowa pocisku Vo— ładunek średni — 700 m/s 
prędkość początkowa Vo- ładunek wielki, granat burzący - 820 m/s 
prędkość początkowa Vo- ładunek przeciwpancerny - 720 m/s 
maksymalna donośność przy małym ładunku - 28 km 
maksymalna donośność przy wielkim ładunku - 48 km 
ciśnienie gazów przy małym ładunku — 2000 do 2300 atmosfer 
maksymalne ciśnienie gazów w lufie — 2500 kg/cm2 
zdolność przebijania stalowej płyty pancernej o grubości -lm 
zdolność przebijania żelazobetonu o grubości - 8 m 
zdolność przebijanego gruntu na głębokość - około 32 m.

Ryc. 2. Schemat montażu platform i lawet armaty kaliber 800 mm

J
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Przed rozpoczęciem prób „Gustava” zmontowano na dwóch parach 
równoległych wzmocnionych torów, przechodzących w zakręt. Ponieważ 
boczne ruchy lufy były niemożliwe, należało całe działo przetoczyć po zakrę- 
cie torów, aby ustawić lufę na odpowiedni kierunek strzelania. Do tego celu 
służyły wykonane w Essen dwie podwójne lokomotywy dieslowskie o mocy 
1000 KM każda. Nad podwójnym torem kolejowym poruszały się dwie suw
nice bramowe, każda o udźwigu około 200 ton. Służyły one do montażu
1 demontażu działa oraz do wyjmowania pocisków i ładunków miotających
2 wagonów amunicyjnych. Pociski i ładunki umieszczano na specjalnych 
kózkach i transportowano do dwóch wind o napędzie elektrycznym. Wwo- 
% one pociski i ładunki na platformę służącą do załadowania działa. Po- 
cisk wprowadzano do lufy za pomocą ładownika hydraulicznego.

Fot. 4. „Dora” - widok z przodu

Pierwszy wystrzał z „Gustava” na darłowskim poligonie nastąpił 25 
listopada 1941 roku o godzinie 1210, w obecności największych prominen
tów Rzeszy (fot. 4). Lufę skierowano na morze pod kątem +65°. Tempera
tura powietrza wynosiła +16°C. Pocisk o wadze 7104 kg z prędkością 
592,2 m/s leciał przez 103,4 s i wpadł do morza w odległości 21 479 m od
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armaty (Skotnicki 1993). Słychać i widać było falę uderzeniową, która 
powybijała szyby w Darłowie i w okolicach, a nawet otworzyła drzwi d° 
bunkra obserwacyjnego. Gerhard Taube w książce Deutsche Eissenbah,} 
Geschütze (1991), poświęconej niemieckiej artylerii kolejowej, napisał, że 
nawet najbardziej wytrawni eksperci zbrojeniowi po pierwszym wystrzale 
„padli plackiem ze strachu na ziemię”. Drzewa rosnące w pobliżu zostały 
kompletnie zniszczone. W odległym o około 4 km zamku wyleciał) 
wszystkie szyby, w okolicznych gospodarstwach kwoki przestawały wf 
siadywać jaja, a kubki i talerze „skakały” po stołach. W całej okolic) 
wszyscy byli wystraszeni. Dookoła działa były ustawione wysokie osłon) 
z blachy falistej. Po wystrzale rozsypały się jak domki z kart. Ale sa®a 
armata wyszła z próby bez uszkodzeń. Zawiodły tylko niektóre instalacje 
firmy Siemens. Przy następnych próbach informowano kustosza zamku 
o godzinie wystrzału, aby można było na czas pootwierać okna muzeu®' 
Po każdym strzale „Gustav” odjeżdżał daleko do tyłu (fot. 5). W celu jeg° 
zatrzymania, używano różnego rodzaju hamulców.

Od 25 listopada do 5 grudnia 1941 roku przeprowadzono w Darłowie 
osiem prób (fot. 6). Strzelano różnymi ładunkami prochu, pod różny®1 
kątami (fot. 7). Pociski dolatywały na odległość od 18,5 do 37,2 k®' 
W czasie prób określano temperaturę powietrza, widoczność oraz kier®

Fot. 5. Widok na infrastrukturę kolejową „Dory”
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Fot. 7. „Dora” - przygotowana do strzału

flek i siłę wiatru. Tu dopiero rozpoczęto strzelanie do celu, określając 
Precyzję strzału. Badano także siłę przebicia pocisków. Obok pracowni
ków firmy Kruppa, w próbach uczestniczyli także artylerzyści, m.in.
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z 100. Szkolno-Zapasowego Dywizjonu Artylerii Kolejowej. Nazwali oni to 
gigantyczne działo „Dora”, od imienia „Dorothea”. Pod imieniem „Dora’ 
znane jest w całej literaturze tajnych broni i w historii wojskowości 
W czasie próbnych strzelań stosowano następujące rodzaje amunicji , 
(Walkiewicz 2000: 10): ,

Granat przeciwpancerny o masie 7,1 tony; długość bez czepca bali- 
stycznego - 2,4 m; długość czepca balistycznego - 1,53 m; rodzaj zapalni
ka - denny typu BdZ C/38; masa ładunku wybuchowego - 250 kg.

Granat burzący o masie - 4,8 tony; długość bez czepca balistycznego
- 3 m; długość czepca balistycznego - 2,4 m; rodzaj zapalnika - głowico
wy typu Hbgr Z40K; masa ładunku wybuchowego - 700 kg.

Ładunek miotający - liczba ładunków 3; masa ładunku przezna
czonego dla granatów burzących - 2000 kg; masa ładunku przeznaczone
go dla granatów ppanc - 1850 kg; długość ładunku zasadniczego w łusce
- 1,38 m; długość każdego z dwóch ładunków dodatkowych w woreczkach
- 1,63 m.

W latach 60. na darłowskiej wydmie odkryto niewybuch z „Dory”, je
den z całych granatów przeciwpancernych kalibru 800 mm bez czepca 
balistycznego (Tablica VIII: A). Przewieziono go do Muzeum Wojska Pol
skiego w Warszawie w roku 1972 i tam do dziś jest eksponowany na 
dziedzińcu. Pocisk ten ma średnicę 790 mm i kołnierz 2x5 mm. Wyso
kość pocisku wynosi 2400 mm, a wewnętrzna średnica - 540 mm. Pocisk 
posiada gwint o długości 370 mm. Drugi 7-tonowy pocisk z czepcem bali
stycznym eksponowany jest w muzeum w Aberdeen w USA. Komendant 
poligonu artyleryjskiego w Darłówku Zachodnim ppłk Robert Böhm 
w swoich wspomnieniach napisanych po wojnie tak przedstawił organiza
cję jednostki i próby z „Dorą”:

Najpierw był sztab jednostki, której podlegał sztab baterii, a tej z ko
lei - obsada działa, odpowiedzialna za jego montowanie i działanie. 
Do niej przydzielone było specjalne komando inżynierów z firmy 
Krupp, w liczbie 20 osób. Do tego jeszcze była specjalna grupa ludzi 
zajmujących się obliczeniami danych po każdym strzale. Punkty ob
serwacyjne wyposażone były w najnowocześniejsze urządzenia pra
cujące w podczerwieni, bowiem na normalnych aparatach nie można 
było ustalić odległości strzałów. Nadzór techniczny ulokowany był 
w specjalnym wagonie, który ustawiono w pobliżu strzelnicy (Nitkow- 
ska-Węglarz 1998b: 6).

Podpułkownik Böhm był dowódcą liczącego 500 osób, specjalnie po
wołanego w dniu 8 stycznia 1942 roku, 672. Dywizjonu Artylerii Kolejo
wej (Schwere Arillerie Abtielung E-672). Dowódcą samej „Dory” miano
wano porucznika Knolla.
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, 6. „Dora" na froncie wschodnim

: W dniu 5 kwietnia 1942 roku Robert Böhm, komendant darłow-
i skiej jednostki, otrzymał od generała Haidera osobisty rozkaz Hitlera, 
nakazujący mu przewiezienie „Dory” na Krym, w celu zdobycia Sewa- 

I stopola.
Należy wspomnieć, że część wyższych dowódców bardzo sceptycznie 

J Zapatrywała się na sens operacyjnego użycia „Dory”. Generał Franz 
Haider, szef sztabu generalnego wojsk lądowych, w grudniu 1941 roku 
tak ocenił to działo: „Niezwykłe arcydzieło, ale bezużyteczne” (Skotnicki 
1993: 15). Opinia Hitlera była zupełnie inna. W roczniku ziomków dar- 
towskich Karl Reuter pisał, że (Reuter, Scheil 1986):

3 „Dora” była ulubionym dzieckiem Führera, bowiem wszystko co jej 
) dotyczyło, odbywało się na jego osobisty rozkaz: konstrukcja, produk

cja, pierwsze próby i użycie go pod Sewastopolem.

} Adolf Hitler dwukrotnie wizytował darłowski poligon artyleryjski 
(fot. 8). Po raz pierwszy był tu przez trzy dni pomiędzy 25 i 28 sierpnia 

' 1941 roku. Przybył wraz z Benito Mussolinim i feldmarszałkiem Wilhel
mem Keitlem. Fakt ten odnotował adiutant Hitlera Nicolaus von Below 
(Wojtkiewicz 1991). Drugi raz Hitler odwiedził darłowski poligon 19 mar
ca 1943 roku, kiedy to „Dorę” wycofano już spod Sewastopola. Fakt ten 

j. Uwieczniono na zdjęciach. W kronice filmowej (Adamczewski 2000) widać 
] Hitlera i ministra ds. uzbrojenia Alberta Speera w otoczeniu świty gene

rałów (m.in.: feldmarszałek Wilhelm Keitel, inspektor wojsk pancernych 
generał Heinz Guderian, feldmarszałek Wilhelm von Leeb) na tle „Gu- 
stava 2” (bliźniaka „Dory”). Obecni byli wówczas również Gustaw i Al
fred Krupp oraz hiszpańska komisja wojskowa. Pokazane jest tam rów
nież żelbetonowe ogrodzenie darłowskiego poligonu, wypełnione w górnej 
części deskami. Urządzono pokazowe strzelanie z „Gustava 2”. O wizycie 
Adolfa Hitlera na poligonie największych armat w Darłówku pisze w 
swoich wspomnieniach nowo zatrudniona jego sekretarka, panna Traudl 
Hums, która przybyła tu specjalnym pociągiem, towarzysząc Führerowi 
ty podróży z „Wilczego Szańca” koło Rastenburga (Kętrzyn) do Berlina. 
Hitler przybył na zaproszenie Alberta Speera - ministra Rzeszy ds. 
Uzbrojenia i amunicji. Darłowski poligon artyleryjski był dość często wi
zytowany przez marszałka Rzeszy Hermana Goeringa, admirała Ericha 
Haedera, marszałków Keitela i Rundstedta.

Chrztem bojowym „Dory” był udział w krymskiej operacji „Storfang”. 
Zaplanowano ją na czerwiec 1942 roku. Operacja miała doprowadzić do 
zdobycia Sewastopola przez oddziały 11. Armii dowodzonej przez gene
rała Mansteina (Walkiewicz 1993). Oblężona twierdza sewastopolska



broniła się przez 250 dni. Przed szturmem 11. Armia niemiecka i rumuń
ski korpus górski otrzymali szczególnie silne wzmocnienie artyleryjskie - 
2045 dział i moździerzy. W tej liczbie: 670 dział potowych i oblężniczych, 
655 dział przeciwpancernych, 720 moździerzy oraz największe działo 
świata - „Dorę”. Według Hitlera „Dora” miała w planowanym szturmie 
odegrać istotną rolę. Od połowy kwietnia 1942 roku w odstępach jedno
dniowych wyruszały z Darłowa transporty kolejowe z rozmontowaną 
„Dorą”, urządzeniami pomocniczymi, suwnicami i obsługą. „Dorę” zała
dowano na pięć pociągów. Pierwszy składał się z 43 wagonów i miał dłu
gość 539 m, drugi składał się z 16 wagonów i miał długość 309 m. Cały 
transport liczył 106 wagonów i miał długość 1653 m. Pociągi jechały tra
są: Darłowo - Sławno - Gdynia - Bydgoszcz - Kraków - Lwów - Dnie- 
propietrowsk - Melitopol - Symferopol. Transporty dotarły do Symfero
pola na Krymie pod koniec kwietnia 1942 roku. Żołnierze 672. Dywizjonu 
pod dowództwem ppłk Bóhma ostro wzięli się do pracy. Stanowisko 
ogniowe wybrał Böhm o 2 km na południe od miejscowości Bachczysaraj. 
Działo zamontowano na wzgórzu nieopodal pałacu chana z początku XVI 
wieku, ze słynną fontanną łez. Pomiędzy „Dorą” a odległym o 25 km ob
szarem rosyjskich umocnień rozciągały się pozycje rumuńskiej 18. Dywi
zji. Do pomocy w zorganizowaniu stanowiska ogniowego dowieziono około 
1500 mężczyzn z okupowanych krajów. Budową torów i montażem „Do
ry” zajęło się również tysiąc pracowników „Organizacji Todta”, podod
dział saperów kolejowych i specjaliści z zakładów Kruppa. Ochronę sta-

Fot. 8. Adolf Hitler zwiedza poligon w Darłówku
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łowiska montażu działa zapewniały: wzmocniony do 400 ludzi dywizjon 
Przeciwlotniczy, dwie rumuńskie kompanie wartownicze (liczące 300 lu
dzi), 40-osobowy pluton żandarmerii wojskowej i 30-osobowy pluton 
Przewodników ze specjalnie szkolonymi do zwalczania sabotażu psami 
(Skotnicki 1993). Cały teren otoczono zaporami z drutu kolczastego, 
a samo stanowisko zabezpieczono siatkami maskującymi. W celu zmyle
nia radzieckiego lotnictwa rozpoznawczego 4,6 km na zachód od praw
dziwego stanowiska wybudowano stanowisko pozorowane. Należy pod
kreślić, że łącznie z personelem myśliwców Luftwaffe i eskadry 
zajmującej się obserwacją, przygotowanie „Dory” do strzelania wyma
gało wysiłku około 4 tys. ludzi.

Fot. 9. Montaż lufy „Dory”; na drugim planie mur osłonowy

W dniu 26 maja zaczęto ustawiać i montować działo na torach strzel
niczych (por. fot. 9). Ta operacja trwała trzy dni. Prace związane z przy
gotowaniem stanowiska ogniowego łącznie zajęły prawie cztery tygodnie. 
W dniu 5 czerwca 1942 roku o godz. 535 wystrzelono w kierunku koszar 
rosyjskich pierwszy granat ppanc. Kolejnych osiem pocisków wystrzelono 
W kierunku baterii nadbrzeżnej nr 30. Bateria ta, nazywana przez Niem
ców Fort Maxim Gorki I, uzbrojona była w cztery działa kalibru 305 mm 
i razem z bliźniaczą baterią nr 35 stanowiła istotny element radzieckiej 
obrony. Mimo że obłoki dymu sięgały wysokości 160 m, nie udało się 
zniszczyć ani jednego działa kal. 305 mm. Bardziej skuteczne okazały się
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moździerze kalibru 600 mm. „Dora” miała stanowczo za duży rozrzut. 
O ile siódmy pocisk trafił w cel, to ósmy upadł o 170 m, a dziewiąty o 660 m 
za daleko! Z kolejnych siedmiu pocisków wystrzelonych 5 czerwca do For
tu Stalina tylko jeden trafił w cel. W dniu następnym strzelano do Fortu 
Mołotowa i znów z siedmiu wystrzelonych pocisków żaden z nich nie tra
fił w cel. Po zmianie celu granaty „Dory” zniszczyły składy amunicji 
umieszczone 30 m pod ziemią. W ciągu trzech dni wystrzelono 39 poci
sków. Z ostatnich 10 pocisków pięć wystrzelono 11 czerwca do Fortu Sy
beria. Trzy z nich trafiły w cel. Ostatnie granaty ppanc wystrzelono 17 
czerwca. Dopiero 25 czerwca dostarczono pięć nowych granatów burzą
cych. Na nowo przeprowadzono strzelania próbne przy zwiększonej pręd
kości początkowej, cztery granaty wystrzelono w morze i po sporządzeniu 
nowej tabeli strzelań jeden pocisk wystrzelono na Sewastopol. Po jego 
wystrzale zaobserwowano chmurę dymu o szerokości 200 m i wysokości 
350 m. Wraz z kończącymi się walkami o Sewastopol i zajęciu go przez 
Niemców 2 lipca przystąpiono do demontażu działa. Fachowcy uważają, 
że w stosunku do zaangażowanych środków w przygotowaniach i ostrzale 
Sewastopolu przez „Dorę” z odległości 30 km uzyskano niewielkie rezul
taty. Następnym zadaniem bojowym dla 672. Dywizjonu miał być ostrzał 
Leningradu. Gdy „Dora” dotarła pod Leningrad zmieniła się sytuacja na 
froncie. Ponieważ obawiano się, by w wypadku nowego radzieckiego ude
rzenia „Dora” nie została zniszczona lub dostała się w ręce wroga, 20 
listopada dowództwo dywizjonu otrzymało rozkaz o wycofaniu armaty do 
Darłowa.

Gdy „Dora” ostrzeliwała forty Sewastopola, w zakładach Kruppa 
w Eisenach zakończono produkcję drugiego działa kalibru 800 mm. 
Otrzymało ono imię „Schwerer Gustav 2” („Ciężki Gustaw II”) (Skot
nicki 1993). Próbny strzał oddano z niego w dniu 8 czerwca na poligonie 
w Hillerleben. „Gustav 2” trafił do Darłowa w lutym 1943 roku, gdzie 
rozpoczęto z niego próbne strzelanie, ale nigdy nie został użyty w boju. 
W związku z nikłymi rezultatami ostrzeliwania Sewastopola i brakiem 
następnych celów, powstał problem, czy kontynuować budowę trzeciego 
działa. Część wojskowych dążyła do wstrzymania budowy trzeciego dzia
ła, ale ich starania skutecznie były torpedowane przez Naczelne Dowódz
two Sił Zbrojnych, na które nacisk wywierał koncern Alfreda i Gustawa 
Kruppa. Co prawda pierwsze działo („Dora”) zostało przekazana wojsku 
bezpłatnie jako dar Gustawa Kruppa, ale za każdy następny egzemplarz 
koncern miał otrzymać po 7 min RM.

W dniu 19 marca 1943 roku w drodze z Kętrzyna (Ratsenburg) spe
cjalny pociąg wjechał na stację w Darłowie, a następnie na poligon 
w Darłówku. Führer przybył tu na zaproszenie ministra Rzeszy ds. 
uzbrojenia - Alberta Speera (Adamczewski 2000). Wraz z nim przybyła
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" kronika filmowa Die Deutsche Wochenschau. Demonstrowano Hitlerowi 
1 1 generalicji strzelanie ze „Schwerer Gustava 2” oraz pokazywano nowe 
' c2ołgi i działa samobieżne. Był tam wtedy również Ferdinand Porsch - 
i twórca czołgu „Tygrys” i działa samobieżnego „Ferdynand”. Hitler nie- 
; Czuły na racjonalne argumenty w maju 1943 roku polecił ukończyć budo- 
i trzeciego działa. Nazwano je „Langer Gustav” („Długi Gustaw”). 

. Przeciwieństwie do dwóch poprzednich miało ono mieć kaliber 520 mm 
1 lufę długości 43 m. Szukając nowych celi dla gigantycznych dział, my- 

( slano o ostrzeliwaniu południowych wybrzeży Anglii. Planowane nowe 
- stanowiska ogniowe miały znajdować się na przylądku Kap Griz-Nez.

pracowano nad zwiększeniem donośności dział i doskonalszych pocisków 
1 z dodatkowym napędem rakietowym. Budowa trzeciego działa nie została 
> ^statecznie zakończona. „Długi Gustaw” legł w gruzach jednej z hal fa- 
1 rycznych zakładów Kruppa zbombardowanej 27 lutego 1943 roku.
’ Informacje o obu działach kalibru 800 mm pod koniec wojny są bardzo 

skąpe. Nie są sprawdzone pogłoski o użyciu gigantycznych armat 
w ostrzeliwaniu Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego. Jedno 
z dział na pewno, a drugie prawdopodobnie przebywało w Darłowie do 

1 stycznia 1945 roku. Tu pułkownik Heims otrzymał rozkaz zniszczenia 
Poligonu i wysłania gigantycznych dział w głąb Niemiec. Dla obu dział 
rozpoczęła się podróż na południe Niemiec. W kwietniu 1945 roku wysa
dzono oba działa w powietrze. „Dora” zakończyła swój żywot w Ober- 
Lichtenau, a „Gustav 2 w Metzenhof koło Grafenwöhr (Nitkowska- 
Węglarz 1998b) w dniu 19 kwietnia 1945 roku. Dokumentacja gigantycz
nych dział dostała się w ręce Anglików, którzy zajęli zakłady Kruppa, 
karłowski poligon przejęła Armia Radziecka 7 marca 1945 roku. Rosjanie 
Przebywali tam do 17 marca 1948 roku. W pierwszych latach po wojnie 
Wywieźli do ZSRR wiele armat i pocisków. Po opuszczeniu poligonu pozo
stawili nam pięć dział francuskich kalibru 194 mm, wzór z 1878 roku, 
Ukanaście luf armatnich wielkich kalibrów oraz trochę amunicji różnych 

kalibrów i różnych wzorów od 75 do 380 mm. Po przejęciu tych terenów 
Przez Wojsko Polskie utworzono tu Dywizjon Artylerii Kolejowej (Wal- 
iewicz 1993). Rozlokował się on w koszarach byłego niemieckiego poli

gonu doświadczalnego artylerii kolejowej. Na całość ówczesnego darłow- 
iego garnizonu składały się 22 budynki mieszkalne i gospodarcze oraz 

djagazyny amunicyjne z siecią torów i urządzeniami przeładunkowymi. 
•Magazyny przystosowane były do przechowywania amunicji najcięższych 
kalibrów. W jednym z tych magazynów złożono zebraną amunicję po
cząwszy od nabojów o kalibrze 75 mm typu francuskiego do pocisków 
kalibru 380 mm typu niemieckiego (Zieliński 1980). Znajdowało się tam 
również kilkanaście armatnich luf najcięższych kalibrów starego typu 
rancuskiego i nowoczesnych luf niemieckich kalibrów dochodzących do
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840 mm. Pozostało także kilka walcy stalowych do wyrobu luf i dźwig 
o nośności 150 ton. W przeciągu trzech tygodni marynarze uruchomili 
nieczynną instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dowódca 
Dywizjonu Artylerii Kolejowej przedstawił szefowi sztabu Marynarki 
Wojennej konieczność naprawienia bocznicy kolejowej i mostu w Darło
wie oraz hali artyleryjskiej na poligonie.

n
i
o
V

7. Artyleria nadbrzeżna, bunkry i schrony

W Darlówku Zachodnim, wzdłuż wybrzeża na wydmach i pod 
wydmami, ciągnie się sieć schronów, bunkrów i stanowisk artylerii nad
brzeżnej i przeciwlotniczej, częściowo połączonych podziemnymi tunelami 
i korytarzami. Schrony są obecnie wykorzystywane głównie na magazy
ny, w których znajdują się płody rolne i towary wymagające przechowy
wania w niższej temperaturze. Część schronów i bunkrów jest otwarta' 
Natomiast stanowiska artylerii przeciwlotniczej do strzelania okrężnego 
miały działobitnie o średnicy do 10 m i były połączone z podziemnymi 
bunkrami, dochodzącymi do dwóch pięter w głąb. Zasypuje je piasek 
morski i zarasta trawa, a nawet kosodrzewina. Największe ich zgroma
dzenie znajduje się w Darlówku Zachodnim wzdłuż ulic: Rybackiej, Hel
skiej i Zwycięstwa. Pobudowane na przełomie lat 30. i 40. XX wieku słu
żyły do obrony wybrzeża i poligonu zarówno od strony morza, jak i 2 
powietrza. Wybudowane na kilkunastometrowej wysokości wydmach 
stanowiska dla dział były niewidoczne od strony morza. Natomiast kano- 
nierzy i obserwatorzy mieli szerokie pole widzenia zarówno na morze, jak 
i na wybrzeże w kierunku Dąbek i Jarosławca. Niektóre podziemne 
schrony miały pomieszczenia magazynujące pociski. Wyposażone były 
one w pionowe windy jeżdżące w głąb na prawie 5 m. Jedno ze stanowisk 
ma aż 11 kieszeni amunicyjnych. Poza tym znajdowały się na tym tere
nie: elektrownia z agregatami prądotwórczymi, własne ujęcie wody, sy
pialnie, kuchnia, kotłownia, a nawet ubikacje mające pięć pisuarów. 
Schrony miały własny system wentylacyjny dla załogi, z możliwością za
mknięcia w przypadku zagrożenia gazami bojowymi. Pomiędzy schrona
mi i stanowiskami ogniowymi a dowództwem istniał system łączności, 
o czym świadczą pozostałości kabli. Ponad bunkry i schrony wystają ko
miny wentylacyjne. Każdy z nich wyposażony jest w „syfon przeciwgra- 
natny”. Są to kolanowe konstrukcje, które zapobiegają wpadaniu granatów 
do wnętrza. Na zewnętrznych ścianach pionowych znajdują się ocynkowa
ne metodą ogniową kratki wentylacyjne. Schrony były przystosowane do 
obrony przez załogę nawet przez kilka tygodni. Znawcy twierdzą, że znaj
dowały się tu podobnie, jak w Ustce, działa kalibru 88 i 105 mm (Czo-

l
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Snyk, Sowińska 2002). Na wydmach stoi jeszcze betonowa wieża obser
wacyjna, która obecnie służy do badań meteorologicznych. W czasie woj
ny kontrolowano i obserwowano z niej zarówno próbne strzelania, 
jak również wody morskie pomiędzy Darłowem a Bornholmem odległym
0 95 km. Działa dużego kalibru zamontowane na bornholmskim Dueodde 
Wraz z działami zamontowanymi w Darłowie kontrolowały prawie 100- 
-kilometrowy pas wody pomiędzy nimi i uniemożliwiały przepłynięcie 
tamtędy nieprzyjacielskich okrętów. Rozebrano natomiast wieżę służącą 
do nadawania i odbierania sygnałów radiowych, telefonicznych i telekso
wych. Wiele bunkrów i stanowisk artyleryjskich zostało zaminowanych
1 wysadzonych w powietrze. Pozostały po nich wielkie bryły betonu i żel
betonu. W Internecie4 znalazłem wiadomość, że w nocy z 14 na 15 wrześ
nia 1943 roku w rejonie Darłowa został zestrzelony do morza samolot 
bombowy Handley Page Halifax nr (JN 910) ze 138. Dywizjonu RAF, któ
ry dokonał zrzutu w okolicach Ostrowii Mazowieckiej. Samolotem dowo
dził porucznik Hart, a cała załoga (8 osób) zginęła.

