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Landscape is one of the most valuable aspect of the Sławno region. Papers collected in
the volume present variety of approaches to landscape. In fact they present that there
is no one landscape there. Authors discuss landscape from different perspectives –
scientific, Cartesian one from one hand and humanistic perspective on the other. Most
of papers describing “natural” elements of landscape treat it as neutral and objective.
The humanistic perspective change the approach and perception of landscapes become
very subjective. It means that anyone can see and understand the landscape in different way. Consequently, the book offers variety of landscape approaches and readers
can built their own view.
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O krajobrazach
różnie postrzeganych
WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI* (POZNAŃ), JAN SROKA** (Sławno)

Wstęp
Krajobraz to słowo, które jest obecnie jednym z najmodniejszych, najczęściej używanych. Pojawia się w dyskursach naukowych,
planowaniu przestrzennym, turystyce, ekonomicznym planowaniu strategicznym i wielu innych formach aktywności społeczno-kulturowej.
Czym zatem jest ów „krajobraz”, że wszyscy się do niego odwołują?
Oczywiście można znaleźć wiele różnych definicji krajobrazu, lecz dużo
z nich ma wspólne elementy. Jedna określa krajobraz (niem. Landschaft, ang. landscape) jako ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego
terenu1. To bardzo ogólne stwierdzenie i pewnie niewiele wyjaśnia.
Dla innych krajobraz to „kompleksowy system składający się z form
rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery” (Richling, Solon
1996: 12). W bardzo wielu podejściach do krajobrazu akcentuje się
właśnie jego przyrodnicze elementy. Natomiast aspekty antropogeniczne, czyli człowiek ze swoją działalnością, pojawiają się znacznie
rzadziej. Z tej perspektywy krajobraz byłby przedmiotem zainteresowania głównie nauk przyrodniczych. To właśnie z doświadczeń nauk
przyrodniczych wynika wyodrębnianie kategorii określanych jako:
krajobraz pierwotny, krajobraz naturalny, ekologia krajobrazu, ale tak__________________

Instytut Prahistorii UAM, Fundacja „Dziedzictwo”.
Fundacja „Dziedzictwo”.
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz [powołanie się na Wikipedię nie oznacza,
że uznajemy ją za wiarygodne źródło informacji; należy do niego podchodzić z dużym
dystansem, lecz mamy świadomość, że dla wielu osób jest ważnym źródłem wiedzy].
*

**
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że krajobraz kulturowy. Wówczas ten krajobraz kulturowy obejmuje
działalność człowieka w przyrodzie (eksploatację surowców, przekształcanie krajobrazu naturalnego, wprowadzenie elementów typowych dla
ludzkiej kultury), lecz pod kątem zmian środowiska.
Tak pojmowany krajobraz przedstawiany jest głównie za pomocą
mapy. Można na nią nanieść takie elementy, które mieszczą się
w rozmaitych definicjach (np.: rzeźba terenu, typy gleb, struktury
geomorfologiczne, zbiorowiska roślinne, a nawet strefy aktywności
ludzkiej). Mapę traktuje się jako obiektywne graficzne odwzorowanie
obrazu Ziemi (krajobrazu) (Wood 1992).
Takie rozumienie krajobrazu wpisuje się też w potoczne myślenie,
w którym krajobrazem jest to, co widzimy jako elementy stałe (przyrodnicze, kulturowe) w określonych relacjach przestrzennych. W języku potocznym nadajemy im dodatkowo wartościowanie – krajobraz
ładny, piękny, dramatyczny, zeszpecony itp. Bardzo dobrze widać to
w pracach dzieci, które powstały w ramach organizowanego przez
Fundację „Dziedzictwo” we współpracy ze Sławieńskim Domem Kultury i Nadleśnictwem Sławno w 2003 roku konkursie plastycznym „Krajobraz mojej okolicy”. To właśnie elementy przyrodnicze są głównym
motywem prac (Tabl. I: A). Sporadycznie wprowadzany jest tam element kulturowy (Tabl. I: B).

1. O krajobrazie inaczej?
Wspomniane wyżej poglądy reprezentują najbardziej rozpowszechnione podejście do krajobrazu. Nie oznacza to wcale, że nie
można myśleć inaczej. Jest zrozumiałe, iż nauki humanistyczne ujmują tę kwestię w odmienny sposób – z perspektywy humanistycznej. Co
więcej, inspirują również przedstawicieli nauk przyrodniczych do innego spojrzenia na swój przedmiot badania (por.: Cosgrove 1984; Tuan
1987; Jackson 1994). W tej w dalszym ciągu dla wielu geografów
i przyrodników nowej perspektywie badawczej akcent jest położony na
człowieka i jego punkt widzenia.
Ta dychotomia spojrzenia na krajobraz jest konsekwencją dyskursu filozoficzno-humanistycznego, który swymi korzeniami sięga nawet
filozofii greckiej. Najsłynniejsi starożytni filozofowie greccy (np. Platon) traktowali przestrzeń jako coś stałego, niezmiennego, co nie znika, gdy przemija podmiot, co daje się poznać rozumowo, dostrzec, ale
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W konsekwencji w działaniach związanych ze świadomym lub nieświadomym kształtowaniem krajobrazu uwzględnia się lub nie jego tradycyjne elementy. Wystarczy spojrzeć na decyzje urzędników dotyczące
inwestycji budowlanych i wprowadzanych nowych form architektonicznych, a łatwo się zorientować, że dla nich istniejący krajobraz nie jest
kategorią poważnie braną pod uwagę, której walory są cenione.
Wielogłosowość w postrzeganiu krajobrazu doskonale widać również w nauce. Teksty, które Państwu prezentujemy, pokazują właśnie
tak zróżnicowane podejścia. Jak może wyglądać krajobraz okolic Sławna z perspektywy naukowców? Można przyjąć, że jego podstawą są
formy wykształcone w trakcie ostatniego zlodowacenia, zmodyfikowane
w holocenie w wyniku głównie tzw. procesów naturalnych, choć również z pewnym udziałem człowieka (np. uruchomienie procesów erozji
czy regulacja koryt rzek) (zob. W. Florek w tym tomie). Istotnym walorem tak ukształtowanego krajobrazu jest roślinność. Urozmaicenie
struktur geomorfologicznych zaowocowało powstaniem wielu różnorodnych zbiorowisk roślinnych z unikatowymi gatunkami roślin, w szczególności związanych ze środowiskiem wodnym. Są one niewątpliwie
warte uwagi i potraktowania jako szczególnie cenna bioróżnorodność.
Te wątki znajdują odzwierciedlenie w trzech tekstach – Z. Celki
i R. Sajkiewicza, A. Michałowskiej i J. Rymon-Lipińskiej oraz A. Pawlik, M. Piszczka i K. Nowak-Szwarc.
Bardzo często bogatą pod względem przyrodniczym (obecność lasów,
rzek, bagien itp.) przestrzeń traktujemy w kategoriach krajobrazu
naturalnego (i jest to argument promocyjny). Jest to spore nieporozumienie, gdyż na kształt tego, co dziś obserwujemy i badamy, znaczący
wpływ miał i ma człowiek. Już od czasów prahistorycznych człowiek
przekształcał i eksploatował otaczające go środowisko przyrodnicze,
zwłaszcza w związku z działaniami gospodarczymi (lecz nie tylko)
(por. Rączkowski 1994; 2008). Dla czasów historycznych jest to bardzo
dobrze widoczne w analizie zalesienia przeprowadzonej przez Joannę
Plit. Tekst ten podważa potoczny pogląd o naturalnych lasach w okolicach Sławna. Z czasem presja człowieka na środowisko przyrodnicze
rosła i przekształcenia w krajobrazie stawały się coraz większe i bardziej trwałe. Bardzo dobrze to widać w perspektywie analizy wsi średniowiecznych (M. Witek, W. Witek w tym tomie), a zmiany dotyczyły
nie tylko układów przestrzennych samych wsi, ale również znaczących
przestrzeni przeznaczonych na pola uprawne oraz łąki i pastwiska
(Tabl. II: A).
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Wyniki analiz naukowych różnych aspektów krajobrazów przedstawiane są z wykorzystaniem w szczególności map (W. Florek, J. Plit,
M. Witek i W. Witek). Właśnie mapy, obok zdjęć (również lotniczych –
Tabl. II: B), są zasadniczym narzędziem pokazującym zmienność
i walory krajobrazów okolic Sławna. W zależności od poziomu ogólności dostosowywana jest również skala mapy. Podsumowanie takiego
podejścia znajdujemy w tekście Elżbiety Florek, gdzie syntetycznie
zebrane zostały najważniejsze, z naszego współczesnego punktu widzenia, walory krajobrazowe – przyrodnicze i kulturowe. Nie może dziwić,
że istotną częścią tej prezentacji są mapa i zdjęcia.
Inny sposób patrzenia na kwestię stosunku człowieka do otaczającej go przestrzeni prezentuje Rafał Zapłata. Swój pogląd na subiektywność odbioru otoczenia oraz kulturowe kształtowanie krajobrazu
stara się zastosować w analizie zjawisk przestrzennych w rejonie grodziska wczesnośredniowiecznego we Wrześnicy w czasach jego użytkowania. Ta specyfika postrzegania i kulturowego kształtowania krajobrazów to nie tylko domena społeczeństw w odległej przeszłości. Ewa
Gwiazdowska w swym tekście pokazuje, jak w czasach historycznych
zmieniały się sposoby postrzegania i prezentowania krajobrazów – od
map i malarstwa po fotografie z końca XIX i początków XX wieku.
Szczególnie fotografia ukazuje nam te elementy krajobrazu (również
społecznego), które dla ówczesnych mieszkańców okolic Sławna były
najważniejsze. Musimy również pamiętać, że fotografia atomizuje ten
krajobraz, dzieląc go na poszczególne wybrane ujęcia.
Na koniec nasz współczesny stosunek do krajobrazu. Elżbieta
Raszeja w swym tekście pokazuje historyczność kształtowania jego
strony materialnej na przykładzie dwóch wsi – Sławska i Wrześnicy.
Jak my mentalnie podchodzimy do tego przez wieki kształtowanego
krajobrazu? Z analizy tekstu wynika, że dla mieszkańców tych wsi
historyczność jest przeszkodą, niewygodą, ma negatywny wpływ na
jakość życia. I tak pewnie też do sprawy podchodzą władze lokalne.
Wpisane kiedyś w te krajobrazy sensy kulturowe dziś nie są odczytywane. Z drugiej strony, dla obcych, przyjezdnych, naukowców to
właśnie ta historyczność jest ogromnym walorem, który należałoby
chronić, podkreślać, badać. To oni próbują z zewnątrz spojrzeć na
te krajobrazy, dotrzeć do dawnych znaczeń. Znów mamy przykład
sytuacji, w której materialność krajobrazu wydaje się być identyczna. Jednak jego postrzeganie, waloryzowanie jest dramatycznie odmienne.
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Zakończenie
Mamy więc wiele rozmaitych krajobrazów w okolicy Sławna.
Ta wielość to efekt humanistycznego podejścia, indywidualnego postrzegania, rozumienia, nadawania znaczeń i ich odczytywania. Dajmy szanse tym krajobrazom, by cieszyły oko, oddziaływały na emocje,
kształtowały nasze wyobrażenia o pięknie, pozytywnych wartościach.
Oznacza to nie tylko ich ochronę w aktualnie trwającym wymiarze
materialnym, lecz również uczmy się dostrzegać różne ich aspekty –
przyrodnicze i kulturowe. To nas wszystkich będzie wzbogacać.
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Rzeźba i zasoby środowiska
abiotycznego gminy Sławno
WACŁAW FLOREK* (Słupsk)

Wstęp
Jak powtarzam od kilku lat (Florek 2004; 2007), niewielu spośród setek tysięcy turystów przybywających corocznie na polskie wybrzeże Bałtyku zdaje sobie sprawę z przeszłości geologicznej tego obszaru. Szkolna wiedza o skutkach „wizyt” lądolodów skandynawskich
na obszarze Polski szybko dzieli los kanonicznej postaci trójmianu
kwadratowego i budowy pantofelka. Zatem, informacje o tym, że
wszystko co ich otacza, przyniósł lądolód raptem kilkanaście tysięcy
lat temu, traktują w najlepszym wypadku z niedowierzaniem. Tymczasem informacje o pochodzeniu skał budujących powierzchnię ziemi,
a także o ich geologicznych losach mogą stanowić wartościowy element
budowania regionalnej świadomości mieszkańców oraz interesujący
produkt turystyczny. W wypadku gminy Sławno, na obszarze której
turystyka nadmorska zaznacza się w niewielkim zakresie, najważniejsze jest oddziaływanie na społeczność lokalną.

1. Położenie fizycznogeograficzne i hipsometria
gminy Sławno
Gmina Sławno położona jest w południowo-wschodniej części
powiatu Sławno, który obejmuje północno-wschodnie rubieże województwa zachodniopomorskiego. Środkową część obszaru gminy zajmuje miasto Sławno. Gmina Sławno sąsiaduje: od wschodu z gminą
__________________
*

Instytut Geografii, Akademia Pomorska w Słupsku.
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Kobylnica, położoną na terenie województwa pomorskiego, od południa
i południowego wschodu z gminą i miastem Kępice, od zachodu i południowego zachodu zaś z gminą Malechowo, od północnego zachodu
z gminą Darłowo, a od północy z gminą Postomino.
Większa część gminy Sławno położona jest na obszarze wyróżnionego przez J. Kondrackiego (1994; 1998) mezoregionu Równina Sławieńska (313.43), który stanowi część makroregionu Pobrzeże Koszalińskie (313.4), a ten z kolei fragment podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313), które są częścią prowincji Niż Środkowoeuropejski
(31). Południowo-wschodni fragment gminy leży na terenie mezoregionu
Wysoczyzna Polanowska (314.46), który jest częścią makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), stanowiącego element podprowincji Pojezierza Pomorskie (314) (Tabl. I: A).
Podobnie określić można położenie gminy Sławno, stosując podział
regionalny Pomorza w ujęciu B. Augustowskiego (1977), zgodnie z którymi większość gminy leży na terenie Równiny Słupskiej (9), która
stanowi część Pobrzeża Zachodniopomorskiego, elementu składowego
Pobrzeża Pomorskiego. Południowo-wschodni fragment gminy obejmuje skrajną część Pojezierza Bytowskiego (20), która stanowi z kolei
element Pojezierza Zachodniopomorskiego – części składowej Pojezierza Pomorskiego (Tabl. I: B).
Powierzchnia Równiny Sławieńskiej jest mało urozmaicona i wznosi
się do rzędnych 40–60 m n.p.m. Stopień urozmaicenia rzeźby rośnie
w kierunku południowym. Płaskie bądź faliste powierzchnie wysoczyznowe rozcięte są przez doliny Wieprzy i Grabowy oraz niezbyt liczne
rynny subglacjalne, doliny erozyjne i dolinki denudacyjno-erozyjne.
Wysoczyznę nadbudowują niewysokie płaskie kemy i nieliczne ozy.
Niewielki fragment Wysoczyzny Polanowskiej występujący na terenie gminy charakteryzuje się dość żywą rzeźbą i fragmentami wysoczyzny pagórkowatej na tle wysoczyzny falistej oraz dość urozmaiconą
rzeźbą sandrową, a także obecnością dużej rynny subglacjalnej, obecnie odwadnianej przez Reknicę.

2. Budowa geologiczna gminy Sławno
Gmina Sławno znajduje się w strefie położonej na obrzeżeniu
jednostki tektonicznej zwanej synklinorium brzeżnym, wskutek czego
podłoże prekambryjskie znajduje się tu na głębokości około 3,5 km,
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a wszystkie zasadnicze jednostki stratygraficzne paleozoiku i mezozoiku są, względem otaczającego podłoża, przemieszczone i częściowo
zredukowane erozyjnie. Szczególnie dotyczy to utworów kredowych,
których strop został także zniszczony przez egzaracyjną działalność
kolejnych lądolodów (Mojski 1984). Na większości obszaru gminy na
osadach kredowych zalegają utwory paleogeńskie i neogeńskie, lokalnie również częściowo lub całkowicie zegzarowane (Uniejewska, Nosek
1985; 1986; 1987). Powierzchnia utworów starszych od czwartorzędu (podczwartorzędowa) jest urozmaicona. Tę powierzchnię pierwotnie położoną na rzędnej co najmniej 20 m p.p.m. (najwyżej koło Wilkowic, Sławska i w południowo-wschodniej części gminy) rozcinają
dziś liczne, o niewyrównanym dnie i nieregularnym kształcie, obniżenia, z których największe o przebiegu NW–SE biegnie wschodnim
skrajem gminy, wzdłuż linii Nosalin–Żabno. Sięga ono rzędnych poniżej 120 m p.p.m. Podobne usytuowanie ma obniżenie z centrum na
wschód od Staniewic, przekraczające rzędną 100 m p.p.m. Do obniżenia Nosalin–Żabno nawiązuje obniżenie biegnące równoleżnikowo na
południe od linii Tychowo–Bzowo, sięgające rzędnej 110 m p.p.m. Obniżenia te są dziełem niszczącej (egzaracyjnej) działalności kolejnych
lądolodów, które w plejstocenie nasunęły się na obszar Pomorza.
Szczególnie aktywne pod tym względem były zlodowacenia środkowopolskie (odry i warty).
Osady czwartorzędowe są reprezentowane przez: gliny zwałowe,
piaski i żwiry glacjalne, piaski, żwiry i mułki glacifluwialne i glacilimniczne, żwiry, piaski i namuły fluwialne, gytie, mułki i inne utwory
limniczne, torfy oraz inne utwory bagienne. Należą one do różnych
pięter plejstocenu (Wkładka 1), a najstarsze najprawdopodobniej do
jednego ze zlodowaceń południowopolskich. Podstawowa masa osadów
czwartorzędowych jest efektem działalności zlodowaceń odry i warty,
a przede wszystkim zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), którego pobyt na tym obszarze zakończył się zaledwie kilkanaście tysięcy
lat temu. Warto dodać, że w osadach czwartorzędowych, zwłaszcza
w glinach, tkwią dość liczne bloki (porwaki) osadów paleo- i neogeńskich (Wkładka 2). Nie są jednak tak powszechne, jak na obszarach
gmin Postomino i Darłowo, położonych na północ.
Miąższość osadów czwartorzędowych na obszarze gminy zmienia
się znacznie, od około 146 m na zachód od Nosalina (110 m na południe
od Bzowa) do 2 m na południe od Sławna i Bobrowic (około 16 m w rejonie elewacji podłoża obejmującej okolice Sławska, Radosławia i sięgającej po Wilkowice oraz 20 m koło Bzowa). W dwóch miejscach, poło-
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żonych na krawędzi wysoczyzny na południe od Sławna koło Mącznika
i Pomiłowa, na powierzchni terenu występują piaszczyste osady mioceńskie (Uniejewska, Nosek 1987).

3. Utwory powierzchniowe na tle etapów
morfogenezy późnoglacjalnej i holoceńskiej
Schemat rozkładu przestrzennego podstawowych form terenu
i budujących je osadów przedstawiono za pomocą mapy w podziałce
1 : 50 000 (Wkładka 3). Już bardzo powierzchowny przegląd form terenu wskazuje, że na obszarze gminy Sławno można wyróżnić dwa
podstawowe obszary różniące się cechami rzeźby. Granica pomiędzy
nimi biegnie wzdłuż linii Rzyszczewo–Bobrowice–Wrześnica. Część
północna ma rzeźbę monotonną, na którą składają się niemal płaskie
powierzchnie równin zastoiskowych, spod których wynurzają się
obszary płaskich wysoczyzn morenowych lokalnie nadbudowane połogimi kemami. Część południowa ma rzeźbę zdecydowanie bardziej
żywą. Jest ona kombinacją morenowych wysoczyzn – falistej i pagórkowatej oraz powierzchni sandrowych. Te dwie znaczące jednostki
morfologiczne rozcina dolina Wieprzy oraz kilka różnych rozmiarów
rynien subglacjalnych, z których największą jest rynna odwadniana
przez Reknicę.
Znaczną powierzchnię na terenie gminy Sławno zajmują formy
wysoczyznowe: wysoczyzna morenowa płaska i wysoczyzna morenowa falista (Tabl. II: A), na granicy z rynną Reknicy przechodząca
w wysoczyznę pagórkowatą. Wysoczyzna morenowa płaska (wysokości względne do 2 m, nachylenie stoków do 2°) występuje w północnej
i północno-zachodniej części gminy, na północ od linii Rzyszczewo–
Bobrowice–Warszkowo–Wrześnica (Wkładka 1). Wysoczyzna morenowa falista (wysokości względne 2–5 m, nachylenie stoków do 5°)
występuje na południe od wspomnianej linii. Powierzchnie wysoczyznowe obu rodzajów zbudowane są z ablacyjnych glin piaszczystych
barwy brązowej, pod którymi leżą różnoziarniste osady glacifluwialne (Tabl. II: B), a także piaski glacjalne, glina bazalna i nieliczne kry
utworów neogeńskich oraz paleogeńskich. Na znacznym obszarze zasięgi występowania obu rodzajów wysoczyzn pokrywają się z elewacjami powierzchni podczwartorzędowej, które ogranicza linia biegnąca
wzdłuż trasy Wilkowice–Sławsko–Pomiłowo–Smardzewo i Mazów–
Przemysławiec–Bobrowice.