Również na wydmach w Darłówku Wschodnim kilkanaście lat temu, 
gdy zimowe sztormy zniszczyły wydmę, ujawniły się okrężne, żelbetonowe 
stanowiska artyleryjskie oraz znacznie mniejsze schrony i tunele. Wszyst
kie one po kilku tygodniach pogrążyły się w nadmorskich grząskich pia
skach. Zestaw dwóch największych stanowisk armatnich wraz z podzie
miami idealnie nadaje się na muzeum militariów, połączonego z pubem. 
W pobliżu schronów jeszcze dziś można znaleźć laski prochu strzelniczego. 
W latach 50. do poniemieckich schronów dobudowano kilka schronów, ale 
są one znacznie gorzej wykonane i w znacznej części zasypane piaskiem. 
Wzdłuż wydm, na ich szczycie, przebiegały tory kolejki wąskotorowej, 
używane m.in. do transportu amunicji i zaopatrzenia. Tory biegły także 
Przez ustawiony na potężnych fundamentach plac do strzelań usytuowany 
Przy wydmach, tu gdzie obecnie znajduje się hotel „Nord”.
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Militärische Befestigungen während des II. Weltkrieges in 
Rügenwalde und der Versuchsplatz des grössten 
Eisenbahngeschützes der Welt

Zusammenfassung

Im Artikel stellen wir die Notwendigkeit einer architektonischen Untersu
chung der militärischen Befestigungen aus dem II. Weltkrieg vor. Im Text begrenzt 
sich der Autor hauptsächlich auf das Problem des Versuchsplatzes des grössten Ei'
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!enbahngeschützes in Rügenwaldermünde mit allen zur Verfügung gestandenen 
Gebäuden. Im Referat treten vor allem technische Angaben der Geschützes auf, die 
v°n der Firma Kruppe hergestellt und auf dem Truppenübungsplatz in Rügenwalde 
Singeschossen wurden. Das grösste Geschütz „Dora“ wog 1350 Tonnen und hatte ein 
Kaliber von 800 mm. Eingesetzt wurde diese gigantische Waffe im Kampf um Sewa

stopol. Der Autor des Referates schlägt vor, die Stellungen der Fliegerabwehr- 
Artillerie mit Mannschaftsunterkünften und Bunkern in den Dünen zu untersuchen, 
Sie zu inventarisieren und vielleicht für Touristen zugänglich zu machen.
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TABLICA I

Narożnik poligonu z murem grzebieniowym w Darłówku. 
Fot. L. Walkiewicz

Bunkier obserwacyjny w południowym murze. 
Fot. L. Walkiewicz



A. Przestrzeń pomiędzy 12-metrowymi filarami była wypełniona drewnianymi 
ramami. Fot. L. Walkiewicz



TABLICA III

Przestrzeń pomiędzy filarami wypełniona była ramami ze szkłem zbrojonym. 
Fot. L. Walkiewicz



TABLICA IV

A. Wnętrze jednej z trzech komór bunkra strzelniczego, dawniej wypełnianych 
torfem. Fot. L. Walkiewicz



4- Bunkier - tarcza do strzelań z dział kolejowych. Fot. L. Walkiewicz

Trzy bunkry - tarcze na plaży w Bobolinie. Fot. L. Walkiewicz

TABLICA V



TABLICA VI

B. Stanowisko artylerii przeciwlotniczej czy elektrownia spalinowa? 
Fot. L. Walkiewicz

A. Jeden z tajemniczych bunkrów na wydmie. Fot. L. Walkiewicz



TABLICA VII

4. Winda amunicyjna. Fot. L. Walkiewicz



A. Pocisk Dory kaliber 800 mm o wadze 7 ton. Fot. L. Walkiewicz



„Oczyszczanie" szeregów Polskiej
Partii Socjalistycznej
na terenie powiatu sławieńskiego

Marek Żukowski (Darłowo)

1. Powstanie i organizacja Polskiej Partii 
Socjalistycznej w powiecie sławieńskim

Polską Partię Socjalistyczną w powiecie sławieńskim zorganizo
wali osadnicy przybyli na te tereny w maju 1945 roku. Przyłączyli się do 
nich robotnicy przymusowi oraz jeńcy wojenni, decydujący się na związa
nie własnych losów z Ziemiami Odzyskanymi. Na teren powiatu przyje
chali członkowie PPS skierowani tutaj przez komitety wojewódzkie PPS 
W Poznaniu i Bydgoszczy (Żurawski 1994b: 336). W czerwcu Wojewódzki 
Komitet Robotniczy PPS w Koszalinie skierował do Sławna Tadeusza 
Karpa, powierzając mu zadanie zorganizowania struktur partii w powie
cie oraz na terenie miasta Sławno. Pod koniec tego miesiąca do PPS 
W Sławnie należało 15 osób.

12 września 1945 roku powołano tymczasowy powiatowy komitet PPS 
W Sławnie. Przewodniczącym wybrano zastępcę pełnomocnika rządu RP 
Ha obwód sławieński - Jakuba Kowalenko. Jego zastępcą został Tadeusz 
Koper, a sekretarzami Marian Kowalczyk i Erazm Bańkowski. W środo
wisku wiejskim aktywnie działały koła PPS we Wrześnicy oraz Naćmierzu.

Nieco inaczej zorganizowano Miejski Komitet PPS w Darłowie. W koń
cu sierpnia 1945 roku do PPS przystąpił nagabywany przez działaczy ze 
Sławna Stanisław Dulewicz. Poruczono mu zadanie utworzenia organiza
cji miejskiej. O przystąpieniu do PPS Dulewicz poinformował mieszkań
ców Darłowa podczas jednego z cotygodniowych zebrań lokalnej społecz
ności (Dulewicz 1970: 74). Zaapelował o przystąpienie do partii. 
W rezultacie do PPS przystąpiło wielu zebranych, m.in. uczestnicy re
wolucji z 1905 roku - Ignacy Jędrychowski i Stanisław Skórski. Jednakże
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liczba stu kilkudziesięciu osób podana przez S. Dulewicza wydaje się byc 
przesadzona. Wystarczyło to jednak do powołania koła miejskiego. D° 
udziału w zebraniu inauguracyjnym zaprosił delegatów powiatowych 
oraz przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Partii R°' 
botniczej i Stronnictwa Ludowego. Siedziba partii znajdowała się w pół
nocno-wschodnim narożniku Placu Kościuszki. Początkowo wybrano je 
dynie przewodniczącego oraz sekretarza. Pozostali członkowie Miejskieg0 
Komitetu dołączyli 9 sierpnia 1945 roku. Wiceprezesem został Stanisław 
Napierała, skarbnikiem Antoni Kawa. Komisję Rewizyjną tworzyli: Pa; 
weł Sikorski, Jadwiga Kwiatkowska i Mieczysław Śliwicki (Żukowski 
1989a: 4; Głowacki, Rybicki 1976: 119). W zebraniu uczestniczyło 20 
osób. Lepszą frekwencję odnotowano podczas następnego zebrania- 
Wzięło w nim udział 60 członków. Ponownie dokonano wyboru Komitetu 
Miejskiego. Wysłuchano także referatu na temat rozwoju pracy politycZ; 
nej i gospodarczej. Organizacja od początku borykała się z problemami 
finansowymi, organizacyjnymi i lokalowymi (Żukowski 1989b: 233).

20 października 1945 roku odbyło się pierwsze nadzwyczajne zebra
nie MK PPS w Darłowie. Tym razem nie trzeba było zachęcać członków 
do większej aktywności. Dyskusja była ożywiona, a temat wydawał sit 
niezwykle istotny. Otóż, Polska Partia Robotnicza bez porozumienia 
z Polską Partią Socjalistyczną, wspólnie ze Stronnictwem Demokratie2' 
nym, zorganizowała zebranie, podczas którego ustalono zasady udzia 11 j 
obu partii w radzie narodowej. PPS nic o tym nie wiedziała, a powołanie 
rad było dla niej jednym z głównych celów. Tymczasem od dłuższeg0 
okresu to właśnie socjaliści zabiegali o utworzenie organów samorządu- 
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Międzypartyjnej Komisji Porozu
miewawczej przedstawiciele partii wystąpili z propozycją powołania Ra J 
Doradczej o kompetencjach rady narodowej. Zebranie odbyło się 1 paz' 
dziernika 1945 roku, a z ramienia PPS uczestniczyli Stanisław Dulewk2 
oraz Stanisław Napierała1.

PPS posiadała silne wpływy wśród nauczycieli, kolejarzy, pracowni
ków administracji państwowej i gospodarczej, sklepikarzy, rzemieślni
ków, ale nie tylko. W lipcu 1947 roku do PPS na Pomorzu ZachodniU1 
należało 25 707 członków, z czego: 6817 to robotnicy, 4428 rzemieślnicy’ 
4558 pracownicy PKP i poczty, 7636 urzędnicy, 867 kupcy, 552 nauczy
ciele i 8325 chłopi (Rybicki 1963: 17).

Rozwój szeregów Polskiej Partii Socjalistycznej nastąpił w latać 
1946-1947. W styczniu 1947 roku do partii należało 1049 członków (Sy i

i AP Koszalin. Komitet Powiatowy PPR. Referat Organizacyjny. Protokoły Komisji 10 
rozumiewawczej. Darłowo 1945-1948, sygn. 5. Protokół pierwszego posiedzenia Między 

partyjnej Komisji Porozumiewawczej w Darłowie.
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zdek, Kołomejczyk 1965: 87). Na terenie Darłowa PPS posiadała koła 
m.in. w Nadleśnictwie, MO, Miejskiej Gazowni, PKP, Stoczni, PCH, Mły
nie Zamkowym, Hartwigu, SUM, Straży Pożarnej, Państwowym Urzę
dzie Zdrowia, Urzędzie Celnym, PSS, RN, Centrali Rybnej, Fabryce Pie
ców, Portowym Urzędzie Zdrowia. W późniejszym okresie komórka PPS 
funkcjonowała w Spółdzielni Pracy Drzewiarzy „Waryński”, a w Sławnie 
ßi.in. w PCH i Gazowni Miejskiej.

2. Od współpracy do walki

Kazimierz Kozłowski uważa, że stosunki pomiędzy PPR a PPS 
nigdy nie były szczere i otwarte. Ta z pozoru odkrywcza teza wydaje się 
być truizmem. Od początku istnienia obu partii na terenie Pomorza Za
chodniego (podobne wnioski odnieść można i do pozostałych obszarów 
kraju) widoczne były rozbieżności. Dotyczyły one rodowodu, tradycji, 
Wartości, składu personalnego. Już badacze w latach 50. i 60. dostrzegali, 
że w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej było sporo działaczy co 
najmniej niechętnie nastawionych do współpracy z PPR (Rybicki 1963: 
17). Rywalizacja dotyczyła najważniejszych dziedzin. Obie partie starały 
się o jak największe wpływy zarówno w samorządzie, jak i administracji 
Państwowej, sądzie, prokuraturze, organach bezpieczeństwa, urzędach 
i instytucjach. Walka o wpływy obejmowała administrację gospodarczą, 
organizacje społeczne, środki masowego przekazu.

Zaciśnięcie współpracy obu partii nastąpiło w drugiej połowie 1946 
roku. Po rezygnacji Polskiego Stronnictwa Ludowego z przystąpienia do 
Wspólnego Bloku Wyborczego zmienił się stosunek PPS do ludowców. 
hPS próbowała nie rezygnować ze współpracy ze zwolennikami Mikołaj
czyka, ale konfrontacyjny charakter referendum nie ułatwiał tego zada
nia. Jak słusznie zauważył Jakub Berman, Polska Partia Socjalistyczna 
Próbowała odgrywać rolę języczka u wagi między PSL a PPR (Torańska 
1989: 106). Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała po likwidacji PSL 
1 przejściu do PPS sympatyków tej partii. Na postawę socjalistów wpły
wała nieugięta postawa PPR, próbującej stworzyć jednolity front. Ten
dencja do porozumienia z socjalistami i jedności klasy robotniczej wi
doczna już była na VII Kongresie Komiternu w 1945 roku. Część 
działaczy PPR uznawała PPS za partię półopozycyjną, stwarzającą szan
sę wszystkim tym, którzy nie popierali PPR (Polak 1981: 164).

Referendum zmieniło układ sił. Przyniosło ono zwycięstwo nie tylko 
Wspólnemu Blokowi, ale przede wszystkim Polskiej Partii Robotniczej, 
która wzięła na siebie główny ciężar przygotowań, co oznaczało nie tylko 
akcję propagandową, szkoleniową, ale i fałszowanie wyborów oraz utrud
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nianie działalności przeciwnikom politycznym. Już wtedy widoczne było, 
że Polska Partia Robotnicza wybrała drogę stopniowego eliminowania 
przeciwników. W pierwszej kolejności zajęto się zwalczaniem zbrojnego 
podziemia, następnie nielegalnie funkcjonującej opozycji politycznej. Ko
lejnym celem stało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiele czynników 
wskazywało, że po nim następnym celem ataku stanie się Polska Partia 
Socjalistyczna, chociaż w okresie przedwyborczym organizowano zebra
nia Wspólnego Bloku Demokratycznego. Podczas zebrania 10 marca 1946 
roku w Darłowie wydano rezolucję, w której nawoływano do stworzenia 
jednego wspólnego bloku2. Powołano Powiatowy Komitet Obywatelski 
Głosowania Ludowego wraz z komisjami: propagandową, kolportażową, 
ogólną i kontrolną3. Wydał on 2000 sztuk odezwy.

16 listopada 1946 roku zawarto umowę z PPR o jednolitości działania 
i współpracy. W umowie określono zasady współpracy, zapowiadając 
w przyszłości zjednoczenie obu partii. Zasygnalizowano konieczność prze
zwyciężenia tendencji pojednawczych w stosunku do PSL. Leonard Bor- 
kowicz, podczas wspólnego posiedzenia KW PPR i WK PPS 26 paździer
nika 1946 roku, ostro skrytykował PPS, zarzucając: nieodpowiedni skład 
socjalny partii, niechęć WK PPS do wspólnych z PPR zebrań i dyskusji, 
przechodzenie do socjalistów członków PSL (Głowacki 1968: 31).

Doświadczenia z referendum wykorzystano podczas kampanii przed
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Organizowano specjalne zebrania 
i manifestacje. Jedno z nich odbyło się 7 stycznia 1947 roku w Darłowie4- 
W tym samym okresie uwidoczniły się zasadnicze rozbieżności między 
PPR a PPS, dotyczące tempa i charakteru rozbudowy gospodarczej kraju 
(Kersten 1989: 79). Socjaliści przeciwstawiali się nadmiernemu prefero
waniu rozwoju przemysłu ciężkiego. Zabiegali oni o rozwój działów słu
żących zaspakajaniu potrzeb ludności. Sformułowali odmienny model 
pojmowania własności środków produkcji. Dla PPS podstawową formą 
własności miała być nie własność państwowa, a spóldzielczo-samo- 
rządowa. Walczono o dwa modele socjalizmu: demokratyczny oparty na 
samorządności społeczeństwa, i autorytarny - w którym społeczeństwo 
było całkowicie podporządkowane władzy. Krystyna Kersten uznała bi
twę o handel zapoczątkowaną przez PPR za bitwę wydaną w rzeczywisto
ści Polskiej Partii Socjalistycznej.

2 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Referat Organizacyjny. Protokoły Komisji Porozu
miewawczej w Darłowie 1945-1948, sygn. 5. Protokół przedwyborczego zebrania zorgani
zowanego przez Blok Stronnictw Demokratycznych 10 marca 1946 roku.

3 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Sekcja Administracyjno-Samorządowa. Referen
dum i wybory do Sejmu Ustawodawczego 1946, sygn. 17. Uwagi o przygotowaniu referen
dum w powiecie Sławno H. Kamińskiej z 5 lipca 1946 roku.

4 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie, sygn. 5. Protokół z wiecu z 7 stycznia 1947 roku.
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PPR zaczęła rozmiękczać PPS od środka. Podobnie jak w wypadku 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, udało się wyodrębnić grupę działaczy 
określanych jako „lewicowych”, nie tylko przekonanych do współpracy 
z drugą partią robotniczą, ale także gotowych poprzeć ideę zjednoczenia. 
To przy ich udziale 1 marca 1947 roku odbyło się zebranie egzekutyw 
wojewódzkich obu partii, podczas którego postanowiono systematycznie 
organizować wspólne zebrania obu partii, zorganizować zjazd działaczy 
administracyjnych i gospodarczych obu partii, prowadzić wspólne akcje 
odczytowe i szkoleniowe (Głowacki 1968: 32).

Kwestia zachowania odrębności była jeszcze w tym okresie źródłem 
niepokoju większości działaczy PPS. Na II Wojewódzkiej Konferencji PPS 
w Szczecinie 15-16 czerwca 1947 roku pojawiły się głosy o konieczności 
zachowania odrębności ideologicznej i politycznej. W czasie narady aktywu 
obu partii powiatu koszalińskiego 24 sierpnia 1947 roku jeden z dyskutan
tów stwierdził, że dalsze istnienie obu partii leży w ich interesie.

Socjalistów niepokoiło usuwanie ich członków ze stanowisk kierowni
czych w urzędach i instytucjach. Zwracał na to uwagę WK PPS w spra
wozdaniu za marzec 1947 roku. Oceniono, że „(...) Akcja ta ma wyraźne 
cechy ofensywy na pozycję PPS”. Płaszczyzną rywalizacji stały się wpły
wy w radach narodowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych, 
spółdzielniach, Lidze Kobiet i innych organizacjach społecznych, a nawet 
klubach sportowych. Działacze PPR nie tolerowali przewagi PPS w żad
nej ze struktur. A tak, ich zdaniem, działo się w związkach zawodowych.

Do Polskiej Partii Socjalistycznej należał burmistrz Darłowa Stani
sław Dulewicz. Cieszył się on niekwestionowanym poparciem lokalnej 
społeczności. Ale i on posiadał przeciwników, nie szczędzących wysiłku, 
aby odwołać go ze stanowiska burmistrza. Donosy przesyłano do władz 
centralnych. Sugerowano w nich, że Dulewicz posiada nadmierne ilości 
mąki, którą zresztą w sposób niewłaściwy rozprowadza. Stawiane burmi
strzowi zarzuty spowodowała wysłanie do Darłowa kontrolerów. W wyni
ku przeprowadzonej lustracji 10 listopada 1945 roku starosta postanowił 
odwołać Dulewicza ze stanowiska burmistrza, nie podając zresztą pod
stawy prawnej i uzasadnienia swojej decyzji. Wywołało to niezadowolenie 
mieszkańców oraz ich protesty. Podjęli oni wysiłki, aby tak bardzo cenio
ny przez nich człowiek, mógł powrócić na zajmowane przez siebie stano
wisko. W okresie przejściowym władzę sprawował Piotr Paul (Żukowski 
1989b: 233). Stanowisko burmistrza nie zostało obsadzone, co dawało 
szansę zmiany decyzji starosty.

Przeciwnicy polityczni (i nie tylko) Dulewicza nie zaprzestali działal
ności. Utrudniali oni pracę włodarzowi Darłowa, starając się udowodnić, 
że to oni mieli rację. Na zmianę układu sił liczyli też działacze Polskiej 
Partii Robotniczej. Nie chcieli oni zrezygnować z ubiegania się o kiero
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wanie miastem. Wcześniej do KP PPR wpłynął inny donos na Dulewicza. 
Jego autor zarzucał burmistrzowi robienie prywatnych interesów 
w Darłowskiej Spółce Rybackiej5. Zapewne wszystko to miało wpływ na 
decyzję Dulewicza o rezygnacji ze stanowiska burmistrza Darłowa. 
W napisanym znacznie później pamiętniku Stanisław Dulewicz przed
stawił odmienną interpretację. Zwrócił uwagę na nadmierne obciążenie 
pracą, pogarszający się stan zdrowia oraz konieczność zajęcia się ro
dziną (Dulewicz 1970: 85). To miało zadecydować o złożeniu na ręce 
starosty, Józefa Czarneckiego, umotywowanego wniosku o odwołanie. 
Przekazanie urzędu miało nastąpić z dniem 1 stycznia 1947 roku, po 
wcześniejszym wykorzystaniu 6-tygodniowego urlopu. Pożegnanie pier
wszego polskiego burmistrza nastąpiło kilka dni wcześniej, bo 28 grud
nia 1946 roku. Nie zakończyło to kłopotów Dulewicza. Długo nie mógł 
on znaleźć pracy.

Wybór burmistrza Darłowa uwypuklił różnice interesów obu partii 
robotniczych. Polska Partia Socjalistyczna zgłosiła kandydaturę Święcą6. 
Radni dokonali wyboru. Nowy burmistrz nie rozpoczął urzędowania. Nie 
pozwolili na to działacze Polskiej Partii Robotniczej. Zarzucili oni prowa
dzącemu sesję przewodniczącemu manipulowanie obradami oraz naru
szenie procedury. Przedstawiciel PPS nie mógł więc objąć stanowiska, co 
umożliwiło PPR desygnowanie na wakujące stanowisko własnego działa
cza - Piotra Wachowiaka. W dniach 23-24 marca 1947 roku w burzliwej 
atmosferze odbyło się Walne Zebranie Członków Komitetu Miejskiego 
PPS w Darłowie (Żukowski 1989b: 236). Wybór Piotra Wachowiaka na 
stanowisko burmistrza uznali oni za akt samowoli starosty. Ich zdaniem 
nie było podstaw, aby nie uznać poprzedniej decyzji. Według nich działa
nie starosty było sprzeczne z obowiązującym prawem. Postanowili przeto 
wysłać do władz zwierzchnich specjalną delegację. Wizyta w Sławnie nie 
dała rezultatu. Starosta stwierdził, że nic nie wie o wyborze burmistrza. 
S. Dulewicz, S. Napierała i I. Jędrychowski pojechali do Szczecina, aby 
tam domagać się sprawiedliwości. Jak się okazało, Wachowiak zdołał 
zachować fotel burmistrza. Nowy burmistrz nie dążył wcale do pojedna
nia. 3 kwietnia 1947 roku zarzucił PPS prowadzenie działalności wywro
towej7. Podczas konferencji PPR i SL zaatakowano Radę Miejską uzna
jąc, że jest ona „niewiele warta”8. Nowy podział mandatów ustalono 7

5 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Wydział Przemysłowy. Sprawy własne i obce 1945- 
1948, sygn. 29. Doniesienie, s. 12.