Rzeźba i zasoby środowiska abiotycznego gminy Sławno

21

Na wschodnim obrzeżeniu subglacjalnej rynny Reknicy, na zachód
od linii Gwiazdowo–Janiewice–Chomiec, wysoczyzna falista przechodzi w wysoczyznę pagórkowatą (wysokości względne ponad 5 m, nachylenie stoków ponad 5°). Powierzchnie wysoczyznowe ograniczają
krawędzie o wysokości od kilku do ponad 20 m; najwyższe w okolicy
Bobrowiczek oraz na obrzeżeniu rynny-doliny Reknicy i w okolicy
Chomca (Wkładka 3). Nachylenie tych stoków jest bardzo zróżnicowane, najczęściej wynosi od kilku do kilkunastu stopni, jedynie w okolicy
Mącznika–Pomiłowa i Chomca lokalnie przekracza 20°.
Dość liczne i rozległe na terenie gminy Sławno są formy powstałe
wskutek działalności wód roztopowych: kemy, równiny zastoiskowe,
terasy kemowe, rynny subglacjalne, sandry dolinne, terasy i powierzchnie erozyjno-akumulacyjne wód roztopowych oraz zagłębienia po martwym lodzie.
Niewysokie i połogie kemy występują na południe od równoleżnikowego odcinka Wieprzy pomiędzy Wilkowicami a Starym Krakowem,
a koło Warszkówka i na wschód od Wrześnicy, na granicy gminy tworzą owalne kilkumetrowe wzniesienia. Formy te są zbudowane z piasków i mułków limnoglacjalnych.
Równiny zastoiskowe tworzą rozległy kompleks na zachód od linii
Staniewice–Sławsko–Rzyszczewo, z którego wystają niewysokie płaty
wysoczyzny płaskiej (Wkładka 1, 3). Budują je iły warwowe oraz inne
drobnoziarniste osady limnoglacjalne.
Terasy kemowe ciągną się na prawym brzegu doliny Wieprzy od
Warszkowa po północny skraj gminy, na zachód od Nosalina. Są zbudowane z piasków drobnoziarnistych i mułków łagodnie nachylonych
ku osi rynny oraz z południa na północ w kierunku jeziora Wicko.
Strop osadów teras kemowych leży tu na rzędnej 25–30 m n.p.m.
Na terenie gminy Sławno usytuowanych jest kilka niewielkich
ozów. Najwyraźniejsze z nich znajdują się na wschód od Wrześnicy
(jeden z nich przecina linia kolejowa). Mniej wyrazista forma występuje na południe od Gwiazdowa, na wschód od szosy łączącej Gwiazdowo
z Żukowem (Wkładka 3, Tabl. III: A). Rozpoznane ozy nadbudowują
wysoczyznę falistą i wszystkim, przynajmniej z jednej strony, towarzyszą obniżenia przyozowe. Pobierano z nich lub na niewielką skalę
nadal pobiera się żwir i piasek.
W południowo-wschodniej części gminy znajdują się sandry dolinne. Największą rozciągłość zajmują one w międzyrzeczu Wieprzy
i Grabowy (pośrodku tego obszaru leży zagłębienie, którego dno zajmuje Jezioro Łętowskie) i „wyklinowują się” w kierunku zachodnim,
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w międzyrzeczu Wieprzy i Ściegnicy (Wkładka 3). Podstawowa część
sandru dolinnego leży na rzędnych 27–25 m n.p.m. i nachylona jest na
południe, a dalej na zachód, wzdłuż doliny Grabowy. Sandrom dolinnym towarzyszą terasy i równiny erozyjno-akumulacyjne (np. dno górnej części doliny Ściegnicy), które razem z nimi powstały w procesie
ekstraglacjalnego odpływu wód roztopowych lądolodu. Obydwie te
formy oddziela od teras plejstoceńskich Wieprzy wyraźna 3–4-metrowej wysokości krawędź. Zgodnie z opiniami wielu autorów sandry
dolinne i terasy erozyjno-akumulacyjne na terenie gminy Sławno powstały w wyniku zatamowania odpływu wód rzecznych i roztopowych
przez nasuwający się lądolód subfazy gardnieńskiej (Mojski, Sylwestrzak 1978; Sylwestrzak 1978).
Nagromadzenia form glacjalnych w kilku miejscach są porozcinane
rynnami subglacjalnymi, którymi na różnych etapach deglacjacji
obszaru odpływały wody roztopowe. W północnej części gminy formy
polodowcowe rozcina rynna biegnąca południkowo na zachód od Sławska. Na wschód od Warszkowa znajdują się dwie rynny, dziś odwadniane przez Wrześniczkę i Ściegnicę. M. Uniejewska i M. Nosek (1987)
uważają, że również dolina Wieprzy poniżej Sławna nosi charakter
rynny subglacjalnej przemodelowanej przez rzekę. W południowej części gminy najwyraźniej zaznacza się rynna subglacjalna obecnie odwadniana przez Reknicę. Wysokość względna jej krawędzi na wielu
odcinkach przekracza 20 m. Krawędzie są porozcinane licznymi dolinkami denudacyjno-erozyjnymi i denudacyjnymi. Część, zwłaszcza mniejszych, form rynnowych określa się również jako doliny odpływu wód
roztopowych (Uniejewska, Nosek 1986; 1987).
Na całym obszarze wysoczyzny morenowej występują liczne owalne zagłębienia powstałe po wytopieniu brył martwego lodu. Są to płaskie, nieckowate obniżenia wypełnione namułami lub torfami. Część
z nich została stopniowo włączona w sieć odwodnienia, ale wciąż liczne
pozostają poza nią. Zagłębienia powytopiskowe występują też na równinach zastoiskowych, a także w dolinie Wieprzy. Są bardzo liczne na
sandrze dolinnym. Tworzą tu głębokie formy o dość stromych zboczach, a ich dna często zajmują torfowiska, a nawet niewielkie jeziorka (Uniejewska, Nosek 1986; 1987).
Relatywnie niewielkie powierzchnie zajmują formy fluwialne. Obszar gminy południkowo rozcina dolina Wieprzy (Tabl. III: B), która
została wymodelowana z wykorzystaniem obniżeń o starszych założeniach – dolin rynnowych i dolin wód roztopowych. W dolinie Wieprzy
i jej dopływów istnieją terasy rzeczne: nadzalewowa (wieku plejstoceń-

Rzeźba i zasoby środowiska abiotycznego gminy Sławno

23

skiego) i holoceńska równina zalewowa (Lach, Uniejewska, Nosek
1985; Uniejewska, Nosek 1985; 1986; 1987; Florek 1991). Na terasie
nadzalewowej lokalnie uformowały się drobne wydmy (na wschód od
Pomiłowa, pomiędzy Wrześnicą a Nosalinem), równina zalewowa zaś
jest urozmaicona obecnością paleomeandrów, zakoli odciętych podczas
XX-wiecznej regulacji rzeki i innych przejawów działalności rzeki meandrującej (Florek, Nadaczna 1986; Florek 1991). W dolinach mniejszych cieków, na przykład Moszczeniczki czy Wrześniczki, zaznacza
się obecność wyłącznie równiny zalewowej.
Krawędzie rynien oraz dolin Wieprzy, Reknicy i Ściegnicy są porozcinane przez dolinki denudacyjne, parowy i młode rozcięcia erozyjne (Tabl. IV: A). Większość z nich powstała u schyłku vistulianu, w okresie obecności w podłożu wieloletniej zmarzliny, a w holocenie została
częściowo przemodelowana przez procesy erozji związanej z okresowym przepływem wód roztopowych lub opadowych. Z dolinkami erozyjno-denudacyjnymi wiąże się występowanie źródeł, wysięków i wymoków oraz rozwój nisz erozyjnych.
Niewielkie wydmy występują nie tylko na wspomnianych terasach
Wieprzy, ale także na powierzchni sandru dolinnego, głównie w międzyrzeczu Wieprzy i Ściegnicy. Tworzą tam niewysokie (2–3 m) niezbyt regularne wały zbudowane z piasków drobnoziarnistych. Powstały one zapewne, podobnie jak i na innych terenach północnej Polski,
w chłodnych okresach schyłku plejstocenu.
Niejednoznacznej genezy jest zagłębienie, którego dolną część zajmuje Jezioro Łętowskie. Możliwa jest tu zarówno geneza wytopiskowa
(wytopienie olbrzymiej bryły martwego lodu zagrzebanej w schyłkowej
fazie deglacjacji w osadach sandru dolinnego), jak i erozyjna (wyerodowanie przez wody roztopowe lądolodu potężnego kotła eworsyjnego).
Z późniejszym etapem rozwojowym wiąże się powstanie towarzyszącej
jezioru równiny jeziornej (organiczno-mineralnej) i fragmentów wyższej
terasy jeziornej oraz wału brzegowego okalającego jezioro od północnego
wschodu. Obszar ten nie był nigdy przedmiotem szczegółowych badań
geologicznych, geomorfologicznych czy paleogeograficznych.
Na obszarze całej gminy występują różnych rozmiarów równiny
akumulacji organicznej (głównie torfowej). Zalegają płatami w dolinie
Wieprzy, w jej odcinku równoleżnikowym, na południe od Sławna oraz
w licznych zagłębieniach po martwym lodzie, a także na dnach rynien
subglacjalnych (na zachód od Sławska i w rynnie Reknicy).
Formy antropogeniczne reprezentują nasypy oraz wykopy drogowe
i kolejowe, wyrobiska po eksploatacji surowców ceramicznych, a także
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piasku i żwiru (np. na południe od Wrześnicy, na zachód od Janiewic),
a także znacznie starsze – kurhany czy grodziska. Kurhany spotykamy na terasach kemowej i nadzalewowej Wieprzy, na zachód od Wrześnicy, a także na wysoczyźnie w okolicy Tychowa i Janiewic. Z kolei
grodziska związane są z doliną Wieprzy – na lewym brzegu koło Sławska i Starego Krakowa oraz na prawym – na wysokości Wrześnicy.

4. Zarys czwartorzędowej morfogenezy obszaru
Opisany wcześniej rozkład podstawowych form terenu i przedstawione w niniejszym rozdziale rozmieszczenie utworów powierzchniowych jest przede wszystkim efektem funkcjonowania zaplecza strefy marginalnej fazy pomorskiej stadiału głównego vistulianu, która
miała miejsce około 18 000–16 000 lat wstecz (Kozarski 1986). Poglądy
na temat dominujących wówczas procesów morfotwórczych są rozbieżne. Dotyczy to przede wszystkim modelu deglacjacji. Znacząca część
badaczy przyjmuje koncepcję frontalnej deglacjacji Pomorza (np. Keilhack 1901; 1930; Galon, Roszkówna 1967). Schemat deglacjacji zaproponowany przez K. Keilhacka (1901) został z niewielkimi zmianami
zastosowany przez niemal wszystkich autorów, którzy w latach późniejszych zajmowali się geomorfologią Pomorza, a także znalazł odbicie w Przeglądowej mapie geomorfologicznej Polski w skali 1 : 500 000,
wydanej przez IGiPZ PAN (Starkel 1980). Autorzy wspomnianych
opracowań przyjęli fazę pomorską za transgresywną, czego konsekwencją było uznanie wału moren spiętrzonych i pojedynczych masywów morenowych położonych na północ od gminy za wynik aktywnego
kształtowania strefy marginalnej lądolodu bałtyckiego. Deglacjacji
towarzyszył przepływ wód roztopowych, które formowały rynny subglacjalne, doliny marginalne (doliny wód roztopowych) i odcinki pradolinne. Dochodziło też do zagrzebywania martwych lodów, które konserwowały wcześniej wytworzone zagłębienia, a później po wytopieniu
same przyczyniły się do powstania nowych. Wynikiem tych procesów
jest mozaika powierzchni morenowych i glacifluwialnych porozcinanych siecią rynien i dolin erozyjnych, z licznymi zagłębieniami o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach.
Późny glacjał to okres intensywnego formowania się sieci dolinnej.
Na obszarze dzisiejszej gminy Sławno powstawała ona na zrębach odwodnienia sub- i ekstraglacjalnego, a następnie poprzez stopniowe
włączanie różnogenetycznych obniżeń w sieć odwodnienia w systemie
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zlewni Wieprzy i Grabowy. Towarzyszyło temu wypełnianie obniżeń
osadami mineralnymi i organogenicznymi oraz rozcinanie progów
dzielących te obniżenia (por. Florek 1991). Wody Wieprzy i Grabowy
odpływały wówczas do Bałtyku, którego brzeg leżał kilkadziesiąt kilometrów dalej na północ niż obecnie. Trzeba dodać, że wówczas obie
rzeki tworzyły odrębne systemy fluwialne.
Późny vistulian, a zwłaszcza jego cieplejsze etapy (bølling, allerød)
to okres akumulacji mułów jeziornych, gytii węglanowych i kredy jeziornej w zbiornikach, których znaczna część powstała wskutek wypełniania wodami roztopowymi bądź dzięki wytapianiu brył martwego
lodu. W wielu miejscach tworzyły się też miąższe torfowiska mszyste,
rozciągające się na obszarach występowania wieloletniej zmarzliny.
Dało to zapewne również początek rozwojowi Jeziora Łętowskiego
i innych niewielkich zbiorników oraz towarzyszącym im mokradłom.
Wszystko to działo się w warunkach ekspansji pionierskich formacji
leśnych (tundra parkowa), czemu towarzyszył bogaty rozwój mchów,
krzewinek i roślinności zielnej. Odgrywało to niebagatelną rolę w stabilizowaniu powierzchni terenu i ograniczaniu procesów stokowych.
W okresach chłodniejszych (najstarszy dryas, starszy dryas, młodszy
dryas) dochodziło do redukcji szaty roślinnej do zbiorowisk tundrowych, odbudowy wieloletniej zmarzliny przy wzroście intensywności
procesów stokowych i eolicznych.
Holoceński rozwój pokrywy roślinnej ograniczył intensywność procesów zboczowych, a ocieplenie klimatu zaktywizowało procesy wietrzenia chemicznego, co z kolei zintensyfikowało pedogenezę. Klimat
nadal nosił cechy kontynentalne, a temperatura lata była zbliżona do
współczesnej, przy większej surowości zim. Sprzyjało to szybkiej degradacji wieloletniej zmarzliny, wzrostowi infiltracji, a tym samym
ługowaniu łatwo rozpuszczalnych substancji zawartych w osadach powierzchniowych (przede wszystkim węglanów). W preboreale w zbiornikach wodnych utrzymywało się zapewne wysokie tempo akumulacji
kredy jeziornej, która została następnie wyparta przez akumulację
gytii organicznych. Holoceńskie zmiany klimatu były powodem znacznych wahań poziomu wody w jeziorach, przy czym najniższy stan
osiągnął on najprawdopodobniej w boreale (por. Florek 1991). W okresach bardziej wilgotnych rozwijały się torfowiska, częściowo wskutek
zanikania jezior. W holocenie, za sprawą działania meandrujących
rzek, rozwinęły się równiny zalewowe: Wieprzy, Moszczenicy, Wrześnicy,
Reknicy, Ściegnicy i doszło do zabagnienia dna doliny Wieprzy powyżej
Sławna, a także dolin Reknicy, Moszczenicy i Radosławki. W stropie
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osadów budujących równiny zalewowe często występują mułowo-ilaste
utwory powodziowe (mady). W okresie atlantyckim, około 6000–5500
lat BP, dzięki transgresji litorynowej wody Bałtyku osiągnęły poziom
zbliżony do współczesnego. Podniesienie się poziomu wody w Bałtyku
utrudniało odpływ wód gruntowych i powierzchniowych, ale wpływ
tego zjawiska ograniczył się do strefy przybrzeżnej i nie wywarł żadnego wpływu na ewolucję den dolin rzecznych na obszarze gminy
Sławno.

5. Współczesne procesy morfogenetyczne i ich ranga
Do najbardziej spektakularnych procesów wpływających na
kształtowanie krajobrazu gminy należy zaliczyć erozyjną działalność
rzek, przede wszystkim Wieprzy. Na znacznych obszarach, zwłaszcza
użytków rolnych, notuje się dość intensywne oddziaływanie spłukiwania powierzchniowego. Dotyczy to zwłaszcza terenów o większym nachyleniu (stref krawędziowych wysoczyzn morenowych), tradycyjnie,
acz całkowicie nieracjonalnie oranych wzdłuż stoku i zajętych pod
uprawy roślin późno okrywających powierzchnię gleby (ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe). Zarówno woda, jak i wypłukany materiał
trafiają do cieków, powodując wezbrania, niekiedy przybierające rozmiary powodzi. W dolinie Wieprzy dotyczy to przede wszystkim odcinka dna doliny położonego poniżej Sławna (Tabl. IV: B). Zalaniu ulega
jedynie równina zalewowa, która jest użytkiem zielonym, stąd ewentualne straty materialne są minimalne. Na równinach zalewowych
Wieprzy i jej dopływów po wezbraniach pozostają, zwłaszcza w sąsiedztwie koryt, niewielkie odsypy piaszczyste (Tabl. V: A).
Ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym w ostatnich wiekach jest
człowiek. Skutki jego działalności można udokumentować od wczesnego średniowiecza, kiedy na terasach kemowej i nadzalewowej w rejonie Wrześnicy powstały kurhany, a na równinie zalewowej Wieprzy
okolone wałami grodziska (koło Sławska, Wrześnicy i Starego Krakowa). Dokonane wówczas odlesienia prawdopodobnie przekroczyły połowę powierzchni zlewni (Ślaski 1951), co zaowocowało zwiększeniem
odpływu powierzchniowego i większą dostawą rumowiska do koryt
rzecznych, a w konsekwencji przyczyniło się w dolinie Wieprzy do uformowania pokrywy madowej (Florek 1991; 2002; Florek, Florek, Kaczmarzyk 1998; Florek, Kaczmarzyk 2007). W czasach historycznych
człowiek przez swą działalność gospodarczą nadal wpływał na rozmia-
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ry i zasięg opisanych procesów, ale także bezpośrednio ingerował
i nadal ingeruje w krajobraz poprzez wykonywanie nasypów (Tabl.
V: B) oraz wykopów drogowych, kolejowych, eksploatację surowców
mineralnych (piaski, żwiry, iły zastoiskowe) czy gromadzenie śmieci
na wysypiskach.

6. Surowce mineralne
Pod względem zasobności w surowce mineralne teren gminy
Sławno nie należy do uprzywilejowanych, mimo iż wielokrotnie prowadzono tu poszukiwania kruszywa, mioceńskich piasków szklarskich
czy mioceńskiego węgla brunatnego (Uniejewska, Nosek 1986; 1987).
Istnieją udokumentowane złoża surowców ilastych oraz torfów. Złoża
kruszywa są niewielkie i mogą mieć jedynie znaczenie lokalne. Znaczna część obszaru ich potencjalnego występowania znajduje się na terenach leśnych w południowo-wschodniej części gminy, dodatkowo objętej ochroną w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jezioro
Łętowskie”.
Większe złoża torfów występują w dolinie Wieprzy i Moszczenicy
oraz na dnach rynien subglacjalnych. Są to torfy niskie (trzcinowo-drzewne, trzcinowe, turzycowo-trzcinowe, turzycowe, turzycowo-mszyste, turzycowo-drzewne), typu przejściowego (mszarne, mszarno-turzycowe) lub typu mieszanego z dominacją torfu sfagnowo-drzewnego
(Uniejewska, Nosek 1987). Ze względu na popielność wynoszącą od
8,1–10,0% do powyżej 25% (torfy zamulone) były dotąd traktowane
jako średniej i niskiej jakości surowiec opałowy. W przeszłości w wielu
miejscach (np. Stary Kraków, Warszkówko) były eksploatowane przez
miejscową ludność. W spągu torfów zwykle leżą gytie drobno- i grubodetrytusowe, detrytusowo-wapienne i ilaste o miąższości do 5,5 m.
Na obszarze doliny Reknicy (okolice Ugacia) w przeszłości udokumentowano złoże kredy jeziornej (gytii wapiennej), jednak ze względu
na objęcie tego terenu różnymi formami ochrony (korytarz ekologiczny, Natura 2000) złoże to nie może być eksploatowane.
Złoże nieczynnej już cegielni „Pomorzanka” w Sławnie obejmuje
zastoisko w dolinie Moszczenicy. Mułki i iły zastoiskowe występują
najczęściej bezpośrednio pod glebą.
Niewielkie wychodnie mioceńskich piasków kwarcowych koło Pomiłowa i Warszkowa nie mają znaczenia gospodarczego.
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torf

torf

torf

torf

torf

muły i iły
zastoiskowe
torf

Rodzaj surowca

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Wiek
surowca

geologiczna w kat. C2;
geobotaniczna
geologiczna w kat. C2;
geobotaniczna
geologiczna

geologiczna w kat. C2;
geobotaniczna

geobotaniczna w kat. C2

geologiczna w kat. C2; dokumentacja geobotaniczna
geobotaniczna w kat. C2

geologiczno-technologiczna w kat. B i C1
geologiczna złóż torfu
w kat. C2; geobotaniczna
geologiczna złóż torfu
w kat. C2; dokumentacja
geobotaniczna
geologiczna w kat. C2; dokumentacja geobotaniczna

Rodzaj dokumentacji/kategoria zasobów

234 000

28 000

521 000

51 500

1 765 000

bilansowe

369 000

34 000

1 270 000

8 8 500

98 000

130 000

71 100

198 500

164 000

263 000

pozabilansowe

IMUZ; 1970

IMUZ; 1970

IMUZ; 1970

IMUZ; 1970

IMUZ; 1972

IMUZ; 1972

CAG PIG; 1955

Miejsce przechowywania dokumentacji;
rok opracowania

gytie
–

–

IMUZ; 1957

IMUZ; 1957

gytie – zasoby
pozabilansowe,
IMUZ; 1970
kat. C2 – 632400

–

gytie – zasoby
pozabilansowe,
kat. C2 – 15 600

–

gytie – zasoby
pozabilansowe,
kat. C2

–

–

–

towarzyszące

Zasoby surowca oraz kopalin głównych i towarzyszących [m³]

Q – czwartorzęd; CAG PIG – Centralne Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie; IMUZ – Instytut Melioracji
i Użytków Zielonych w Falentach

Tychowo A
torf
(Sławno)
Tychowo B
torf
(Warszkówko)
Gwiazdowo
kreda jeziorna

Sławno-8
(Stary Jarosław)
Sławno-25
(Boleszewo)
Sławno-18
(Bagno Karpie)
Sławno-22
(Przylesie)
Sławno-26
(Warginie)

Pomorzanka
(Sławno)
Stary
Kraków-III
Stary
Kraków-XIV

Nazwa

Tabela 1. Wykaz udokumentowanych i zarejestrowanych złóż surowców mineralnych występujących na terenie gminy Sławno
(PG 1984; Florek, Florek 2007)
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7. Głazy, głazowiska i odkrywki geologiczne
Na terenie gminy Sławno znajduje się tylko pięć głazów, opisanych w Katalogu głazów narzutowych na terenie Polski (Czernicka-Chodkowska 1997), z których najatrakcyjniej przedstawia się różowy
granit, znajdujący się na polach koło Tychowa (Czernicka-Chodkowska
1997: poz. 53/G) (zob. E. Florek w tym tomie – Tabl. VIII: A) i głaz w lesie koło Janiewic (Czernicka-Chodkowska 1997: poz. 56/G) (zob. E. Florek w tym tomie – Tabl. V: B). Opis i lokalizacja czterech spośród nich
są bardzo nieprecyzyjne; brak ustaleń petrograficznych, a lokalizacja
oparta jest na podziałach administracyjnych z lat 60. ubiegłego wieku,
zatem trudno jest je zidentyfikować w terenie. Jeden z głazów w latach 70. został częściowo odkopany i wyryto na nim orła piastowskiego
(w lewym górnym rogu) oraz napis: „XXX rocznica wyzwolenia –
1975”. Zgodnie z zaleceniami cytowanymi przez D. Czernicką-Chodkowską (1997):
[…] na obszarach Polski Północnej bezwzględną ochroną należy objąć głazy o obwodzie ponad 8 m oraz te, na których wyryto płaskorzeźby bądź
napisy. Tam, gdzie głazy są nieliczne, ochroną należy obejmować okazy
mniejsze.