6 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie, sygn. 5.
7 AP Koszalin. KM PPR w Darłowie. Protokoły walnych zebrań 1946-1948, sygn. 1-

Protokół z walnego zebrania KM PPR w Darłowie z 3 kwietnia 1947 roku.
s AP Koszalin. KP PPR w Sławnie, sygn. 5. Protokół z konferencji PPR i SL z 9 kwiet

nia 1947 roku.
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czerwca 1947 roku. Kierowanie działalnością Rady zamierzano powierzyć 
przedstawicielowi Polskiej Partii Robotniczej.

Działacze Polskiej Partii Robotniczej wszczęli kampanię przeciwko 
innemu działaczowi partii — Ludwikowi Dzierżanowskiemu. Pełnił on 
obowiązki przewodniczącego Komitetu Miejskiego PPS. Prosił macierzy
stą organizację o pomoc i obronę przed atakami9. Do zwalczania członków 
i sympatyków PPS wykorzystywano też organy bezpieczeństwa i pro
kuraturę. I tak na przykład na wniosek prokuratury wszczęto dochodze
nie w sprawie rzekomego wywozu z Darłowa mebli oraz silników 
z kutrów10 11.

Polska Partia Robotnicza nie mogła zaakceptować na stanowisku 
burmistrza Sławna Antoniego Łączyńskiego. Obowiązki swoje sprawował 
on od 21 czerwca 1945 roku (Żurawski 1994a: 318). Oceniono, że nie 
przejawiał on aktywności w czasie organizowania referendum11. W spra
wozdaniu KP PPR w Sławnie za luty 1948 roku stwierdzono, że „bolesne 
jest to, że Łączyński targuje się o mandaty”12. Burmistrza Sławna po
stanowiono odwołać dopiero w 1948 roku. Podczas posiedzenia między
partyjnej szóstki 15 listopada postanowiono powiązać zmianę władz 
z reorganizacją Miejskiej Rady Narodowej13. W Zarządzie Miasta prze
prowadzono kontrolę. Usterki i niedociągnięcia miały stanowić podstawę 
usunięcia Łączyńskiego. I to bez odszkodowania.

3. Przed zjednoczeniem

Totalitarny system nie akceptował odmienności i niezależności. 
Należało przy tym realizować wzorce wcielone wcześniej w Związku Ra
dzieckim. Po okresie współpracy doszło więc do konfrontacji współpracu
jących ze sobą wcześniej partii. Próba wyeliminowania Polskiej Partii 
Socjalistycznej wyeksponowała różnice występujące w samej PPR. Zda
niem wielu badaczy rozgrywka z Gomułką odwlekła wchłonięcie PPS

9 AP Koszalin. KM PPS w Darłowie. Korespondencja 1945-1948, sygn. 3. Pismo 
L. Dzierżanowskiego z 11 listopada 1947 roku.

10 Tamże. Pismo z 27 października 1947 roku.
11 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Sekcja Administracyjno-Samorządowa. Referen

dum i wybory do Sejmu Ustawodawczego 1946, sygn. 27. Uwagi o przygotowaniach refe
rendum w powiecie Sławno H. Kamińskiej z 5 lipca 1946 roku.

12 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Referat Organizacyjny. Sprawozdania i informacje 
Komitetu Powiatowego PPR w Sławnie 1945-1948, sygn. 4. Sprawozdanie KP PPR 
w Sławnie za luty 1948 roku.

13 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Wydział Organizacyjny. Protokoły posiedzeń Ko
misji Międzypartyjnej 1945-1948, sygn. 5. Protokół z posiedzenia szóstki międzypartyjnej 
z 15 listopada 1945 roku. (por. Żukowski 2002: 224).
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(Garlicki 1993: 23). Przełomowe okazały się obrady Rady Naczelnej PPS \ 
30 czerwca 1947 roku. Grupa z Cyrankiewiczem na czele zdecydowała się t 
na politykę stałych ustępstw (Lizak 1999: 163). Wyrażono zgodę na wery- 1 
fikację własnych szeregów członkowskich. Socjaliści przyłączyli się do j 
kampanii szkalującej sądzonych WRN-owców. Rada Naczelna PPS ; 
w uchwale stwierdziła:

Niezależnie od takich czy innych różnic w stosunkach między PPS 
i PPR jednolity front tych partii nie może być uważany za jedną 
z możliwych kombinacji politycznych, wśród których także obóz wro
gów klasowych odgrywałby rolę jakiegoś partnera. Droga PPS wiedzie 
tylko na lewo. Wróg jest tylko na prawo. Partner do współpracy znaj
duje się tylko po lewej stronie barykady14.

Komuniści liczyli, że na rozpoczynającym się 14 grudnia 1947 roku 
3-dniowym Kongresie PPS zapadną decyzję dotyczące połączenia PPR 
i PPS. Tak się nie stało. Za zjednoczeniem opowiedziało się zaledwie 
dwóch delegatów. Do organów partii RN i CKW wybrano głównie zwo
lenników autonomii. Zmiany w statucie wzmocniły pozycję sekretarza 
generalnego, którym był Józef Cyrankiewicz. Obrady Kongresu z niepo
kojem obserwowano w Moskwie. W styczniu 1948 roku przebywał tam 
wraz z delegacją rządową Józef Cyrankiewicz. Po powrocie do kraju za
czął on realizować politykę daleko odbiegającą od postanowień Kongresu. 
W rozgrywce o CUP Bobrowskiego nie poparła własna partia. Dymisja 
Bobrowskiego dowodziła, na jak duże ustępstwa jest gotowa Polska Par
tia Socjalistyczna. 22 marca 1948 roku postanowiono o wystąpieniu PPS 
z Komitetu Międzynarodowych Konferencji Socjalistycznych. 23 tego sa
mego miesiąca CKW uchwaliła rezolucję zalecającą przygotowania do 
zjazdu. Przystąpiono do czystek. Władze PPS opuścili m.in.: Obrączka, 
Wachowicz, Osóbka-Morawski. Były premier podczas wrześniowego po
siedzenia Rady Naczelnej PPS miał powiedzieć:

Wy żydowscy policjanci z ghetta! Przepowiadam wam ich los, który 
niebawem i was dotknie, jak nieubłaganie tamtych dotknął (Osóbka- 
-Morawski, Góral 1989: 52).
Zmiany objęły większość instancji wojewódzkich i powiatowych, 

a także komórek w dużych zakładach przemysłowych.
Przeprowadzano wspólne zebrania i szkolenia. Takie postanowienie 

podjęto 5 czerwca 1948 roku na zebraniu KW PPR oraz WK PPS (Gło
wacki 1968: 38). Na posiedzeniach Komisji Współpracy (Współdziałania)

14 Uchwała Rady Naczelnej PPS z 30 czerwca 1947 roku. „Przegląd Socjalistyczny”, 
1947, nr 7-8, s. 2.
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typowano budynki na siedziby, dyskutowano o sprawach personalnych, 
fti.in. o obsadzie egzekutyw. 6 grudnia 1948 roku podczas wspólnego ze
brania PPR i PPS uchwalono rezolucję, w której wyrażono przekonanie iż 
Jednolity front klasy robotniczej stanie się impulsem do wprowadzenia 
zmian oraz reform pogłębiających ustrój demokratyczny15. Organizowano 
zbiórkę pieniędzy na budowę domu zjednoczonych partii. Podejmowano 
czyny i zobowiązania produkcyjne. W pierwszej połowie maja 1948 roku 
Pracę rozpoczęła powołana przez KC PPR i CKW PPS komisja statutowa 
1 organizacyjna. W późniejszym okresie powołano komisję do opracowa
nia deklaracji ideowo-programowej (Syzdek 1968: 113-114).

W kwietniu 1948 roku decyzją WK PPS w Szczecinie powołano komi
saryczny PK PPS w Sławnie. Partią kierował nadal J. Kowalenko. Na 
jego zastępców wybrano: Antoniego Szymańskiego i Natalię Szymańską. 
I sekretarzem Powiatowego Komitetu został Czesław Zieleniewski16. Po 
Pim funkcję tę przejął H. Schmit (Żurawski 1994b: 336). Powody odejścia 
Zieleniewskiego nie są jasne. Ze sprawozdań PPR wynika, że wystąpiły 
dwie podstawowe przyczyny: Zieleniewski zaczął przeceniać swoje umie
jętności oraz rozpoczął walkę z pracownikami etatowymi PPS17. Argu
mentacja ta nabiera innego wymiaru, gdy weźmie się pod uwagę tryb 
Wyłonienia KP PPS. Rzeczywistą przyczyną odwołania sekretarza była 
niechęć Zieleniewskiego do zjednoczenia z PPR, a zarazem nadmierna 
samodzielność i niezależność, gdy oczekiwano od niego nie operatywno
ści, a ścisłego wykonywania poleceń. Tymczasem już wówczas KP PPR 
w Sławnie z nieukrywaną radością informował, że nowy skład władz po
wiatowych PPS przystąpił do czystek w partii, co oznaczało pozbycie się, 
Jak to określono, „prawicowego śmiecia”.

Przygotowania do zjednoczenia ruchu robotniczego rozpoczęto w 1947 
roku, a prace kontynuowano w roku następnym (Rybicki 1963: 20). Od
była się seria wspólnych posiedzeń KW PPR i WK PPS. Podczas zebrania 
W dniu 12 września 1947 roku przyjęto rezolucję, na podstawie której 
Postanowiono, raz w miesiącu odbywać wspólne zebrania kół PPR i PPS, 
organizować wspólne zebrania dyskusyjne dla aktywów partyjnych, do
prowadzić do współpracy na odcinku młodzieżowym. Postanowiono wyło
nić na wszystkich szczeblach komitety współdziałania w składzie sześciu

15 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie, sygn. 5. Protokół ze wspólnego zebrania PPR 
1 PPS 6 grudnia 1947 roku.

16 AP Koszalin. MK PPS w Darłowie. Korespondencja 1945-1948, sygn. 3. Pismo PK 
PPS w Sławnie z 30 kwietnia 1948 roku.

17 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Referat Organizacyjny. Sprawozdania i informacje 
komitetu Powiatowego PPR w Sławnie 1945-1948, sygn. 4. Sprawozdanie KP PPR 
'v Sławnie za maj 1948 roku.
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osób, po trzech przedstawicieli z każdej partii, do wykonania konkret
nych zadań.

Przygotowaniom scaleniowym towarzyszyła kampania propagando
wa. Opierano ją na szerzeniu nienawiści dla „oponentów” i „reformistów’ 
(Albert 1989: 578). Procesem zjednoczenia miało żyć całe polskie społe
czeństwo. Wydarzenia z kongresu trafić miały do każdego domu, zakładu 
przemysłowego i gospodarstwa rolnego. Komuniści liczyli na wyrazy po
parcia. Nie wystarczyły im rezolucje i pisma wysyłane do przywódców. 
Bardziej spektakularnym przedsięwzięciem miały być czyny społeczne 
podejmowane przez zakłady produkcyjne, instytucje i szkoły. Liczono też 
na wpłaty pieniędzy na budowę Centralnego Domu Partii. Przedwybor
czy entuzjazm mąciły tarcia występujące pomiędzy członkami obu partii. 
Nie obyło się bez rękoczynów, do których doszło w Darłowie pod koniec 
kwietnia 1947 roku18.

Uczestnikiem konferencji aktywu PPS w Szczecinie był Franciszek 
Chwalisz z Darłowa. Uczestniczył on następnie w serii zebrań w kołach 
PPS, nawołując do składania krytyki i samokrytyki. Jego zdaniem tylko 
w ten sposób można zmienić stosunek do partii i do linii marksizmu 
komunizmu19. Przewodniczący KM PPS Dzierżanowski odczytał artykuł 
z „Głosu Szczecińskiego” o zjednoczeniu obu partii robotniczych. Czytane 
fragmenty opatrywał własnym komentarzem. Podczas zebrania omówio
no także działalność członkini Polskiej Partii Robotniczej - krążącej po 
zakładzie, nagabującej ludzi, zachęcającej do szczerych i otwartych wy 
powiedzi, które następnie stanowiły podstawę doniesień przekazywanych 
władzom PPR.

Tempo zmian niepokoiło komunistów. 7 września 1948 roku na po
siedzeniu Sekretariatu KC PZPR stwierdzono, że PPS nie dokonała 
dotychczas pełnego przewartościowania swojej przeszłości, w związku 
z czym należy dokonać dogłębnej oceny polityki PPS (Kersten 1990: 397). 
Ostre naciski przyniosły spodziewany rezultat. Latem 1948 roku Polska 
Partia Socjalistyczna przeprowadziła reorganizację ogniw, dostosowując 
je do struktury Polskiej Partii Robotniczej (Kołomejczyk 1960: 66). A * 
następnych miesiącach kontynuowano proces samounicestwienia się par
tii. Zebrania PPS wywoływały znikome zainteresowanie, organizowano je 
rzadko, przy nikłej frekwencji. Uczestnicy niechętnie brali udział w dys
kusji, ograniczając się do wysłuchiwania referatów i wykonywania pole

18 AP Koszalin. KM PPR w Darłowie. Protokoły narad aktywu i zebrania sekretarzy 
kół 1947-1948, sygn. 3. Protokół z zebrania sekretarzy kół KM PPR w Darłowie 24 kwiet
nia 1948 roku. ,,

is AP Koszalin. KM PPS w Darłowie. Protokoły z zebrań kół 1948, sygn. 2. Protoko 
z zebrania organizacji przy fabryce mebli 14 października 1948 roku.



gOczy szczanie” szeregów Polskiej Partii Socjalistycznej na terenie powiatu sławieńskiego 187

ceń. Przeważały hasła rozpowszechniane przez prasę. Używano tych sa
mych sloganów i argumentów. Kowalenko próbował ratować sytuację, 
zwiększając liczbę kontroli i lustracji.

W Sławnie utworzono tymczasowy Komitet Zjednoczonej Partii. 
Przedstawicieli PPS dołączono do niego 4 listopada. Interesy socjalistów 
mieli reprezentować: Jakub Kowalenko, Henryk Schmit, Antoni Trzesz- 
czakowski, Marian Konieczny i Antoni Szymański. 14 listopada 1948 
roku odbyła się konferencja powiatowa PPR poświęcona zjednoczeniu 
ruchu robotniczego. Delegatami na Zjazd Zjednoczeniowy zostali: Jan 
Jałoszyński oraz Mikołaj Bogdan. Dnia następnego egzekutywa KP PPR 
w Sławnie postanowiła odwołać ze stanowiska sekretarza KM PPR 
w Darłowie, Nawrockiego20. Pod koniec listopada 1948 roku w darłow- 
skich kołach PPS odbyła się następna seria spotkań poświęconych zjed
noczeniu partii. Okolicznościowy referat wygłosił członek władz powiato
wych Henryk Szmidt21. Podobne spotkania odbywały się w pozostałych 
kołach działających na terenie sławieńskiego powiatu.

Połączenie organizacji młodzieżowych spowodowało zmniejszenie 
Wpływu PPS na młode pokolenie. ZMP znajdowało się pod kontrolą PPR. 
Z rad usunięto reprezentantów OMTUR. 18 października 1948 roku 
Wniosek o wycofanie swojego przedstawiciela z rady skierował do KM 
pPS w Darłowie przewodniczący ZMP Aleksander Januszkiewicz22.

4. Oczyszczanie szeregów partyjnych

Nowa partia, powstała w wyniku scalenia ruchu robotniczego, 
miała być nie tylko zjednoczona, ale i wolna od dotychczasowych człon
ków, uznanych za niepewnych, chwiejnych, którym zarzucano zbytnią 
samodzielność, „złe pochodzenie”, koligacje rodzinne. Nie wahano się też 
Przed wydaleniem ludzi nieufnych do wprowadzanych w Polsce zmian 
ustrojowych, propagujących tradycje Polskiej Partii Socjalistycznej 
z okresu międzywojnia, krytycznie oceniających działalność Polskiej Par
tii Robotniczej, jej przywódców. Partię musieli opuścić wszyscy przeciw- 
uicy zjednoczenia (Rybicki 1963: 20). Cyrankiewicz na posiedzeniu Rady 
Naczelnej PPS 18—22 września 1948 roku lansował hasło zjednoczenia 
Przez walkę z „prawicą” w partii (Albert 1989: 578). Przyczyną wydalenia

20 AP Koszalin. KP PPR w Sławnie. Wydział Organizacyjny. Protokoły z posiedzeń eg
zekutywy KP PPR w Sławnie 1946-1948, sygn. 3. Protokół z 22 listopada 1948 roku.

21 AP Koszalin. KM PPS w Darłowie, sygn. 2. Protokoły z zebrań kół PPS w Darłowie.
22 AP Koszalin. KM PPS w Darłowie, sygn. 3. Korespondencja 1945-1948, sygn. 3. Pi

smo przewodniczącego ZMP w Darłowie z 18 października 1948 roku.
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mógł być też zbyt duży majątek, wykazywana przez członka aktywność j I 
gospodarcza. Niezwykle ciekawego materiału dostarczała komisji prze I 
szłość członków - nie tylko ta rzeczywista, ale i domniemana. Do sfor- , I 
mułowania zarzutu wystarczył donos, relacja domniemanych świadków, I 
którzy chcieli pozbyć się w ten sposób przeciwnika lub też zmuszeni ZO' I 
stali do złożenia fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy bezpieczeń' I 
stwa, albo też lokalnych polityków. Nie obyło się także bez zwyczajnych I 
nieporozumień i pomyłek. Oczywiście, w wyniku oczyszczania szeregów I 
partyjnych legitymacje partyjne utracili też tzw. „martwi członkowie’, I 
nie wykazujący aktywności, oraz ludzie nadużywający alkoholu, trudnią I 
cy się paserstwem, którym zarzucano kradzież, wyłudzenie pieniędzy.

Ciekawe sugestie dotyczące „oczyszczania” przekazał w rozmowie 
z Arkadiuszem Góralem Edward Osóbka-Morawski. Sugeruje on, ze 
agenci UB przez dłuższy czas penetrowali środowisko PPS, przyglądając 
się postawie członków. W odpowiednim czasie, za pośrednictwem 
dostarczyli oni Cyrankiewiczowi listę kandydatów do „wykluczenia 
przed zjednoczeniem (Osóbka-Morawski, Góral 1989: 47). Długotrwale 
przygotowywanie list spowodowało, że znalazły się na niej osoby już nie j 
żyjące, które zamierzano wykluczyć z partii. W sprawie zjednoczenia si<? 
PPS z PPR oraz sytuacji po wyborach w 1947 roku mieli się indywidua^ 
nie dogadać Bierut i Gomułka z Cyrankiewiczem, który nie złożył w tej 
sprawie żadnego sprawozdania władzom. Aby zatuszować prawdziwe 
intencje, kolportowano informację dotyczącą prowadzenia przez Cyran' 
kiewicza wielkiej gry, której celem miało być wyjście PPS z impasu.

Zdaniem Jerzego Eislera weryfikacja prowadzona w Polskiej Parta 
Socjalistycznej miała charakter „politycznej czystki (Eisler 1992. 39 
Liczba członków spadła z 711347 w grudniu 1947 roku do 597 51& 
w przededniu połączenia. Andrzej Paczkowski ocenia, że z PPS usunięto 
lub odeszło około 82 tys. członków, co miało stanowić 13% (Paczkowski 
1998: 222). Z partii socjalistycznej usuwano działaczy decydujących o jeJ 
obliczu, podczas gdy z PPR jedynie „element klasowo obcy”. Do 12 grud' 
nia 1948 roku na terenie Pomorza Zachodniego usunięto 4674 członkoW, 
a więc 16%, co było wskaźnikiem wyższym od średniej krajowej (Polak 
1981: 188). Wśród nich znajdowało się: 674 robotników, 1136 chłopów- 
263 rzemieślników, 1 959 pracowników umysłowych, 65 przedstawicieli 
wolnych zawodów, 263 kupców (Głowacki 1968: 40).

Termin przeprowadzenia „czystki” zmieniano kilkakrotnie, co stano' 
wiło zresztą jeden z podstawowych zarzutów formułowanych przez dzia' 
łączy PPR w stosunku do Polskiej Partii Socjalistycznej. Pierwszy ternu11 
wyznaczono na 30 czerwca 1947 roku, a następny na wiosnę 1948 roku 
(Syzdek 1968: 113). Tak ważną dla dalszych losów partii sprawą zajmO' 
wały się Komisje Weryfikacyjne. W Sławnie powołano Powiatową Korni'
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sję Weryfikacyjną, której jednym z najbardziej aktywnych członków był 
A. Szymański23. W pierwszej kolejności Komisja przestudiowała ankiety 
członków KM oraz pełnomocników. 24 listopada 1948 roku PK PPS 
w Sławnie wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji do uspraw
nienia akcji oczyszczania szeregów partyjnych oraz Komisję Odwoławczą.

Od czerwca do listopada 1948 roku straty Polskiej Partii Socjalistycz
nej w powiecie sławieńskim wyniosły 264 członków. Jakie były rzeczywi
ste ubytki? Trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Informa
cje są sprzeczne, a zachowana dokumentacja cząstkowa, co nie pozwala 
na przeprowadzenie wiarygodnych badań. Warto jednak pamiętać, że w 
styczniu 1948 roku PPS zrzeszała w powiecie 1480 członków, podczas gdy 
w momencie zjednoczenia rodowód socjalistyczny posiadały 464 osoby 
mniej. Z całą pewnością nie wszystkich objęła „czystka”. Niektórzy sami 
zrezygnowali z kontynuowania działalności politycznej; inni przeszli do 
PPR.

W połowie listopada usunięto 67 członków i kandydatów. Z partii wy
kluczono trzech członków, do grupy członków nie przesunięto czternastu 
kandydatów. Wyrzucono czołowych działaczy: urzędników, kupców, rze
mieślników, ludzi, którzy tworzyli PPS w Darłowie, Sławnie, na wsiach 
oraz zakładach pracy i decydowali o jego obliczu w najtrudniejszym okre
sie. Skreślając ich z list członkowskich, nie cofano się i przed najbardziej 
podłymi i kłamliwymi zarzutami, obwiniając np. jednego z włodarzy mia
sta o sympatyzowanie w czasie okupacji z ruchem hitlerowskim, a innego 
członka o kolaborację z Niemcami, uprawienie lichwy, wyzysk ludzi pra
cy, dwulicowość, oportunizm, niepewność ideową. Nie poprzestawano 
zresztą na pojedynczych zarzutach. Decyzja musiała być znacznie lepiej 
umotywowana tak, aby nikt nie był w stanie podważyć jej wiarygodności. 
Jednemu z członków PPS zarzucano pracę w „Dwójce”, innemu kierowa
nie więzieniem, pracę w granatowej policji, kolejnemu działanie w czasie 
II wojny światowej na szkodę obywateli Polski. Czesław Lewandowski 
z Polanowa oskarżony był o współpracę i tworzenie struktur Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Jan Kazimierczak z Wrześnicy uznany został za 
bliskiego współpracownika Przetacznika.

Polska Partia Socjalistyczna w Sławnie we wrześniu 1948 roku utra
ciła w ten sposób co najmniej 67 osób. Oficjalnie przyjęto, że z powodu 
odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego partię opuściło 17 osób, za 
„element obcy” uznano 25 członków24. Oficjalną decyzję w tych sprawach

23 AP Koszalin. KM PPS w Darłowie. Korespondencja 1945—1948, sygn. 3. Pismo Ko
mitetu Weryfikacyjnego przy PK PPS w Sławnie z 5 grudnia 1947 roku.

24 AP Koszalin. KP PPS w Sławnie. Wyciągi z protokołów plenarnego posiedzenia KW 
PPS w Szczecinie dotyczących usunięcia z partii, sygn. 3.
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podejmował Wojewódzki Komitet PPS, na wniosek struktur powiato
wych. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni. Było ich 60, podczas 
gdy kobiet zaledwie siedem. Dwie usunięto z partii wraz z mężami. Geo
grafia „czyszczenia” szeregów Polskiej Partii Socjalistycznej wskazuje, że 
największą nieufność wzbudzało środowisko miejskie. Z PPS usunięto 21 
mieszkańców Darłowa, 17 Sławna, 14 Polanowa. Na wsiach największy 
uszczerbek odnotowano we Wrześnicy, skąd wykluczono pięciu członków, 
w Żydowie dwóch członków. Po jednej osobie usunięto w Postominie, Ma
szewie, Wiekowie, Noskowie, Chudaczewie, Jacinkach. Rozpatrywana 
grupę nie stanowili tylko zwykli członkowie partii. Pozbywano się także 
ludzi, pełniących niegdyś w partii odpowiedzialne funkcje, m.in. byłych 
członków Komitetu Powiatowego, skarbników Komitetów Gminnych, 
sekretarzy Komitetów Gminnych, instruktorów wiejskich, byłych prze
wodniczących. Legitymację partyjną utracił przewodniczący Gminnego 
Komitetu we Wrześnicy — Tadeusz Łapczuk.