Trzeba stwierdzić, iż południowo-wschodnia część gminy obfituje
w głazy narzutowe, lecz większość z nich ma średnicę nieprzekraczającą 0,5 m. Od wieków były one wykorzystywane w lokalnym budownictwie sakralnym, przykładem mogą być kościoły w Żukowie czy
Starym Krakowie, a także w budownictwie gospodarczym. Z punktu
widzenia petrograficznego dzięki czytelnym, świeżym przełomom mogą być one wykorzystywane w dydaktyce geologii także na poziomie
szkolnym, pod warunkiem przygotowania dla nauczycieli odpowiednich materiałów dydaktycznych (w Polsce nie wydano dotąd atlasu
narzutniaków).
Na objęcie ochroną zasługują dwa głazy znajdujące się przy polnej
drodze prowadzącej z Janiewic do Kolonii-Janiewice oraz głazowisko
na terenie nielegalnie użytkowanej piaskowni na granicy Sławna
i gruntów wsi Sławsko (Tabl. VI: A). Po ustaleniu lokalizacji głazów
161 i 168 (Czernicka-Chodkowska 1997) i określeniu ich petrografii
również one powinny zostać wpisane do rejestru pomników przyrody.
Na terenie gminy Sławno w przeszłości występowały liczne odsłonięcia naturalne i sztuczne. Obecnie ze względu na wyczerpanie się
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Kw. 075,485

pomnik
przyrody

pomnik
przyrody

pomnik
przyrody

granit różowo-szary(?)

przy drodze gruntowej Janiewice–Kolonia Janiewice
Ark. 323.124
Kw. 075,485

168

161

58/G
Dz.U. WRN w Koszalinie 1972 Nr 6, poz. 38

pomnik
przyrody
(z napisem)

pomnik
przyrody

granit różowo-szary
średnioziarnisty

leśn. Janiewice, nadl. Żukowo, oddz. 94b

56/G

54/G
Dz.U. WRN w Koszalinie 1972 Nr 6, poz. 38

Uwagi/nr pozycji
w Katalogu i Dz.U.

pomnik
przyrody(?)

leśn. Grabówek, oddz.
355b, nadl. Grabówek,
Janiewice

skała krystaliczna

leśn. Grabówek, oddz.
350b, nadl. Żukowo;
Janiewice

pomnik
przyrody

Proponowana
forma ochrony

pomnik
przyrody

granit różowy gruboziarnisty

Tychowo, na polu, na W
od parku przypałacowego

Forma
ochrony

leśn. Łętowo, oddz. 49,
nadl. Żukowo (Chomice)

Petrografia

Lokalizacja

Tabela 2. Zestawienie głazów i głazowisk – pomników przyrody (oraz proponowanych do objęcia ochroną) występujących na terenie
gminy Sławno (Czernicka-Chodkowska 1997; Florek, Florek 2007)
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części złóż oraz znaczne ograniczenie nielegalnego poboru kruszywa
liczba czynnych odsłonięć znacznie zmalała. Nieliczne mają walory
merytoryczne i dydaktyczne. Do takich odsłonięć można zaliczyć odkrywkę położoną na północnym skraju zabudowań wsi Janiewice (na
krawędzi doliny Reknicy), gdzie odsłonięte są sekwencje piasków
i żwirów glacifluwialnych oraz kontakt piasków z gliną ablacyjną
(Tabl. VI: B). Walory merytoryczne mogłaby mieć również odkrywka
na granicy Sławna i Sławska, gdyby eksploatacja była tam prowadzona w sposób uporządkowany. Obecnie do wykorzystania nadają się
liczne (kilkanaście okazów) głazy, którym po opracowaniu petrograficznym można by nadać rangę parku głazowego (na wzór kolekcji istniejącej przy Muzeum Ziemi w Warszawie czy licznych kolekcji na Litwie i w Niemczech). Odkrywki te, przede wszystkim głazy ze Sławska,
choćby pobieżnie opracowane mogłyby odegrać istotną rolę w edukacji
przyrodniczej uczniów szkół położonych na obszarze gminy. Większego
znaczenia nie mają natomiast liczne niewielkie odsłonięcia, w których
doraźnie i „na dziko” eksploatuje się piasek, glinę czy mułek, ponieważ
nie pokazują one szerszego geologicznego „kontekstu”.

Podsumowanie
Historia formowania się abiotycznych i biotycznych elementów krajobrazu naturalnego dzisiejszej gminy Sławno jest długa, ale
ślady procesów je kształtujących dotyczą tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat. Elementy rzeźby terenu i budujących je osadów mogą i powinny być traktowane na równi z zabytkami
kultury materialnej i wykorzystywane w procesie wychowywania kolejnych pokoleń mieszkańców tych ziem w jak najlepiej rozumianym
lokalnym patriotyzmie i do promowania okolic Sławna jako obszaru
wartego bliższego poznania. Treść przedstawionej pracy przynosi wiele przydatnych w tych zakresach informacji.
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Die Geländebeschaffenheit der Gemeinde Sławno

Zusammenfassung
Ein Großer Teil der Gemeinde Slawno liegt auf dem Gebiet der Mesoregion der Schlawer Ebene (nach Kondracki 1994; 1998) (313.4), die wieder
ein Teil der Makroregion der Kösliner Küstenlandschaft ist (313.4). Dieses
Gebiet wiederum ist ein Fragment der Teilprovinz des südlichen Ostseeküstenstriches (313). Südöstliche Fragmente der Gemeinde liegen in der Mesoregion der Pollnower Hochfläche (314.46), die wieder ein Teil der Makroregion
Pommersche Seenplatte ist (313.4) und die ein Element der Unterprovinz
Pommersche Seenplatte bildet (314) (Tafel 1). Die Oberfläche der Schlawer
Gemeinde ist gleichmäßig, nur stellenweise 40 bis 60 m ü. d. M. Die Geländeform wird in südlicher Richtung abwechslungsreicher. Die flache oder faltenartige Hochfläche wird von der Wipper und der Grabow geteilt, auch von
zahlreichen nacheiszeitlichen Rinnen, Erosions- und Denudationstälern. Ein
kleiner Teil der Pollnower Hochfläche in der Gemeinde Slawno charakterisiert sich durch abwechslungsreiche Hügel- und wellenartige Sanderformen,
viel nacheiszeitigen Rinnen. Heute durch die Reknitz entwässert. Ausbreitung der Grundformen des Gebietes und die Anlagen der Oberfläche sind vor
allem dank der wirksamen Tätigkeit der marginalen Phase des pommerschen
Hauptstadials entstanden, ca. vor 18 000 bis 16 000 Jahren. Die Späte Eiszeit
ist die Phase der intensiven Bildung des Tälernetzes. Die Wipper und die
Grabow mündeten damals beide in die Ostsee, deren Küste kilometerweit
nördlicher lag als heute. Die beiden Flüsse bildeten ein getrenntes Flusssystem. Im Holozän entwickelten sich die Überschwemmungsgebiete der Wipper,
Moszczenica, Wrześnica, Reknica, Ściegnica, oberhalb von Schlawe versumpfte
die Wipper, ebenso die Ebenen der Reknica, Moszczenica, Radosławka. Für
die Geländeformung in den letzten Jahrhunderten ist der Mensch verantwortlich. Seine Einflüsse sind vom Frühen Mittelalter an dokumentiert, als
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an den Überschwemmungsterassen in der Nähe von Freetz Hügelgräber angelegt und in der Wipperebene mit Wällen umgebene Wohnanlagen gebaut
wurden (Alt Schlawe, Freetz, Alt Krakow). In der Wipperebene formte sich
eine Madedecke durch die Abholzung der Wälder. Der Mensch hatte und hat
Einfluss auf die Veränderung der Landschaft durch das Anlegen von Straßenund Bahnnetzen, Abbauen von Sand, Kies usw. oder sogar durch Anhäufen
von Anfällen auf Müllhalden.
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Walory florystyczne
okolic Sławna
ZBIGNIEW CELKA* (Poznań), RADOSŁAW SAJKIEWICZ* (Poznań)

Wstęp
Okolice Sławna to obszar od wielu wieków zamieszkały przez
człowieka (np. Skrzypek 2008). W średniowieczu Sławno było stolicą
samodzielnego księstwa (Spors 1973). Szata roślinna tego obszaru, od
stuleci podlegająca antropopersji, uległa największym przekształceniom w pobliżu osad ludzkich. Nad Wieprzą i w głębi kompleksów leśnych nadal obecne są liczne stanowiska ginących i rzadkich gatunków
oraz cenne zbiorowiska roślinne.
W okolicach Sławna badania florystyczne wykonywali już niemieccy botanicy w XIX i XX wieku. W latach 30. XX wieku prowadzono
także dokumentację zielnikową roślin występujących w Sławnie. Do
naszych czasów dotrwało tylko 11 arkuszy zielnikowych (Celka, Sobisz, Morka 2003). Niezwykle cennym obiektem przyrodniczym był
Ogród Botaniczny w Sławnie, w którym rosło wiele interesujących
gatunków. Z lat 1937–1943 i 1959–1961 z tego terenu podano 147
gatunków (Figlarowicz 1959; 1961). Szczególnie interesujące były:
długosz królewski (Osmunda regalis), pełnik europejski (Trollius europaeus), sasanka wiosenna (Pulsatilla vernalis), wielosił błękitny
(Polemonium coeruleum), szachownica kostkowata (Fritillaria meleagris)
i obuwik pospolity (Cypripedium calceolus) (Figlarowicz 1961; Stecki,
Biernacki 1963). Współcześnie na terenie dawnego Ogrodu Botanicznego występuje 145 gatunków, niestety wiele rzadkich roślin nie zostało odnalezionych (Sobisz, Morka, Celka 2003). Ogólne informacje
na temat przyrody Ziemi Sławieńskiej znaleźć można w pracach Figla__________________
*

Zakład Taksonomii Roślin UAM.
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rowicz (1960; 1965). Badania nad florą grodziska we Wrześnicy prowadził Celka (2002), a florą cmentarzy gminy Malechowo zajmowała
się Socha (2008). Roślinność parków dworskich badał Z. Sobisz (np.
2005; 2007; 2008; Sobisz, Celka 2004). Pomimo to flora okolic Sławna
nie jest dostatecznie rozpoznana. Często odkrywane są nowe stanowiska interesujących gatunków, na przykład cymbalarii bluszczykowatej
(Cymbalaria muralis) w Sławnie (Truchan, Sobisz 2006).
W 2002 roku, we współpracy z Fundacją „Dziedzictwo” oraz władzami Gminy Sławno, w ramach studenckich obozów naukowych Koła
Naukowego Przyrodników przy Wydziale Biologii Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęto badania florystyczne na terenie
Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego (WKO). Trwały one do 2004
roku (por.: Michałowska, Rymon-Lipińska w tym tomie oraz Pawlik,
Piszczek i Nowak-Szwarc w tym tomie), a w późniejszych latach dotyczyły także fauny tego terenu (Żmuda 2008).
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem badań florystycznych prowadzonych we Wrześnickim Kompleksie Osadniczym i ma na celu
zaprezentowanie bogactwa florystycznego i najbardziej cennych przyrodniczo obszarów.

1. Obszar badań
W regionalizacji fizycznogeograficznej Sławno i okolice położone są na Równinie Sławieńskiej (313.43) będącej przedłużeniem na
wschód Równiny Białogardzkiej (położenie terenu badań przedstawiono na Ryc. 1 w artykule Michałowskiej i Rymon-Lipińskiej w tym tomie). Jest to teren słabo urozmaicony, płaski, wznoszący się na wysokość od 40 do 60 m n.p.m. Zbudowany jest z gliny morenowej, piasków
glacjofluwialnych oraz iłów i mułków glacjolimnicznych (por. W. Florek w tym tomie). Równinę Sławieńską przecinają rzeki Wieprza
i Grabowa (Kondracki 1998). W ujęciu geobotanicznym Szafera (1972)
okolice Sławna stanowią część Działu Bałtyckiego, poddziału Pasa
Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, a w jego obrębie krainy Pobrzeże Bałtyku. Wyróżniającym składnikiem szaty roślinnej tej
krainy są torfowiska wrzoścowe z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix),
zajmujące płytkie zagłębienia terenowe. W torfowiskach wrzoścowych
dominującym składnikiem warstwy mszystej są torfowce: Sphagnum
magellanicum oraz S. rubellum. W warstwie krzewinek występują
m.in.: modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), wrzos pospolity
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(Calluna vulgaris), bażyna czarna (Empetrum nigrum), wrzosiec bagienny (Erica tetralix), żurawina błotna (Oxycoccus palustris) i borówka bagienna (Vaccinium uliginosum). Jako najbardziej typowe na tym
obszarze są Słowińskie Błota i Janiewickie Bagna, gdzie rośnie malina
moroszka (Rubus chamaemorus), niezmiernie rzadki gatunek arktyczno-alpejskiej krzewinki osiągającej w Polsce południową granicę zasięgu (Szafer 1972). Podział geobotaniczny Polski oparty na zbiorowiskach
roślinnych włącza badany obszar w skład Obszaru Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Podprowincji Południowobałtyckiej, Działu Pomorskiego oraz dwóch krain
– Pobrzeża Południowobałtyckiego i Pojezierzy Środkowopomorskich
(Matuszkiewicz 1993). Roślinność Działu Pomorskiego charakteryzuje
się znaczącym udziałem zbiorowisk o subatlantyckim typie zasięgu.
Głównym typem roślinności strefowej dla Działu Pomorskiego są lasy
liściaste z klasy Querco-Fagetea, współwystępujące z acidofilnymi lasami dębowymi typu atlantyckiego z klasy Quercetea robori-petraeae
i kontynentalnymi lasami sosnowymi z klasy Vaccinio-Piceetea.

2. Metody i materiał
Badania w okolicach Sławna prowadzono w lipcu 1994 roku
oraz w latach 2002–2004. Gatunki rzadkie i zagrożone podano za
„Czerwoną Listą” Pomorza Zachodniego (Żukowski, Jackowiak 1995),
„Czerwoną Listą” Pomorza Gdańskiego (Markowski, Buliński 2004)
oraz „Czerwoną listą roślin naczyniowych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg
2006). Gatunki chronione zaprezentowano zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku1. Nazwy roślin przyjęto
za listą Mirka i in. (2002), a nazwy rodzin za pracą Rutkowskiego (2004).

3. Wyniki
Na badanym terenie stwierdzono 570 gatunków roślin naczyniowych z 89 rodzin i 322 rodzajów. Stanowi to 36% flory Pomorza
Zachodniego szacowanej na 1575 gatunków (Czubiński 1950). W ukła__________________
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764).
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dach związanych z różnego typu: lasami, łąkami, torfowiskami, zbiornikami i ciekami wodnymi notowano ponad 430 gatunków, a w zbiorowiskach synantropijnych (segetalnych i ruderalnych) około 140. Liczba gatunków w poszczególnych rodzinach waha się od 1 do 72. Wśród
rodzin najbogatszych w gatunki dominują, podobnie jak we florze Polski, astrowate (Asteraceae) i trawy (Poaceae) (Tab. 1). Kolejność rodzin
najbogatszych w gatunki jest zbliżona do sekwencji przedstawionej dla
flory Polski (Pawłowska 1972). Piętnaście najbogatszych w gatunki
rodzin zawiera 387 gatunków, tj. prawie 68% całej flory. Odnotowano
32 rodziny jednogatunkowe. Wśród rodzajów zaznacza się przewaga
taksonów jedno- i dwugatunkowych. Obserwowano ich odpowiednio
220 i 49. W ich skład wchodzi 56% wszystkich gatunków. Najbogatsze
w gatunki rodzaje (powyżej 5 gatunków) gromadzą tylko 116 gatunków, tj. około 20% flory (Tab. 2).
Gatunki rodzimego pochodzenia stanowią prawie 80% flory Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego, mniej więcej po równo notowano
spontaneofitów niesynantropijnych i apofitów (Ryc. 1). Wśród antropofitów dominują dawni przybysze (archeofity – objaśnienie grup geograficzno-historycznych znajduje się w artykule Michałowskiej i Rymon-

Tabela 1. Rodziny najbogatsze w gatunki
Liczba
gatunków

%

Miejsce we
florze Polski

Astrowate (Asteraceae)

72

12,6

1

Trawy (Poaceae)

58

10,2

2

Rodzina

Motylkowate (Fabaceae)

32

5,6

7

Różowate (Rosaceae)

31

5,4

3

Turzycowate (Cyperaceae)

25

4,4

4

Goździkowate (Caryophyllaceae)

24

4,2

5

Wargowe (Lamiaceae)

23

4,0

9

Trędownikowate (Scrophulariaceae)

22

3,9

6

Baldaszkowate (Apiaceae)

19

3,3

11
–

Rdestowate (Polygonaceae)

18

3,2

Krzyżowe (Brassicaceae)

16

2,8

8

Wierzbowate (Salicaceae)

15

2,6

–

Jaskrowate (Ranunculaceae)

13

2,3

10

Wiesiołkowate (Onagraceae)

10

1,8

–

9

1,6

–

Sitowate (Juncaceae)
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Tabela 2. Rodzaje najbogatsze w gatunki
Rodzaj

Liczba gatunków

Turzyca (Carex)

20

Przetacznik (Veronica)

11

Wierzba (Salix)

11

Rdest (Polygonum)

9

Koniczyna (Trifolium)

7

Kostrzewa (Festuca)

7

Sit (Juncus)

7

Wierzbownica (Epilobium)

7

Wyka (Vicia)

7

Groszek (Lathyrus)

6

Jaskier (Ranunculus)

6

Jastrzębiec (Hieracium)

6

Szczaw (Rumex)

6

Wiechlina (Poa)

6
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Apofity
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Ryc. 1. Udział grup geograficzno-historycznych we florze WKO

-Lipińskiej w tym tomie). Obserwowano ich prawie 11%. Są to między
innymi coraz rzadsze w skali kraju: kąkol polny (Agrostemma githago), komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus), stokłosa
żytnia (Bromus secalinus) i złocień polny (Chrysanthemum segetum).
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Wśród archeofitów liczną grupę stanowią też gatunki dawniej
uprawiane lub zbierane w celach leczniczych, m.in.: bylica piołun (Artemisia absinthium), rumianek pospolity (Chamomilla recutita), serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca) i ślaz zygmarek (Malva alcea),
przyprawowych, na przykład chrzan pospolity (Armoracia rusticana).
W Sławsku odszukano także szczwół plamisty (Conium maculatum),
z którego w średniowieczu sporządzano trujące preparaty.
Udział kenofitów w WKO jest mniejszy niż archeofitów i wynosi
około 6%. Wśród młodszych przybyszów liczną grupę stanowią drzewa
i krzewy dziczejące z uprawy i zadomawiające się przy domostwach,
w zaroślach i lasach. Są to m.in.: bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus
altissima), czeremcha amerykańska (Padus serotina), dąb czerwony
(Quercus rubra), kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum),
lilak pospolity (Syringa vulgaris), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa
subsp. uva-crispa), robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) i śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus). Wśród zielnych kenofitów znaleźć
można gatunki, które zostały nieświadomie zawleczone przez człowieka. Na terenach ruderalnych spotkać można konyzę kanadyjską (Conyza canadensis) i rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens),
na polach uprawnych żółtlicę drobnokwiatową (Galinsoga parviflora)
i żółtlicę owłosioną (Galinsoga ciliata), w układach naturalnych między innymi niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora). Zielne
kenofity uprawiane jako rośliny ozdobne spotkać można nie tylko na
siedliskach ruderalnych, jak na przykład rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica) i słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus),
ale także w układach pół- i naturalnych, np.: kolczurka klapowana
(Echinocystis lobata) i kroplik żółty (Mimulus guttatus) nad Wieprzą,
nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera) i rudbekia naga (Rudbeckia laciniata) w zaroślach oraz lasach łęgowych i na łąkach.
Ergazjofity (gatunki uciekające z uprawy) stanowią niewielką
część flory (poniżej 5%). Są wśród nich zboża, między innymi żyto (Secale cereale) i jęczmień (Hordeum vulgare), gatunki olesiste, na przykład rzepak (Brassica napus subsp. napus), czy ozdobne – bratek (Viola ×wittrockiana) i malwa różowa (Alcea rosea).
Udział podstawowych grup form życiowych jest typowy dla Polski
(Jackowiak 2004). Choć we florze WKO dominują hemikryptofity
(45%) i terofity (prawie 20%), jednak udział geofitów i fanerofitów jest
także znaczący i wynosi po 12% (objaśnienie grup form życiowych
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Ryc. 2. Spektrum form życiowych

znajduje się w artykule Michałowskiej i Rymon-Lipińskiej w tym tomie). Udział geofitów jest prawie trzy razy większy niż hydrofitów
(Ryc. 2), które wraz z chamefitami są najmniej licznymi grupami.
Florę WKO analizowano również pod względem występowania
w niej elementów kierunkowych, tj. gatunków, które na obszarze Polski mają granice zasięgowe. Stwierdzono 23 takie gatunki. Dominują
przedstawiciele grup charakterystycznych dla Pomorza. Są to gatunki
północne (borealne) i zachodnie (atlantyckie). Najwięcej jest gatunków
z elementu północnego, tj. osiągające w Polsce południową granicę zasięgu. Są to m.in.: bagno zwyczajne (Ledum palustre), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum, Tabl. I: A), jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia),
nerecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), trzcinnik prosty (Calamagrostis stricta) i żurawina błotna (Oxycoccus palustris). Drugą co do
liczebności grupę stanowią gatunki zachodnie, tj. osiągające w Polsce
wschodnią granicę zasięgu. Są to m.in.: chłodek drobny (Arnoseris
minima), chroszcz nagołodygowy (Teesdalea nudicaulis), szczotlicha
siwa (Corynephorus canescens), wrzosiec bagienny (Erica tetralix,
Tabl. I: B), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris) i wiciokrzew
pomorski (Lonicera periclymenum). Z gatunków górskich schodzących
daleko na niż warto wymienić bez koralowy (Sambucus racemosa).
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Tabela 3. Ginące i rzadkie gatunki roślin naczyniowych występujące w WKO

Nazwa gatunku

Zarzycki,
Szeląg 2006

Markowski,
Buliński 2004

Żukowski,
Jackowiak 1995

1

2

3

4

Groszek błotny
(Lathyrus palustris)

V

VU

V

Jeżogłówka najmniejsza
(Sparganium minimum)

–

VU

V

Kanianka pospolita
(Cuscuta europaea)

–

NT

–

Komosa strzałkowata
(Chenopodium bonus-henricus)

–

NT

R

Kroplik żółty
(Mimulus guttatus)

–

NT

–

Kruszczyk błotny
(Epipactis palustris)

–

VU

V

Kukułka plamista
(Dactylorhiza maculata)

V

VU

V

Modrzewnica pospolita
(Andromeda polifolia)

–

NT

V

Nerecznica grzebieniasta
(Dryopteris cristata)

V

NT

V

Orlik pospolity
(Aquilegia vulgaris)

–

VU

V

Pióropusznik strusi
(Matteucia struthiopteris)

–

NT

V

Podkolan biały
(Platanthera bifolia)

–

VU

V

Popłoch pospolity
(Onopordum acanthium)

–

NT

–

Przetacznik wodny
(Veronica catenata)

–

VU

V

Przygiełka biała
(Rhynchospora alba)

–

NT

V

Rosiczka okrągłolistna
(Drosera rotundifolia)

V

NT

I

Stokłosa żytnia
(Bromus secalinus)

–

NT

V

Szczwół plamisty
(Conium maculatum)

–

LC

R

Turzyca dwustronna
(Carex disticha)

–

NT

V
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cd. tab. 3
1

2

3

4

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

–

NT

–

Wiciokrzew pomorski
(Lonicera periclymenum)

–

VU

–

Wierzbownica czworoboczna
(Epilobium adnatum)

–

DD

–

Wrzosiec bagienny
(Erica tetralix)

[V]

VU

V

Wyka leśna
(Vicia sylvatica)

–

–

R

Objaśnienia: V – gatunki zagrożone (narażone), [V] – narażone (gatunki zagrożone na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania), DD – niedostateczne dane, LC –
gatunki najmniejszej troski (słabo zagrożone), NT – bliski zagrożeniu, VU – narażone (umiarkowanie zagrożone), R – rzadkie, I – gatunki o nieokreślonym zagrożeniu (Ex, E, V lub R)

We florze WKO stwierdzono obecność 24 gatunków ginących
i rzadkich (4,2% flory) z trzech „Czerwonych List”: krajowej, Pomorza
Gdańskiego i całego Pomorza (Tab. 3). Do grupy najbardziej zagrożonych należą: kukułka plamista (Dactylorhiza maculata), wrzosiec bagienny (Erica tetralix) i groszek błotny (Lathyrus palustris). Znajdują
się one na wszystkich czerwonych listach w wysokich kategoriach zagrożenia.
Na badanym terenie odnotowano 20 gatunków podlegających
w Polsce ochronie prawnej (3,9% flory). Są wśród nich gatunki chronione całkowicie: bagno zwyczajne (Ledum palustre), dzięgiel litwor
(Angelica archangelica), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
kruszczyk błotny (Epipactis palustris), kukułka plamista (Dactylorhiza
maculata), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), podkolan biały (Platanthera bifolia), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum, Tabl. II: A), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum,
Tabl. II: B) i wrzosiec bagienny (Erica tetralix) oraz podlegające
ochronie częściowej: bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata),
bluszcz pospolity (Hedera helix), grążel żółty (Nuphar lutea), kalina
koralowa (Viburnum opulus), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), konwalia majowa (Convallaria majalis), kruszyna pospolita
(Frangula alnus) i porzeczka czarna (Ribes nigrum).
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Na terenie WKO za najbardziej wartościowe, o szczególnie interesującej florze, należy uznać układy związane z Wieprzą i jej starorzeczami, płaty boru bagiennego z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix),
torfowisko przejściowe z bogatą populacją kukułki plamistej (Dactylorhiza maculata) oraz torfowiska wysokie z rosiczką okrągłolistną
(Drosera rotundifolia) (Ryc. 3). Główną osią Wrześnickiego Kompleksu
Osadniczego jest rzeka Wieprza. W jej dolinie znajdują się liczne
i cenne przyrodniczo starorzecza w różnej fazie zarastania. Duże ich
nagromadzenie występuje w północnej części WKO, na północ i południe od Staniewic. Są wśród nich zbiorniki głębokie z roślinami zanurzonymi, na przykład wywłócznikiem kłosowym (Myriophyllum spicatum), i z roślinami o liściach pływających na powierzchni, na przykład
grążel żółty (Nuphar lutea), a także zbiorniki płytkie silnie zarastające, na przykład przez osokę aloesowatą (Stratiotes aloides). Starorzecza pełnią ważną rolę schronień i żerowisk dla różnych grup organizmów. Zwiększają one różnorodność biologiczną rzeki, stanowią zapis
kolejnych wylewów i położenia koryta rzecznego.
Wśród zbiorowisk leśnych na szczególną uwagę zasługują płaty boru bagiennego (Vaccinio uliginosi-Pinetum) w odmianie nadmorskiej
z udziałem wrzośca bagiennego (Erica tetralix), położone na południowy zachód od Zielonki, głównie w oddziale 365 (Ryc. 3). W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), w podszycie rosną
między innymi jałowiec pospolity (Juniperus communis) i brzoza
omszona (Betula pubescens). W borze bagiennym obserwowano również
dużo gatunków z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), między innymi
wrzosiec bagienny (Erica tetralix), modrzewnica pospolita (Andromeda
polifolia), oraz charakterystyczną dla tego zbiorowiska borówkę bagienną (Vaccinium uliginosum) i bagno zwyczajne (Ledum palustre).
Odnotowano również: przygiełkę białą (Rhynchospora alba), rosiczkę
okrągłolistną (Drosera rotundifolia), wełniankę pochwowatą (Eriophorum vaginatum), wełniankę wąskolistną (Eriophorum angustifolium)
oraz liczne gatunki torfowców (Sphagnum sp).
Kolejnym ważnym przyrodniczo obszarem jest torfowisko wysokie
zlokalizowane na północ od Wrześnicy, z licznymi cennymi i rzadkimi
gatunkami roślin (Tabl. III: A). Wypełnia ono bezodpływowe miejsce
otoczone polami uprawnymi, współcześnie odwadniane przez rów uchodzący do Wieprzy. Na kożuchu torfowców (Sphagnum sp.) występuje
owadożerna rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia, Tabl. III: B)
i żurawina błotna (Oxycoccus palustris). Obrzeża torfowiska porośnięte
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Ryc. 3. Obszary o największych walorach florystycznych we Wrześnickim Kompleksie
Osadniczym
1 – Wieprza ze starorzeczami, 2 – bory bagienne, 3 – torfowisko wysokie, 4 – torfowisko przejściowe, 5 – granica terenu badań
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są między innymi przez: bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata),
turzycę dzióbkowatą (Carex rostrata), turzycę siwą (Carex canescens),
turzycę pospolitą (Carex nigra) oraz wełniankę wąskolistną (Eriophorum angustifolium). Torfowisko zarasta głównie sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) i brzozą omszoną (Betula pubescens). W WKO znaleźć
można także inne niewielkie płaty torfowisk wysokich, często wysychające i zarastające. Przykładem może być obniżenie z torfowcami
przy leśnej drodze ze Sławska do Nosalina. Rosną tu na kobiercu torfowców m.in.: żurawina błotna (Oxycoccus palustris), wrzosiec bagienny (Erica tetralix), wełnianka pochwolistna (Eriophorum vaginatum)
i wąskolistna (Eriophorum angustifolium). W trakcie suchych lat tego
typu niewielkie podtorfione obniżenia silnie podsychają.
We wschodniej części badanego obszaru znajduje się rozległe torfowisko przejściowe (oddział 386A). Spotkać tu można wełniankę wąskolistną (Eriophorum angustifolium) i siedmiopalecznika błotnego (Comarum palustre). Z gatunków przechodzących z innych zbiorowisk
roślinnych notowano: borówkę bagienną (Vaccinium uliginosum),
trzcinnika lancetowatego (Calamagrostis canescens), wierzbę rokitę
(Salix repens subsp. rosmarinifolia) i wrzośca bagiennego (Erica tetralix). Dominującym rodzajem są turzyce, a zanotowano ich kilka –
m.in.: turzycę dzióbkowatą (Carex rostrata), turzycę pęcherzykowatą
(Carex vesicaria), turzycę prosowatą (Carex panicea) i turzycę siną
(Carex flacca). W centralnej części torfowiska znajduje się niewielki
zbiornik wodny. Jego brzegi porośnięte są torfowcami, a w wodzie rosną okrężnica bagienna (Hottonia palustris) i rdestnica pływająca (Potamogeton natans). Na torfowisku i w jego otoczeniu występuje bardzo
bogata populacja storczyka – kukułki plamistej (Dactylorhiza maculata, Tabl. IV: A) – w lipcu 2003 roku doliczono się ponad 650(!) kwitnących okazów. W lesie graniczącym odszukano także innego rzadkiego
storczyka – podkolana białego (Platanthera bifolia).
Na terenie badań obserwowano kilka drzew mających pomnikowe
wymiary. Należą do nich m.in.: sosny zwyczajne (Pinus sylvestris)
o obwodach ponad 250 cm, dęby szypułkowe (Quercus robur) przekraczające w obwodzie 370 cm i kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie 400 cm. Obok kościoła w Staniewicach rosną
dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodach 485 i 570 cm (Tabl.
IV: B). Na uwagę zasługuje także aleja klonowa między Sławskiem
a Staniewicami. Niektóre rosnące tam jawory (Acer pseudoplatanus)
osiągają nawet do 350 cm w obwodzie.
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Podsumowanie
Przez centralną część Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego
mniej więcej południkowo przepływa Wieprza, stanowiąca główną oś
obszaru (Ryc. 3). Wieprza jako rzeka meandrująca tworzy starorzecza,
które są niezwykle cennymi biologicznie układami. Duże ich skupienie
znajduje się w północnej części WKO. Centralna część obszaru porośnięta jest lasami. Są to głównie lasy gospodarcze nadleśnictwa Sławno. W kompleksach leśnych w obniżeniach wykształcają się interesujące zbiorowiska roślinne, takie jak bory bagienne, torfowiska wysokie
i przejściowe.
Ogółem w WKO do tej pory notowano 570 gatunków roślin naczyniowych z 89 rodzin. Wśród 23 elementów kierunkowych dominują gatunki zachodnie i północne. We florze WKO odnotowano 20 gatunków
chronionych w Polsce oraz 24 ginące i rzadkie na Pomorzu oraz w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują: kukułka plamista (Dactylorhiza
maculata) rosnąca na kilku stanowiskach, w tym bardzo licznym na
północ od Wrześnicy, wrzosiec bagienny (Erica tetralix), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i groszek błotny (Lathyrus palustris).
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Pflanzliche Seltenheiten in der Umgebung Schlawe
Zusammenfassung
Die Umgebung von Sławno ist ein seit vielen Jahrhunderten vom
Menschen bewohntes Gebiet. Die Pfanzenwelt stand seit je unter dem Einfluss der Anthropopersion, doch jetzt unterlag sie in der Nähe von menschlichen Ansiedlungen großen Veränderungen. An der Wipper und in den Tiefen
weiter Waldgebiete treten zahlreiche Standpunkte seltener Pflanzen auf.
Im Besiedlungskomplex bei Freetz bildet die Wipper die südliche Achse
des Gebietes. Der Fluss bildet mit seinen Meandern zahlreiche Tümpel, die
voller wertvoller biologischer Einheiten sind, vor allem im Norden der Freetzer Gegend, im Wirtschaftsgebiet der Schlawer Oberförsterei. In diesen Wäldern bilden sich interessante Pflanzengesellschaften, z. B. Moorzwergsträucher (Vaccinio uliginosi-Pinetum), an der Küste die Glockenheide (Erica
tetralix). Gut erhaltene Plätze dieser Gebieten sind südwestlich von Fichtkaten in Abschnitt 365. Weitere wertvolle Ansiedlungen mit seltenen Pflanzen
sind in den hochgelegenen Torffeldern bei Nosalin, auch in den östlichen Teilen der untersuchten Felder 386 A.
Bis heute notierten wir im Freetzer Gebiet 570 Arten von Gefäßpflanzen
aus 89 Familien. Unter 23 Zielelementen dominieren westliche Arten, z.B.
Geißblatt, Reitgras. In der Pflanzenwelt des Freetzer Gebietes existieren 20
unter Naturschutz stehende Arten, so wie 24 seltene in Pommern vom Aussterben bedrohte. Besondere Aufmerksamkeit verdient Fleckkuckuck die vor
allem in der Nähe von Nosalin auftritt, auch Moorheide, Platterbse, Sonnentau.
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Flora zbiorowisk naturalnych
i półnaturalnych Wrześnickiego
Kompleksu Osadniczego
AGNIESZKA MICHAŁOWSKA* (Poznań),
JUSTYNA RYMON-LIPIŃSKA** (Charzykowy)

Wstęp
Wrześnicki Kompleks Osadniczy (WKO) położony jest na północny wschód od Sławna (woj. zachodniopomorskie). Na jego terenie
znajduje się kilka niewielkich miejscowości: Sławsko, Staniewice, Wrześnica, Nosalin i Nosalinek (Ryc. 1). Osady te oraz tereny do nich przyległe objęte są projektem ochrony w formie parku archeologiczno-przyrodniczego „Wrześnickie Kurhany” (Kijowski 2002; też Florek 2008).
Okolice Sławna to obszar od wielu wieków zamieszkały przez człowieka. Roślinność będąca pod wpływem antropopresji uległa, znacznym przemianom, jednak nadal obecne są tu liczne cenne zbiorowiska,
w których spotykamy interesujące i rzadkie gatunki roślin. Zbiorowiska zaliczane do naturalnych oraz wykształcone obok nich zależne od
ingerencji człowieka zbiorowiska półnaturalne zajmują znaczną powierzchnię. Zbiorowiska naturalne zbudowane są z gatunków miejscowych o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej,
lokalnie ze śladami degeneracji wywołanej działalnością człowieka,
podobnej w skutkach do degeneracji spowodowanej czynnikami naturalnymi (Falińska 1997). W okolicach Sławna do zbiorowisk takich
możemy zaliczyć między innymi: torfowiska, większość zbiorowisk
związanych z ciekami i zbiornikami wodnymi, a także niektóre zbiorowiska borowe i zaroślowe. Zbiorowiska półnaturalne zbudowane są
__________________
*
**

Koło Naukowe Przyrodników UAM.
Park Narodowy Bory Tucholskie.
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Ryc. 1. Wrześnicki Kompleks Osadniczy
1 – teren objęty badaniami
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z gatunków miejscowych wywodzących się z pierwotnych zbiorowisk,
z niewielkim udziałem gatunków obcych, niewykazujących redukcyjnego stosunku do innych komponentów zbiorowiska, zorganizowane
jako nowe, charakterystyczne kombinacje, ale utrzymujące się wskutek powtarzalnych działań człowieka (Falińska 1997). Zbiorowiska
półnaturalne na badanym terenie są reprezentowane głównie przez
łąki. Do opisu włączono również leśne zbiorowiska zastępcze – w większości nasadzenia sosnowe, które często przyjmują charakter naturalnych borów sosnowych. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych
Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego.

1. Materiał i metody
Badania nad florą roślin naczyniowych Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego były prowadzone latach 2002–2004, każdorazowo
w lipcu. Podczas pierwszego etapu prac, w 2002 i 2003 roku, wykonano liczne spisy florystyczne na całym badanym terenie. Pozwoliły one
na rozpoznanie większości siedlisk, a także dostarczyły danych do
charakterystyki flory tego obszaru. Wszystkie zbadane stanowiska
zostały odnotowane na mapie. Dokumentację uzupełniły bogate zbiory
zielnikowe. Ostatni sezon poświęcono na zbadanie stanowisk, które
mogły okazać się szczególnie wartościowe ze względu na wyjątkowo
dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska roślinne oraz potencjalne siedliska rzadkich gatunków roślin. Do wyznaczenia cennych przyrodniczo miejsc wykorzystano mapę drzewostanową leśnictwa Wrześnica (stan na 1.01.1999 r.). Nazewnictwo gatunków przyjęto za pracą
Mirka i in. (2002), a zbiorowisk roślinnych według Matuszkiewicza
(2001).

2. Wyniki
Zbiorowiska zaliczane do naturalnych i półnaturalnych na obszarze projektowanego parku archeologiczno-krajobrazowego zajmują
znaczną powierzchnię. Ich udział jest zdecydowanie większy niż zbiorowisk antropogenicznych, ograniczających się przede wszystkim do
siedzib ludzkich oraz terenów przyległych do osad, użytkowanych
głównie jako pola uprawne. Spośród opisywanych zbiorowisk najwięk-
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szą powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne, znaczny udział mają zbiorowiska łąkowe, mniejszy roślinność wód stojących i płynących, torfowiska, zarośla i inne.
Główną rzeką przepływającą przez teren WKO jest Wieprza (Tabl.
I: A). Z większych dopływów uchodzą do niej lewobrzeżna Tokara
i prawobrzeżna Wrześniczka. W dolinie Wieprzy znajdują się liczne
starorzecza, czyli zbiorniki powstałe w wyniku odcięcia dawnych koryt
rzecznych. Starorzecza są jeziorami eutroficznymi cechującymi się
szybkimi procesami wypłycania i zarastania roślinnością wodną i szuwarową (Tabl. I: B). W dolinie Wieprzy występują zarówno silnie wypłycone zbiorniki, jak i głębsze o zróżnicowanej strukturze dna. Roślinność
starorzeczy zaliczamy do grupy zbiorowisk naturalnych. W zbiornikach
starszych i płytkich masowo występuje osoka aloesowata (Stratiotes
aloides), której czasem towarzyszy żabiściek pływający (Hydrocharis
morsus-ranae). Tworzą one zespół Hydrochariteteum morsus-ranae. Obfite występowanie przedstawicieli tego zespołu świadczy o bardzo zaawansowanym stadium starzenia się jeziora. Zbiorniki głębsze cechują
się korzystnymi warunkami świetlnymi, stąd na ich dnie występują
rośliny zanurzone, zakorzenione bądź zakotwiczone w dnie. Tworzą one
facjalnie wykształcone zespoły moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis), wywłócznika kłosowego (Myriophyllum spicatum) i rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum). W starorzeczach głębszych powszechnie występuje chroniony grążel żółty (Nuphar lutea) (Tabl. II: A).
Roślinność pleustonowa1 reprezentowana jest przez zespół Lemno-Spirodeletum polyrhize z charakterystycznymi gatunkami: rzęsą drobną
(Lemna minor), rzęsą trójrowkową (Lemna trisulca) i spirodelą wielokorzeniową (Spirodela polyrhiza). Strefę szuwaru stanowi stosunkowo
wąski pas roślinności. Występuje tu między innymi: zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis, skrzypu bagiennego Equisetetum fluviatilis, manny mielec Glycerietum maximae i mozgi trzcinowej Phalaridetum arundinaceae. Namuliska na brzegach Wieprzy i Tokary
zasiedlają takie terofity, jak: uczep trójlistkowy (Bidens tripartita),
uczep zwisły (Bidens cernua), rzepicha błotna (Rorippa palustris), jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus), szarota błotna (Gnaphalium
uliginosum) i łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata). W małych zatoczkach, gdzie prąd wody jest znacznie wolniejszy, spotkać można gatunki z rodzaju rzęśl (Callitriche sp.).
__________________

1 Roślinność pleustonowa – zbiorowisko roślin pływających po powierzchni wody
lub swobodnie unoszących się w toni wodnej.
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Wzdłuż brzegów rzek rozwijają się również zbiorowiska szuwarowe, w których dominują między innymi: trzcina pospolita (Phragmites
australis), pałka szerokolistna (Typha latifolia), kosaciec żółty (Iris
pseudacorus) i łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus) (Tabl. II: B).
Nad Tokarą zaobserwowano znaczną populację wąkroty zwyczajnej
(Hydrocotyle vulgaris), która w Polsce osiąga wschodnią granicę zwartego zasięgu. Z ciekami wodnymi związany jest również kroplik żółty
(Mimulus guttatus), należący do rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae), który jest rośliną uprawianą, dziczejącą, ale już na stałe
zadomowioną nad polskimi rzekami (posiada status kenofita2). W okolicach Sławna został on odnotowany wyłącznie w układach naturalnych. Nad rzekami rosną także pojedyncze okazy dzięgla litwora (Angelica archangelica) (Tabl. III: A). Dzięki wysokiej sumie opadów
w roku 2004 na terenie Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego udało
się zaobserwować płytkie oczka wodne, w których występuje jeżogłówka najmniejsza (Sparganium minimum). Gatunek ten na Pomorzu
Zachodnim ma kategorię zagrożenia V. Oznacza to, że roślina ta może
w najbliższej przyszłości znaleźć się w kategorii roślin wymierających,
o ile nadal będą działały czynniki powodujące zagrożenie (Żukowski,
Jackowiak 1995).
Wieprza i Tokara przepływają przez tereny od wielu wieków użytkowane przez człowieka. Dlatego w ich podmokłych dolinach zamiast
naturalnych lasów łęgowych wykształciły się zbiorowiska łąkowe
z rzędu Molinietalia, tylko miejscami porośnięte skupieniami różnych
gatunków wierzb. W większości są to ekstensywnie użytkowane bujne
łąki ziołoroślowe o bogatym składzie florystycznym. Dominują tam
wysokie byliny dwuliścienne: łanowo występująca wiązówka błotna
(Filipendula ulmaria), rdest wężownik (Polygonum bistorta), tojeść
pospolita (Lysimachia vulgaris), ostrożeń warzywny (Cirsium olera__________________
2 W klasyfikacji geograficzno-historycznej podziału flory dokonuje się na podstawie
pochodzenia geograficznego gatunku, trwałości występowania oraz czasu jego zadomowienia poza naturalnym zasięgiem. Rozróżniamy spontaneofity (gatunki rodzimego
pochodzenia) i antropofity (gatunki obcego pochodzenia). Wśród spontaneofitów rośliny
występujące wyłącznie w zbiorowiskach niezależnych od ingerencji człowieka zaliczane
są do spontaenofitów niesynantropijnych, a gatunki zadomowione w zbiorowiskach
funkcjonujących dzięki stałej lub okresowej działalności człowieka do apofitów. Antropofity dzielimy na: archeofity, czyli gatunki zadomowione poza granicą naturalnego
zasięgu przed odkryciem Ameryki przez K. Kolumba, kenofity, zadomowione po odkryciu Ameryki, oraz ergazjofity i efemerofity, czyli rośliny pojawiające się przejściowo
(Jackowiak 2004).
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ceum), a z traw: śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa) i wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis). Drugim typem łąk są intensywnie
użytkowane łąki zajmujące siedliska bardziej suche. Ich skład florystyczny jest odmienny od łąk ziołoroślowych i wzbogacony o gatunki
pastwiskowe takie, jak życica trwała (Lolium perenne) czy grzebienica
pospolita (Cynosurus cristatus). Warto zaznaczyć, że zbiorowiska łąkowe tworzą tylko gatunki roślin rodzimych.
We florze okolic Sławna znaczny udział mają gatunki żyznych lasów liściastych. Na opisywanym terenie lasy liściaste zajmują jednak
niewielką powierzchnię. Gatunki te często wchodzą w skład runa
i podszytu nasadzeń sosnowych, które są tu najpowszechniejszym
zbiorowiskiem leśnym. Drzewostan ich liczy od kilkunastu do ponad
stu lat. W siedliskach innych niż borowe runo jest zróżnicowane i występują tu zarówno gatunki borowe, jak również rośliny żyznych lasów
liściastych. W starszych monokulturach na siedliskach ubogich wykształca się często zbiorowisko posiadające charakter boru świeżego
z typowymi gatunkami borowymi, tj.: śmiałek pogięty (Deschampsia
flexuosa), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica
(Vaccinium vitis-idaea) czy wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) (Tabl.
III: B). Na niewielkiej powierzchni, na siedlisku ubogim i wilgotniejszym występuje także bór sosnowy, w którego runie dominuje trzęślica
modra (Molinia caerulea). W borach sosnowych odnotowano rzadziej
pojawiające się gatunki roślin – gruszyczkę mniejszą (Pyrola minor)
i widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum). Najbardziej interesującym zbiorowiskiem leśnym jest bór bagienny Vaccinio uliginosiPinetum zlokalizowany na południowy zachód od Nosalina (Tabl.
IV: A). W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
której towarzyszą między innymi brzoza brodawkowata (Betula pendula) i świerk pospolity (Picea abies). W podszycie rosną na przykład:
jałowiec pospolity (Juniperus communis), brzoza omszona (Betula pubescens) i wierzba szara (Salix cinerea). Runo boru bagiennego jest
wielogatunkowe. Warstwa mszysta osiąga tu prawie całkowite zwarcie. Tworzą ją przede wszystkim torfowce (Sphagnum sp.), wśród
których rosną między innymi krzewinki z rodziny wrzosowatych (Ericaceae): borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), która w borze obficie kwitnie i owocuje, borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), wrzos zwyczajny (Calluna
vulgaris), bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz modrzewnica pospolita (Andromeda polifolia). W borze bagiennym występuje również
chroniony wrzosiec bagienny (Erica tetralix), który w Polsce jest obec-
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ny głównie na Pomorzu. Odnotowano również wełniankę pochwowatą
(Eriophorum vaginatum), przygiełkę białą (Rhynchospora alba) i rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia).
Na torfowisku wysokim zlokalizowanym w pobliżu Nosalina występują: owadożerna rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) objęta ochroną całkowitą, żurawina błotna (Oxycoccus palustris) oraz
szereg gatunków charakterystycznych dla torfowisk przejściowych. We
wschodniej części WKO wykształciło się torfowisko mające charakter
torfowiska przejściowego. Dominują tu gatunki torfowisk niskich, na
przykład kukułka plamista (Dactylorhiza maculata). Obecne są również rośliny torfowisk przejściowych – wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium) i siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre),
oraz torfowisk wysokich – wrzosiec bagienny (Erica tetralix) czy borówka bagienna (Vaccinium uliginosum). W środku torfowiska znajduje się zbiornik wodny, którego brzegi są porośnięte płem torfowcowym.
Na terenach podmokłych wzdłuż drobnych cieków wodnych i w obniżeniach terenu z podsiąkającą wodą wykształciły się zarośla olszowe
o charakterze łęgów (Tabl. IV: B). W drzewostanie dominuje olsza
czarna (Alnus glutinosa). Warstwa podszytu jest często silnie rozwinięta. Spotykamy tutaj: kalinę koralową (Viburnum opulus), leszczynę
pospolitą (Corylus avellana), porzeczkę czerwoną (Ribes spicatum)
i wierzbę szarą (Salix cinerea). W bujnym wielogatunkowym runie
występują rośliny bagienne, na przykład rzeżucha gorzka (Cardamine
amara), knieć błotna (Caltha palustris), łąkowe, między innymi, ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), sitowie leśne (Scirpus silvaticus),
gatunki żyznych lasów liściastych, w tym zawilec gajowy (Anemone
nemorosa). Z interesujących gatunków zostały odnotowane: wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), kruszczyk błotny (Epipactis
palustris) i kukułka plamista (Dactylorhiza maculata).
Ze zbiorowiskami naturalnymi i półnaturalnymi w WKO związanych jest około 390 gatunków roślin należących do 74 rodzin. Najliczniej reprezentowane są rodziny wiechlinowatych (Poaceae) i astrowatych (Asteraceae), skupiające po 45 gatunków. Znaczny udział mają
również gatunki z rodzin ciborowatych (Cyperaceae) (26 gatunków),
różowatych (Rosaceae) (24 gatunki) i bobowatych (Fabaceae) (23 gatunki). Wśród gatunków występujących w opisanych zbiorowiskach
największy udział mają hemikryptofity3, liczną grupę stanowią również kryptofity (Ryc. 2).
__________________