Niezwykle ciekawa jest lista zawodów wykonywanych przez usunięte 
z partii osoby. Dla decydentów zamożność była równoznaczna z „obca 
Masowością”. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej powinien być naj
chętniej robotnikiem, a jeżeli nie, to nauczycielem, drobnym rzemieślni
kiem. W powiecie sławieńskim PPS pozbyła się pięciu restauratorów, 
siedmiu sklepikarzy, siedmiu rzeźników, trzech właścicieli drogerii, jed
nego właściciela paszteciarni, jedenastu właścicieli większych gospo
darstw. Warto przytoczyć chociaż część nazwisk ludzi, którzy w trudny® 
okresie powojennym nie szczędząc sił i pieniędzy starali się ułatwić życic 
osadnikom, i którzy do dnia dzisiejszego stali się symbolem gospodarno
ści. Zdaniem Komisji niegodny należenia do Polskiej Partii Socjalistycz
nej był darłowski restaurator Jan Podsiadt, właściciel drogerii Stanisław 
Ebel, rzeźnik Leon Kulpiński, restaurator Włodzimierz Podsiadt, restau
rator Ignacy Jędrychowski, kupiec Jan Śpiewak. W Sławnie z socjali
styczną partią pożegnali się m.in.: rzeźnik Henryk Jesionek, jego koledzy 
po fachu Władysław Drągowski i Wincenty Kowalski, kupiec Franciszek 
Meyza, rzeźnik Stefan Król, restaurator Stanisław Karp, właściciel roz
lewni piwa Władysław Grochowski. Równie okazale wyglądała lista 
przedstawicieli inteligencji. Znalazło się na niej aż 13 urzędników, nadleś
niczy Nadleśnictwa w Starym Krakowie, mieszkający w Darłowie, adm|' 
nistrator majątku Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Bezpartyj
nym stał się wójt z Polanowa Franciszek Kowalski, sekretarz gminy Sta
nisław Wojtuń. Stanisławę Łączyńską uznano za osobę wrogo odnosząca, 
się do nowej socjalistycznej rzeczywistości. Nadleśniczy Antoni Bardecki 
podejrzany był o prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie. Z PPS usunięto 
m.in.: Pawła Hinza, Feliksa Maćkowiaka, Witolda Ebla za wrogi stosu
nek do ZSRR, Leona Lewczuka, Stanisława Dulewicza.
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Pierwszy burmistrz Darłowa urodził się w 1893 roku w Słomnikach 
(Żukowski 1996: 3). Przez wiele lat pracował jako nauczyciel. W maju 
1944 roku wraz z dwiema dorosłymi córkami oraz synem trafił na roboty 
przymusowe do Darłowa. Pracował w gospodarstwie rolnym. W rodzinne 
strony już nie powrócił. W Darłowie początkowo zatrzymał się z inspiracji 
sowieckiego komendanta, pomagając mu jako tłumacz. Po pewnym czasie 
został burmistrzem Darłowa. Zasłynął jako dobry organizator. Nie szczę
dził sił i czasu, aby miasto jak najszybciej odzyskało swoje walory, 
a ludzie mogli tutaj godziwie żyć. Zajął się zabezpieczeniem zamku i jego 
zbiorów, powołał pierwszy posterunek milicji, starał się zabezpieczyć ład, 
spokój i bezpieczeństwo. Zajmował się uruchamianiem przemysłu i han
dlu. Dbał o rozwój kultury i oświaty. Nie były to wystarczające zasługi, 
aby pozostać w Polskiej Partii Socjalistycznej. Co więcej, sojusznicza par
tia zabroniła mu wcześniej podjęcia pracy na jakimkolwiek stanowisku 
w miejskim gimnazjum. Pracę znalazł dopiero po długich poszukiwaniach 
i to w miejscowości znacznie odległej od Darłowa. Pracował do 1954 roku. 
Zmarł w roku 1963.

Pod wpływem weryfikacji siła partii znacznie zmalała, coraz bardziej 
widoczne stały się natomiast wpływy Polskiej Partii Robotniczej. Nic więc 
dziwnego, że niewielu członków brało udział w zebraniach kół. Socjali
styczna partia nie potrzebowała w swoich szeregach przedwojennych 
działaczy. Pozbyto się więc zarówno Ignacego Jędrychowskiego, jak 
i Stanisława Skórskiego, który przed wojną mieszkał w robotniczej Łodzi. 
Należał do „Spartakusa”. Znał Karola Liebknechta, Różę Luksemburg, 
Stalina i Lenina. Uczestniczył w rewolucji 1905 roku. Kalka razy siedział 
w więzieniu. W 1919 roku trafił do więzienia, znajdującego się na bytow- 
skim zamku, skąd przewieziono go do Darłowa (Żukowski 1997: 12). Pra
cował w zakładach mięsnych. W Darłowie znalazł się ponownie w roku 
1945. Wraz z rodziną przyjechał pod koniec marca. Rozpoczął pracę, 
wstąpił do PPS. Lewicowym tradycjom pozostawał zawsze wierny. Nie 
przeszkodziło to Komisji Weryfikacyjnej w usunięciu go z PPS. Za czło
wieka obcego klasowo uznano i Jędrychowskiego. Wrogie nastawienie do 
ZSRR i PPR zarzucano zegarmistrzowi Janowi Przybyszewskiemu.

„Czystkę” przeprowadzono też w Polskiej Partii Robotniczej (Żukow
ski 2002b), chociaż za bałamutną należy uznać ocenę, że była ona bar
dziej radykalna niż w PPS (Daszkiewicz 1989: 120). Do jej przeprowa
dzenia wzywał Leon Walkowski z Darłowa już w kwietniu 1947 roku25. 
W październiku i listopadzie 1948 roku usunięto z PPR w Darłowie co

25 AP Koszalin. KM PPR w Darłowie. Protokoły walnych zebrań KM PPR w Darłowie 
1946-1948, sygn. 1. Protokół z walnego zebrania KM PPR w Darłowie 3 kwietnia 1947 
roku.
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najmniej 54 członków Polskiej Partii Robotniczej. Przeważali miesz
kańcy Darłowa. Nie brakowało jednak i mieszkańców okolicznych wio
sek, m.in.: z Cisowa, Barzowic, Bobolina, Dobiesławia, Kowalewie, Żu
kowa Morskiego, Kopnicy. Szeregi partyjne „oczyszczano” przeważnie 
ze zwykłych członków. Zdarzały się również wnioski w sprawie sekreta
rzy, którym zarzucano pijaństwo, malwersację pieniędzy, a nawet po
spolite kradzieże. Wszyscy oni mieli osłabiać partię, zmniejszać jej za
ufanie wśród obywateli.

Wystarczającą przesłanką do postawienia wniosku o skreślenie z li
sty członków było niepłacenie składek, brak deklaracji dobrowolnej 
wpłaty na Centralny Dom Partii, nie uiszczenie na ten cel pieniędzy, 
pomimo wcześniejszej deklaracji, odmowa wykonania zadania przy
dzielonego przez partię, próba zwrócenia uwagi na bezsensowność pod
jętych decyzji. Partia tępiła ludzi utrzymujących się z nie do końca 
znanych źródeł, trudniących się nielegalnym handlem. Równie groźni 
dla PPR byli ludzie sukcesu, a więc ci, którym udało się utrzymać stra
gan, kiosk, mały zakład rzemieślniczy. „Kułakami” byli już gospodarze 
posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha. Szczegól
nie naganne było zatrudnianie osób nie należących do rodziny. Czło
wiek decydując się na to, zostawał „wyzyskiwaczem”, osobą żerującą na 
pracy innych.

Ludźmi niepewnymi dla kierownictwa Polskiej Partii Robotniczej byli 
przedwojenni urzędnicy, eks-członkowie partii prawicowych, zwolennicy 
Piłsudskiego, żołnierze polskiego wojska przebywający na Zachodzie. 
Uważnie śledzono ich życiorysy do 1939 roku, w okresie II wojny świato
wej i tuż po jej zakończeniu. Istotny był także stosunek do Kościoła, 
a więc instytucji, która miała być kolejnym celem ataku komunistów- 
Dwóm członkom PPR z Darłowa wytknięto ich działalność w chórze ko
ścielnym. Jednym z nich był lider PPR Feliks Niedźwiedziński, piastują
cy w stowarzyszeniu funkcję przewodniczącego. Z partii został on wyda
lony nie tylko za śpiewanie w kościele. Na jego sumieniu ciążyło znacznie 
większe przewinienie. Uważany był on bowiem za najbogatszego miesz 
kańca Darłowa. Wykazał się niezwykłym talentem do handlu, a co gor
sza, nie potrafił się powstrzymać przed zatrudnieniem siły najemnej. 
W ocenie działaczy partyjnych cała jego działalność ukierunkowana była 
na osiągnięcie zysku.

Wśród przyczyn usunięcia z partii nie brakowało przesłanek natury 
politycznej. Polska Partia Robotnicza nie chciała mieć w swoich szere
gach antysemitów, demagogów, oportunistów i ludzi o nastawieniu anty
demokratycznym. Wydalano z partii członków nie ukrywających swojej 
niechęci do Związku Radzieckiego, krytykujących zmiany ustrojowe czy 
też politykę gospodarczą. W szeregach partii robotniczej nie było się
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miejsca dla sabotażystów (mianem tym określano m.in. robotników, któ
rym przydarzyło się zepsucie maszyn czy narzędzi, co odbierano za prze
jaw dywersji zmierzającej do obniżenia wielkości produkcji). Oczywiście, 
z PPR pozbyto się i żony restauratora, który uciekł i ukrywał się przed 
funkcjonariuszami UBP. Oficjalna dyskusja nad wnioskiem oraz skreśle
nie odbywało się w sprawie ludzi, którzy sami zdecydowali się oddać legi
tymacje partyjne, uznając, że znacznie ważniejsza jest dla nich wiara 
i przynależność do Kościoła katolickiego.

O wykluczeniu decydowały koła PPR. Wniosek przedstawiało dwóch 
członków. Następnie odbywała się dyskusja, zadawano dodatkowe pyta
nia, po czym miało miejsce głosowanie. Procedura we wszystkich spra
wach była taka sama. Tylko nieliczni decydowali się na złożenie odwołań, 
skarg czy zażaleń. Niektórzy w obronie godności wysłali do KP czy KM 
PPR specjalne oświadczenia, w których zwracali uwagę na nieprawdzi
wość oskarżeń i własne zasługi w rozwoju robotniczej partii. O pozostanie 
w partii ubiegał się na przykład komendant posterunku MO w Dobiesła- 
wiu Edmund K., wykluczony z PPR przez koło przy KP MO w Sławnie 2 
grudnia 1948 roku.

Weryfikacja, jak również proces scaleniowy, powodowała osłabienie 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Topniała też liczba jej członków. Według 
szacunków PPR w styczniu 1948 roku do PPS w powiecie sławieńskim 
należało 1480 członków, podczas gdy w końcu września już tylko 1134. 
Ogółem w skali kraju liczba członków spadła do 500 tys. (Lizak 1999: 
189). 18-22 września 1948 roku obradowała Rada Naczelna PPS, która 
dokonała ostatnich czystek. RN zatwierdziła nową ordynację progra
mową. Przyjęto wszystkie warunki komunistów, rezygnując z podmio
towości i niezależności, a akceptując likwidację partii poprzez jej 
Wchłonięcie przez Polską Partię Robotniczą. Między 5 a 9 listopada 
1948 roku sądzono aresztowanych wcześniej: Kazimierza Pużaka, Ta
deusza Szturm de Sztorma i innych, oskarżonych o „udział w nielegal- 
nej organizacji WRN; dążenie do zmiany przemocą ludowo-demokra
tycznego ustroju państwa polskiego”. Nazwę nowej partii 10 listopada 
1948 roku ustaliło Biuro Polityczne PPR. Odrzucono alternatywną wer
sję - Polska Partia Ludu Pracującego. Ustalono, że organem zjednoczo
nej partii będzie „Trybuna Ludu”.

3 listopada 1948 roku na wspólnym posiedzeniu KC PPR i CKW 
pPS ustalono podstawowe sprawy związane z organizacją kongresu 
zjednoczeniowego. Uchwała o zjednoczeniu zapadła 14 grudnia 1948 
roku na Kongresach PPR i PPS, które odbyły się oddzielnie. Następne
go dnia z udziałem 1539 delegatów miał miejsce Kongres Zjednocze
niowy. W gronie zaproszonych gości znalazła się Zofia Dzierżyńska oraz 
Wanda Wasilewska. Referat o podstawach ideologicznych zjednoczonej
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partii wygłosił Bolesław Bierut, wybrany na funkcję przewodniczącego 
KC PZPR. Do Biura Politycznego weszli: Jakub Berman, Franciszek 
Jóźwiak, Hilary Minc, Stanisław Radkiewicz, Marian Spychalski, Ro
man Zambrowski i Aleksander Zawadzki z PPR oraz Józef Cyrankie
wicz, Adam Rapacki i Henryk Świątkowski z PPS. W skład Sekretaria
tu wchodzili: Berman, Cyrankiewicz, Minc, Świątkowski i Zawadzki.

KC PPR i CKW PPS wydały broszurę Od rozbicia do zjednoczenia ru
chu robotniczego. W dniu rozpoczęcia obrad o godz. 1000 syreny fabryczne 
dały w Darłowie znać, aby załogi zebrały się przed głośnikami i wysłu
chały obrad. Specjalne głośniki zainstalowano również w kinie „Bajka”. 
Do obradujących wysłano specjalną rezolucję, wyrażającą poparcie dla 
nowej partii.

Zjednoczenie partii robotniczych uczczono zobowiązaniami. Pracow
nicy firmy „Hartwig” zobowiązali się do wykonania remontu sprzętu 
przeładunkowego i uruchomienia dodatkowej podciągarki elektrycznej 
na nabrzeżu gdańskim. Dodatkowo pracownicy mieli przepracować po 
cztery godziny społecznie na cele wskazane przez partię. Straż Portowa 
we własnym zakresie miała zasypać gruzem podmyte nabrzeże oraz 
wzmóc dyscyplinę pracy, a pracownicy SUM do 1 stycznia 1949 roku 
założyć kable do świateł. Przez Darłowo przetoczyła się fala spotkań 
i dyskusji.

W momencie zjednoczenia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza li
czyła w powiecie 3068 członków, w tym 1016 z Polskiej Partii Socjali
stycznej (Żurawski 1994b: 344). Większość sekretarzy organizacji pod
stawowych wywodziła się z PPR. Na 192 organizacje funkcje I sekretarza 
pełniło 153 członków z PPR i 39 z PPS. W styczniu następnego roku zor
ganizowano konferencje powiatowe i miejskie. Konferencja miejska 
w Sławnie odbyła się 16 stycznia 1949 roku. I sekretarzem został Stani
sław Surlej, a II Marian Firkowski.
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Säuberung in den Mitgliederreihen der Sozialistischen 
Partei Polens im Kreis Sławno

Zusammenfassung

Die zwei Parteien PPS (Sozialistische Partei Polens) und die PPR (Polnische 
Arbeiterpartei) arbeiteten offiziell zusammen. Jedoch nur offiziell, denn immer öfter 
waren sie verschiedener Meinung, z.B. in Sachen Tradition, Hierarchie der Werte 
und Ziele, vor allem aber in wirtschaftlichen Konzeptionen. Beide Parteien rivalisier
ten miteinander um Einflüsse auf die Verwaltung, das Handwerk, die Industrie und 
gesellschaftliche Organisationen. Anfänglich waren die Aussichten der PPS erfolgrei
cher, jedoch nicht mehr lange.

Nachdem die Kommunisten sich zwangsläufig den gesamtem Verwaltungsappa
rat untergeordnet, dann die legale und auch illegale Opposition vernichtet hatten, 
begannen sie mit der Zerstörung der Reihen der PPS. Teilweise wurden Lösungen 
angewandt, die während der Konfrontation mit der Polnischen Volkspartei bespro
chen worden waren. Viele Mitglieder der PPS, auch führende, vor allem aber Józef 
Cyrankiewicz, sympatisierten mit der PPR, manchmal gezwungerweise. Man begann 
die Vereinigung der beiden Parteien vorzubereiten, vorher jedoch führte eine Son
derkommission die „Säuberung“ der Migliedsreihen durch. Aus den vorhandenen 
archivalen Beständen geht hervor, dass die Parteibücher der PPS zuerst den sog' 
„toten Seelen“ abgefordert wurden, danach den Verantwortlichen in der Führung» 
z.B. Menschen, die für die Partei lebten. Man schreckte nicht vor falschen Anklagen 
zurück, wie Kollaboration oder gar Zusammenarbeit mit den Faschisten. Für Hand
werker, Geschäftsleute, Verwaltungsangestellte war auch kein Platz mehr in der 
Partei. Lange vor dem Zusammenschluss bestand die PPS nur noch auf dem Papier.



Z dziejów zabytkowych świątyń 
dawnego województwa koszalińskiego 
w latach 1945-1989

Krystyna Bastowska (Koszalin)

1. Wprowadzenie - mit zniszczeń wojennych

Na obszarze dawnego województwa koszalińskiego, w jego grani
cach z lat 1975—19891, znajduje się dziś około 300 zabytkowych kościo- 
łów2. W porównaniu z innymi obiektami zabytkowymi - pałacami, par
kami czy też kamienicami, stanowią one grupę obiektów najlepiej 
zachowanych i najbardziej zadbanych. Tymczasem przeprowadzone do
tychczas badania1 2 3 wykazały, że w 1946 roku na omawianym terenie 
znajdowało się ponad 400 zabytkowych świątyń. Jak stąd wynika, w cią
gu 44 powojennych lat (1945-1989) przestało istnieć około 100 zabytko
wych świątyń. Stanowi to 25% odziedziczonego zasobu zabytkowych bu
dowli sakralnych.

1 Województwo koszalińskie zostało utworzone w 1950 roku i przez 25 lat zajmowało 
powierzchnię obejmującą teren późniejszego województwa słupskiego oraz, częściowo, 
pilskiego. Wcześniej, w latach 1945—1950, stanowiło część województwa szczecińskiego 
(Białecki 1970; Ptaszyńska 1966: 45; 1976). Pod względem administracji Kościoła rzym
skokatolickiego obszar województwa koszalińskiego podlegał początkowo po części diecezji 
berlińskiej i tzw. „parałaturze pilskiej”, a od 15.08.1945 roku gorzowskiej administracji 
apostolskiej. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska została utworzona dopiero w 1972 roku 
(Mielczarek 1982: 58-62; Kłoczowski 1992: 704, 716).

2 Wykaz zabytkowych świątyń województwa koszalińskiego znajduje się w WO SOZ 
w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

3 Badania prowadzone przez autorkę od 1992 roku nie zostały jeszcze zakończone i są 
kontynuowane w grupie kaplic cmentarnych, grobowych i mauzoleów, świątyń różnych 
wyznań, wznoszonych w XX wieku w miastach, oraz kościołów, które całkowicie utraciły 
cechy stylowe na skutek przeprowadzonych prac remontowych. Nieznana jest także pełna 
lista obiektów użytkowanych obecnie na cele niesakralne.
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Stosunkowo niewielka liczba zachowanych na Pomorzu zabytków 
w znacznej mierze wynika z działań II wojny światowej. Dotknęły one 
przede wszystkim zabudowy miast. Prawie wszystkie kościoły fame zostały 
w mniejszym lub większym stopniu zniszczone, ale też zostały bardzo szyb
ko, w pierwszych latach powojennych, odbudowane i zachowane do naszych 
czasów. Najbardziej ucierpiały świątynie Kołobrzegu z dawną kolegiatą - 
dzisiejszą Bazyliką Mniejszą włącznie oraz kościoły fame w Świdwinie 
i Sławnie. Pokreślić przy tym należy, że jedynie świątynie Kołobrzegu zo
stały uszkodzone i zrujnowane bezpośrednio podczas wojennych walk. 
Zniszczenia zabudowy i kościołów w pozostałych miastach pochodzą z okre
su komendantury radzieckiej i zostały dokonane już po zajęciu miast przez 
wojska radzieckie. W świetle najnowszych badań historycznych „zdobywa
nie” Świdwina przedstawiało się następująco (Partacz 1996: 83):

Rye. 1. Kościół w Świdwinie (stan z 1947 roku). Fot. zbiory parafii rzymskokatolickiej 
p.w. MB Nieustającej Pomocy w Świdwinie
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Tego dnia po południu - (3 marca 1945 roku) - szosami od Łobza 
i Rusinowa weszły do Świdwina czołgi 64 gwardyjskiej brygady pan
cernej. Miasto nie było obsadzone przez wojska niemieckie. Jedynie 
na rogatkach lotnictwo niemieckie uszkodziło trzy czołgi radzieckie. 
Broniąca torów kolejowych barykada na ul. Szczecińskiej została roz
bita przez czołgi radzieckie, a kilku niemieckich policjantów pod do
wództwem por. Ernsta Schmidta poległo. Druga grupa wojsk radziec
kich podeszła do miasta od strony Drawska. Oddany z ich strony 
strzał z działa czołgowego zapalił wieżę kościoła Mariackiego. Pożar 
ugasił miejscowy pastor. Dla ludności niemieckiej rozpoczęły się dni 
grozy. 5 marca spłonęło centrum handlowe. Źródła niemieckie podają, 
że pijani Rosjanie podpalili je miotaczami ognia. Jan Górski tego fak
tu nie potwierdza, wiadomo jedynie, że oficerowie radzieccy nie po
zwolili niemieckiej straży pożarnej gasić tego pożaru. Centrum miasta 
zbudowane głównie z muru pruskiego płonęło jak zapałka. Pożar 
ogarnął również kościół.

Ryc. 2. Widok wnętrza nawy północnej kościoła w Świdwinie (stan z 1947 roku). Fot. zbio
ry parafii rzymskokatolickiej p.w. MB Nieustającej Pomocy w Świdwinie



200 Krystyna BastmvskJ 2

Wtedy to ogień, którego nie wolno było gasić, strawił dachy, sklepie
nia i całe wnętrze świdwińskiej świątyni tak, że pozostały jedynie jej mu- i 
ry obwodowe (ryc. 1-3). Podobna sytuacja miała miejsce w kościele far- \ 
nym w Sławnie, w którym całkowicie wypaliło się wnętrze i dach nad ( 
prezbiterium, dach nad wieżą, runęło sklepienie nad prezbiterium, stropy \ 
w wieży wraz z trzema dzwonami, wnętrza nawy głównej i bocznych zo- i 
stały zaś wypalone i zdewastowane (ryc. 4-6). Jak zanotowano na stronie j 
dziewiątej Kroniki Parafii p.w. św. Antoniego w Sławnie, stan świątyni < 
był tak tragiczny, że

W pierwszej chwili nikt nawet nie wierzył, że tę świątynię da się 
dźwignąć z ruin. Jeszcze drugi proboszcz Sławna, przybyły w paź
dzierniku 1947 r., widział na własne oczy, jak w czasie targu furman
ki zajeżdżały do ruin kościoła na postój.

A jednak - wprawdzie ogromnym nakładem sił i środków - obie świą
tynie udało się odbudować. Tymczasem wiele innych, nie uszkodzonych, 
znakomicie zachowanych, masywnych i zbudowanych z trwałego budulca 
wiejskich świątyń gotyckich zostało, niekiedy równie wielkim nakładem 
sił, rozebranych.