3 W klasyfikacji form życiowych według Raunkiaera dzielimy rośliny według sposobu, w jaki przeżywają niekorzystną porę roku. Wyróżniamy: fanerofity – rośliny
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Ryc. 2. Udział grup form życiowych we florze zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych
Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego

W skład zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych przede wszystkim wchodzą gatunki roślin rodzimych. Stanowią one prawie 97% flory tych zbiorowisk (Ryc. 3). Wśród nich przeważają spontaneofity niesynantropijne nad apofitami. Udział gatunków obcego pochodzenia
jest niewielki i wynosi kilka procent. W grupie tej dominują kenofity.
Spośród gatunków obcych najczęściej notowane były: niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), moczarka kanadyjska (Elodea canadensis) oraz dąb czerwony (Quercus rubra).
Wśród roślin wchodzących w skład zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych najliczniejszą grupę stanowią gatunki leśne. Najczęściej
spotykanymi gatunkami były: śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa)
notowany 43 razy, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – 42 razy i olsza
czarna (Alnus glutinosa) – 40 razy. Kolejną liczną grupę stanowią
__________________

o zdrewniałych pędach, z pączkami odnawiającymi się, umieszczonymi wyżej niż 50 cm
na ziemią; chamefity – krzewinki o pędach zdrewniałych i pączkach umieszczonych nie
wyżej niż 50 cm; hemikryptofity – byliny posiadające pąki przetrwalnikowe na powierzchni ziemi; kryptofity – rośliny mające pąki odnawiające osadzone na ukrytych
w glebie (tzw. geofity), błocie (helofity) lub wodzie (hydrofity) organach spichrzowych,
np. cebulach, kłączach czy bulwach, oraz terofity – rośliny jednoroczne przeżywające
niesprzyjającą porę roku w postaci nasion (Chmiel 2004).
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Ryc. 3. Udział grup geograficzno-historycznych we florze zbiorowisk naturalnych
i półnaturalnych Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego

gatunki łąkowe, wśród których dominują sit rozpierzchły (Juncus effusus)
(65 notowań) oraz kłosówka wełnista (Holcus lanatus) (51). Odnotowano również dużą liczbę gatunków związanych z rzekami i starorzeczami, najczęściej występowały: mozga trzcinowa (Phalaris arundinacea) (29 notowań) i manna mielec (Glyceria maxima) (28).

Podsumowanie
Flora zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych reprezentowana jest przez około 390 gatunków. Zbiorowiska naturalne i półnaturalne, do których włączono również leśne zbiorowiska zastępcze, na
badanym terenie zajmują większą powierzchnię niż zbiorowiska ruderalne i segetalne. W skład opisanych zbiorowisk wchodzą przede
wszystkim rośliny rodzime, gatunki obce stanowią tylko około 3%.
Najliczniejszą grupę tworzą gatunki leśne, licznie reprezentowane są
również gatunki łąkowe oraz rośliny związane z ciekami i zbiornikami
wodnymi. W obrębie Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego za najbardziej wartościowe zbiorowiska uznano: bór bagienny, torfowisko
przejściowe z bogatą populacją Dactylorhiza maculata i torfowisko
wysokie z Drosera rotundifolia.
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Die Pflanzenwelt in natürlichen
und halbnatürlichen Pflanzengemeinschaften
des Siedlungskomplexes bei Freetz
Zusammenfassung
In den Jahren 2002 bis 2004 wurden im Siedlungskomplex der Pflanzengemeinschaften bei Freetz Untersuchungen durchgeführt, die später dem
Naturschutz in Form eines archäologisch-natur-wissenschaftlichen Parks dienen sollen. In unserem Artikel erklären wir die Ergebnisse dieser Arbeiten in
natürlichen und halbnatürlichenn Pflanzengemeinschaften dieser Region. Wir
haben 390 Pflanzenarten festgestellt, die mit Wiesen, Wäldern, Torfmooren,
Wasser- und Bachläufen verbunden sind. Die Ergebnisse zeigen, daß die Pflanzenwelt relativ gut erhalten und daß der Anteil fremder Elemente niedrig ist.
Wir konnten auch einige seltene Pflanzen notieren.
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Rośliny siedlisk synantropijnych
Wrześnickiego
Kompleksu Osadniczego
AGNIESZKA PAWLIK* (Poznań), MACIEJ PISZCZEK* (Poznań),
KATARZYNA NOWAK-SZWARC* (Poznań)

Wstęp
W trakcie badań nad florą Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego rozpoznaniem objęto również siedliska synantropijne (z grec.
syn – razem + anthropos – człowiek). Rośliny synantropijne towarzyszą człowiekowi. Występują na terenach, gdzie człowiek przypadkowo
lub świadomie zniszczył naturalną pokrywę roślinną, przekształcając
przyrodę na swój użytek. W miarę, jak poszerzał swoją działalność,
tworzył kolejne siedliska dla roślin synantropijnych. Uprawom polnym i ogrodowym towarzyszą rośliny segetalne (z łac. seges – zasiew,
pole uprawne). Na miejscach osadniczych, przemysłowych oraz szlakach komunikacyjnych rosną gatunki ruderalne (z łac. rudus, -eris
– gruz). Warunki środowiskowe panujące na siedliskach synantropijnych wymagają od roślin specyficznych przystosowań. Przykładowo, rośliny segetalne skróciły swój cykl rozwojowy tak, aby w jednym
sezonie wegetacyjnym wydać kilka pokoleń, zwiększyły też liczbę
produkowanych nasion, charakteryzują się dużą zdolnością do rozmnażania wegetatywnego i konkurencyjnością oraz szerokimi zdolnościami adaptacyjnymi, polegającymi między innymi na przystosowaniu się do środków ochrony roślin. Siedliska ruderalne spotyka się
dość często. Charakteryzują się one między innymi dużą zmiennością
warunków, mogą być bardzo silnie zaburzone i zanieczyszczone (Mow__________________
*

Koło Naukowe Przyrodników UAM.

62

Agnieszka Pawlik, Maciej Piszczek, Katarzyna Nowak-Szwarc

szowicz 1986; Pawlak 2004). W niniejszym artykule zaprezentowane
zostaną wyniki badań nad florą synantropijną Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego1.

1. Materiał i metody
Badania terenowe na obszarze Wrześnickiego Kompleksu
Osadniczego prowadzono w lipcu w latach 2002–2004. Badaniami roślin segetalnych i ruderalnych zajmowano się głównie w dwóch pierwszych latach badań. Siedliska segetalne rozmieszczone są w najbliższym sąsiedztwie osad ludzkich. Miejsca ruderalne wykształcają się
w miejscowościach oraz w pobliżu odosobnionych domostw, między
innymi na: przychaciach, przydrożach, placach, boiskach, śmietniskach,
nasypach i nieużytkach.
Nazwy gatunków roślin prezentowanych w artykule przedstawiono
za publikacją Mirka i in. (2002), właściwości lecznicze i trujące roślin
podano za pracami: Mowszowicza (1982; 1983; 1986), Podbielkowskiego i Sudnik-Wójcikowskiej (2003) oraz Szweykowskiej i Szweykowskiego (2003).

2. Wyniki
Na polach uprawnych w okolicach Sławna w trakcie badań
zanotowano prawie 50 gatunków chwastów2 (Tabela). Uprawom zbożowym towarzyszy 20 gatunków, okopowym 28. Najczęściej, bo ponad
trzydziestokrotnie, notowano marunę bezwonną (Matricaria maritima
subsp. inodora). Roślina ta jest podobna do rumianku, wyróżnia ją
jednak między innymi brak charakterystycznego zapachu, co odzwierciedlone jest w nazwie. Innymi pospolitymi chwastami w uprawach,
notowanymi ponad piętnastokrotnie, są: niezapominajka polna (Myosotis arvensis), wyka czteronasienna (Vicia hirsuta), wyka wąskolistna
(Vicia angustifolia) i fiołek (bratek) polny (Viola arvensis). Ziele fiołka
__________________

1 Teren objęty badaniami przedstawiono na Ryc. 1 w artykule Michałowskiej i Rymon-Lipińskiej (w tym tomie).
2 Chwasty to gatunki roślin rodzimych lub obcych, mniej lub bardziej niepożądanych, towarzyszących człowiekowi. Występują na polach (chwasty segetalne), w miastach, na wsiach i wzdłuż szlaków komunikacyjnych (chwasty ruderalne), w lasach
(chwasty leśne), w wodach (chwasty wód) (Sudnik-Wójcikowska, Koźniewska 1988).
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Tabela. Wybrane rośliny siedlisk synantropijnych Wrześnickiego Kompleksu Osadniczego
Nazwa gatunku
1
Bez czarny (Sambucus nigra)
Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga)
Bniec biały (Melandrium album)
Bodziszek drobny (Geranium pusillum)
Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)
Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
Fiołek polny (Viola arvensis)
Gwiazdnica pospolita (Stellaria media)
Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
Komosa biała (Chenopodium album)
Koniczyna biała (Trifolium repens)
Konyza kanadyjska (Conyza canadensis)
Lnica pospolita (Linaria vulgaris)
Lucerna nerkowata (Medicago lupulina)
Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)
Mak wątpliwy (Papaver dubium)
Maruna nadmorska bezwonna (Matricaria
maritima subsp. inodora)
Miotła zbożowa (Apera spica-venti)
Mlecz polny (Sonchus arvensis)
Niezapominajka polna (Myosotis arvensis)
Nostrzyk biały (Melilotus alba)
Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare)
Ostrożeń polny (Cirsium arvense)
Perz właściwy (Elymus repens)
Podbiał pospolity (Tusillago farfara)
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
Powój polny (Convolvulus arvensis)
Przetacznik perski (Veronica persica)
Przetacznik polny (Veronica arvensis)
Przymiotno białe (Erigeron annuus)
Pszonak drobnokwiatowy (Erysimum
cheiranthoides)
Rdest plamisty (Polygonum persicaria)
Rdest ptasi (Polygonum aviculare)
Rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus)
Rumian polny (Anthemis arvensis)
Rumianek bezpromieniowy (Chamomilla
suaveolens)
Skrzyp polny (Equisetum arvense)

Rodzina

Liczba
notowań

Gr g–h

Gr R

2

3

4

5

Caprifoliaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Violaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Chenopodiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Asteraceae
Papaveraceae

19
9
16
10
43
14
18
20
7
18
33
19
10
12
10
11

Ap
Ap
Ap
Ar
Ap
Ar
Ar
Ap
Ar
Ap
Ap
Kn
Ap
Ap
Ap
Ar

N
H
T, H
T
H
T
T
T, H
T, H
T
C, H
T, H
G
H, T
H
T

Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Urticaceae
Convolvulaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae

26
10
9
23
7
11
36
31
12
21
18
7
12
7

Ar
Ar
Ap
Ar
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Kn
Ap
Kn

H, T
T, H
G, H
T, H
T, H
H
G
G
G
H
G, H, li
T
T
H, T

Brassicaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae

6
6
18
16
8

Ap
Ap
Ap
Ar
Ar

T
T
T
T, H
T

Asteraceae
Equisetaceae

22
33

Kn
Ap

T
G
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cd. tab.
1

2

Stokłosa miękka (Bromus hordeaceus)

Poaceae

Stokłosa żytnia (Bromus secalinus)

Poaceae

Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)

Brassicaceae

Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus)

Polygonaceae

3

4

5

8

Ap

T

8

Ar

T, H

12

Ar

T

16

Ap

H

Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius)

Polygonaceae

18

Ap

H

Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris)

Brassicaceae

22

Ar

H, T

Turzyca owłosiona (Carex hirta)

Cyperaceae

14

Ap

G

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)

Asteraceae

26

Ap

H

Wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta)

Fabaceae

19

Ar

T

Wyka kosmata (Vicia villosa)

Fabaceae

7

Ar

T, H

Wyka wąskolistna (Vicia angustifolia)

Fabaceae

19

Ar

T

Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora)

Asteraceae

9

Kn

T

Stokłosa miękka (Bromus hordeaceus)

Poaceae

8

Ap

T

Stokłosa żytnia (Bromus secalinus)

Poaceae

8

Ar

T, H

Objaśnienia: Gr g–h – grupy geograficzno-historyczne, Gr R – grupy form życiowych według
Raunkiaera, Ap – apofit, Ar – archeofit, Kn – kenofit, C – chamefit zielny, G – geofit, H – hemikryptofit, N – nanofanerofit, T – terofit, li – liana

jest wykorzystywane w lecznictwie, zawiera substancje działające wykrztuśnie i moczopędnie. Do godnych uwagi gatunków napotykanych
rzadko (poniżej 5 notowań) podczas badań flory chwastów upraw zbożowych zaliczono między innymi: owies głuchy (Avena fatua), chłodek
drobny (Arnoseris minima) (Tabl. I: A), rumianek pospolity (Chamomilla recutita), kąkol polny (Agrostemma githago) i złocień polny
(Chrysanthemum segetum). Owies głuchy jest charakterystycznym dla
upraw zbożowych chwastem i, jak wskazuje sama nazwa, mylony czasem z owsem siewnym. Chłodek drobny preferuje gleby wapienne
i występuje w zachodniej części niżu i na pogórzu. Brak go zupełnie
w górach oraz w północno-wschodniej części Polski. Rumianek pospolity, który od pradziejów używany był do odkażania ran jako środek
przeciwzapalny i przeciwskurczowy, w końcu XX wieku i na początku
XXI notowany jest coraz rzadziej. Kąkol polny, dawniej pospolity chwast,
współcześnie jest coraz większą osobliwością upraw zbożowych. W przeszłości nieświadomie mielono go razem z ziarnem, co było przyczyną
licznych zatruć. Substancje toksyczne powodowały owrzodzenia śluzówki, we krwi zachodziła hemoliza, człowiek miał mdłości, a nawet
zapadał w śpiączkę. Złocień polny jest piękną rośliną z rodziny astrowatych (Asteraceae). Posiada żółto-złote koszyczki (Tabl. I: B, II: A).
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Jest rośliną wrażliwą na herbicydy. W Polsce występuje stosunkowo
rzadko, najwięcej stanowisk notowano do tej pory na Pomorzu (Zając,
Zając 2001).
Chwasty okopowe spotykano w trakcie badań florystycznych w okolicach Sławna głównie w uprawie ziemniaków oraz w mało powierzchniowych uprawach przyzagrodowych, zwanych potocznie warzywniakami. Chwasty upraw okopowych posiadają jeszcze krótszy czas na
wydanie nasion niż chwasty zbożowe. Uprawy okopowe wymagają parokrotnego w czasie sezonu odchwaszczania, dlatego rośliny segetalne
towarzyszące ziemniakom czy burakom w większości przypadków są
bylinami odpornymi na przycinanie i przemieszczanie w glebie. Najczęściej w trakcie badań notowanymi, ponad dwudziestokrotnie, były:
skrzyp polny (Equisetum arvense), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), komosa biała (Chenopodium album), znana bardziej pod nazwą
lebiody, oraz rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus). Skrzyp
polny ma głęboko ukryte w ziemi kłącze odporne na ostrze pługa, wydające na wiosnę bezzieleniowe pędy z kłosami zarodnionośnymi, a latem
zielone pędy asymilacyjne wyglądające jak małe choinki. Gwiazdnica
pospolita jest rośliną rodzimą znaną już z wykopalisk archeologicznych. Służyła w przeszłości jako pasza dla drobiu i niektórych ptaków
hodowlanych. Używana była także jako lek wykrztuśny i przeciwzapalny. Komosę białą odnaleziono już w wykopaliskach z epoki kamienia. W okresie głodu wypiekano z niej „chleb głodowy”, w którego
skład oprócz nasion zbóż wchodziły nasiona komosy. Liście i pędy rośliny są bogate w białko i witaminę A. Kolejną rośliną segetalną, która
znalazła swoje zastosowanie w gospodarstwie średniowiecznym była
rdestówka powojowata, z której razem z innymi zaprawami otrzymywano barwniki do tkanin. Rzadziej notowanymi chwastami okopowymi są m.in.: żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora) bardzo
uprzykrzona jako chwast nie tylko na Ziemi Sławieńskiej, potrafiąca
wydać dwa lub trzy pokolenia w jednym sezonie wegetacyjnym, a której nasiona są odporne na mróz i nawet po kilku latach spoczynku
w glebie zdolne są skiełkować, kurzyślad polny (Angallis arvensis),
dymnica pospolita (Fumaria officinalis), której ziele działa moczopędnie i rozweselająco, psianka czarna (Solanum nigrum), w medycynie
ludowej stosowana jako środek uspokajający, oraz blekot pospolity
(Aethusa cynapium). Ostatnia wymieniona roślina jest bardzo podobna do pietruszki, charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem, a jej
ziele i korzeń zawierają trujące alkaloidy.
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Drugim typem roślin synantropijnych są rośliny ruderalne, które
rosną na najbardziej zmienionych pod wpływem działalności człowieka
siedliskach (Tab.). Są to: podwórza, przypłocia, przychacia, przydroża,
chodniki, mury, wysypiska śmieci, pojawiają się wzdłuż trakcji kolejowych, na gruzowiskach i nieużytkach (Tabl. II: B). Rosną tam mimo
woli człowieka. Siedliska te cechuje wysoka zasobność w sole mineralne, dlatego roślinność ruderalna to głównie chwasty nitrofilne (azotolubne). Zbiorowiska, jakie tworzą, są bardzo dynamiczne, ich skład
w miarę rozwoju zwiększa się, niekiedy początkują sukcesję wtórną
(np. lasu). Pospolitymi (ponad 30 notowań) roślinami ruderalnymi w
okolicach Sławna są: bylica pospolita (Artemisia vulgaris) oraz, występujące także bardzo często w uprawach polowych, perz właściwy
(Elymus repens) i ostrożeń polny (Cirsium arvense).
Bylica pospolita preferuje gleby bardzo bogate w związki azotowe.
Spotkać ją można praktycznie na każdym przypłociu i przychaciu
miejscowości leżących w okolicach Sławna. Perz właściwy jest rośliną
doskonale wszystkim znaną, posiada długie podziemne rozłogi i jest
uciążliwym chwastem zarówno na polach, jak i miejscach ruderalnych.
Perz jest rośliną rodzimą dla Europy, jednak do Ameryki Północnej zawleczony został przez pierwszych osadników. Podziemne rozłogi
perzu do dziś są cennym surowcem leczniczym ze względu na działanie moczopędne i oczyszczające organizm. Ostrożeń polny, w języku potocznym zwany ostem, również często spotykany jest na polach uprawnych. Godnym uwagi, choć notowanym tylko kilkukrotnie,
chwastem ruderalnym jest mydlnica lekarska (Saponaria officinalis).
Od pradziejów stosowana jest do prania tkanin, wytwarzania szamponów i mydeł. Posiada związki chemiczne z grupy saponin, które mają
właściwości zmydlające i pieniące, ale działające także moczopędnie
i wykrztuśnie.
Gatunkiem uprawianym od pradziejów, a szczególnie w średniowieczu, jest ślaz zygmarek (Malva alcea). Służył on przed wiekami
jako środek leczniczy, spożywczy i magiczny. Ślaz zaliczany jest do
reliktów upraw pradziejowych i średniowiecznych związanych swym
występowaniem z pozostałościami dawnych osad i grodów (Celka
1999). W okolicach Sławna notowano go na grodzisku we Wrześnicy,
w okolicach grodziska i za boiskiem w Sławsku oraz na przydrożu koło
Nosalina. Na przychaciach w Sławsku notowano także bylicę piołun
(Artemisia abisinthium), znaną z właściwości pobudzających apetyt
oraz ze składu napoju alkoholowego, którego długotrwałe używanie
prowadzi do psychicznych zaburzeń. Rzadką rośliną ruderalną na ba-
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danym terenie jest słonecznik bulwiasty, zwany także topinamburem
(Helianthus tuberosus), który zawędrował do Polski z Ameryki Północnej. Roślina ta wytwarza podziemne bulwy, które są jadalne, często
przetwarzane na alkohol lub paszę dla zwierząt. Ma bardzo cenny węglowodan inulinę – nieszkodliwy dla cukrzyków, stąd często stosowany
w diecie niskowęglowodanowej. Na miejscach wydeptywanych, na ścieżkach, poboczach dróg, podwórkach, placach czy boiskach pospolicie spotkać można rośliny dobrze znoszące presję mechaniczną (Tabl. III: A).
Są to między innymi: babka zwyczajna (Plantago major), koniczyna
biała (Trifolium repens), mniszek pospolity (Taraxacum officinale),
rdest ptasi (Polygonum aviculare), rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris),
wiechlina roczna (Poa annua) i życica trwała (Lolium perenne).
W trakcie badań w okolicach Sławna dość często spotykano rośliny
uprawne zdziczałe z kultury na różnego rodzaju miejscach przekształcone przez człowieka. Większość z nich niezadomawia się na stałe na
siedliskach ruderalnych, pojawia się przypadkowo tylko w pobliżu
okazów nasadzonych i pielęgnowanych przez człowieka (Tabl. III: B).
Rośliny te często nie rozmnażają się. Dobrym przykładem jest ziemniak (Solanum tuberosum), gatunek widziany kilkakrotnie poza polami na śmietniskach i przychaciach. Z miejsc uprawy często rozprzestrzenia się barwinek pospolity (Vinca minor), który na stanowiskach
naturalnych jest rośliną chronioną. W okolicach Sławna notowano go
tylko jako uciekiniera z ogródków lub cmentarza. Podobnie zachowuje
się pięknie pachnący wieczornik damski (Hesperis matronalis) oraz
występujący w naturze tylko wzdłuż górskich potoków tojad mocny
(Aconitum firmum). Także niektóre nasadzane w parkach i na trawnikach drzewa i krzewy wykazują tendencję do spontanicznego rozprzestrzeniania się. Są to między innymi bożodrzew gruczołkowaty
(Ailanthus altissima) oraz robinia akacjowa, zwana także grochodrzewem (Robinia pseudoacacia).
Wyniki badań prowadzonych w okolicach Sławna pozwalają na zaliczenie do flory synantropijnej 132 gatunków roślin. Są wśród nich 84
gatunki chwastów ruderalnych (w tym uciekinierzy z miejsc uprawy)
oraz 48 segetalnych (20 chwastów zbożowych i 28 okopowych). Biorąc
pod uwagę pochodzenie roślin synantropijnych (obce dla danej krainy
czy rodzime) oraz historię gatunku (w jakim okresie historycznym pojawił się na danym terenie) można rośliny okolic Sławna sklasyfikować na antropofity (gatunki obce, zawleczone przez człowieka) oraz
apofity (gatunki rodzime). Wśród chwastów na badanym terenie do-
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Ryc. 2. Udział grup form życiowych wśród różnych grup chwastów w okolicach Sławna
Objaśnienia grup form życiowych w artykule Michałowskiej i Rymon-Lipińskiej w tym tomie