Ryc. 3. Kościół w Świdwinie w trakcie odbudowy w 1948 roku. Fot. zbiory parafii rzym
skokatolickiej p.w. MB Nieustającej Pomocy w Świdwinie
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Zdecydowana większość kościołów wiejskich (wyłączając teren poligo
nu wojskowego na południu województwa, gdzie toczyły się walki) nie 
uległa uszkodzeniu podczas II wojny światowej. Spustoszenia poczyniły 
dopiero powracające wojska rosyjskie, plądrujące, dewastujące, a czasem 
Wręcz podpalające zabytkowe kościoły i pałace (np. gotycki kościół 
w Strzeżenicy, gm. Będzino - Hinz 1988: 373) (ryc. 7). W okresie powo
jennym dołączyły do nich liczne grabieże - wyposażenie wielu stojących 
otworem zabytkowych obiektów stało się bowiem łatwym łupem przeróż
nych szabrowników. W większości wypadków były to jednak dewastacje 
dotykające głównie ruchomego wyposażenia, nie prowadzące do całkowi
tego zniszczenia świątyń. Można zatem powiedzieć, że straty spowodo
wane działaniami II wojny światowej, w grupie zabytkowych budowli 
sakralnych, na terenie województwa koszalińskiego były stosunkowo 
niewielkie.

hyc. 4. Sławno - widok fasady zachodniej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP 
(stan z 1947 roku). Fot. Z. Świechowski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura

w Koszalinie)
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Ryc. 5. Sławno - widok wnętrza nawy północnej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP (stan 
z 1947 roku). Fot. Z. Świechowski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Ryc. 6. Widok na kościół i zniszczone centrum Sławna (stan z 1948 roku). Fot. J. Bułhak
(archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)
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l{yc- Strzeżnica, gm. Będzino — kościół gotycki został podpalony przez wojska radzieckie 
(stan przed 1945 rokiem) (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

2. Rozmiary zniszczeń po II wojnie światowej

W środowisku konserwatorskim od dawna funkcjonował intu- 
lcyjny pogląd, że rozmiary zniszczeń zabytkowej substancji powstałe 
w Polsce w okresie komunizmu były porównywalne lub - w niektórych 
Przypadkach - wielokrotnie większe od zniszczeń wojennych (por. Dobosz 
1996). Przyjmuje się, że w największym stopniu zniszczeniu uległy ze
społy pałacowo-parkowe. Z przeprowadzonych w latach 80. szacunkowych 
obliczeń wynika, że zagładzie uległo aż 75% przejętych przez władzę łu
bową w 1945 roku zabytkowych założeń pałacowo-parkowych (Toma
szewski 1994). Jak dotąd nikt nie przeprowadził analizy dokonanych 
ty tych czasach zniszczeń zabytkowych budowli sakralnych. Na koniecz
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ność zbadania tego problemu jako pierwszy zwrócił uwagę ksiądz infułat 
Roman Kostynowicz podczas konferencji Ars sacra et restauratio, która 
odbyła się w Częstochowie w 1991 roku.

Na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału można ustalić, że 
na stosunkowo niewielkim obszarze województwa koszalińskiego od 1945 
do 1989 roku zostało zniszczonych aż 101 zabytkowych świątyń4 - co sta
nowi nieco ponad 25% odziedziczonego zasobu budowli sakralnych. 
W liczbie tej mieszczą się 84 kościoły całkowicie rozebrane oraz 17 pozo
stających nadal w stanie mniej lub bardziej szczątkowej ruiny. Wśród 
użytkujących je niegdyś wyznań dominował Kościół ewangelicki, ale w gru-

Ryc. 8. Kościół p.w. św. Mikołaja w Kołobrzegu został zniszczony podczas walk w 1945 
roku (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

4 W liczbie tej nie uwzględniono 11 świątyń, które całkowicie utraciły cechy stylowe n» 
skutek przeprowadzonych prac remontowych lub są użytkowane na cele niesakralne.
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pie tej znalazła się także jedyna niezniszczona w 1938 roku bóżnica przy 
ul. Kopernika w Białogardzie oraz rzymskokatolicki kościół p.w. św. Mar
cina w Kołobrzegu. Pod względem funkcji około 10% zniszczonych świą
tyń stanowiły kaplice grobowe, cmentarne lub mauzolea (rzeczywista ich 
liczba jest z pewnością znacznie większa); pozostałe 90% pełniło funkcję 
stricte religijną.

Większość utraconych świątyń usytuowana była na terenie wsi (90). 
Z miast (11) najbardziej ucierpiał Kołobrzeg (aż pięć kościołów, ryc. 8-10) 
i Białogard (dwa, w tym bóżnica, ryc. 11-13).

Pod względem stylu wśród 84 rozebranych świątyń znalazło się aż 10 
dobrze zachowanych i niełatwych do usunięcia kościołów gotyckich, dwa 
klasycystyczne, 20 neogotyckich i neoromańskich, 15 obiektów o bliżej nie
określonych cechach stylowych, wreszcie aż 37 tak charakterystycznych 
dla pomorskiego krajobrazu, wznoszonych od XVI do XIX wieku kościółków 
o drewnianej konstrukcji szkieletowej zwanej szachulcem. W stanie ruiny 
pozostają nadal cztery kościoły gotyckie (w Strzeżenicy, gm. Będzino, Kar
sinie, gm. Polanów, a także Głębokiem i Mielnie Stargardzkim, gm. Kalisz 
Pomorski), ponadto siedem świątyń neogotyckich, jedna szachulcowa oraz 
pięć eklektycznych. Po gotyckim kościele w Cieszynie, gm. Biesiekierz po
została wyremontowana w ostatnich latach wieża.

Po analizie czasu dokonywanych rozbiórek można przyjąć, że naj
większa liczba obiektów została usunięta w latach 50. (aż 24) i 70. (19). 
W latach 60. rozebrano, według zebranych dotychczas danych, dziewięć

Ryc. 9. Gotycki kościół p.w. św. Jerzego w Kołobrzegu został zniszczony w 1945 roku
(archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)
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Ryc. 10. Neogotycki kościół p.w. św. Jerzego w Kołobrzegu został wybudowany w XIX 
wieku, uszkodzony podczas walk w 1945 roku i następnie rozebrany. Fot. J. Bułhak (ar

chiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Ryc. 11. Kościół p.w. św. Piotra w Białogardzie (stan przed 1945 rokiem)
(archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)
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kościołów, w latach 80. — trzy. Terminu likwidacji pozostałych 29 obiek
tów dotychczas nie udało się sprecyzować.

Z przedstawionej powyżej statystyki wyłania się obraz zniszczeń do
konywanych planowo i będących skutkiem świadomej polityki. Ustalenie 
podstaw umożliwiających prowadzenie takiej działalności należy rozpo
cząć od przybliżenia sytuacji prawnej.

3. Polityka władz PRL
wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego

3.1. Przepisy prawne

Pierwsze, wydane w latach 1944-1945 akty prawne, dotyczące 
Wywłaszczenia, wysiedlenia i upaństwowienia wszelkiej własności ziem
skiej, miejskiej i przemysłowej za wyjątkiem własności kościelnej, odno
siły się do terenów dawnej Polski5. Pierwszym aktem prawnym zajmują
cym się regulacją dawnego majątku niemieckich osób prawnych tak 
prawa publicznego, jak i prywatnego na tzw. Ziemiach Odzyskanych, był 
dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich z 8.03.1946 roku (por. 
Kowalski 1995). Do tego czasu, mimo braku odpowiednich uregulowań 
prawnych, niemiecki majątek bez przeszkód był przekazywany w zarząd 
i użytkowanie przybywającym na Pomorze polskim osobom prawnym. 
Dotyczyło to także majątku kościelnego i świątyń, które mogły być użyt
kowane na cele sakralne.

W pierwszym okresie nowego gospodarowania na nowych terenach 
nie było rozróżnienia między tym, co prywatne, a co publiczne, co 
państwowe, a co kościelne (Kołodziejek 1988: 74)6.

Napływający powoli z terenów wschodniej i centralnej Polski osadnicy 
z trudem aklimatyzowali się w obcym środowisku. W tej sytuacji Kościół 
stawał się niezwykle ważnym elementem jednoczącym. W początkowym 
okresie doszło do przedziwnej koegzystencji pomiędzy lokalnymi komuni
stycznymi władzami partyjnymi i Kościołem. Dysponujące zazwyczaj 
największą salą w miejscowości Komitety Partii udostępniały ją ludności, 
w większości wyznania rzymskokatolickiego, dla sprawowania liturgii -

5 Dekret PKWN z 6.09.1944 roku O przeprowadzeniu reformy rolnej art. 2, ust. la; 
Ustawa z dnia 6.05.1945 roku O majątkach opuszczonych i porzuconych, art. 2 § 1 i 2.

6 Artykuł H. Kołodziejka (1988) zawiera szczegółową i wyczerpującą analizę wszyst
kich aktów prawnych, przedstawioną tu z konieczności w formie bardzo skróconej i uprosz
czonej.
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aż do czasu przeprowadzenia remontu lub adaptacji kościoła, jak to miało 
miejsce np. w Ustroniu Morskim (Dusza 1970). Burmistrzowie i staro
stowie wręcz zabiegali o pozyskanie kapłana7. Wobec jego braku osadnicy 
samodzielnie remontowali i przysposabiali świątynie ewangelickie do 
kultu katolickiego. Bywało, że w dzień uroczystego otwarcia świątyni 
z budynku będącego siedzibą władz partyjnych wyruszała procesja8. Jak 
wielkie było to wydarzenie w życiu miasta i społeczności, świadczy opis 
zachowany w kronice parafii p.w. Narodzenia NMP w Białogardzie (Koz
łowski 1988: 17):

Ryc. 12. Kościół p.w. św. Piotra w Białogardzie (stan z 1954 roku) (archiwum WO SOZ 
w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

W tym dniu (21.10.1945 r.) od samego rana bicie dzwonów stwarza na 
mieście poważny i uroczysty nastrój, miasto ozdobione chorągwiami 
o barwach narodowych i papieskich, udekorowane są okna wystaw

7 W powojennej Polsce jeden kapłan przypadał na około 2300 mieszkańców (KłoczoW- 
ski, Miillerowa 1992: 608); zaś „na obszarze Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, 
Lubuskiej i Prałatury Pilskiej obejmującej całe Pomorze Zachodnie oraz część Okręgu 
Dolnośląskiego mającej łącznie 44 836 km2 pozostał tylko 1 ksiądz katolicki polskiego 
pochodzenia i kilku księży narodowości niemieckiej” (Kołodziejek 1988: 78).

8 ”(...) 23.XII.1945 roku wyruszyła procesja z domu Komitetu Partii do nowej kaplicy 
(Dusza 1970: 26).
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i sklepów. Przed kaplicą, w której odbywały się nabożeństwa, groma
dzą się uczestnicy procesji. Są wśród nich młodzież i dzieci, honorowe 
oddziały MO, służby ochrony kolei, delegacje zakładów pracy i stron
nictw politycznych, oraz całe rzesze ludzi. O godzinie 11 po krótkim 
nabożeństwie rusza przez ulice miasta procesja. Celebransa, księdza 
Wojciecha Potrygę prowadzą pod rękę (...) Starosta i Burmistrz. Za 
nimi delegacje urzędów, komendy MO i całe społeczeństwo. Pod za
mkniętymi drzwiami kościoła Burmistrz wręczył Celebransowi klucze 
do świątyni i akt rewindykacyjny.

Wspomniany dekret O majątkach opuszczonych i poniemieckich 
z 8.03.1946 roku w artykule 2 pkt l.c., pkt 4 stwierdza, iż:

Majątek niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego 
przechodzi z mocy samego prawa na własność odpowiednich polskich 
osób prawnych.

yc. 13. Plakietka znajdująca się na budynku bóżnicy rozebranej w latach 80. XX wieku. 
Według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków plakietka ta miała być ostrożnie 
ujęta na czas remontu budynku i ponownie zamontowana. Zarówno plakietka, jak i budy

nek bóżnicy zostały zniszczone. Fot. F.J. Lachowicz (archiwum WO SOZ w Szczecinie,
Delegatura w Koszalinie)
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Majątek niemieckich organizacji religijnych został zatem wyłączony 
spod przejęcia na własność państwa polskiego i przechodził na odpo
wiednie polskie związki wyznaniowe pod warunkiem, że posiadają one 
osobowość prawną prawa publicznego. Kościół rzymskokatolicki w okre
sie międzywojennym oraz w 1945 roku osobowość taką posiadał. Prze
konanie o tym, że polskie związki wyznaniowe posiadają osobowość 
prawną prawa publicznego w pierwszych latach powojennych było po
wszechnie uznawane za oczywiste i niepodważalne. Potwierdzała je 
literatura prawnicza oraz praktyka administracyjna. W numerach 9 
i 10 miesięcznika Gazeta Administracji z 1947 roku ukazał się obszerny 
artykuł autorstwa J. Demiańczuka, ówczesnego dyrektora Departamen
tu Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej, i T. Wolfen- 
burga, uzasadniający publicznoprawny charakter związków wyznanio
wych w Polsce. Odmienna interpretacja pojawiła się dopiero z końcem 
lat 40. i na początku lat 50. XX wieku w związku ze skojarzeniem in
nych aktów prawnych wydanych w latach 1945—1946, które pozbawiły 
Kościół możliwości pełnienia funkcji organów państwowych, a tym sa
mym, z punktu widzenia prawa, pozbawiły osobowości prawnej prawa 
publicznego9.

Po 1948 roku stosunki Państwo - Kościół zaczęły się gwałtownie po
garszać. Powołany ustawą z dnia 19.04.1950 roku Urząd do Spraw Wy
znań10 w piśmie z dnia 18.07.1950 roku skierowanym do Ministerstwa 
Finansów jednoznacznie stwierdził, że (Kołodziejek 1988: 85):

1. Nie ma wyraźnego przepisu prawa państwowego, ani postano
wień umów międzynarodowych nadających związkom religijnym 
w Polsce osobowość publicznoprawną,

2. żaden ze związków religijnych nie wykonuje zadań publiczno
prawnych poruczonych mu przez państwo,

3. polskie związki religijne posiadają osobowość prawną prawa 
prywatnego i dlatego nie przeszła na nie własność majątku po ko
ściołach niemieckich,

4. o przeznaczeniu pokościelnego majątku na Ziemiach Odzyska
nych zdecydować może Rada Ministrów,

9 Chodzi tu przede wszystkim o dekret z dnia 25.09.1945 roku Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz.U. Nr 48, poz. 272) i dekret z dnia 25.09.1945 roku Prawo małżeńskie (Dz.U- 
Nr 48, poz. 272), mocą których prowadzona dotychczas przez związki wyznaniowe rejestra
cja stanu cywilnego i orzecznictwo w sprawach małżeńskich przeszły do właściwości orga
nów państwowych, ale także o Uchwałę Rady Ministrów z dnia 12.09.1945 roku stwier
dzającą, że konkordat nie obowiązuje (Kołodziejek 1988: 84-91).

10 Ustawa z 19.04.1950 roku O zmianie organizacji naczelnych władz państwowych 
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz.U. nr 57, poz. 454.
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5. polskie związki wyznaniowe otrzymały majątki kościelne tylko 
w tymczasowy zarząd i użytkowanie i nadal na takiej zasadzie mogą 
je otrzymywać.

Powyższe stanowisko podtrzymywały liczne późniejsze pisma okólne 
oraz akty prawne11. Odmiennego zdania był Kościół rzymskokatolicki, ale 
także niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego, rozstrzygający procesy 
wszczęte na skutek pozwów składanych przez księży proboszczów. 
W postanowieniu wydanym 3.12.1958 roku Sąd Najwyższy podzielił 
wprawdzie pogląd, że Kościół katolicki w 1946 roku nie posiadał osobo
wości publicznoprawnej, jednak uznał, że fakt ten nie może przesądzać 
o własności pokościelnych majątków.

Jeżeli bowiem wolą ustawodawcy było, aby mienie kościelne na Zie
miach Odzyskanych przeszło na własność Kościoła Katolickiego 
w Polsce, to wola ta nie może ulec przekreśleniu na skutek niedosta
tecznie precyzyjnego jej wyłożenia, a w szczególności błędnego okre
ślenia charakteru kościoła jako osoby prawa publicznego,

a skoro

zamiarem ustawodawcy było, aby mienie niemieckich i gdańskich 
osób prawnych przeszło na własność Kościoła Katolickiego w Polsce, 
to zamiar ten powinien być zrealizowany.

Inny skład orzekający tego samego sądu wyraził jednak zdecydowanie 
odmienne stanowisko w tzw. uchwale Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższe
go z dnia 19.12.1959 roku, wpisanej do księgi zasad prawnych:

Jednostki organizacyjne związków wyznaniowych działających na ob
szarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie mogą być uważane 
w stosunku do niemieckich i gdańskich osób prawnych prawa pu
blicznego za odpowiednie osoby prawne w rozumieniu art. 2 ust. 4 de
kretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemiec
kich” (Dz.U. Nr 13, poz. 87).

Ostatecznie sprawę przesądziła Ustawa o gospodarce terenami 
m miastach i osiedlach z dnia 14.07.1961 roku, która w art. 38 ust. 1 
stwierdziła:

Nieruchomości, które przed 9.05.1945 r. stanowiły własność niemiec
kich i gdańskich osób prawnych prawa publicznego, a na podstawie

11 Pismo okólne Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 3.06.1957 roku, pkt 3; pismo okólne 
nr 20 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23.04.1959 roku (Morawski 1971- 225-226 
244-246).
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dotychczasowych przepisów prawnych nie przeszły na własność pol
skich osób prawnych, stanowią własność Państwa (Kołodziejek 1988: 
87-89).

Takim to sposobem niefortunna niedoskonałość redakcyjna dekretu 
z 8.03.1946 roku umożliwiła władzom prowadzenie polityki, której skut
kiem było m.in. zniszczenie tak wielkiej liczby zabytkowych świątyń.

Ryc. 14. Gotycki kościół w Łasinie, gm. Będzino (stan w 1949 roku). Fot. J. Bułhak 
(archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

W porównaniu z pierwszymi latami powojennymi sytuacja zmienił3 
się więc radykalnie. Komunistyczne władze zdecydowanie wycofały si? 
z posługiwania się symbolem Kościoła w celu udowadniania polskości 
tych ziem czy też zachęcania do osiedlania się na nich. Żaden z istnieją* 
cych w Polsce związków wyznaniowych nie mógł być właścicielem „miejsc 
przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego” - czyli kościołów, nad
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którymi sprawowały pieczę Urzędy do Spraw Wyznań. Nieprawdą oka
zało się stwierdzenie zawarte w punkcie 5 cytowanego wyżej pisma 
z 18.07.1950 roku; „samowolne zajmowanie nieczynnych obiektów sa
kralnych było bowiem traktowane jako łamanie obowiązującego prawa. 
W latach 1950—1973 roku na terenie województwa koszalińskiego nie 
stwierdzono ani jednego wypadku przekazania kościoła w użytkowanie; 
odnotowano natomiast wiele wypadków zamykania świątyń. Przyczyn, 
dla których niektóre z nich były użytkowane i istnieją do dziś, inne zaś 
nie, należy zatem szukać w czasie przybycia osadników oraz ich potrze
bach religijnych. Większość kościołów znajdujących się w miejscowo
ściach zasiedlonych w pierwszych latach powojennych istnieje do dziś.

Jednym z naczelnych zadań politycznych władzy komunistycznej było 
w latach 50. udowodnienie za wszelką cenę „odwiecznej polskości” obsza
rów nazywanych oficjalnie „Ziemiami Odzyskanymi”. Jego realizacja, 
polegająca na usuwaniu wszelkich widomych znaków „niemieckości” po
przez „degermanizację” krajobrazu kulturowego przybrała formę zorgani
zowanego wandalizmu zwanego „Akcją Robót Rozbiórkowych”. Jej celem 
było dostarczenie „odzyskanego” materiału budowlanego do odbudowy 
Warszawy i innych miast (Tomaszewski 1994). Przykładem ilustrującym 
realizację tego zadania jest historia gotyckiego kościoła w Łasinie, gm. 
Będzino (ryc. 14).

Sprawa zniszczenia kościoła w Łasinie została ujawniona i nabrała 
rozgłosu dzięki artystom - literatom spędzającym wakacje w oddalonym
0 kilka kilometrów Domu Pracy Twórczej w Ustroniu Morskim. W 1953 
roku prof. Stanisław Niewiadomski, zwiedzający ze szkicownikiem 
w ręku okolicę, uwiecznił kościół w Łasinie na wykonanym przez siebie 
szkicu, a przy okazji stwierdził w jego wnętrzu brak brązowej płyty na
grobnej Petera von Kamecke’go (Niewiadomski 1957: 8). Na skutek jego 
interwencji płyta została odnaleziona w centrali złomu w Poznaniu
1 znajduje się dziś w wieży koszalińskiej katedry12. Redaktor Jerzy Hor- 
dyński, który zachęcony przeczytaną w przewodniku informacją udał się 
do Łasina cztery lata później, zastał już tylko miejsce po kościele. Swoje
mu oburzeniu dał wyraz w felietonie Krzyk z Ustronia (Hordyński 1957: 
12), opublikowanym w bardzo wówczas liczącym się czasopiśmie Życie 
Literackie. Skutkiem tego „krzyku” było wszczęcie postępowania wyja
śniającego przez Prokuraturę Wojewódzką w Koszalinie. Dzięki niemu 
Wojewódzki Konserwator Zabytków dowiedział się o istnieniu opracowa
nego przez Wojewódzką Komisję Planowania Gospodarczego i Wydział do 
Spraw Wyznań poufnego „planu rozdysponowania nie użytkowanych

12 Pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z 21.10.1957 roku 
1 18.12.1957 roku, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
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obiektów sakralnych”. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że figu
rujący pod pozycją nr 12 wspomnianego planu kościół w Łasinie przezna
czono do rozbiórki, bez wiedzy i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków13. Realizację planu polecono Powiatowej Radzie Narodowej 
w Koszalinie14. Z pisemnej relacji naocznego świadka - dyrektora miej
scowego PGR-u - wynika, że zniszczenia kościoła w Łasinie dokonała 
w 1955 roku brygada Akcji Rozbiórkowej Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Koszalinie w sposób wyjątkowo barbarzyński: cegłę i da
chówkę rozbito tak, że nie nadawała się do ponownego użytku, natomiast 
dębowe i modrzewiowe belki przeznaczono na opał, m.in. dla szkół15. Po
mimo skierowania sprawy na drogę sądową Prokurator Powiatowy 
w Koszalinie odmówił ścigania16, a monitowane Ministerstwo Kultury 
i Sztuki poinformowało, że wszelkie postępowania zostały umorzone 
w związku z ogłoszoną w 1957 roku amnestią (Niewiadomski 1957). 
W tym samym czasie (1955 rok) w podobny sposób zniszczony został go
tycki kościół w Kraśniku gm. Biesiekierz oraz szachulcowe kościoły 
w Wyszeborzu, gm. Manowo, Nowych Bielicach, gm. Biesiekierz oraz 
Wartkowie, gm. Gościno.

Niestety, dotąd nie udało się odnaleźć cytowanej tajnej listy kościołów 
skazanych na zagładę. Wiadomo jedynie, że podobne listy zostały opra
cowane i wysłane do wszystkich powiatów województwa koszalińskiego; 
nie wszystkie odpowiedziały jednak tak skwapliwą ich realizacją.

Wiele obiektów przestało istnieć w latach 50. na skutek tzw. „czynów 
społecznych” - teoretycznie dobrowolnych prac, wykonywanych nieod
płatnie z okazji jakiegoś święta lub wydarzenia. W ten sposób mieszkań
cy Kołobrzegu dla uczczenia Święta 1. Maja rozebrali kościół p.w. św- 
Marcina, wybudowany i poświęcony przez katolików 11.11.1895 roku 
(Klinski 1995: 9) (ryc. 15).