minują gatunki obce, stanowiące od prawie 60% wśród chwastów ruderalnych do prawie 90% wśród chwastów zbożowych. Wśród antropofitów na polach uprawnych przeważają archeofity (85%), czyli gatunki
obce przybyłe na nasz teren przed końcem XV wieku (Ryc. 1). Są to
między innymi: kąkol polny (Agrostemma githago), chaber bławatek
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(Centaurea cyanus) (Tabl. IV: A), owies głuchy (Avena fatua), stokłosa
żytnia (Bromus secalinus) (Tabl. IV: B) i mak polny (Papaver rhoeas).
Chwasty segetalne w większości są gatunkami jednorocznymi (terofitami) lub bylinami (wieloletnimi roślinami zielnymi), które są mało wrażliwe na przecinanie i przemieszczanie w glebie. We Wrześnickim Kompleksie Osadniczym udział terofitów w uprawach zbożowych sięga 96%,
a w uprawach okopowych 82% (Ryc. 2). Chwasty ruderalne są bardziej
zróżnicowane, dominują hemikryptofity (38%) z dużym udziałem terofitów i geofitów. Zdarzają się też pojedyncze gatunki drzew (fanerofity).

Podsumowanie
Działalność człowieka umożliwiła rozprzestrzenianie się wielu
gatunków roślin. Wśród gatunków segetalnych w ostatnim czasie bardzo intensywnie zwiększają swój udział niektóre trawy. We Wrześnickim Kompleksie Osadniczym obserwowano z tej grupy miotłę zbożową (Apera spica-venti) i perz właściwy (Elymus repens). Ich ekspansja
związana jest między innymi ze stosowaniem herbicydów niszczących
rośliny dwuliścienne, a niedziałających na jednoliścienne. Intensywna
gospodarka człowieka powoduje również zanik roślin i to nie tylko
z naturalnych zbiorowisk roślinnych, ale także zmniejszanie się zasięgu
wrażliwszych roślin synantropijnych. Oczyszczanie materiału siewnego praktycznie wykluczyło z naszych pól kąkol polny (Agrostemma githago). Kolorowe chwastami pola uprawne są coraz rzadsze. Używanie
herbicydów, precyzyjne oczyszczanie materiału siewnego, stosowanie
nawozów sztucznych zamiast obornika, bardziej staranne i terminowe
wykonywanie zabiegów agrotechnicznych powoduje ubóstwo chwastów
na naszych polach. Wzrost czystości i porządku wokół domostw przyczynia się do szybkiego ustępowania chwastów ruderalnych.
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Standorte Synantropischer Pflanzen
im Freetzer Siedlungskomplex

Zusammenfassung
Untersuchungen von Standorten synantropischer Pflanzen haben
ergeben, daß sie immer den Menschen begleiten, daß sie dort auftreten, wo
die natürliche Pflanzendecke zufällig oder gezielt vernichtet wurde. Im Garten- und Feldanbau findet man Wucherpflanzen, auf Industriegelände und
Straßenrändern Schuttpflanzen. Segetale Pflanzen nennt man gewöhnlich
Unkraut. In der Umgebung von Schlawe treten 132 Arten synantropischer
Pflanzen auf, 84 von Schuttpflanzen, 48 Wucherpflanzen, unter ihnen 20 Getreide- und Hackfruchtunkraut. Es gibt 2 Arten synantropischer Pflanzen,
heimische und fremde (eingeschleppte), so wie auch historische Arten. Fremde sind die von Menschen eingeführte. In unserer Region dominieren fremde
Arten, ca. 60% Schutt pflanzen, 90% Getreideunkraut, historische Arten aus
den Zeiten vor dem 15. Jh. ca. 85%. Unter den Unkräutern unterscheidet
man einjährige Pflanzen und Staudenpflanzen (mehrjährige), die sehr widerstandsfähig sind, im Getreide 96%, bei Hackfrüchten 82%. Die intensive Bewirtschaftung des Bodens trägt dazu bei, daß die Unkrautstandorte allmählich verschwinden. Sie schadet aber auch den synantropischen Pflanzen. Die
Reinigung des Saatgutes hat die Kornrade fast gänzlich ausgerottet, daher
sieht man fast keine bunten Kornfelder mehr. Auch die Anwendung von
Kunstdung an Stelle von Stallmist hat dazu beigetragen. Die Schutt- und
Wucherpflanzen wurden durch immer größere Sauberkeit und Ordnung auf
Höfen und Feldern fast schon ausgerottet.
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Między miejscami.
Studia nad wczesnośredniowiecznym
osadnictwem grodowym
w rejonie Wrześnicy, gmina Sławno
RAFAŁ ZAPŁATA* (Warszawa)

Przebywanie człowieka w świecie […] jest
[…] mierzone […] sposobem jego myślenia.
Buczyńska-Garewicz 2006: 131

Wstęp
Artykuł ma charakter ogólnej prezentacji wybranych zagadnień,
jakie stanowiły przedmiot obszerniejszych badań nad kulturą wczesnego średniowiecza, zastosowania Systemów Informacji Geograficznej1 w badaniach archeologicznych (przede wszystkim analizy widoczności2) oraz badań nad kulturowymi uwarunkowaniami zmysłowej
aktywności podmiotów działających (Zapłata 2005). To również głos
__________________

Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
System Informacji Geograficznej/Przestrzennej/Archeologicznej to system składający się z komputerowej bazy danych, sprzętu komputerowego i oprogramowania. System ten powstaje w celu: budowy bazy danych, przechowywania danych, uzupełniania,
aktualizacji, analizowania danych i uzyskiwania produktu końcowego. Taki system
został wstępnie zaprojektowany i stworzony dla rejonu stan. 7 we Wrześnicy.
2 Analiza określania widoczności (viewshed analisys) pozwala ustalić, która część badanego obszaru jest widoczna dla obserwatora znajdującego się na powierzchni terenu
w konkretnym miejscu, a która nie jest widoczna. Obszary widoczne i niewidoczne wyznaczane są za pomocą określania torów promieni, które są wysyłane z miejsca widokowego do każdego rastra modelu cyfrowego. Miejsca widoczne odczytywane są jako wartość 1, a miejsca niewidoczne odczytywane są jako wartość 0 (por. Urbański 1997: 107–108).
*

1
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w dyskusji nad miejscami (obiektami i stanowiskami archeologicznymi, krajobrazem kulturowym, dziedzictwem kulturowym w przeszłości
regionów, tu przeszłości Ziemi Sławieńskiej).
Prowadzone badania, między innymi na obiektach wczesnośredniowiecznych z obszaru gminy Sławno, przede wszystkim objęły studia nad dotychczasowym sposobem pojmowania miejsc zabytkowych
w archeologii, kierując się następnie w stronę przyjęcia założeń oraz
propozycji tzw. archeologii krajobrazu. Taka perspektywa pozwoliła na wpisanie w interpretacyjne obrazowanie przeszłości istnienia
oraz znaczenia elementów dotychczas nieanalizowanych w odniesieniu do grodzisk. Przyjęte podstawy teoretyczne wraz z symulacjami
komputerowymi pozwoliły na dalszym etapie przeanalizować relacje
przestrzenne zlokalizowanych obiektów. W rezultacie tych analiz
uzyskane zostały między innymi tzw. mapy relacji wzrokowych, które
pozwoliły na zaobserwowanie dotychczas nieanalizowanych (prawdopodobnych, potencjalnych) relacji pomiędzy poszczególnymi miejscami oraz obiektami. Analizy te stały się podstawą do re-konstrukcji/interpretacji otoczenia w okresie wczesnego średniowiecza. Wyznaczone
strefy widoczności z poszczególnych miejsc, między innymi grodziska
Wrześnica stan. 7, z jednej strony wpisały w interpretacyjny obraz
przeszłości przestrzenie zmysłowe, z drugiej strony uwidoczniły w odniesieniu do poszczególnych miejsc, jak odmienny sposób działania oraz
uczestnictwa w świecie „oferowały” jednostkom społecznym te miejsca.
Metoda ta pozwoliła na wstępne wyznaczenie swego rodzaju granic
(prawdopodobnych, potencjalnych), dodajmy granic oraz stref niemożliwych do uchwycenia z pominięciem Systemów Informacji Geograficznej.
Należy zaznaczyć, że w badaniach znaczące było nie tyle wyznaczenie
samych granic, ile wpisanie społeczno-kulturowej koncepcji granic
i przestrzeni zmysłowych w proces rozumienia przeszłości oraz interpretowania przeszłego krajobrazu kulturowego.
Tytułowe między miejscami stanowi próbę zasygnalizowania obecności w interpretacyjnych obrazach przeszłości istotnego, moim zdaniem, działania jednostek społecznych w przeszłości (oraz współcześnie),
mianowicie przemieszczania się podmiotów działających w otoczeniu (między miejscami), jak również stanowi próbę dotknięcia zagadnienia czasowości miejsc, przestrzeni i krajobrazu kulturowego, ich
trwania oraz ich nietrwałych znaczeń w odniesieniu do przeszłego
i współczesnego człowieka.
Krajobraz kulturowy (związany z przeszłością człowieka) pojmuję
dość szeroko, wpisując w jego rozumienie również elementy niemate-
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rialne, które także go kształtują. Zakładam, iż umiejscowienie aktora
społecznego to zarazem kulturowe wyznaczenie jego „możliwości” działania oraz kulturowe „ograniczenia”, które określają sposób bycia jednostkom w ramach obowiązującego światopoglądu. Umiejscowienie to
również wyznaczenie pewnej perspektywy, z której świat, a także otoczenie są postrzegane oraz kształtowane przez poszczególne jednostki
czy grupy społeczne.
Wpisanie w badania przeszłości zróżnicowanych form interpretacyjnego doświadczania stwarza szansę na wyjście poza jedną perspektywę postrzegania reliktów przeszłości, a tym samym krajobrazu kulturowego. Właśnie owa perspektywiczność pozwala uświadomić sobie,
że jednolite i jednostronne widzenie zjawisk oraz przeszłych wytworów
działalności człowieka wyznacza jedną z wielu możliwości opisu minionego świata, jak i współczesnego krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego).
Ziemia Sławieńska bez wątpienia stanowi region, który charakteryzuje się obiektami identyfikowanymi z wczesnośredniowiecznym
osadnictwem grodowym na Pomorzu. Grodziska, jako obiekty zabytkowe, były i są tematem licznych studiów, między innymi archeologii.
Badania i prace: W. Łosińskiego (1972; 1982; 1988), W. Łosińskiego,
J. Olczaka i K. Siuchnińskiego (1971), J. Olczaka (1991), J. Olczaka
i K. Siuchnińskiego (1975; 1976), F. Lachowicza, J. Olczaka i K. Siuchnińskiego (1977), M. Dulinicza (2001) oraz innych stanowiły i stanowią przykład naukowych zmagań z tym tematem. Również badania
w mniejszej skali (skali regionalnej) wpisują się w szereg tych studiów, które bez wątpienia podejmują kwestię przeszłego krajobrazu
kulturowego. Przykładem są prace i badania odnoszące się między innymi do stan. 7 we Wrześnicy w gminie Sławno (Rączkowski 1998;
2003; Rączkowski, Sroka 2002; Zapłata 2003; Zapłata, Tschan 2001).
Badania te kierują się w stronę naukowych dociekań, które są charakterystyczne dla nowych idei w odniesieniu do studiów nad krajobrazem kulturowym, jak również posiłkują się nowymi metodami
w badaniach przeszłości. Nowe metody (np. SIG) to między innymi
możliwość podjęcia studiów nad zagadnieniami dotychczas nieomawianymi w archeologii lub traktowanymi marginalnie. Nowe idee natomiast to próba wpisania w naukowe dociekania poglądów, które wyznaczają odmienny od funkcjonującego w środowiskach naukowych
sposób pojmowania i badania krajobrazu kulturowego czy samej przeszłości.
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1. Archeologia krajobrazu
Archeologia krajobrazu koncepcyjnie związana z tzw. archeologią postprocesualną czy interpretatywną stanowi perspektywę wychodzącą poza dotychczasowe propozycje tzw. badań osadniczych. Zasadnicza różnica między archeologią osadnictwa a archeologią krajobrazu
zdaniem A.B. Knappa i W. Ashmore polega przede wszystkim na odmiennym pojmowaniu terminów: krajobraz, miejsce i przestrzeń (Knapp,
Ashmore 1999: 2). W ramach tego pierwszego podejścia przestrzeń
i krajobraz były/są traktowane jako bierne tło czy determinanty rozwoju
kultury. Natomiast w ramach archeologii krajobrazu są ujmowane jako
elementy aktywne i złożone wytwory kulturowe. Przedstawiciele archeologii krajobrazu w swych dociekaniach nie kierują się w stronę obiektywnego ujęcia przeszłości, ale w stronę odmiennego od dotychczasowego pisania przeszłości i jej interpretowania. W swych studiach badacze z tego
kręgu proponują wymazanie nowożytnoeuropejskich kategorii, między
innymi perspektywę mapy, dychotomię ciało–umysł oraz podział na kulturę i naturę (środowisko naturalne), gdyż, jak uważa wielu zwolenników
tego podejścia, krajobrazy w pierwszej kolejności są „kulturą”, zanim staną się „naturą” (Mulk, Bayliss-Smith 1999: 368). Podejście fenomenologiczne, które stanowi jeden z odłamów archeologii krajobrazu, kładzie
nacisk na obserwację i doświadczenia podmiotów działających. Odwołując się między innymi do filozoficznych dociekań M. Merleu-Ponty’ego
i M. Heideggera, przedstawiciele archeologii krajobrazu wpisują w interpretacje przeszłej rzeczywistości „zapomniane” przez podejścia scjentystyczne zmysłowo-cielesne „bycie-w-świecie”, kulturowe „zamieszkiwanie”, w którym istotnym elementem jest człowiek (ciało). Ten człowiek
jest inaczej traktowany niż kartezjański podmiot, który jest charakteryzowany dualizmem ciało–umysł.
Krajobraz kulturowy, w świetle wspomnianej perspektywy, nie jest
jedynie tłem dla działań, środowiskiem naturalnym, ale ukonstytuowaną znaczeniowo, a zarazem konstytuującą kulturową konstrukcją „bycia-w-świecie”. Integralną częścią studiów nad przeszłością jest miejsce
traktowane jako istotny komponent społecznie i kulturowo definiowanego krajobrazu (Jones 2002: 82). Miejsce w odniesieniu do archeologii
krajobrazu zatraca swoje bycie punktem (geometrycznym, fizycznym)
czy lokalizacją (jako położeniem w ramach układu współrzędnych) na
rzecz miejsca o różnorodnych znaczeniach i wartościach dla działających
podmiotów (Tilley 1994: 15). Kulturowo i społecznie definiowane miejsca konstytuują kulturowe przestrzenie za pośrednictwem relacji spo-
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łeczno-kulturowych i znaczeń, są „czytane–pisane” oraz rozumiane
w relacji do innych miejsc, rzeczy i aktorów społecznych. Obok miejsca
współczesna archeologia dokonała przeformułowania pojmowania przestrzeni, definiując ją przede wszystkim jako układ kulturowych relacji
między rzeczami lub miejscami. Zdaniem C. Tilleya (1994: 17)
[…] nie istnieje przestrzeń, która nie jest „relacyjna”. Przestrzeń jest
kształtowana przez relacje społeczne, obiekty naturalne i kulturowe. Jest
raczej tworem, osiągnięciem niż autonomiczną rzeczywistością, w której
rzeczy lub ludzie są umieszczeni, czy też „znajdowani”. [...] przestrzeń jest
dwojaka: konstytuowana i konstytuująca.

Odmienny sposób pojmowania przestrzeni stanowi swego rodzaju
przejście z abstrakcyjnego idealizmu geometrycznej, uniwersalnej
przestrzeni do przestrzeni ontologicznie ukształtowanej, związanej
z odmienną strukturacją ludzkiego doświadczania i działania w świecie. Odwołująca się do filozofii Heideggerowskiej, referowana propozycja interpretacyjna dąży do opisu „sposobu, w jaki rzeczy [tu miejsca –
R.Z.] są obecne” (Rymkiewicz 2002: 83) czy też uwzględniania w opisie
owego (modelowego/interpretacyjnego) sposobu, w jakim rzeczy mogły
być obecne w przeszłej kulturze. Re-konstruowany sposób istnienia
rzeczy jest tworzony w procesie interpretacyjnym, między innymi poprzez wpisanie w ten proces społecznie i kulturowo ukształtowanego
„cielesnego” zanurzenia w świecie poprzez wpisanie weń podmiotu,
który nie tyle ma ciało, ile „jest ciałem”.

2. „Umiejscowienie” i „przemieszczanie się”
jako elementy współkształtujące krajobraz kulturowy
[...] sposób, w jaki poznajemy świat jest oparty na [...]
zanurzeniu w nim: nie ma „wewnątrz” i „na zewnątrz”
osoby. Ciało nie jest pojemnikiem, w którym żyjemy,
jest aspektem siebie, poprzez który żyjemy. Nie jest
łatwo odróżnić myślenie od działania, które samo dostarcza znaczeń uwikłania w świat.
Thomas 1996: 19

Archeologia krajobrazu o zabarwieniu fenomenologicznym czy
społecznym osadzona w ideach charakteryzujących nurt interpretatywny w badaniach archeologicznych uwzględnia między innymi spo-
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soby doświadczania otoczenia (kulturowo ukształtowanego cielesnego
i zmysłowego obcowania z otoczeniem). Zarazem przyjmuje, że to doświadczanie jest istotnym elementem kształtowania krajobrazu czy
stanowiło istotny element kształtowania otoczenia w przeszłości. Wyznaczało też pewien rodzaj eksponowania tych elementów, które były
ulotne, nietrwałe, a zarazem na trwałe zmieniały pojmowanie oraz
„użytkowanie” otoczenia, jak i samo otoczenie. Studia archeologiczne
kierują się w stronę rozpatrywania otoczenia przeszłych społeczności
pod kątem sposobu jego doświadczania, pod kątem wzajemnych oddziaływań obiektów (miejsc) oraz aktorów społecznych, gdzie wzajemne interakcje miałyby wyznaczać, kształtować ich sposób bycia, ich
społeczne usytuowanie oraz kształtować znaczenia samych obiektów
(miejsc) w trakcie codziennych rutynowych praktyk i działań.
Obiekty, które przetrwały do dziś (czy raczej ich relikty) współstanowią punkt wyjścia dla interpretacyjnego obrazowania przeszłego
krajobrazu, który poza materialnymi elementami również ustanawiały
zdarzenia, doświadczenia aktorów społecznych, a więc te elementy,
które w procesie kulturowym nie uległy „materializacji”. Obiekty (miejsca) takie, jak na przykład grody wczesnośredniowieczne obok swej
materialnej formy i kształtu posiadały również charakter: administracyjny, militarny/obronny, gospodarczy, symboliczny, kultowy, ale również miały specyficzne znaczenia dla jednostek i ich codziennych działań. To one w powiązaniu między innymi z aktywnością zmysłową
jednostek oraz charakterystycznym dla danej kultury sposobem pojmowania świata i zmysłowych doświadczeń ustanawiały „elementy
otoczenia” czy samo otoczenie.
Poniżej chciałbym przede wszystkim skupić się na jednym z aspektów percepcji/doświadczania – mianowicie na zmysłowym (wzrokowym)
uczestnictwie podmiotów działających w połączeniu z przemieszczaniem
się aktorów społecznych, a więc tych elementach, które współtworzyły miejsca, przestrzenie oraz otoczenie egzystencjalne w przeszłej kulturze.
Percepcja to złożony akt kulturowego postrzegania/doświadczania,
akt uczestnictwa, a nie biernego odbioru. Jest zależna od czasu, miejsca
oraz skupia w sobie zmysłowe, motoryczne, pamięciowe, wrażeniowe,
jak również inne społeczno-biologiczno-kulturowe elementy. Percepcja
„jest procesem, w którym istoty poznają ich środowisko poprzez swoje
całkowite, cielesne zanurzenie w świecie” (Thomas 2001: 171). Przedstawiciele archeologii krajobrazu zakładają, iż poprzez percepcję/doświadczenie dokonuje się konceptualizacja przestrzeni (Gramsch 1996:
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25), natomiast zrozumienie organizacji przestrzennej, zdaniem A. Gramscha (1996: 26), zależy od zrozumienia specyficznej percepcji i doświadczenia, kulturowego waloryzowania oraz zrozumienia miejsca. Akt
uczestnictwa dopełniają inne elementy, w tym „przemieszczanie się”
jako współorganizator partycypowania w rzeczywistości kulturowej. Jak
twierdzi M. Johnson (2000: 103),
[...] codzienne przemieszczanie się przez krajobraz, gospodarka, czynności
oswajania były [...] medium, poprzez które rozumienie krajobrazu było
uwieczniane i przekształcane.