Nie wszystkie miejscowości, a wraz z nimi kościoły, zostały w 1945 
roku opuszczone. Niekiedy zawrócona przez wojska sowieckie ludność 
niemiecka czekała na możliwość wyjazdu aż do końca lat 50., w między
czasie remontując i użytkując swoje świątynie. Po ich opuszczeniu, wobec 
braku możliwości czy wręcz zakazie użytkowania, szybko popadały 
w ruinę. Tak było m.in. z kościołami w Zegrzu Pomorskim, gm. Swieszy-

13 Pismo Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie z 5.03.1958 roku, Archiwum W O 

SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
14 Pismo Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16.03.1955 roku, nr 

PL-2-11/17/57, cytowane w piśmie Prokuratury Wojewódzkiej (za Hordyński 1957).
15 Pismo Dyrektora PGR do redakcji tygodnika Świat - odpis z 13.10.1957 roku, Ar

chiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
46 Postanowienie z dnia 9.10.1957 roku, cytowane w piśmie Prokuratury Wojewódzkiej 

w Koszalinie z 5.03.1958 roku, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
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Ryc. 15. Kościół p.w. św. Marcina w Kołobrzegu został rozebrany podczas „czynu społecz
nego” dla uczczenia Święta 1. Maja (stan przed 1945 rokiem). Fot. zbiory Petera Janec-

ke’go

no czy też w Kosierzewie, gm. Malechowo (ryc. 16-18). Z tej ostatniej 
miejscowości dawni mieszkańcy wyjechali dopiero w latach 1957-1958. 
Z relacji pana Krzysztofa Szymańskiego z Kosierzewa, spisanej w dniu 
17.03.2001 roku na podstawie opowiadań naocznych świadków, wynika, 
że rozbiórka opuszczonej i popadającej w ruinę świątyni okazała się za
daniem trudniejszym niż można było przypuszczać:

Do pierwszej próby rozbiórki kościoła przystąpiono w 1977 roku, pró
ba jednak zakończyła się niepowodzeniem. Dwa PGR-owskie ciągniki 
nie były w stanie pociągnąć za sobą, a tym samym przewrócić mocno 
jeszcze stojącej wieży. Dlatego w maju tego samego roku grupa sape
rów WP podłożyła pod kościół materiały wybuchowe. Pierwsze odpa
lenie ładunków nie przyniosło oczekiwanych efektów. Wieża kościoła 
okazała się mocniejsza niż to przewidywano. Dopiero druga detonacja 
obróciła wszystko w kupę gruzu, który natychmiast rozwożony był na 
pobliskie wysypiska. Gruzem tym zasypywano później dziury w dro
gach prowadzących na pola miejscowego PGR-u.
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Ryc. 17. Elewacja frontowa kościoła w Kosierzewie, gm. Malechowo (stan z 1964 roku). 
Fot. J. Szandomirski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Ryc. 16. Elewacja południowa kościoła w Kosierzewie, gm. Malechowo (stan z 1964 roku). 
Fot. J. Szandomirski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

i
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Ryc. 18. Kosierzewo, gm. Malechowo. Koło młyńskie pochodzące z rozebranego kościoła 
Wyeksponowane przed domem PP. Szymańskich. Fot. K. Bastowska (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Ustalenie powojennych losów świątyń jest niezwykle trudne ze 
Względu na brak zachowanych dokumentów. W przekazanych do kosza
lińskiego Archiwum aktach Wydziału do Spraw Wyznań nie ma kore
spondencji dotyczącej niszczenia kościołów, jak również licznych wystą
pień parafii o udostępnienie lub przekazanie budowli sakralnych. Cała 
korespondencja zaginęła w niewiadomych okolicznościach i czasie. Zda
rzają się jednak przypadkiem zachowane pisma z wystąpieniem parafii 
o przyznanie już nie kościoła, lecz placu pozostałego po jego rozbiórce.

pismach tych znajdują się odniesienia do wcześniejszych wystąpień. 
Na tej podstawie możemy się dowiedzieć, jak wiele czyniono starań 
o udostępnienie świątyń na cele sakralne. Na bardzo ciekawe informacje 
można natomiast natrafić w archiwach i kronikach parafialnych. W jed
nej z nich odnajdujemy opis zburzenia szachulcowego kościoła w Sośnicy, 
gm. Wierzchowo (ryc. 19), dokonanego 20.09.1965 roku przez ekipę bu
dowlaną ze Złocieńca pod obstawą 75 „funkcjonariuszy”, przytoczony po
niżej w całości ze względu na unikatowy charakter zapisu (.Kronika Para
fii Rzymskokatolickiej Wierzchowo Pomorskie):

X-XII. 1964 r. Mieszkańcy przystępują do remontu poewangelic- 
kiego kościoła znajdującego się w wiosce. Kościół ten próbowano upo
rządkować już w 1946 r., nie doszło to jednak do skutku. Spółdzielnia 
Produkcyjna powstała w Sośnicy zrobiła z niego magazyn na zboże, 
później owczarnię. Po rozwiązaniu Spółdzielni służył jako stodoła (...).'
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24.XII.1964 r. Ks. Ignacy Stachura CR odprawił pierwszy raz 
Mszę Św. - Pasterkę w odremontowanym kościele.

21.1.1965 r. Ks. Prob. Ludwik Junak odczytał zebranym miesz
kańcom decyzję władz państwowych odnośnie świątyni, zakaz groma
dzenia się na nabożeństwa.

V.1965 r. Samochód wojskowy sowiecki uderza w kościół, w murze 
powstaje wyłom. Władze zakładają plombę i umieszczają tablicę 
„Wstęp wzbroniony”.

20.09.1965. Zburzono świątynię, tego dzieła dokonała ekipa bu
dowlana ze Złocieńca pod ochroną 75 funkcjonariuszy w samej wiosce, 
nie licząc obstawy ze wszystkich stron.

Ryc. 19. Kościół w Sośnicy, gm. Wierzchowo (stan z 1964 roku) został zburzony 20.09.1965 
roku przez „ekipę budowlaną ze Złocieńca pod obstawą 75 funkcjonariuszy”. Fot. I. Sprin

ger (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

3.2. Uwarunkowania służby konserwatorskiej

Sprawę organizacji służby konserwatorskiej władze Polski Lu
dowej powierzyły trzem profesorom, z których żaden nie był wyznawcą 
ideologii komunistycznej. Ich zasługą było wychowanie środowiska kon
serwatorów, które pojmowało swoją pracę nie jako wytyczone przez partię 
zadanie polityczne, lecz jako zadanie kulturalno-społeczne, w którym 
wartością nadrzędną jest dobro kultury (Tomaszewski 1994). W państwie 
ideologicznym, w którym sfera kultury miała służyć indoktrynacji poli
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tycznej, taka postawa była dość niebezpieczna. Aby wykonywać swoje 
zadania, konserwatorzy musieli przecież bronić zabytków będących wy
tworem „wrogich klas posiadających - krwiopijców ludu pracującego 
miast i wsi”, przeciwstawiać się walce „ideologicznej” z obiektami sakral
nymi, a w wypadku Pomorza — także walce „politycznej” z obiektami 
„niemieckimi” (Tomaszewski 1994). W praktyce, umieszczeni przy Wy
działach Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkich Wojewódzcy Konser
watorzy Zabytków stawali przed zadaniem ryzykownym, trudnym i nie
wdzięcznym. Władza Ludowa widziała w nich bowiem sprzymierzeńców 
„kapitalistycznych wartości” i klerykalizmu, Kościół natomiast - przed
stawicieli aparatu państwowego. Ci konserwatorzy, którzy w latach 50. 
i 60. mieli odwagę jawnie stanąć w obronie zabytku, przeciwstawiając się 
politycznym nakazom, byli dyscyplinarnie wyrzucani z pracy i uznawani 
za ideologicznych wrogów (por. Kurzątkowski 1996; Ptaszyński 1996). 
Podobnie traktowano konserwatorów, którzy próbowali nawiązać oficjal
ną współpracę z władzami kościelnymi w zakresie odbudowy kościołów - 
jak to miało miejsce we Wrocławiu w 1956 roku (Przyłęcki 1996: 96).

Orężem niezbędnym i pomocnym w codziennej pracy konserwatorów 
miała być „najlepsza w świecie” Ustawa o ochronie cióhr kultury i mu
zeach z 15.02.1962 roku. Brak stosownych aktów wykonawczych oraz 
osobliwe jej interpretowanie sprawiły jednak, że do końca lat 80. wszyst
kie podejmowane przez konserwatorów próby wytoczenia procesów
0 zniszczenie zabytku, kończyły się ich umorzeniem, np. ze względu na 
„małą szkodliwość społeczną czynu”.

W tej sytuacji konserwatorzy, zdani głównie na własną pomysłowość, 
wykorzystywali przeróżne możliwości i sytuacje, uciekając się do prze
dziwnych, czasem nawet zabawnych, forteli. Na przykład - niewiele osób 
wie, że odbudowa kołobrzeskiej kolegiaty - dziś Bazyliki Mniejszej p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu - została rozpoczęta dzięki pomysłowi 
wieloletniego Konserwatora Zabytków woj. koszalińskiego, architekta 
Feliksa Ptaszyńskiego. W latach 60. pozyskanie państwowych funduszy 
na odbudowę obiektu sakralnego było zupełnie niemożliwe, zatem w pla
nach finansowych koszalińskiego konserwatora zamiast określenia „kole
giata” lub „kościół” pojawił się zapis: „Trwała ruina”. Pod tymże hasłem 
udało się pozyskać fundusze na przeprowadzenie odbudowy wieży, rozpo
częcie rekonstrukcji zawalonych sklepień i wykonanie „prowizorycznego” 
dachu nad nawami kolegiaty. Tym sposobem najstarszy, najcenniejszy
1 znajdujący się w najgorszym stanie technicznym kościół Kołobrzegu nie 
podzielił losu pozostałych pięciu rozebranych świątyń17.

17 Na podstawie dokumentacji znajdującej się w Archiwum WO SOZ w Szczecinie, 
Delegatura w Koszalinie, oraz relacji pana mgr inż. arch. Feliksa Ptaszyńskiego. Historia 
odbudowy kolegiaty kołobrzeskiej jest bardzo złożona i wymaga oddzielnego opracowania.
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2. frontowe wejście z basztą do 
kościoła.

MATERIAŁ POGLĄDOWY
Kościemwo * Zpar. Sła«so/ budynek w mmcz&ym »topöia «ais«-* 

gawalają alf stropy* ©ary sagrsybiona, moliki, fnfiris® 
©koło 60 - na około 150 osób* Obiekt jest prse&miotasm ssmia-
teressatmai® fes. Wae£as*a Fod* Orskiego - witerfsi akspoaowsay 
Ostrowice. Mieszkańcy Ko«ei«r*©wa w wifkssości są praeowattoaai 
gospodarstwa fOBZ Słsmo* Zabytek III grapy«

ł. Ogólny widok elewacji tylnej 
kościoła.

Ryc. 20. Przykładowa strona materiału przygotowywanego dla specjalnej Komisji Kon
serwatorskiej MKiS w Warszawie będący podstawa selekcji obiektów (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Prezbiterium kolegiaty zostało formalnie przekazane parafii rzymskokatolickiej 20.08. 
1957 roku; wieża i nawa były natomiast własnością Państwa. W dniu 8.05.1966 roku 
w odbudowanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków części wieżowej otwarta 
została wystawa Muzeum Oręża Polskiego. Przekazanie naw kolegiaty Kościołowi nastą
piło dopiero 24.05.1974 roku, a wieży dwa lata później. Po przeprowadzeniu przez parafię 
p.w. Wniebowzięcia NMP odbudowy sklepień, rekonstrukcji dachów nad nawami i wieżą 
oraz szeregu innych prac remontowo-konserwatorskich, 21.10.1984 roku prymas Józef 
Glemp dokonał uroczystej konsekracji świątyni.
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W latach 50. działalność jednoosobowego Urzędu Konserwatorskiego 
w Koszalinie koncentrowała się na przeprowadzeniu inwentaryzacji ru
chomych i nieruchomych dóbr kultury na terenie województwa koszaliń
skiego. Mała mobilność, spowodowana brakiem środka lokomocji, nie 
pozwalała na szybkie interweniowanie w terenie. Skutkiem tego zdarzało 
się, że Konserwator włączał do rejestru zabytków obiekt już nie istniejący 
- jak to miało miejsce w wypadku pałacu w Łasinie. Wpisywanie obiek
tów do państwowego rejestru zabytków było zresztą jedyną formą praw
nej ochrony, jaką dysponował Konserwator.

Po zinwentaryzowaniu i rozpoznaniu zasobów zabytkowej substancji 
opracowany materiał przedstawiano specjalnie do tego celu powołanej 
Komisji Konserwatorskiej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki w War
szawie, która dokonywała selekcji obiektów i klasyfikowała je do jednej 
z czterech grup (ryc. 20). Wszak odbudowa i restauracja zabytków (To
maszewski 1994):

musiała być selektywną, opartą o klasyfikację zabytków pod kątem 
ich postępowych, wstecznych, patriotycznych, kosmopolitycznych lub 
obcych treści.

W rzeczywistości klasyfikacji dokonywano głównie według zasady 
„starszeństwa”. W grupach III i IV znalazły się zatem obiekty młodsze, 
prowincjonalne, także, uznane za mniej wartościowe, obiekty szachulco- 
we. Tak właśnie sklasyfikowany został maleńki, wybudowany w 1780 
roku „własnymi rękami i za darmo” przez murarza Caspara Strehlowa 
szachulcowy kościółek w Przystawach, gm. Malechowo (ryc. 21), o który 
zabiegał proboszcz parafii w Jeżycach. Bezskutecznie, gdyż władze po
wiatowe postanowiły „przeznaczyć obiekt na śmierć techniczną”18.

Wyjaśnić przy tym należy, że aż do połowy lat 70. do grupy obiektów 
zabytkowych zaliczano wyłącznie budowle powstałe przed połową XIX 
wieku. Tak więc wszystkie neogotyckie, neoromańskie, eklektyczne czy 
też secesyjne obiekty, także sakralne, nie były uznawane za zabytkowe 
i nie podlegały ochronie konserwatorskiej. Z tego powodu kościoły m.in. 
w: Rychówku, gm. Białogard z 1857 roku, Spokojnem, gm. Bobolice z lat 
20. XX wieku, Pomierzynie, gm. Kalisz Pomorski z 1869 roku, Smęcinie, 
gm. Tychowo z 1907 roku czy też w Zegrzu Pomorskim, gm. Świeszyno 
z 1878 roku (ryc. 22) aż do połowy lat 70. nie mogły być przedmiotem 
zainteresowania i ochrony konserwatorskiej. O niechętnym stosunku 
do obiektów neostylowych, zwłaszcza utożsamianych z architekturą nie
miecką i pruską obiektów neogotyckich, świadczy zachowana w konser-

18 Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sławnie z 16.05.1966 roku, Archi
wum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
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Ryc. 21. Szachulcowy kościół w Przystawach, gm. Malechowo został wybudowany „wła
snymi rękami i za darmo w 1780 roku przez Caspra Strehlowa (stan z 1964 roku). Fot. 

J. Szandomirski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

watorskim archiwum recenzja rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury 
i Sztuki - Z. Rewskiego - odnosząca się do postulatów zawartych w stu
dium urbanistycznym dla Połczyna Zdroju. Propozycja rekonstrukcji 
ostrosłupowego zwieńczenia neogotyckiej wieży kościoła parafialnego 
w Połczynie Zdroju, zniszczonego w 1945 roku, spotkała się z druzgocącą 
krytyką rzeczoznawcy:

Postulat autora, str. 37 studium, by hełm wieży na niezabytkowym 
kościele z końca XIX wieku w typie obrzydliwej architektury prusko- 
protestanckiej (szpikulec) ‘zrekonstruować według stanu przedwojen
nego’, jest mylny i nieuzasadniony. Właściwie należy go przeprojek
tować ze względów estetycznych oraz ogólnopaństwowych, by nie pru- 
saczył nadal krajobrazu polskiego.

W pierwszej połowie lat 60. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków opracowano dokumentację fotograficzną i opisową dla 27 nie 
użytkowanych świątyń. Dokumentację tę przedłożono urzędującej przy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki Komisji Konserwatorskiej celem określe
nia „znaczenia naukowo-konserwatorskiego architektury zabytkowych 
nie użytkowanych kościołów w woj. koszalińskim”19. Komisja podzieliła

19 Protokół nr 3578 z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki z dnia 15.06.1965 roku w sprawie znaczenia naukowo-konserwatorskiego archi
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Ryc. 22. Kościół neoromański z 1878 roku w Zegrzu Pomorskim, ^m. Świeszyno

obiekty na trzy grupy. Do grupy pierwszej zaliczono 17 obiektów o „szcze
gólnej wartości zabytkowej” zalecanych do zabezpieczenia. Do dziś ist
nieje dziewięć, w tym jeden w stanie ruiny. W grupie drugiej wymieniono 
trzy murowane obiekty (w Krukowie, gm. Karlino, Żabinie, gm. Wierz
chowo i Wojęcinie, gm. Bobolice) z zaleceniem wykorzystania ich na cele 
gospodarcze lub kulturalne. Wszystkie trzy kościółki zostały rozebrane. 
Z siedmiu szachulcowych świątyń zaliczonych do grupy trzeciej można 
by, zdaniem Komisji, „zrezygnować z konserwatorskiego punktu widze
nia”. Oprócz kościołów w: Manowie (ryc. 23) i Przystawach, gm. Male
chowo, Czochryniu, gm. Borne Sulinowo, Dołgiem, gm. Biały Bór, Kart- 
lewie, gm. Świdwin (ryc. 24-25) i Starej Studnicy, gm. Kalisz Pomorski, 
pochodzących z XVII-XIX wieku, w grupie tej znalazł się najstarszy, 
zbudowany w 1588 roku, szachulcowy kościół w Kłodzinie, gm. Świdwin 
(ryc. 26-28). Występująca o „zdjęcie” z rejestru zabytków kościoła w Kło
dzinie Powiatowa Rada Narodowa w Świdwinie podała następującą ar
gumentację20:

tektury zabytkowych kościołów nie użytkowanych w województwie koszalińskim, Archi
wum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

20 Pismo z dnia 28.07.1973 roku, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Ko
szalinie.
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Ryc. 23. Manowo, gm. Malechowo (stan z 1964 roku). Mimo licznych starań mieszkańców 
o zgodę na jego użytkowanie kościół został rozebrany. Dziś na jego miejscu stoi nowa świą
tynia o podobnej bryle. Fot. W. Górski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura

w Koszalinie)

Nie opłaci się przeprowadzenie remontu powyższego obiektu ze 
względu na duży koszt oraz małą wartość jako zabytku (!), zwłaszcza 
że obiekt jest usytuowany z dala od tras eksponowanych i uczęszcza
nych. Pozostawienie obiektu w stanie istniejącym, jak już wspomnia
no, stanowi zagrożenie dla ludzi, ponadto szpeci swoim wyglądem oto
czenie, a w związku z tym obiekt należałoby rozebrać, a teren 
z przyległym nieczynnym cmentarzem - uporządkować w ramach 
trwającej akcji ład i porządek.

W odpowiedzi na zalecenia Komisji Konserwatorskiej Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zamiast „zrezygnować”, wpisał „skazane” obiekty 
do rejestru zabytków i próbował znaleźć im jakąkolwiek funkcję użytko
wą umożliwiającą przetrwanie. Sztuka konserwatorska, której funda
mentalną zasadą jest użytkowanie zabytku zgodnie z jego pierwotnym 
przeznaczeniem, dopuszcza takie rozwiązania tylko w sytuacjach na
prawdę wyjątkowych i krańcowych. O wyborze nowej funkcji decyduje 
wówczas kryterium możliwie największego jej podobieństwa do oryginal
nej. W wypadku przejścia z sacrum do profanum utrzymanie analogicz-
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Ryc. 24. Kościół szachulcowy w Kartlewie, gm. Świdwin został zakwalifikowany do ostat
niej (IV) grupy jako obiekt, z którego można „zrezygnować z konserwatorskiego punktu 
Widzenia” (stan z 1958 roku). Fot. F. Ptaszyński (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delega

tura w Koszalinie)

Ryc. 24. Plac po rozebraniu kościoła w Kartlewie, gm. Świdwin w roku 1970. Fot. z doku
mentacji d. Wydziału ds. Wyznań
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nego sposobu użytkowania było niemożliwe. Podejmowane przez Konser
watora próby adaptacji obiektów na sale wystaw artystycznych, muzea 
lub składnice muzealne (jak do miało miejsce np. w kołobrzeskiej kolegia
cie czy też kościele p.w. św. Jerzego w Darłowie) zbiegły się tu z polityką 
władz, zalecających adaptowanie kościołów na „cele kulturalne” (wiejskie 
świetlice, klubo-kawiarnie, kina itp.) lub gospodarcze (magazyny, stajnie, 
stodoły itp.). Podobny charakter działań podejmowanych przez konserwa
torów i władze różniła jednak całkowicie odmienna motywacja. O ile ce
lem władz było bowiem zniszczenie sakralnego charakteru i wartości za
bytku, o tyle celem konserwatorów było ich ocalenie, nawet za cenę 
czasowej profanacji. Chętnych do realizacji tych zaleceń było jednak nie
wielu. Kontrowersyjne i zazwyczaj krótko utrzymujące się funkcje były 
przez większość społeczeństwa postrzegane negatywnie.

Ryc. 26. Kościół w Kłodzinie, gm. Rąbino - jeden z najstarszych (z 1588 roku) kościołów 
o drewnianej konstrukcji szkieletowej (stan przed 1945 rokiem) (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)
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Ryc. 27. Ruiny kościoła w Kłodzinie, gm. Rąbino (stan z lat 70. XX wieku). Fot. z doku
mentacji d. Wydziału ds. Wyznań

Ryc. 28. Kościół w Kłodzinie, gm. Rąbino został rozebrany „ze względu na małą wartość 
jako zabytek” (stan z 1984 roku). Fot. K. Gach (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delega

tura w Koszalinie)
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Przyjęta przez Konserwatora taktyka „przeczekania” nie wytrzymała 
zbyt długo próby czasu. Po czterech latach ciszy, w 1969 roku, wszystkie 
Powiatowe Rady Narodowe zaczęły nagle występować do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki o zgodę na skreślenie kościółków z państwowego reje
stru zabytków (wyrażenie takiej zgody pozbawiało obiekt jedynej, i tak 
wątłej, ochrony). Argumentacja we wszystkich wypadkach była prawie 
identyczna: zagrażający bezpieczeństwu ludzi stan techniczny, bliskość 
szkoły i bawiących się dzieci, szpecenie krajobrazu, wreszcie21:

(...) zainteresowanie turystów zagranicznych, którzy je fotografują i za
pewne wykorzystują te fotografie jako materiały szkalujące nasz kraj.

* sr«i 
1

Ryc. 29. Kościół szachulcowy w Dąbiu, gm. Borne Sulinowo został wpisany do rejestru 
zabytków. Chociaż Minister Kultury i Sztuki nie wyraził zgody na skreślenie kościoła 
z rejestru zabytków, brak możliwości jakiegokolwiek zabezpieczenia i/lub użytkowania 
doprowadził do jego całkowitej dewastacji. Kościół zawalił się w tym samym roku (1982), 
w którym Wydział ds. Wyznań zezwolił na jego użytkowanie na cele sakralne (archiwum 

WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

21 Motywacje podawane w pismach znajdujących się w Archiwum WO SOZ w Szczeci
nie, Delegatura w Koszalinie.
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Ministerstwo zazwyczaj zgodę taką wydawało, jednak kilku bardzo 
cennym obiektom - np. kościołowi w Dąbiu, gm. Borne Sulinowo - upar
cie wydania takiej zgody odmawiało (ryc. 29-31).

Ryc. 30. Wnętrze kościoła w Dąbiu, gm. Borne Sulinowo (stan przed 1945 rokiem) (archi
wum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

W 1971 roku Sejm wydał ustawę o nieodpłatnym przejściu na osoby 
prawne Kościołów i związków wyznaniowych nieruchomości, którymi 
dotychczas władały lub je użytkowały, w terminie do 31.10.1973 roku22. 
Po 25 latach obiekty sakralne mogły być ponownie użytkowane zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem z przyzwoleniem prawa. Jednocześnie w tym 
samym roku wystosowane zostało wyprzedzające ustawę „Pismo okólne 
Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszali
nie z dnia 14.02.1973 r., nr Wz.II-0/3/73”, skierowane do: kierowników 
PWRN w Koszalinie, przewodniczących prezydiów powiatowych i miej
skich rad narodowych, a także do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Koszalinie. Pismo to, opatrzone klauzulą „poufne”, zobowiązywało 
wszystkich wyżej wymienionych do uzgadniania każdej decyzji „mającej

22 Ustawa z dnia 23.06.1971 roku O przejściu na osoby prawne Kościoła rzymskokato
lickiego oraz innych kościołów i zwiqzkow wyznaniowych własności niektórych nieruchomo
ści położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz.U. Nr 16, poz. 156); Uchwala 
Rady Ministrów z 8.10.1073 roku (Monitor Polski nr 45, poz. 262); Uchwała nr 303/73 
Rady Ministrów z 31.12.1973 roku (Monitor Polski nr 57, poz. 325). W załączniku do tej 
uchwały wymieniono wszystkie przekazane Kościołom nieruchomości.
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Ryc. 31. Wnętrze kościoła w Dąbiu, gm. Borne Sulinowo (stan z 1959 roku). Fot. F.J. La
chowicz (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

choćby pośredni związek z państwową polityką wyznaniową” z Wydzia
łem do Spraw Wyznań, do „systematycznego kontrolowania działalności 
wydziałów niższego stopnia i urzędów gmin w zakresie spraw wyznanio
wych” oraz do „systematycznego i bieżącego informowania Wydziału do 
Spraw Wyznań o sytuacji na odcinku wyznaniowym w powiecie”. 
W punkcie 6. rozdziału I cytowanego pisma okólnego w sposób szczególny 
zwrócono uwagę na „sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wy
krywania nielegalnego budownictwa sakralnego i kościelnego oraz sa
mowolnego zajmowania na cele kultu religijnego budynków i lokali o in
nym przeznaczeniu”.

Po zawarciu i ratyfikowaniu układów pomiędzy PRL i RFN papież 
Paweł VI ustanowił bullą z dn. 28.06.1972 roku Diecezję Koszalińsko- 
Kołobrzeską. Pomimo tak znacznej poprawy sytuacji niechętny stosunek 
lokalnych władz do obiektów sakralnych nie uległ zmianie. Na przykład - 
z 1972 roku pochodzi „poufne” pismo sporządzone przez prezydium jednej 
z Powiatowych Rad Narodowych zaniepokojone

(...) stwierdzonym w ostatnim okresie szczególnym zaktywizowaniem
się administracji kościelnej w zakresie chęci przejęcia i zagospodaro-
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wania obiektów sakralnych dla potrzeb kultu. Obok zlikwidowanych 
przez nas w 1970 r. dziewięciu obiektów w powiecie (...) pozostało 
jeszcze pięć, które są objęte rejestrem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków” [w domyśle - do likwidacji]23.

Wśród tych ostatnich znalazł się także wspomniany wyżej kościół 
w Dąbiu. Generalny Konserwator Zabytków nigdy nie wyraził zgody na 
skreślenie tego kościoła z rejestru zabytków; wręcz przeciwnie — decyzją 
z 1974 roku nakazał zabezpieczyć kościół przed dalszą dewastacją24. Ko
lejny ślad pochodzi z 1982 roku. Jest nim pismo Wydziału do Spraw Wy
znań stanowiące odpowiedź na wystąpienie Kurii Biskupiej Koszalińsko 
- Kołobrzeskiej. Otóż w piśmie tym „nie stawia się sprzeciwu odnośnie 
przekazania w użytkowanie wieczyste min. kościoła w Dąbiu”25. Dziw
nym zbiegiem okoliczności tak się jednak złożyło, że właśnie w 1982 roku 
kościół w Dąbiu całkowicie się zawalił.

Jak w rzeczywistości wyglądała polityka władz w latach 70., opowia
da cytowana wcześniej Kronika Parafii Rzymskokatolickiej Wierzchowo 
Pomorskie. Mieszkańcy Sośnicy, w której w roku 1965 tak brutalnie 
zniszczono kościół, nie zrezygnowali z walki o budowę kościoła lub kapli
cy. W dniu 1.11.1971 roku na sośnickim cmentarzu odprawiona została 
Msza św. w specjalnie na ten cel przygotowanym „namiocie z kocy”, na
tomiast 23.12. tego roku

(...) panowie Zygmunt Okoń, Kazimierz Rubaszewski, Mikołaj Roma
now, Piotr Mikulski i Mieczasław Mirek wciągają traktorem w nocy 
na cmentarz kapliczkę wymiarów 280 x 280 cm.

Następnego dnia ks. Proboszcz J. Jedynak odprawił przy niej paster
kę. Odtąd w każdą niedzielę i święto przed kapliczką odprawiana była 
Msza św. We wrześniu 1972 roku kapliczką zainteresował się Urząd 
Bezpieczeństwa, a kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych w Drawsku 
Pomorskim zażądał zaprzestania odprawiania Mszy św. Mieszkańcy So
śnicy pisali odwołania, petycje, interweniowali u biskupa, w Episkopacie 
Polski. Po wizycie komendanta Urzędu Bezpieczeństwa w Wierzchowie 
w dniu 17.02.1973 roku ksiądz proboszcz odwołał odprawianie Mszy św. 
w Sośnicy. Mieszkańcy po raz kolejny nie zrezygnowali i postanowili 
gromadzić się na modlitwie sami. Ich starania zostały uwieńczone sukce

23 Pismo z 1972 roku, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
24 Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.1974 roku, nr ZOZ-A- 

885-11/Dąbie/l, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.
25 Pismo Wydziału do Spraw Wyznań z 1982 roku, Archiwum WO SOZ w Szczecinie, 

Delegatura w Koszalinie.
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sem dopiero w roku 1980, kiedy została wybudowana nowa, skromna 
świątynia p.w. Podwyższenia Krzyża Św., poświęcona 28.11.1981 roku.

Od lat 70. rozpoczyna się jednak powolny proces przekazywania 
obiektów sakralnych Kościołowi. Pod koniec lat 70. przekazano np. go
tycką kapliczkę w Boninie koło Koszalina, użytkowaną wcześniej jako 
magazyn, stajnia i klubo-kawiarnia. W 1989 roku ponownie przekazano 
Kościołowi odebraną w 1956 roku gotycką kaplicę p.w. św. Gertrudy 
w Darłowie. Około 100 zabytkowych świątyń nie doczekało jednak tak 
sprzyjającego czasu.

Wielokrotnie występujący o przekazanie kościoła mieszkańcy Mano- 
wa otrzymali w końcu plac pozostały po jego rozbiórce. Wkrótce na miej
scu starego kościoła wyrósł nowy, o bryle i architekturze nawiązującej do 
zabytkowej świątyni. Nowy kościół stoi dziś także w miejscu dawnej 
świątyni w Dąbiu, gm. Borne Sulinowo. Tradycję miejsca podtrzymują 
nowo wybudowane świątynie w Klępczewie, gm. Świdwin, Broczynie, gm. 
Czaplinek czy też Zegrzu, gm. Świeszyno. W sumie począwszy od lat 80. 
na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zostało wybudowanych 
ponad 100 nowych kościołów, z których wiele zrealizowano na placach 
pozostałych po rozbiórce zabytkowych świątyń.

4. Domasławice - przykład losów kościoła 
z Ziemi Sławieńskiej

Kościół położony był na niewielkim wzniesieniu we wschodnim 
skraju wsi. Teren dawnego kościoła oraz otaczającego go cmentarza łączy 
dziś z główną drogą alejka ze szpalerem starych lip.

Wieś Domasławice została założona przez cystersów z Bukowa Mor
skiego prawdopodobnie pomiędzy 1308 a 1324 rokiem (Popielas-Szultka 
1980: 73) w miejscu, w którym jeszcze w 1308 roku rozciągały się obszary 
leśne. Ze względu na podobne brzmienie nazwy, bywa ona niekiedy my
lona z nabytą przez bukowski klasztor przed 1317 roku wsią Masłowice, 
położoną na wschód od Darłowa i określaną w dokumentach jako „Do- 
mazlowicz circa Ruenwaldis (1315 rok), Dummaszloviz (1317 rok), 
Dummaszleuise (1357 rok), Domaselvitze (1393 rok)”. W odróżnieniu od 
XHI-wiecznych Masłowic, dzisiejsza wieś Domasławice powstała na wy- 
karczowanym terenie jako nowa lokacja cystersów najwcześniej w dru
gim dziesięcioleciu XIV wieku (Rzetelska-Feleszko, Duma 1985: 159).

Początki budowy kościoła nie są znane. Wiadomo jedynie, że w 1493 
roku kościelna wieś Domasławice należała do parafii w Słowinie, nato
miast po 1498 roku powołano tu samodzielną parafię (Popielas-Szultka 
1980: 107).
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Domasławicka świątynia została wybudowana z nieociosanych ka
mieni polnych i cegły o wymiarach 27x9x 12 cm na zaprawie wapiennej. 
Nawa, założona na planie prostokąta o wymiarach 7,45x16,8 m, otrzy
mała od strony wschodniej półkoliste zamknięcie. Od strony zachodniej 
przylegała do niej 4-kondygnacyjna wieża o rzucie zbliżonym do kwadra
tu, nakryta namiotowym dachem przechodzącym w wysmukły ośmio- 
boczny ostrosłup (ryc. 32). Dwuspadowy dach nad nawą pokryty był da
chówką karpiówką, natomiast pokryty gontem hełm wieży wieńczyła 
iglica z kulą i krzyżem. Pobielone elewacje korpusu nawowego ujmowało 
13 uskokowych, zwężających się ku górze szkarp, określanych przez nie
których mianem pilastrów. Wejścia do wnętrza znajdowały się w elewacji 
zachodniej (portal główny zamknięty spłaszczonym lukiem) oraz w ele
wacji północnej (zamknięty półkoliście otwór drzwiowy umieszczony 
w ostrołukowej blendzie). Na osi głównej elewacji wschodniej znajdowała 
się kolista blenda. Przy otworze wejściowym w elewacji północnej stała 
niegdyś szachulcowa przybudówka.

Ryc. 32. Domaslawice, gm. Darłowo (stan w 1964 roku). Wieża kościoła o rzucie zbliżonym 
do kwadratu. Fot. W. Górski (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)
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Ryc. 33. Domasławice, gm. Darłowo (stan w 1964 roku). Unikatowy na Pomorzu kościół 
w tylu „późnośredniowiecznego neoromanizmu”. Fot. W. Górski (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Nawiązujące do form romańskich półkoliste zamknięcie od wschodu 
sprawiło, że domasławicka świątynia była uznawana za najstarszą 
w powiecie sławieńskim. Według L. Böttgera powstała w okresie przej
ściowym od romanizmu do gotyku (Böttger 1892: 25), według P. Schulza 
w XIII wieku (Schulz 1963: 81), zaś według D. Loose (1989: 873-874) 
w wieku XIV. Uściślenie datowania utrudniały liczne przebudowy, zacie
rające pierwotną formę. Całkowicie przebudowane zostały na przykład 
otwory okienne, którym nadano wykrój prostokąta. Siady przesklepienia 
lukiem ostrym zachowały się jedynie nad dwoma otworami w elewacji 
południowej. Z najnowszych badań wynika jednak, że u schyłku okresu 
średniowiecza nastąpił nawrót do form romańskich, przejawiający się 
m.in. w zastępowaniu gotyckich ostrołuków lukami półkołowymi. W ar
chitekturze kościołów wiejskich Pomorza Środkowego ów „późnośrednio
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wieczny neoromanizm” przyczynił się do wykształcenia „zagadkowego” 
typu kościoła salowego o półkolistym zamknięciu wschodnim (Ober 1993: 
13). Reprezentowało go zaledwie pięć świątyń o niezwykle malowniczej 
i urokliwej architekturze, wzniesionych w okresie od końca XV do połowy 
XVI wieku w miejscowościach Unieradz, Śmiechów, Nieżyn, Kłopotowo 
oraz Domasławice (ryc. 33).

Ryc. 34. Domasławice, gm. Darłowo (stan w 1964 roku). Wnętrze kościoła z widocznym 
drewnianym stropem z polichromią na powale. Fot. W. Górski (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

Salowe wnętrze domasławickiej świątyni zamykał drewniany belkowy 
strop z polichromią na powale (ryc. 34). Na jednym ze słupów empory 
zachodniej znajdowały się daty 1704 i 1822. Ołtarz ambonowy z około 
1700 roku zdobiły rzeźbione w drewnie, polichromowane figury i orna
menty. Umieszczoną ponad murowanym stołem ołtarzowym kazalnicę na 
rzucie trzech boków oktogonu flankowały figury aniołów. W płycinie 
środkowej przedpiersia ambony znajdował się relief przedstawiający 
Chrystusa na krzyżu; w pozostałych płycinach przedstawienia Chrystusa 
na Górze Oliwnej i dźwigającego krzyż. Górną część nastawy ołtarzowej 
oraz baldachim nad amboną zdobiły figury „fruwających” aniołów, nato
miast zapiecek ambony wypełniało przedstawienie Złożenia do grobu 
i rzeźbiony ornament. Jak opisuje L. Böttger, w tylnej części ambony
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znajdował się napis: „Ten ołtarz i kazalnicę zlecił pomalować w 1779 r. na 
Bożą Chwałę królewski leśniczy Pan Maschke. Także ołtarz nowymi 
świecznikami, świecami i kapą ozdobić zlecił”. Ze sprzętów ołtarzowych 
najstarszy był kielich mszalny z napisem: „C.P.T. 1.1796”. Na progu scho
dów na dzwonnicę wycięta była data 1795. Jeden z dzwonów, bez napisu, 
„był na pewno średniowieczny”, zaś drugi - wykonał giser Samuel Meyer 
z Kołobrzegu w 1803 roku. Przed kościołem, obok wejścia, stała granito
wa chrzcielnica (Bóttger 1892).

Akta kościelne zostały unicestwione podczas pożaru domu parafialne
go w Sławnie w dniu 24.10.1808 roku. Z dawnych czasów zachowało się 
zatem niewiele przekazów. Przed kościołem, na terenie dawnego cmenta
rza, wzniesiono pomnik mieszkańców Domasławic i okolicy poległych 
podczas I wojny światowej. W 1941 roku kościół otrzymał w nowe organy 
miejsce fisharmonii.

Wojska rosyjskie zajęły Domasławice 6.03.1945 roku. Podczas działań 
wojennych kościół nie został uszkodzony. Większość niemieckich rodzin 
opuściła wieś już w 1946 roku. Z wywiadów, przeprowadzonych z miesz
kańcami wsi wynika, że po 1945 roku kościół nie był użytkowany jako 
obiekt sakralny. Od chwili opuszczenia był natomiast systematycznie 
dewastowany i okradany, pomimo starań sołtysa wsi, który próbował 
obiekt zabezpieczać. Bardzo szybko, bo już w 1955 roku, został wpisany 
do rejestru zabytków, decyzją nr 36 z dnia 25.05.1955 roku. Pierwszy 
powojenny zapis na temat kościoła znajduje się na konserwatorskiej kar
cie ewidencyjnej, założonej przez K. Mellin (1959) i brzmi następująco:

obiekt opuszczony, zniszczone są dachy zakrystii i wieży, wiązania
zawilgocone, brak szyb w oknach, wystrój wnętrza zdewastowany.
Ogólnie stopień zniszczeń szacuje się na 40%.

W rubryce „właściciel obiektu” wpisano najpierw „brak”, a następnie 
„Prezydium Gminnej Rady Narodowej Darłowo”. W 1961 roku na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie arch. Zdzisław 
Hejger wykonał inwentaryzację konserwatorską kościoła. Kolejną doku
mentację opracował w 1964 roku arch. Feliks Dzierżanowski z PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków w Warszawie. Z zamieszczonego w niej 
opisu technicznego oraz zdjęć dowiadujemy się, że po ołtarzu pozostał już 
tylko ślad podmurowania, zawilgocone ściany pokryto na wysokość 1,5 m 
lepikiem, znacznie powiększyły się ubytki w poszyciu dachowym wieży 
i nawy, a szachulcowa zakrystia zawaliła się. Nadal istniał jednak, 
utrwalony na fotografiach, polichromowany strop. Pozbawiony użytkow
nika, niezabezpieczony kościół niszczał jednak coraz bardziej.

Po przeprowadzeniu wizji terenowych, Komisja Konserwatorska przy 
MKiS w protokóle nr 3578 z dnia 15.06.1965 roku zakwalifikowała ko
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ściół w Domasławicach do grupy obiektów o szczególnej wartości i zaleciła 
jego zabezpieczenie. Cztery lata później przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Narodowej przystąpił do realizacji zaleceń ministerialnej komisji. 
W skierowanym do Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej 
w Sławnie piśmie z dnia 04.04.1969 roku26 stwierdzając, że „widzimy 
potrzebę zachowania i zagospodarowania na współczesne cele użytkowe 
(np. magazyny, sale wystawowe itp.)” czterech gotyckich świątyń, w tym 
kościołów w Domasławicach i Kosierzewie, zalecił „ustalenie użytkowni
ków tych obiektów dla potrzeb gospodarczych lub kulturalnych” i poin
formował o możliwości uzyskania pomocy finansowej. W odpowiedzi PRN 
w Sławnie, która nadeszła 30.07.1969 roku (nr pisma KI.4/12/69), sfor
mułował następującą propozycję:

Kościół poewangelicki w Domasławicach zniszczony jest w 65%. Pre
zydium GRN w Darłowie nie dysponuje środkami (pieniężnymi) fi
nansowymi na jego remont. Istnieje możliwość po dokonaniu remontu 
przekazania obiektu Gminnej Spółdzielni na magazyn.

Ryc. 35. Domasławice, gm. Darłowo (stan w 1973 roku). Mimo, że kościół został uznany za 
obiekt o szczególnej wartości to w 1973 roku stała już tylko wieża (archiwum WO SOZ 

w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

26 Nr KL.IV-1/25/69, archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie
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Prowadzona korespondencja miała jednak, jak się okazuje, charakter 
fikcyjny, bowiem równolegle do niej prowadzono rozbiórkę kościoła (ryc.
35) . Na wewnętrznych kartach ewidencyjnych Wydziału ds. Wyznań 
znalazł się następujący zapis:

Kościół jest rozebrany przez mieszkańców (w 1969 r.) celem uzyska
nia budulca na budynki gospodarcze. Pozostała jedynie wieża, którą 
powoli rozbierają na cegły. Grozi zawaleniem27.

Korespondencja prowadzona po 1973 roku dotyczyła już tylko wystą
pień o wydanie zezwolenia na rozbiórkę wieży i skreślenie z rejestru za
bytków. W 1982 roku po kościele pozostała tylko jedna ściana wieży (ryc.
36) . Podczas jednej z narad dotyczących remontu darłowskiego zamku 
podjęto decyzję o wykorzystaniu pozostałej jeszcze po dawnym kościele 
cegły gotyckiej do renowacji murów zamku.

Ryc. 36. Domasławice, gm. Darłowo (stan w 1982 roku). W roku 1982 z kościoła pozostał 
tylko fragment jednej ściany wieży. Cegła została wykorzystana do remontu zamku 
w Darłowie. Fot. F.J. Lachowicz (archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie)

27 Obecnie karta znajduje się w archiwum WO SOZ w Szczecinie, Delegatura w Ko
szalinie.



Z dziejów zabytkowych świątyń dawnego województwa koszalińskiego 239

Tak wyglądają smutne dzieje świątyni, która nie miała szczęścia być 
zagospodarowana na cele sakralne w latach 1945-1948. Po upływie po
nad 50 lat, staraniem władz Gminy Darłowo, teren dawnego cmentarza 
został uporządkowany i ogrodzony. W 1998 roku w innym miejscu wsi 
wybudowano nową świątynię p.w. św. Józefa, a przybyszów witają go
ścinnie urocze kapliczki z figurami Matki Bożej i św. Józefa usytuowane 
na krańcach wsi.

5. Zakończenie

Dobra kultury są widzialnym obrazem świata wewnętrznych 
wartości. Wzajemne oddziaływanie obu światów - duchowego i material
nego - najmocniej uwidacznia się w dziełach sztuki sakralnej. Relacja 
pomiędzy Kościołem duchowym i stanowiącym jego odbicie kościołem 
materialnym jest zawsze dwustronna. Niszczenie świątyń w imię jakich
kolwiek względów, jak to już niejednokrotnie pokazała historia, pociąga 
za sobą spustoszenia także w świecie wartości uniwersalnych, o czym 
należy pamiętać na progu nowych czasów i zagrożeń.

Przedstawiona powyżej próba wyjaśnienia przyczyn niszczenia zabyt
kowych świątyń w latach 1945-1989 nie wyczerpuje tematu. Formuło
wanie ogólnych wniosków pociąga za sobą ryzyko generalizacji i nad
miernych uproszczeń, podczas gdy historię każdego obiektu należałoby 
rozpatrywać indywidualnie. Granica pomiędzy aktem zwykłego wandali
zmu a skutkiem planowej akcji politycznej bywa trudna do uchwycenia, 
a ustalenie obiektywnej historycznej prawdy nie zawsze jest możliwe. 
Tym bardziej pragnę podziękować tym wszystkim, którzy osobiście zaan
gażowali się i przyczynili do odkrycia i ujawnienia rąbka nieznanej histo
rii: panu Krzysztofowi Szymańskiemu z Kosierzewa, gm. Malechowo, 
panu Tomaszowi Różańskiemu z miejscowości Przystawy, gm. Malecho
wo, oraz panu Jerzemu Lauersdorfowi z Wierzchowa. Zgromadzone przez 
panów K. Szymańskiego i T. Różańskiego materiały wzbogaciły indywi
dualne prezentacje przed- i powojennej historii kościołów w miejscowo
ściach powiatu sławieńskiego - Domasławicach (ryc. 32-36), Kosierzewie 
(ryc. 16-18) i Przystawach (ryc. 21). Szczególne podziękowania za pomoc 
i nadesłane materiały pragnę skierować do pani Rity Scheller z Hambur
ga, pana Petera Jancke’go z Hamburga oraz pana Krzysztofa Kowalczyka 
z Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki staraniom 
pani Rity Scheller, niniejszy materiał był prezentowany podczas Konwen
tu Kościoła ewangelickiego na Pomorzu i ukazał się drukiem w Beiträge 
zur ostdeutschen Kirchengeschichte (Bastowska 1999), natomiast dzięki 
panu Krzysztofowi Kowalczykowi był prezentowany i został opublikowa-



240 Krystyna Bastowska

ny w materiałach z ogólnopolskiej konferencji naukowej Społeczeństwo. 
Państwo. Kościół 1945-2000, która Szczecinie w 2000 roku
(Bastowska 2000).
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Aus der Geschichte historischer Gotteshäuser 
im ehemaligen Bezirk Koszalin (1945-1989)

Zusammenfassung

Auf dem Gebiet des früheren Bezirkes Koszalin, 1975-1989, gibt es heute noch 
300 historische Gotteshäuser. Im Vergleich mit anderen architektonischen Bauten sind 
die sakralen Objekte sehr gut erhalten. Kurz nach dem Kriege (1946) wurden noch über
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400 registriert, davon sind jedoch aus verschiedenen Gründen ca. 100 zerstört worden 
oder, da unbenutzt, verfallen. Die meisten der Bauten dienten sakralen Zwecken, unge- 
fähr’l0% waren Mausoleen oder Grabkapetlen. Viele zerstörten Kirchen standen in Dör
fern (90), 11 in Städten (allein in Kolberg 5), in Beigard 1 Kirche und 1 Synagoge. Unter 
84 zerstörten Gotteshäusern waren 10 gotische Kirchen, 2 klassizistische, 20 neogotisc e 
und neoromanische, 15 gemischter Stil, 37”gehörten zu charakteristischen für die pom- 
mersche Landschaft hölzernen Fachwerkbauten aus dem 16.-19. Jh. Die meisten sakralen 
Bauten wurden in den 50-er Jahren und in den 70-er zerstört (24 und 19). Verfallsda en 
anderer können nicht genau angegeben werden.
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Daszkiewicz A. 191,194
Dąbrowska T. 18, 25
Dembiński Aleksander 107
Demiańczuk J. 210
Denis M. 139
Dobosz P. 203, 240
Doms Ruth 77
Donato G. 26
Dopierała B. 195
Drągowski Władysław 190
Dreisow (proboszcz) 60
Dresów (Dreisow) Johann David 46
Dulczewski Z. 194
Dulewicz Stanisław 177, 178, 181, 182, 

190, 194
Duma J. 47, 48, 50, 232, 241 
Duncker Alexander 83-86, 88-92, 94—101, 

103-105
Duncker Karl Friedrich Wilhelm 84 
Dusza T. 208, 240 
Dworaczyk M. 26 
Dzierżanowski Feliks 236

Dzierżanowski Ludwik 183, 186 
Dzierżyńska Zofia 193

Ebel Stanisław 190 
Ebel Witold 190 
Eckel 153
Eisler Jerzy 188, 194 
Elżbieta, królowa Anglii 66 
Engelbrecht Josna 67 
Engelmann J. 159, 173

Faber Jakob 58
Faliński Janusz Bogdan 114, 115 
Feininger L. 141
Figlarowicz Stefania 118, 125, 126 
Firkowski Marian 194 
Framke E. 117, 126 
Franco, generał 160 
Fryderyk II Wielki 60, 68, 69, 80 
Fryderyk Wilhelm I 59, 68, 81

Gach K. 227 
Garlicki A. 184, 194 
Gaul Anton 132, 136 
Gauguin P. 139, 141 
Gersdorff 48 
Ghini Luci 107 
Glemp Józef 220
Głowacki Z. 178, 180, 181, 184, 188, 194
Gogh Vincent, van 138, 139, 146
Goering Herman 167
Gomułka Władysław 183, 188
Góral Arkadiusz 184, 188, 195
Górnowicz H. 42, 50
Górski J. 199
Górski W. 224, 233-235
Gradowski R. 32, 34
Grape (Grave) Siegmunt Friedrich, von 96
Greer D. 159, 173
Grochowski Władysław 190
Gross Arnhold 132
Gross Wilhelm 129-136
Guderian Heinz 167
Gustaw Waza 66
Gustrowe Gerhardus 42
Gwiazdowska Ewa 83, 107