Tym samym kulturowe kształtowanie czy ich ustanawianie proponuję powiązać z „umiejscowieniem” i „przemieszczaniem się” aktorów
społecznych w otoczeniu („przemieszczaniem się” stanowiącym zarazem złożoną „konstrukcję” kulturową, jak i proces niedający się sprowadzić jedynie do fizycznej zmiany miejsca położenia).
Poza cielesnym „umiejscowieniem” i „przemieszczaniem się” literatura przedmiotu wyraźnie podkreśla znaczenie zmysłów, w tym wzroku, które odgrywają znaczącą rolę w procesie społeczno-kulturowego
percypowania/doświadczania. W tym miejscu chciałbym jedynie zasygnalizować istotną dla poniższych studiów różnicę w pojmowaniu widzenia w kulturze nowożytnoeuropejskiej oraz w przeszłej kulturze
wczesnego średniowiecza. Współcześnie większość z nas nie jest skłonna
traktować widzenia/wzroku jako czynności sprawczej. Natomiast w kulturze wczesnego średniowiecza czy kulturze poprzedzającej czasy nowożytne wyobraźnia podmiotów działających dopuszczała pojmowanie
widzenia jako „czynności sprawczej” (Kowalski 2001: 88). Być może ta
z pozoru mało istotna różnica w pojmowaniu roli wzroku w procesie
„umiejscowienia” i „przemieszczania się” staje się tym elementem, który wyznacza odmienny od współczesnego sposób pojmowania otoczenia
oraz jego organizowania. W literaturze przedmiotu podkreśla się również znaczenie zmysłowego uczestnictwa, które stanowiłoby element
kształtujący wiedzę, swoisty horyzont egzystencjalny, zróżnicowany ze
względu na odmienne formy umiejscawiania podmiotów działających
(Libera 1997: 119). Powiedzielibyśmy, że człowiek zmieniając miejsce
przebywania, zmienia zarazem swe otoczenie, jak również zmienia
samego siebie. Natomiast podczas samej zmiany, a więc już w trakcie
„przemieszczania się” dokonuje się proces „odkrywania” niektórych
elementów otoczenia, ich zmysłowego „uzewnętrzniania” w odniesieniu do aktora społecznego.
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W tym miejscu chciałbym jeszcze uzupełnić pojmowanie „umiejscowienia” aktora społecznego w kulturze wczesnego średniowiecza,
które ściśle wiąże się z różnorodnymi formami aktywności, z wykonywanymi zajęciami, z codziennymi rutynowymi działaniami praktycznymi (rybołówstwo, zbieractwo, transport itp.), które nie pozostają bez
znaczenia w sposobie rozumienia i kreowania miejsc oraz przestrzeni
relacyjnych przez podmioty działające. Każda z tych form aktywności
dookreśla miejsca, jak również wyznacza odmienną „choreografię” oraz
sekwencyjność uczestnictwa w rzeczywistości czy zmysłowe granice
aktywności podmiotów działających.
„Przemieszczanie się” oraz „umiejscowienie” (ściśle powiązane
z kulturowo ukształtowaną zmysłową aktywnością) jako jedne z form
bycia między miejscami, jak postaram się pokazać na przykładzie okolic stan. 7 we Wrześnicy, prawdopodobnie stanowiły istotne elementy
w procesie kształtowania otoczenia podmiotów działających, a zarazem elementy nadające znaczenia poszczególnym miejscom, w tym samemu grodowi.

3. Między miejscami – dorzecze środkowej Wieprzy
Poniżej, na podstawie ogólnie zarysowanych założeń oraz
wyników przeprowadzonych analiz, chciałbym przedstawić w formie opisu wybrane aspekty omawianych miejsc oraz sposób organizowania/
/kształtowania otoczenia i uczestnictwa ich użytkowników. Poniższym
tekstem chciałbym równocześnie podkreślić wyjątkowość poszczególnych
miejsc, kierując się w stronę opisu wybranych cech, doświadczeń oraz
sposobów organizacji otoczenia, które są niepowtarzalne i niemożliwe do
uogólnienia (Zarycki 2000: 5).

3.1. Grodzisko – Wrześnica stanowisko 7
Wrześnica stan. 7 to grodzisko nizinne typu pierścieniowatego
z wklęsłym majdanem, kształtu owalnego, o (zachowanych) wymiarach: podstawa grodziska około 100 × 130 m, powierzchnia majdanu
około 35 × 75 m, wysokość grodziska w odniesieniu do lustra wody w rzece do 4 m, wysokość wału w stosunku do powierzchni majdanu do 3 m.
Chronologia VIII/IX–IX/X wiek (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971;
Rączkowski, Sikorski 1996; Dulinicz 2001; Rączkowski 2003) (Tabl.
I: A, Ryc. 1).
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych w okolicy stanowiska 7 we Wrześnicy

Gród Wrześnica stan. 7 podobnie jak inne grody wczesnośredniowiecznego świata stanowił kulturowo ukształtowany element dookreślający jego użytkownikom (powiązanym w praktyce życia codziennego
z tym miejscem) sposób ich uczestnictwa w rzeczywistości kulturowej.
Lokalizacja grodu na danym obszarze (wschodni brzeg rzeki Wieprzy)
wyznaczała charakterystyczne dla tego miejsca „ograniczenia”, a zarazem jego użytkownikom „możliwości” uczestnictwa w świecie – czasowo lub na stałe powiązanym z tym obiektem. Miejsce to poprzez swą
architektoniczną formę określało sposoby doświadczania świata, konstruowania przestrzeni, poznawania świata przez ludzi, a zarazem
dookreślało ich sposoby bycia w otoczeniu egzystencjalnym, współustanawiając ich społeczne usytuowanie.
Lokalizacja grodu we Wrześnicy, jak i sam obiekt wraz z aktywnością zmysłową ludzi (analizy widoczności), ich społecznym „usytuowa-
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niem” oraz kulturowym wyobrażeniem świata stanowiły elementy
ustanawiające wzajemne powiązania między innymi między grodem
a osadami: Staniewice stan.: 14, 15, 17, 21, Sławsko stan. 26 oraz
cmentarzyskami: Wrześnica stan.: 16, 17, 66, 68, kreśląc otoczenie egzystencjalne wczesnośredniowiecznej społeczności (Tabl. I: B).
Warto w tym miejscu dodać, że na analizowanym obszarze tereny położone po stronie zachodniej Wieprzy wykazują większe zasiedlenie oraz
większe gospodarcze wykorzystywanie we wczesnym średniowieczu
w przeciwieństwie do obszarów położonych po stronie wschodniej stronie,
na której dokonano „umiejscowienia” grodu (Ryc. 1). Zatem położenie
grodu, a zarazem wynikające z niego potencjalne możliwości „oglądu”
otoczenia, „wzrokowej” dostępność do poszczególnych miejsc stanowiły
znaczące elementy składowe, które określały kulturowo i społecznie to
miejsce wraz z jego użytkownikami w odniesieniu do kontekstu osadniczego dorzecza tego odcinaka rzeki. Powiedzielibyśmy, że miejsce to dopełniała odmienna, a zarazem specyficzna sieć relacji i powiązań z otoczeniem, z perspektywy mieszkańców oraz użytkowników grodu.
W konsekwencji „umiejscowienia” grodu (w odróżnieniu od innych
miejsc interesującego mnie obszaru) jego mieszkańcy charakteryzowali się m.in.: odmiennym sposobem sekwencyjnego poznawania otoczenia, gdzie ich obecność w tym miejscu umożliwiała zmysłowy kontakt
z niektórymi osadami oraz cmentarzyskami (Tabl. I: B), odmiennym
sposobem uspołeczniania, gdzie przestrzeń zmysłowa jako jeden z aktywnych elementów uspołeczniania wykazywała odmienny charakter
od pozostałych stanowisk tego obszaru z uwagi na „wzrokowe obcowanie” z cmentarzyskami. Położenie omawianego grodu („położenie”
w przestrzeni sfabularyzowanej), a tym samym „umiejscowienie” działań aktorów społecznych wyznaczały sposób „przemieszczania się”,
kreowania przestrzeni uczestnictwa, znaczących powiązań z innymi
miejscami otoczenia. Samo miejsce wpisywało się w praktykę życia
codziennego czy wyznaczało znaczące relacje z innymi miejscami,
współ-wyznaczało specyficzny charakter „spotkań” członkom lokalnej
społeczności. Położenie na wschodnim brzegu Wieprzy (Ryc. 1), fizyczna bliskość lub odległość do poszczególnych miejsc, osad, cmentarzy
itp. stanowiły zestaw komponentów, które zarazem nieustannie „formowały/budowały” gród – treść tego miejsca, jak również „kształtowały”
samych mieszkańców. Grodzianie „wędrówkę” w stronę osad (położonych na drugim zachodnim brzegu rzeki) rozpoczynali przekroczeniem
rzeki, a więc „przemieszczali się”, odnosząc się jednocześnie do tych
elementów, które stanowiły swego rodzaju kulturowo wykreśloną „cho-
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reografię” doświadczania świata, najbliższej okolicy, miejsc codziennych praktyk i działań, jak most czy rzeka, wraz z jej strefą nadbrzeżną. Jak zasugerowano w literaturze przedmiotu, prawdopodobnie gród
we Wrześnicy funkcjonował jako manifestacja siły skupionej wokół
niego społeczności. Jak pisze W. Rączkowski (2003: 178):
[p]osiadanie grodu utwierdzało prestiż danej grupy. Być może również
koncentracja ludności wokół grodu była miarą prestiżu danego klanu lub
wspólnoty terytorialnej.

Zatem gród, poza funkcją militarną, gospodarczą, przez pryzmat
których postrzegano w literaturze przedmiotu takie obiekty, mógł posiadać również funkcje symboliczne, a zarazem mógł stanowić aktywny i znaczący element w życiu wczesnośredniowiecznych społeczności,
element dookreślający sposób postrzegania poszczególnych grup społecznych, element nadawania znaczeń miejscom w odniesieniu do obowiązujących w kulturze wczesnego średniowiecza schematów interpretacyjnych.
W literaturze przedmiotu, jak pisałem, podkreśla się przede
wszystkim militarne znaczenie grodów oraz ich społeczne znaczenie
odsyłające do traktowania tych obiektów jako aktywnych elementów
w procesie uspołeczniania jednostek, w procesie sytuowania ich w otoczeniu egzystencjalnym. Tak też postrzegam gród we Wrześnicy, który
stanowił prawdopodobnie wyraz złożonych relacji społecznych wewnątrz danej społeczności, a zarazem element określający sposób życia ludzi. Poprzez swą konstrukcję obiekt ten „narzucał” sposób poruszania się, aby „wyjść”, ludzie kierowali się (zwróceni byli) w pierwszej
kolejności na stronę wschodnią – północno-wschodnią ku bramie
(obecna przerwa w wale o szerokości 12 m interpretowana jest jako
brama – Niesyty, Hoppel 1998: 167). Samo wejście do grodu zabezpieczone było również konstrukcją obronną (zasiekiem), która również
dookreślała sposób poruszania się ludzi związanych z grodem, wpisując prawdopodobnie w ich doświadczanie świata jeden z elementów
wyznaczających między innymi poczucie bezpieczeństwa.
Spośród elementów organizujących oraz kształtujących przestrzeń
omawianego grodu, jak i dookreślających sposób poruszania się w jego
obrębie należy również wymienić (rozpoznane na podstawie badań
wykopaliskowych): drogę, nabrzeże oraz (po)most (Niesyty 1997: 18).
Droga o konstrukcji drewnianej znajdująca się w części północnej, na
zewnątrz grodu, „prowadziła” od bramy grodu w kierunku zachodnim
w stronę rzeki Wieprza, czyli w stronę kolejnego elementu charakteryzu-
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jącego interesujące mnie miejsce, mianowicie nabrzeża stanowiącego
obszar użytkowany gospodarczo, a zarazem miejsce współ-konstytuujące przestrzenie uczestnictwa, przestrzenie relacyjne między ludźmi
działającymi na nadbrzeżu a otoczeniem. „Przemieszczanie się” drogą
stanowiło „kontynuację” sposobu doświadczania otoczenia, jego poznawania, gdzie w pierwszej kolejności brama, a dalej omawiany
fragment drogi oraz (po)most wyznaczały/„wymuszały” kierowanie się
w stronę północno-wschodnią, a dalej zachodnią, w kierunku rzeki.
W odniesieniu do interesujących mnie przestrzeni zmysłowych, a z
perspektywy użytkowników grodu układ owych obiektów kształtował
przestrzenie wzrokowe, które z uwagi na konstrukcje wałowe grodu
charakteryzowały się prawdopodobnie „wyeksponowaniem” obszaru
położonego w kierunku na północ od grodu oraz „zamknięciem” obszaru położonego w kierunku południowym, gdzie „barierę” wyznaczała
konstrukcja architektoniczna wału grodu. Omawiane obiekty niewątpliwie stanowiły część systemu wczesnośredniowiecznej komunikacji.
Przede wszystkim obiekty te współ-wyznaczały swego rodzaju powtarzalną sekwencyjność poznawania otoczenia. Stanowiły dla aktorów
społecznych kulturowo wyznaczaną „choreografię” i ustanawiały stopniowe wpisywanie w horyzont doświadczania poszczególne elementy
otoczenia (rzekę, osady itp.), ich fragmenty (przede wszystkim rozciągające się w kierunku północnym koryto rzeki, a tym samym wyznaczały wspólne niektórym członkom społeczności wrześnickiej przestrzenie uczestnictwa). Z perspektywy potencjalnego użytkownika
drogi, jak również mieszkańca grodu „przemieszczanie się” pomostem,
drogą (z lub do grodu) stanowiło zarazem kulturowo określane „osiąganie” celu, jak również budowanie wspólnych pewnym członkom społeczności wrześnickiej doświadczeń, bycie naocznym świadkiem zjawisk, jakie zachodziły w kształtowanej w praktyce życia codziennego
przestrzeni zmysłowej. Kreśliło to jednocześnie możliwość „zmysłowego
oddziaływania na” inne jednostki, ale też bycie poddanym „oddziaływaniu” innych jednostek społecznych. Droga, stanowiąc swego rodzaju
przestrzeń działania aktorów społecznych w powiązaniu z praktyką
życia codziennego, była też przestrzenią konstytuowaną oraz konstytuującą podmioty. Ustanawiała tym samym różnorodne powiązania między miejscami i elementami otoczenia. „Wędrówka” drogą, (po)mostem
prowadzącymi do (od) grodu wrześnickiego, jak również przebywanie
w okolicy grodu stanowiły złożony proces, w wyniku którego mieszkańcy grodu, w przeciwieństwie do mieszkańców osad, wpisywali
w swój horyzont egzystencjalny zmysłowy ogląd wydarzeń, jakie miały
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miejsce nad rzeką w obrębie osad położonych na zachód od rzeki Wieprza oraz w obrębie cmentarzysk położonych na wschód od grodu.
Droga, (po)most, gród wrześnicki stanowiły środki w działaniu aktorów
społecznych – miejsca współ-kształtujące przestrzenie, które w dalszym procesie współ-konstytuowały nowe miejsca i nowe znaczenia.
Droga umożliwiała dostęp do grodu, a zarazem stawała się miejscem
poddawania obserwacji użytkowników rzeki. Jak już pisałem, droga,
(po)most, jak również sam gród stanowiły swego rodzaju społeczno-kulturowy „przymus”, który wymuszał na mieszkańcach pewien sposób poruszania się, „nadając” kierunek „poruszaniu” w okolicy grodu
na osi W–NE. Poza tym położenie grodu nie pozostawało bez znaczenia na „przemieszczanie się”, które nie mogło być „pozbawione” przekraczania rzeki w celu dotarcia do osad, miejsc znajdujących się po jej
zachodniej stronie. Droga, (po)most wrześnicki to miejsca, które stanowiły swego rodzaju przestrzeń „spotkań” ludzi z elementami otoczenia,
spotkań, które obok sekwencji każdorazowo charakteryzowała wybiórczość, niepowtarzalność oraz odmienność. Człowiek „przemieszczający
się” od strony grodu wyznaczonym szlakiem „spotykał” innych ludzi
działających w strefie nabrzeżnej rzeki, w obrębie osad czy cmentarzysk. Ta przestrzeń ustanawiała tym samym swego rodzaju „wspólnotę
doświadczeń”, doświadczeń powiązanych z niektórymi spośród całej
społeczności użytkownikami drogi, jednak wspólnotę, która przede
wszystkim charakteryzowała mieszkańców grodu, w mniejszym stopniu
mieszkańców okolicznych osad. Taki sposób funkcjonowania w świecie,
odnoszący się do przemieszczania się między poszczególnymi miejscami, prawdopodobnie stanowił powtarzalną praktykę charakterystyczną
przede wszystkim dla mieszkańców i użytkowników grodu, praktykę,
która podtrzymywała pewien funkcjonujący porządek społeczny.
W świetle przeprowadzonych analiz widoczności obserwujemy
również kolejną cechę charakterystyczną dla tego miejsca. Gród w odróżnieniu od osad oraz cmentarzysk znajdujących się w najbliższej
okolicy charakteryzuje swego rodzaju „uprzywilejowanie” w odniesieniu do „kontaktu wzrokowego” z otoczeniem. Grodzianie mieliby tym
samym potencjalnie częstszą i większą możliwość zmysłowego obcowania z poszczególnymi miejscami – osadami czy cmentarzyskami niż
mieszkańcy osad lub użytkownicy rzeki. Gród „umożliwiał” (potencjalne) zmysłowe obcowanie z miejscami – cmentarzyskami niedostępnymi w taki sposób mieszkańcom osad.
Aktywność zmysłowa w powiązaniu z „umiejscowieniem” grodu
wyznaczały przestrzenie poddane „kontroli zmysłowej” (symbolicznej
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lub praktycznej), a więc miejsca, obiekty czy podmioty działające, które zostały poddane (zamierzonemu lub niezamierzonemu) „wyeksponowaniu” w procesie kulturowym. Sytuację tę obrazuje zmysłowy
„ogląd” rzeki z obszarem nadbrzeżnym, ogląd wykonywanych działań
i zachodzących tam wydarzeń, „ogląd” dopełniający znaczenia tych
miejsc. Tym samym miejsce-gród nabierało znaczenia miejsca „uprzywilejowanego”, a zarazem stanowiło miejsce ustanawiające charakter
i znaczenie innych miejsc poddanych „kontroli wzrokowej”. Istnienie
grodu i jego użytkowników prawdopodobnie stanowiło przyczynę „praktycznego” selekcjonowania miejsc, gdzie jedne pozostawały w zmysłowej
relacji z użytkownikami grodu, a pozostałe były pozbawione tych relacji.
Prawdopodobnie większość czynności wykonywanych przez rybaków,
użytkowników rzeki oraz wędrujących rzeką, jak również codzienne
praktyki w najbliższej okolicy poszczególnych osad mogły być działaniami „dostępnymi” wzrokowej „obserwacji” mieszkańców grodu.
Konstrukcja architektoniczna omawianego obiektu oraz jego elementy składowe: wały, fosa, brama, wewnętrzna powierzchnia użytkowa (majdan) stanowiły zestaw komponentów współ-wyznaczających
sposób „poruszania się” ludzi, a zarazem ich kształtowania i uspołeczniania. Działania, jakie wykonywali mieszkańcy grodu w jego wnętrzu
„umiejscawiały” ich jednocześnie w sytuacji kreowania odmiennych
przestrzeni niż te, które ustanawiały jednostki działające poza grodem.
Ze względu na charakterystyczną konstrukcję architektoniczną większość działań, jaka miała miejsce wewnątrz grodu lub w jego najbliższym otoczeniu, naznaczona była brakiem „wyeksponowania”, zamknięciem przed obserwacją pozostałych członków społeczności wrześnickiej.
Podsumowując, można stwierdzić, że gród w świetle przeprowadzonych analiz (w zestawieniu z osadami) mógł posiadać dopełniające
jego treść inne znaczenie, mianowicie poprzez (potencjalnie) istniejące relacje wzrokowe z otoczeniem był miejscem „uprzywilejowanym”,
wyznaczającym swym użytkownikom odmienny sposób poznawania
i uczestnictwa w świecie, a zarazem odmienną perspektywę funkcjonowania oraz działania w społeczeństwie.