Haacke Paul 60 
Haider Franz 167 
Hanisch G. 132, 135 
Hardow Richard 94, 95 
Harnisch Heike 77
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Hart 173 
Hartmann N. 137 
Hartmann Peter Gottlieb 47 
Hasenjäger 136 
Heimburg Ilse, von 77 
Heims 171 
Hejger Zdzisław 236 
Hellfeldt G. 55,62 
Hemptenmacher (ród) 133, 136 
Hensel W. 26 
Hesse Hermann 142-144 
Heydebreck (ród) 70, 85 
Heyden H. 56, 62 
Hildebrand Annaliese 77 
Hildebrand Brigitte 77 
Hildebrand David 77 
Hildebrand Dietrich 77 
Hildebrand Dorothea 66 
Hildebrand Eilo 66, 71, 77 
Hildebrand Ernst 77 
Hildebrand Franz Carl Robert 78, 79 
Hildebrand Gisela 77 
Hildebrand Heide 77 
Hildebrand Helga 77 
Hildebrand Hermann 77 
Hildebrand Ilse 77 
Hildebrand Ingrid 77 
Hildebrand Iris 77 
Hildebrand Johann David 77 
Hildebrand Johann Friedrich Ludewig 75- 

77, 81
Hildebrand Karin 77
Hildebrand Karl (Carl) 76, 77, 81
Hildebrand Karl-Lothar 77
Hildebrand Karl Robert 77
Hildebrand Katharina 78, 79
Hildebrand Liebhard 65-70, 74-77, 79, 80
Hildebrand Lothar 71
Hildebrand Manfred 77
Hildebrand Peter 77, 79
Hildebrand Robert 71, 73, 76-79
Hildebrand Rüdeger 77
Hildebrand Walburg 77
Hildebrand Wolfgang 77
Hinz J. 201, 240
Hinz Pawel 190
Hitler Adolf 151,152,160, 167,168, 171, 174
Hoevel R. 132, 135
Holzfuß E. 117, 126
Horacy 142, 144
Hordyński Jerzy 213, 214, 240
Hums Traudl 167

Huse Johann Peter 61 
Hübner W. 65, 66, 68, 80

Jackowiak B. 125, 127 
Jałoszyński Jan 187 
Janecke Peter 215, 239 
Januszkiewicz Aleksander 187 
Jaskanis D. 12, 25 
Jerzewska Brygida 9 
Jesionek Henryk 190 
Jeżowa M. 43, 50
Jędrychowski Ignacy 177, 182, 190, 191 
Jóźwiak Franciszek 193 
Jundziłło Józef 108, 115 
Jungfer Francisca 77

Kalfus M. 126 
Kallensee K. 132,135 
Kamecke Peter, von 213 
Kamińska H. 180, 183 
Karp Stanisław 190 
Karp Tadeusz 177 
Kasprowicz Tomasz 11 
Kawa Antoni 178 
Kawecki A. 240 
Kazimierczak Jan 189 
Kaźmierczakowa R. 126 
Kącki Z. 125, 126 
Keitel Wilhelm 167 
Kersten Krystyna 180, 186, 195 
Kędelska J. 32, 34, 35 
Kilberf 102
Kirchheim Andreas Christoph 46 
Kirchner E. L. 139 
Kleist Anton, von 98 
Kleist Diether-Dennies, von 12, 25, 26 
Kleist Georg Christian, von 98 
Kleist Jürgen Lorenz, von 98 
Kleist Karl Wilhelm, von 85 
Kleist-Bornstädt, von 85 
Klinski W. 214, 240 
Kluka Krzysztof 108 
Kłoczowski J. 197, 208, 240 
Knigge Albrecht, von 101 
Knoll 166
Kobyliński Z. 20, 25
Kohlheim R. 47, 50
Kohlheim V. 47, 50
Kołodziejek H. 207, 208, 210, 212, 240
Kołomejczyk N. 179, 186, 195
Konarski Jan 135, 136
Konieczny Marian 187
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Koper Tadeusz 177 
Kosacki Jerzy 91, 92, 105 
Kostynowicz Roman 204 
Kowalczyk J. 240 
Kowalczyk Krzysztof 239, 240 
Kowalczyk Marian 177 
Kowalenko Jakub 177, 185, 187 
Kowalski Franciszek 190 
Kowalski Wincenty 190 
Kowalski W. 207, 240 
Kozłowski J. 208, 240 
Kozłowski Kazimierz 179 
Köhler P. 108 
Kraft Walter 146 
Krajewski P. 26 
Kratz Gustav 41, 42, 50, 51 
Krause Ernst Wilhelm 47 
Krąpiec M. 33, 37 
Kreja B. 42, 48, 50 
Król Stefan 190 
Krupp Alfred 151, 167, 170 
Krupp Gustav 160, 161, 167, 170 
Kruszyński Piotr 155 
Kubaj A. 240
Kucharski Bogdan 91, 92, 105 
Kulpiński Leon 190 
Kurzątkowski M. 219, 240 
Kuzeke-Zitzewitz (ród) 98 
Kühn Fritz 89 
Kühn O. 65, 68, 69, 80 
Kwiatkowska Jadwiga 178 
Kwilecki A. 194

Labuda G. 62
Lachowicz F.J. 209, 230, 238 
Ladewig Abraham 58 
Ladewig Matthes 45 
Lange Jürgen 59 
Lauersdorf Jerzy 239 
Leeb Wilhelm, von 167 
Lemberger Hans 61 
Lemcke H. 41, 43, 50 
Lenin Włodzimierz 191 
Lessing Otto 132, 136 
Lewandowski Czesław 189 
Lewczuk Leon 190 
Liebknecht Karol 191 
Lietz Jakob (jr.) 59 
Lietz Jakob (sen.) 59 
Lietz Karl 59
Lindmajer Józef 7-9, 38, 55—57, 62, 117, 

126, 195

Linneusz Karol 107, 108, 115 
Lizak W. 193,195 
Loose D. 234, 241 
Lubinus 66 
Lukas E. 30 
Luksemburg Róża 191 
Luter Marcin 56, 58, 62 
Lübbeke Urban 46

Łapczuk Tadeusz 190 
Ławrynowicz M. 115 
Łączyńska Stanisława 190 
Łączyński Antoni 183 
Łęcki Włodzimierz 150, 174 
Lukasiewicz D. 56, 62 
Łysiak Wojciech 9, 26, 38, 63, 127

Machajewski H. 19, 20, 25 
Machemehl Anneliese 138, 145 
Machemehl Günter 137—146 
Maćkowiak Feliks 190 
Malec M. 42-45, 47, 48, 50 
Maluśkiewicz P. 150, 174 
Mamulski A. 125, 127 
Mandelkow 58 
Manduvel Clawes 43 
Manet E. 139 
Manstein 167
Marquardt Karl Friedrich 109, 116, 117, 

126
Maser P. 240 
Mellin K. 236, 241 
Meyer D. 240 
Meyer Samuel 236 
Meyza Franciszek 190 
Michaelis Ernst Friedrich Adolf Eugen 96 
Michaelis E. H. 96-98, 100, 101, 105 
Michaelis Friedrich, von 96 
Michaelis Hubert Ernst Julius Erdmann 

96, 97
Michał Anioł 142 
Micraelius Johann 56 
Mielczarek P. 197, 241 
Mikołajczyk Stanisław 179 
Mikulski Piotr 231 
Minc Hilary 193, 194 
Miquel Anna Luise, von 77 
Mirek Mieczysław 231 
Mirek Z. 108, 109, 115, 118, 126 
Misiewicz J. 118, 126 
Mitzlaff Ambrosius 44 
Mitzlaff Joachim 44
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Moldenhauer Peter 67 
Morawski S. 211, 241'
Morka Dorota 107, 117, 126 
Möller Heinrich 61, 137 
Muchow Rudolf 89, 97 
Mussolini Benito 167 
Muszyński A. 55, 62 
Müller B. 71, 80 
Müller Erich 152, 160, 161 
Müllerowa L. 208, 240 
Münchow Alexander, von 96

Napierała Stanisław 178, 182 
Natzmer (ród) 98 
Natzmer Bogislaw, von 98 
Naumann H., von 42-48, 50 
Nawrocki 187 
Nemitz Matthäus 98 
Nemitz Stefan, von 98 
Nemeze Nicolaus, de 42 
Neuman Peter 60
Neuschäffer Hubertus 85, 91, 96-98, 101, 

105
Niedźwiedziński Feliks 192 
Nierendorf 137
Niewiadomski Stanislaw 213, 214, 241 
Nitkowska-Węglarz J. 156,166, 171, 174

Ober M. 235, 241 
Obrączka 184 
Okoń Zygmunt 231
Osóbka-Morawski Edward 184, 188, 195

Paczkowski Andrzej 188, 195
Paetow K. 130, 135, 136
Partacz C. 198, 240
Paul Piotr 181
Pawel VI 230
Pechstein M. 139, 141
Peters 129,136
Piekiełko A. 108, 115
Piękoś-Mirkowa H. 108, 115, 126
Pilasch 59
Piłsudski Józef 192
Piórecki J. 125, 126
Pitzke E. 66, 80
Plaensdorff Rudolf 76
Platen Cordula 77
Podbielkowski Z. 115
Podewils Adam Heinrich August, von 91
Podewils Ernst Bogislaw, von 91
Podewils Friedrich Werner, von 91

Podgórski Wacław 220 
Podsiadt Jan 190 
Podsiadt Włodzimierz 190 
Polak B. 179,188,195, 241 
Pomplun Barbara 75 
Pomplun Johann Martin 74 
Popielas-Szultka B. 36, 37, 232, 241 
Porsch Ferdinand 171 
Priebe Otto 131 
Pruze Nicolaus 42 
Przetacznik 189 
Przewoźna K. 20, 25 
Przybyszewski Jan 191 
Przyłęcki M. 219, 241 
Ptaszyńska D. 31, 37, 241 
Ptaszyński Feliks 219, 225, 241 
Pumplun Frieda 133, 136 
Pużak Kazimierz 193

Quer Gudrun 134, 135, 137, 141-144, 146 
Quoffe Daniel 45

Radeke Wilhelminę 77 
Radkiewicz Stanisław 193 
Raeder Erich 167 
Rahmel (ród) 98 
Rahmel Döring, von 98 
Rapacki Adam 194 
Ratkę Jakob 61 
Rauwolf L. 108
Rączkowski Włodzimierz 7-9, 12, 13, 24- 

26, 126
Rettelkow Samuel Gottlieb 47 
Reuter Karl 155, 167, 174 
Rewski Z. 222 
Rezler P. 13, 26 
Rębkowski M. 36, 38 
Rogge Anna Maria 77 
Romanow Mikołaj 231 
Rosenow C. 117, 126 
Rosenow Karl 126 
Röhrich 66
Rössler Ernst Karl 143,146
Różański Tomasz 239
Rubaszewski Kazimierz 231
Rubens P. P. 142
Rundstedt 167
Rupertus Johann Ludwig 46
Rutkowski L. 118, 126
Rybicki H. 178, 179, 185, 187, 194, 195
Rymut K. 42-48, 50
Rypniewska Krystyna 65
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Rzetelska-Feleszko E. 47, 48, 50, 232, 241

Sajkowska M. 20, 26 
Saleman (Salomon) Joachim 44, 45 
Saleman Mattheus 45 
Salman Paul, II 45, 46 
Salmonowicz S. 69, 80 
Salomon Paul, I 45, 46 
Samsonowicz H. 36, 38 
Schaumburg Fritz 77 
Schaumburg Wilhelma 77 
Scheil Herbert 155, 167, 174 
Scheller Rita 239 
Scheunemann Reinhold 76 
Schlegel O. A. 48 
Schiffler Hans 71-73, 80 
Schlimpert G. 42-44, 47, 51 
Schmidt Ernst 199 
Schmidt J. 152,174 
Schmidt Michel 60, 61 
Schmidt R. 240
Schmidt-Rottluff K. 139-141, 143, 144 
Schmidt-Wiegand R. 29, 38 
Schmit Henryk 185, 187 
Schorn Johannes 42 
Schucht 79
Schulenburg August Carl Jacob, von 96 
Schulte (Schultze) Jurgen 44 
Schulz H. 234, 241 
Schünemann F. 150,174 
Schweder Johann 45 
Schweder (Svederus) Peter 44 
Schweder Zacharias 45 
Sellheim Isabel 129
Sieber H. 85, 88, 90, 92, 96, 99-101, 105
Sikorski Paweł 178
Simonis Matthias Friedrich 46
Skotnicki M. 151, 164, 167, 169, 170, 174
Skowron J. 20
Skórski Stanisław 177,191
Sobisz Zbigniew 107, 117, 126
Soetemann Christel 83, 84, 105
Solecki Grzegorz 86, 87
Sowa R. 115
Sowińska K. 173, 174
Spätzel Anneliese (zob. Machemehl 

Anneliese) 137, 146 
Speer Albert 167, 170 
Spors J. 30, 31, 38 
Springer I. 218 
Spychalski Marian 193 
Sroka Jan 7-9, 89, 126, 137, 146

Stachura Ignacy 218
Stalin Józef 191
Stecki K. 125-127
Steingreber Christoff 44
Stephan Heinrich, von 129-132, 136
Stephanus 54
StoebbeA. 57,62
Strehlow Caspar 221,222
Strelow J. Fr. 48
Stryck Ch. M. 47
Stuhr Hans 155
Suchodolski Z. 151, 174
Surlej Stanislaw 194
Syzdek B. 178/9, 188, 195
Szandomirski J. 216, 222
Szczepański Marek 9
Szturm de Sztorm Tadeusz 193
Szymańska Natalia 185
Szymański Antoni 185, 187,189
Szymański Krzysztof 215, 239
Szymczak A. 13, 26

Śląski K. 53, 62 
Śliwicki Mieczysław 178 
Śpiewak Jan 190 
Śpiewakowski E. R. 126 
Świątkowski Henryk 194 
Świechowski Z. 201, 202 
Święć (ród) 31 
Święć (burmistrz) 182 
Święć Jan 29 
Święć Piotr 29 
Święć Wawrzyniec 29 
Święc-Puttkamer (ród) 98

Tabaczyński S. 26 
Tacyt 21, 26 
Taszycki W. 47, 50 
Taube G. 157, 161, 164, 174 
Todt Fritz 153
Tomaszewski A. 203, 213, 218, 219, 221, 

240, 241
Torańska T. 179, 195 
Treder J. 47, 50 
Tritt Daniel 58, 59 
Trzebiatowski K. 126 
Trzeszczakowski Antoni 187 
Tuaillon Louis 132, 136

Urbańczyk P. 16, 26

Velazquez D. 139
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Vietzke G. 57-69,61,63 
Vollack Manfred 80, 104, 105, 126, 135, 

146, 174, 241 
Völckner Christian 61

Wachowiak Piotr 182 
Wachowicz 184 
Waetzold Wilhelm 137 
Walkiewicz Leszek 149, 153, 155, 160, 166, 

167, 174
Walkowski Leon 191
Wałkowski J. 150, 174
Wantuła A. 62
Warcholińska A. U. 115
Wasilewska Wanda 193
Waterstraat H. 56, 63
Watson Johann 46
Wawrzyniak Piotr 29, 31, 35, 38
Wazówna Anna 108
Ważny T. 33, 37, 38
Wehrmann M. 55,57,63
Wesołowska Sylwia 53,55,56, 63,117,127
Westval Hinrik 43
Wichmann 72, 73
Wiesiołowski J. 36, 38
Widawski J. 36, 38
Wilgocki E. 26
Wogdcke Jacob David Wilhelm 47 
Wojtkiewicz I. 167, 174 
Wojtuń Stanisław 190 
Wolfenburg T. 210

Wolt Jakob 61 
Wolągiewicz M. D. 12, 26 
Wołągiewicz R. 12, 18-20, 26

Zając A. 115, 125-127
Zając M. 115, 125-127
Zambrowski Roman 194
Zarth (ród) 70
Zarzycki K. 126
Zawadzki Aleksander 194
Zeidler 61
Zeusin Claus 58
Zieliński H. 171, 174
Zielke H. 65, 66, 68, 69, 71, 74, 80
Zieleniewski Czesław 185
Ziervogel E. 153, 174
Zitzewitz (ród) 91, 100
Zitzewitz Ernst, von 101
Zitzewitz Ernst Wilhelm, von 101
Zitzewitz Franz, von 101
Zitzewitz Heinrich Eugen, von 141
Zitzewitz Lisawetta, von 37, 38,141
Zitzewitz Rüdiger Erdmann, von 96
Zola Emil 139
Zygmunt III Waza 108

Żak J. 25
Żukowski Marek 177, 178, 181-183, 191, 

195
Żukowski W. 125, 127 
Żurawski S. 177, 183, 185, 194,195
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2. Darlowski Dywizjon Lotniczy 151 
4. Batalion Zabezpieczenia 151 
11. Armia 167, 168 
18. Dywizja 168
100. Szkolno-Zapasowy Dywizjon Artylerii 

Kolejowej 166 
138. Dywizjon RAF 173 
64. Gwardyjska Brygada Pancerna 199 
672. Dywizjon Artylerii Kolejowej 166, 168

Aberdeen 159, 166 
Adolf 160
Ameryka Północna 115 
Anglia 171 
Ankalm 55
Archeologiczne Zdjęcie Polski (Archäolo

gische Landesaufnahme Polens) 12, 
13, 27

Armia Czerwona (Radziecka) 79, 171 
Azja 115 
Azja Średnia 108 
Azja Wschodnia 108

Bachczysaraj 168 
Badenia Wirtembergia 155 
Barzowice (Barzwitz) 59, 192 
Bawaria 42 
Belgia 151
Berlin 68, 72, 78, 83, 84, 88, 99, 101, 136, 

137, 142, 167
Będzino 201, 203, 205, 212, 213 
Białogard (Beigard) 55, 76, 78, 205, 206, 

208, 221, 242 
Biały Bór 150, 223 
Biesiekierz 205, 214 
Biesowice (Besswitz) 84, 100-105 
Bobolice 221, 223 
Bobolin 150, 152, 153, 156, 192 
Boleszewo 136 
Borg 66
Borne Sulinowo 223, 228-230, 232

Bornholm 173 
Bonin 232
Brama Koszalińska 30, 31, 33, 39
Brama Łąkowa 30
Brama Słupska 30, 31, 38, 140, 141
Broczyn 232
Brzeg 125
Bukowo 65
Bukowo Morskie 150, 232 
Bydgoszcz 168, 177

Cecenowo 57 
Charbrowo 57 
Chełmno 125 
Chociwle 55 
Chudaczewo 190 
Cieszyn 205 
Cisowo 192 
Coccejendorf 69 
Compostella 66 
Czaplinek 232 
Częstochowa 204 
Człopa 150 
Czochryń 223

Daleki Wschód 108, 145 
Dangast 141
Darłowo (Rügenwalde) 36, 54, 58, 109, 

116-118, 133, 136, 149-151, 153, 155, 
159, 164, 168, 170, 171, 173, 175, 177- 
183, 185-187, 189-192, 194, 226, 232- 
235, 237-239

Darłówek (Rügenwaldemünde) 149, 152- 
154, 167, 168, 170, 175 

Darłówek Wschodni 173 
Darłówek Zachodni 150, 152, 161, 166, 172 
Darżkowo 43 
Dąbie 228-232
Dąbki (Neuwasser) 150, 153, 172 
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska 197, 

230, 232
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Dniepropietrowsk 168 
Dobiesław (Absthagen) 150, 192 
Dołgie 223
Domasławice 232-239
Dora 152, 155-157, 161, 163-170, 175
Dover 159
Drawa 150
Drawsko 199
Dreżewo k. Słupska 47
Dreżewo k. Trzebiatowa 46
Dudylany 150
Dueodde 173
Duncker & Humblot 84
Duninowo (Dünnow) 58, 60, 61
Dygowo 41
Dywizjon Artylerii Kolejowej 171, 172 
Dziwnów 158 
Dźwirzyno 141

Eisenach 152, 170

Finlandia 66 
Folkestone 159 
Fort Maxim Gorki I 169 
Fort Mołotow 170 
Fort Stalin 170 
Fort Syberia 170 
Frankfurt nad Menem 129 
Frankfurt nad Odrą 68 
Freiburg 155
Fundacja „Dziedzictwo” 7, 9

Galeria Buchholz 143 
Gardno 57
Gdańsk 31, 92, 94-96, 98, 125, 145 
Gdynia 168
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki 

Wojennej RP 151 
Geissler (firma) 84 
Germanie 21 
Gibraltar (Cieśnina) 160 
Gliwice 17 
Głębokie 205 
Głogów 74 
Główczyce 57 
Golczewo 57
Gorzów Wielkopolski 150 
Gościno 57, 214 
Góra Chełmska 67 
Grabowa 149, 150, 153, 156 
Grabowo (Neu Martinshagen) 150 
Grafenwöhr 171

Grzmiąca 57 
Greifswald 55 
Gryfice 55
Gustav 160, 163,164
Gustav 2 (Schwerer) 152, 170, 171
Gustav Gerat 160

Halberstadt 68
Halle 78, 137
Heidelberg 68, 134, 136
Hamburg 43, 239
herbarium 107-109, 111, 117, 118
Hillersleben 160
Hiszpania 66
Hohendorf 90
Hokusai
Holandia 68

Imperium Rzymskie (Cesarstwo Rzymskie) 
15,21

Italien (Włochy) 133 
Iwięcino (Ewentin) 61

Jacinki 190 
Jamno 143
Janiewice (Jannewitz) 61 
Jarosławiec 140, 141, 149, 172 
Jezioro Bukowe 149,153 
Jezioro Dobre 150 
Jezioro Durowskie 109 
Jezioro Jamno 67, 80, 137, 144 
Jezioro Kopań 149, 153 
Jezioro Łubianki 150 
Jezioro Raduń 150 
Jezioro Smolne 150 
Jezioro Zdbiczno 150 
Jeżyce (Altenhagen) 150 
Języczki (Neuenhagen) 150

Kalisz Pomorski 205, 221, 223 
Kamień Pomorski 55 
Kap Griz-Nez 171 
Karlino 223 
Karlsruhe 132, 136 
Karsino 205 
Kartlewo 223, 225 
Kaukaz 108 
Kent 159
Kew k. Londynu 108, 115 
Kępice 91, 100
Kętrzyn (Rastenburg) 167, 170 
Kleszcze (Kleist) 65, 67, 68, 70, 74-76, 78-80
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Klępczewo 232 
Kłodzino 223, 226, 227 
Kołobrzeg (Kolberg) 55, 72, 198, 204-206, 

214, 215, 219, 236, 242 
Kopnica 192
Kosierzewo 215-217, 220, 237, 239 
Kostrzyn 42
Koszalin (Köslin) 55, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 

76, 78, 80, 81, 84, 91, 98, 99, 101, 118, 
128, 177, 178, 180, 182, 183, 185-187, 
189, 191, 197, 201-206, 208, 209, 212- 
214, 216-238, 241 

kościelny 57, 58, 60, 61 
Kowalewice 192 
Kraków 36, 108, 168 
Kraśnik 214 
Krąg (Krängen) 61, 150 
Królewski Pruski Gwardyjski Pułk Drago

nów 101 
Krukowo 223
Krupp (koncern) 152, 153, 157, 158, 160, 

165,166, 168, 170, 171, 175 
Krym 167 
Kurze Bruno 159
Kwasowo (Quatzow) 84, 96-98, 104, 105

Lange Bruno 159 
Langer Gustav 171 
Lejkowo (Leikow) 150 
Leningrad 170 
Liege 151
Linia Maginota 151, 152 
Loeillot (firma) 84 
Londyn 108 
Lubeka 146 
Lublin 108 
Luftwaffe 169 
Lwów 168

Łabusz (Labus) 137, 143-146 
łacińskie szkoły miejskie 54, 56, 58 
Łasino 212, 213
Łazy (Lasse) 65-68, 72, 73, 78, 80 
Łącko (Lanzig) 58, 59, 142, 143 
Łeba 141, 149 
Łobez 199 f
Łódź 108

Magdeburg 43, 68, 96, 160 
Malbork 61
Malechowo (Malchow) 57, 85, 97, 215-217, 

222-224, 239

Manowo 214, 223, 224 
Marburg 126
Marchia Brandenburska 7, 59, 68
Martwa Woda (Rzeka) 149,156
Maryland 159
Masłowice 232
Maszewo 190
Melitopol 168
metoda (datowanie) dendrochronologiczna 

33
metoda (datowanie) radiowęglowa 14, 17, 

20
Metzenhof 171 
Mielno 158
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