3.2. Rzeka Wieprza
Inną istotną kwestię stanowi „umiejscowienie” osad w zasięgu
zmysłowego oglądu mieszkańców innych miejsc, innych ludzi w „zmysłowym pobliżu”, „umiejscowienie”, które mogło stanowić niezamierzo-
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ne kulturowe „wyeksponowanie” działań mieszkańców poszczególnych
osad i ich okolic, określając dla nich: „publiczny” sposób oglądania, naoczności, poddania zmysłowemu poznawaniu, zawłaszczaniu i „działaniu”. Lokalizacja osad mogła ustanawiać kulturowy sposób „eksponowania” działań, jakie dokonują się w obrębie poszczególnych miejsc.
„Umiejscowienie” stanowić mogło jednocześnie kulturową możliwość
„bycia świadkiem” wydarzeń, jakie miały miejsce w zasięgu zmysłowej
aktywności członków lokalnej społeczności, wpisując jednocześnie aktorów społecznych w sytuacje-relacje „niebezpieczne”, w kulturowe „narażenie” na ogląd z zewnątrz, z miejsc, wobec których osada w wyniku
procesów osadniczych została „wyeksponowana”, „odsłonięta”. Sytuacje taką obrazują przykłady, gdzie osady znajdowały się w strefie
zmysłowej „użytkowników” szlaku, którym ludzie przemieszczali się
(m.in. poprzez codzienne działania powiązane z transportem, rybołówstwem itp.) – szlaku, którym dla lokalnej społeczności była rzeka Wieprza (Tabl. II: A).
„Wędrowanie” traktem, drogą, rzeką stanowić mogło jednocześnie
(w świetle kulturowego pojmowania wzroku) „narażanie się” na niebezpieczeństwa wynikające z poddania się zmysłowemu oglądowi, poddania się zmysłowemu „działaniu”, mogło wpisywać ludzi w przestrzeń
zmysłową innych ludzi. Omawiany szlak komunikacyjny (rzeka Wieprza) stanowi przykład „wpisania” w wyniku procesu osadniczego poszczególnych osad i okolic grodów w ogląd zmysłowy jego „użytkowników”. Liczne osady, otoczenie grodu oraz cmentarzyska i ich okolice
mogły znajdować się w sferze (potencjalnego) doświadczenia zmysłowego podmiotów działających, związanych w praktyce życia codziennego z rzeką. Należy dodać, że w rejonie omawianego skupiska osadniczego istnieją również osady oraz cmentarzyska, których położenie
pozostawało poza zasięgiem zmysłowym ludzi przemieszczających się
rzeką. Należą do nich między innymi cmentarzysko Wrześnica stan.
67 oraz osady Wrześnica stan.: 8, 32, 34 i 35 (Tabl. II: A).
Z perspektywy użytkowników szlaku komunikacyjnego, jakim była
rzeka, wspomniane cmentarzysko oraz osady stanowiły miejsca poza
sferą doświadczeń. Natomiast pozostałe osady i miejsca w zasięgu
wzroku to miejsca poddane możliwości „bezpośredniego obcowania”
z nimi. Wspólna wiedza i doświadczenia użytkowników rzeki to prawdopodobnie doświadczenia powiązane z osadami: Staniewice stan.: 8,
14, 15, 17, 21, Nosalin stan. 13, Sławko stan.: 10, 26, 53 i 64 oraz
cmentarzyskami: Wrześnica stan.: 16, 17, 66 i 68. Podobnie jak miejsce-gród Wrześnica stan. 7 również rzeka jako przestrzeń składająca
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się z wielu miejsc stanowiła ten element, który w powiązaniu z obecnością i działalnością człowieka ustanawiał sieć relacji, a więc składowych krajobrazu kulturowego społeczności wrześnickiej. Wędrówka
rzeką Wieprz osadzona w kulturowym sposobie patrzenia mogła być
jedną z form spajania poszczególnych miejsc, w tym osad zachodniej
strony oraz cmentarzysk położonych po stronie wschodniej. Człowiek
przemieszczając się rzeką, sekwencyjnie poznawał i kreował otoczenie
lub spajał w jedną zmysłową przestrzeń wspomniane stanowiska, dokonując swoistego selekcjonowania, wartościowania, grupowania tych
miejsc, a tym samym nadawania im znaczenia miejsc w zasięgu wzroku dla podróżujących rzeką.
Wzajemne relacje wzrokowe między mieszkańcami osad a użytkownikami rzeki pozwalają dostrzec świat nietrwałych granic i nietrwałych
przestrzeni zmysłowych. Bezpośrednie doświadczanie oraz zmysłowe
obcowanie ludzi przemieszczających się rzeką wyznaczały horyzont,
poza którym istniały miejsca (Wrześnica stan.: 8, 32, 34, 35 oraz 67),
których „poznanie” uwarunkowane było (z perspektywy użytkowników
rzeki i osad po zachodniej stronie rzeki) „dodatkową” wędrówką. Można
by rzec, że w pierwszej kolejności doświadczaniu zmysłowemu (użytkowników rzeki) mogły być poddane jedynie osady położone po zachodniej stronie Wieprzy, a dopiero w następnej kolejności (w wyniku
dalszej wędrówki) osady po wschodniej stronie. Można stwierdzić, że
na badanym przeze mnie obszarze rysują się, w świetle przeprowadzonych analiz, pewne nietrwałe przestrzenie, które dzieliły świat
wrześnicki oraz wyznaczały powiązaną z miejscami i człowiekiem nietrwałą granicę, poza którą istniały miejsca, ludzie „wykluczeni” z bezpośredniego doświadczenia – użytkownicy osad: Wrześnica stan.: 8,
32, 34 i 35.
Rzeka wraz z wędrówką była prawdopodobnie elementem spajającym poszczególne miejsca, stanowiąc przykład wczesnośredniowiecznego kreowania przestrzeni w procesie zależnym od miejsca, człowieka
i obowiązującego w danej kulturze światopoglądu. Dla mieszkańców
osad zachodniej strony rzeki oraz użytkowników rzeki w regionie
wrześnickim szlak komunikacyjny, a zarazem przestrzeń codziennych
praktyk, powiązany między innymi z rybołówstwem, stanowił również
(podobnie jak gród) przykład składowej praktyk społecznych, który
pozwalał na utrwalanie istniejących reguł kulturowych oraz ich społeczną reprodukcję (Rączkowski, Nowakowski 2002: 253). Powtarzalność i utrwalanie miałyby zatem swój wyraz w postaci powtarzalnego,
zmysłowego „dostępu” i obcowania (z perspektywy użytkownika rzeki)
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z osadami Staniewice stan.: 8, 14, 15, 17, 21, Nosalin stan. 13, Sławsko stan.: 10, 26, 53 i 64 oraz cmentarzyskami: Wrześnica stan.: 16,
17, 66 i 68. Sytuacja ta byłaby elementem podtrzymywania porządku
społecznego, gdzie grodzian charakteryzowałaby odmienna przestrzeń
zmysłowa oraz odmienna sekwencyjność poznawania otoczenia niż
użytkowników rzeki i mieszkańców pozostałych osad (w szczególności
osad: Wrześnica stan.: 8, 32, 34 i 35) w tym rejonie (Tabl. II: B). Zatem
miejsca odgrywałyby również znaczącą rolę w procesie uspołeczniania
jednostek mieszkańców poszczególnych osad. Odmienny sposób obcowania z otoczeniem w odniesieniu do osad (jak również grodu i użytkowników rzeki) znajdujących się po stronie zachodniej oraz tych
znajdujących się po wschodniej stronie rzeki mógł odgrywać znaczącą
rolę w usytuowaniu społecznym oraz funkcjonowaniu w całej społeczności omawianego regionu.

Zakończenie
Zaprezentowane w powyższym szkicu propozycje interpretacyjne odnoszące się do wybranych aspektów przeszłego krajobrazu
kulturowego oraz znaczenia poszczególnych miejsc w kształtowaniu
przestrzeni uczestnictwa (przestrzeni relacyjnych ludzi) nie mają charakteru rozstrzygającego jakichkolwiek kwestii dotyczących wczesnośredniowiecznej kultury na Pomorzu. Stanowią jedynie propozycję
wpisania w interpretacyjne modele przeszłości omawianych zagadnień/aspektów, które moim zdaniem stwarzają możliwość odmiennego
postrzegania/pojmowania otoczenia człowieka oraz odmiennego pojmowania granic przestrzennych, granic ustanawiających krajobraz
kulturowy, który zawsze był/jest w stanie nieustannej zmiany, nieustannego kreowania między innymi ze względu na zróżnicowane usytuowanie społeczne, jak również ze względu na „fizyczne” umiejscowienie jednostek społecznych oraz ich światopogląd.
Podsumowując, należy stwierdzić, że na badanym obszarze, w świetle przeprowadzonych analiz oraz przypisania społeczno-kulturowego znaczenia roli relacji i przestrzeni wzrokowych, rysuje się swego rodzaju
wartościująca klasyfikacja miejsc, w której dostrzec można zróżnicowane
znaczenie dla: grodu (Wrześnica stan. 7), rzeki i osad znajdujących się
po zachodniej stronie Wieprzy (Staniewice stan.: 8, 14, 15, 17, 21, Nosalin stan. 13, Sławsko stan.: 10, 26, 53 i 64) oraz osad po stronie
wschodniej (Wrześnica stan.: 8, 32, 34 i 35).
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Wpisanie w model przeszłej rzeczywistości przestrzeni relacyjnych
ściśle powiązanych z miejscem, ludźmi oraz ich zmysłową aktywnością
pozwala w pewnym stopniu na ukazanie równie istotnych elementów
wczesnośredniowiecznego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej.
Zaproponowany opis wybranych aspektów wczesnośredniowiecznej kultury stanowi pewną formę narracji, której celem jest zwrócenie uwagi
na złożoność i wieloaspektowość przeszłego (re-konstruowanego) krajobrazu kulturowego.
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Zwischen den Orten.
Studium zur frühmittelalterlichen Anlage
eines Ortes in der Region Freetz, Gemeinde Schlawe

Zusammenfassung
Ich bespreche in meinem Artikel ausgewählte Probleme der frühund mittelalterlichen Kultur wie: Anwendung von geografischen Informationssystemen in archäologischen Untersuchungen und Untersuchung von
Bedingungen, die Gegenstände aktiv auf die Sinne ausüben können, Dieses
ist auch u. a. Thema der Diskussion über „Orte“, d.h. archäologische Objekte
und Standorte, Landschaftsbilder und kulturelles Erbe der Vergangenheit
dieser Region, hier der Schlawer Erde. Untersuchungen an frühmittelalterlichen Objekten in der Gemeinde Sławno umfassten vor allem das Studium der
bis vor kurzem angenommenen Art der Auffassung eines archäologischen
„Standortes“, später erst die Auffassung des archäologischen Landschaftsbildes. Diese Perspektive erlaubt die anschauliche Interpretation eines Vergangenheitsbildes, des Bestehens und der Bedeutung von Elementen, die bisher
mit bewohnten Orten nicht analysiert worden waren. Die vorhandenen theoretischen Grundlagen vereint mit Kommputersimulierungen ermöglichten
das räumliche Analysieren der Objekte. Anhand dieser Analysen beobachtete
man u. a. sogenannte sinnliche Reaktionen (Augen), die einzelne Standorte
erblicken konnten. Diese Analysen bildeten später die Grundlagen zur Rekonstruierung des Umfeldes in der Zeit des Frühen Mittelalters. Die „Orte“,
z.B. Standort 7 in Preetz, zeichneten die Interpretation eines Bildes der Vergangenheit als „Sinnesraum“ auf, andererseits zeigten sie verschiedene Arten
des „Daseins“ in der Welt. Diese Methode erlaubte, die Anfänge einer Art
Grenze zu zeichnen (reale oder imaginäre). Man muss zugeben, aber auch
Zonen, die ohne geografisches Informationssystem nicht erkannt hätten werden können. Wichtig ist, dass in den Untersuchungen die Aufzeichnungen der
Grenzen weniger wichtig waren, sondern eher das gesellschaftlich-kulturelle
Konzept des Verstehens der Vergangenheit und der Interpretation des vergangenen Landschaftsbildes des Kulturkreises zu erkennen. Der Titel „Zwischen den Orten“ ist ein Versuch, der Gegenwart in erklärbaren Bildern die
Vergangenheit der gesellschaftlichen Einheiten zu zeigen, z.B. Veränderungen der Gegenstände im Umfeld, Versuch zeitliche Probleme der Orte darzustellen (Raum und Landschaftsbild des Kulturkreises), oder Dauer der Tätigkeiten. Dies alles in der Bedeutung und Beziehung zur Vergangenheit und
Gegenwart des Menschen. Die Eintragung des Modells der vergangenen realen Raumrelation, verbunden mit Ort, Menschen und ihrer Sinnesaktivität,

„Między miejscami”. Studia nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym

91

erlaubt in gewissem Maße die Aufdeckung wichtiger frühmittelalterlicher
Elemente. des Landschaftsbildes im Kulturkreis der Schlawer Erde. Die vorgeschlagene Beschreibung der ausgewählten Aspekte frühmittelalterlicher
Kultur bedeutet eine gewisse Form der Wiedergabe mit den Ziel, auf die Wielfältigkeit und Breite der Aspekte des vergangenen (rekonstruierten) Landschaftsbilder des Kulturkreises aufmerksam zu machen.
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Przestrzenne zmiany użytkowania
gruntów na Ziemi Sławieńskiej
w ciągu ostatnich 400 lat
JOANNA PLIT* (Warszawa)

Wprowadzenie
Analizę kartograficzną zmian użytkowania ziemi przeprowadziłam na obszarze około 1150 km2, położonym między 54°15′ do
54°45′ szerokości geograficznej północnej i 16° do 16°50′ długości geograficznej wschodniej. Jest to teren leżący między Koszalinem a Słupskiem (przy czym oba miasta znalazły się tuż poza zasięgiem badań),
największym ośrodkiem miejskim jest Sławno. Od północy teren badań ogranicza linia wybrzeża Bałtyku. Wielkość analizowanego obszaru w ciągu wieków ulegała niewielkiemu zmniejszeniu w wyniku przesuwania się linii wybrzeża na skutek abrazji.

1. Metodyka badań i analiza źródeł
Historyczną analizę kartograficzną wykonałam metodą retrospektywną, zaczynając od materiałów współczesnych, stopniowo posuwając się w coraz odleglejsze czasy. Analiza kartograficzna może
sięgnąć do okresu, kiedy skartowano najstarszą mapę omawianego
obszaru (dla Pomorza jest to mapa Lubinusa datowana na początek
XVII wieku). Rozpatrywałam zatem zmiany zagospodarowania Ziemi
Sławieńskiej w ciągu aż 400 lat (dla Polski jest to wyjątkowo długi
okres). Szczegółowość i dokładność badań wyznaczone są przez jakość
__________________
*
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dostępnych materiałów kartograficznych. Wszystkie mapy muszą pochodzić z niezależnych kartowań terenowych, nie powinny być to kolejne wersje i modyfikacje wcześniejszych opracowań (gdyż utrudnia to,
a czasem wręcz uniemożliwia datowanie informacji). Najlepiej, aby przeznaczenie wybranych serii map było identyczne (mapy wojskowe istotnie
różnią się pod względem szczegółowości od opracowań cywilnych czy
gospodarczych). Do analizy wykorzystałam cztery serie map o zbliżonych skalach i podobnym stopniu szczegółowości oraz najstarszą,
w miarę dokładną mapę regionu, która stanowi tło analizy. Są to mapy:
– 1618 – E. Lubinusa w skali 1 : 227 000 (Lubinus 1618),
– 1789 – D. Gilly’ego Karte des Königl. Preuss. Herzogthum Vorund Hinter-Pommern … w skali 1 : 180 000 (Gilly 1789),
– 1838 – Reymanna Special – Karte des Prussieschen Staats w skali 1 : 200 000,
– 1892–1893 – Karte des Deutschen Reiches w skali 1 : 100 000 (arkusze: Lanzing, Rügenwalde, Gr. Möllen),
– 1993 – Mapa Topograficzna Polski Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP w skali 1 : 100 000 (arkusze: Ustka, Koszalin).
Jako uzupełniające informacje traktowałam dane pochodzące z:
– niemieckich map Messtischblätter 1 : 25 000 z przełomu XIX i XX
wieku,
– wojskowej mapy topograficznej seria M 755 w skali 1 : 50 000,
przedstawiającej stan z 1994 roku (arkusze: Darłowo, Sławno,
Wicie, Ustka, Kępice, Koszalin),
– Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000,
– Mapy geologicznej Polski, seria A – mapa utworów powierzchniowych w skali 1 : 200 000,
– mapy przeglądowej Potencjalnej roślinności naturalnej Polski
wydanej w 1995 roku w skali 1 : 300 000.
Materiał kartograficzny został zeskanowany. Komputerowo ujednoliciłam skale wszystkich map do skali roboczej 1 : 100 000 (można to
wykonać również fotograficznie lub kserograficznie). Metodą kartograficzną sprowadziłam do jednolitego układu współrzędnych i identycznego odwzorowania.
Jako podstawę opracowania przyjęłam Karte des Deutschen Reiches w skali 1 : 100 000. Do niej nawiązywałam wszystkie korekty,
niezbędną reinterpretację zasięgów czy zmiany lokalizacji obiektów.
Najstarsze mapy wymagały reinterpretacji. Ich bazą były nieliczne
miejscowości, które miały astronomiczny pomiar szerokości i długości
geograficznej. Mapy te były opracowane bez użycia dokładnych przy-
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rządów (np. brak chronometrów powodował błędy w długości geograficznej). Dawniej, nie mając możliwości pomierzenia odległości między
punktami w poprzek szerokiego koryta, każdy brzeg większej lub trudno dostępnej rzeki kartowano osobno, a następnie kameralnie zgrywano
obrazy (było to przyczyną znacznych przesunięć, błędów oszacowania
szerokości rzeki). Reinterpretacja polega na identyfikacji punktów
wspólnych na mapie starej i współczesnej, a następnie drogą wyliczeń
i skomplikowanych zabiegów odtwarzanie położenia innych elementów
mapy (np. zlokalizowany kościół i skrzyżowanie dróg pozwala określić
położenie rzeki, zasięg jeziora czy granicę sąsiadującego lasu)1. Wiele
punktów charakterystycznych zaznaczonych na starych mapach już nie
istnieje. Niestety, im starsze dokumenty, tym mniej mamy punktów
wspólnych, a w rezultacie dokładność i szczegółowość przetworzonej
mapy jest coraz mniejsza. Trzy najstarsze opracowania kartograficzne
wymagały reinterpretacji i oczywiście stopień przetworzenia był różny
(szerzej o metodzie patrz: Plit 2007). Do identyfikacji wsi na starych
mapach bardzo pomocne były opracowania słownikowe rejestrujące
zmiany nazewnictwa (Białecki 2001; Chludziński 2004; 2005; 2007).

2. Warunki siedliskowe rozwoju lasów
na Ziemi Sławieńskiej
Analizowany obszar położony jest w strefie klimatu umiarkowanego. Cechują go niewielkie roczne amplitudy temperatury oraz
nieco większa roczna suma opadów niż na terenach leżących w głębi
kraju. Wskazuje to na stosunkowo silny wpływ oceanicznych mas powietrza. W dawnych czasach, nim człowiek zaczął w istotny sposób
przekształcać środowisko, niemal cały region porastały lasy, a niewielkiej tylko powierzchni obszary naturalnie bezleśne porastały torfowiska, mszary i wrzosowiska. Głównym drzewem lasotwórczym regionu były buki (wyraźnie uwarunkowane klimatycznie). Występowały
__________________

Jednoznacznie zlokalizowane punkty na obu mapach łączy się, najlepiej w system
trójkątów. Proporcjonalnie wnosi się pozostałą treść na liniach przekroju (które tworzą
boki trójkąta). Pracy tej nie można wykonać mechanicznie. Koniecznie trzeba uwzględniać położenie względem cieków, elementów rzeźby terenu. Przy interpretacji przebiegu
dróg należy zwracać uwagę na sieć komunikacyjną na mapach bardziej współczesnych,
odtwarzając sieć hydrograficzną zaś warto pamiętać, żeby rzeka nie płynęła pod górę
i poza doliną. Dla map pochodzących z drugiej połowy XIX wieku reinterpretację można
wykonywać za pomocą specjalistycznych programów kartograficznych.
1
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również cisy, ponadto: dęby, graby, wiązy, lipy drobnolistne, jesiony
wyniosłe, topole, wierzby, olsze, klony zwyczajne, jawory oraz sosny.
Obszar znajduje się poza naturalnym zasięgiem świerka i modrzewia
(licznie rosnące w lasach świerki i modrzewie są sztucznie introdukowane przez człowieka).
Zróżnicowanie siedlisk roślinnych na analizowanym obszarze ilustruje mapa dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej (według
koncepcji Tüxena 1956). Jest to fragment z przeglądowej mapy roślinności potencjalnej pokazujący, jakie zbiorowiska wyrosłyby na danym
siedlisku w ciągu 100–200 lat, gdyby zaprzestać działalności człowieka.
Znajomość kręgów zbiorowisk zastępczych oraz zróżnicowania środowiska przyrodniczego pozwala na ekstrapolację współczesnej roślinności rzeczywistej2. Zbiorowiska potencjalne nie są tożsame zbiorowiskom, które rosły na tym terenie w dawnych wiekach. Ulegały bowiem
zmianom zarówno naturalne czynniki środowiskowe, jak i znaczny był
wpływ działalności człowieka na szatę roślinną. Jednak mapa potencjalnej roślinności stanowi najlepsze (współcześnie możliwe) przybliżenie (Tabl. I: A).
Rozmieszczenie siedlisk częściowo nawiązuje do form rzeźby terenu
i rodzaju materiału skalnego podłoża. Wyraźnie wyodrębniają się szerokie płaskie obniżenia pradolin wypełnionych torfem. Są one siedliskiem
olsów, łęgów olszowo-jesionowych. Wyższe tarasy pradolin są siedliskiem łęgów wiązowo-jesionowych. Ciąg obniżeń położonych wzdłuż brzegu morskiego i wokół mis jezior przybrzeżnych (wilgotne misy, często
o nieregularnym kształcie, wypełnione torfami, namułami i osadami
jeziornymi) są siedliskiem olsów, wrzosowisk atlantyckich, brzezin bagiennych, często bywają porośnięte również mszarami i trzciną. W rejonie obniżeń położonych najczęściej wzdłuż brzegu morza, ale na nieco
bardziej suchych siedliskach potencjalnie rośnie subatlantycka wilgotna
dąbrowa acydofilna (las dębowo-brzozowy). Zbiorowisko to uwarunkowane jest klimatem atlantyckim, występuje w wilgotnych zagłębieniach
na podłożu piaszczystym i słabogliniastym, oglejonym.
Płaskie obniżenia wypełnione osadami zastoiskowymi są siedliskiem grądów (ubogich lub żyznych). Na obszarze Pomorza grądy (przegrały konkurencję z buczynami) zepchnięte zostały na siedliska żyzne,
pozostające pod wpływem płytko zalegających wód gruntowych, i mają
__________________

Dzisiejsza potencjalna roślinność naturalna wyraża stan graniczny aktualnych
tendencji sukcesyjnych roślinności zgodnie z obecnymi warunkami środowiska fizycznogeograficznego (Matuszkiewicz 1999).
2
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charakter zbiorowisk ekstrazonalnych (Matuszkiewicz 2001). W krajobrazie regionu dominują potencjalnie buczyny, które rosną na utworach morenowych (zwłaszcza na morenie dennej i pagórkowatej). Na
żyznych glebach brunatnych porasta potencjalnie żyzna buczyna niżowa, kwaśna buczyna rośnie na mniej zasobnych siedliskach (często
na zboczach pagórków), las dębowo-bukowy zaś preferuje pagórki moren czołowych oraz ich zbocza o przepuszczalnym podłożu gliniasto-żwirowo-piaszczystym.
Na pagórkach i tarasach kemowych oraz morenach z dużą ilością
frakcji żwirowej, gdzie występuje zasobne przewiewne siedlisko, potencjalnie rosną dąbrowy. Na najuboższych siedliskach piaszczystych osadów fluwioglacjalnych, glebach rdzawych i bielicowych występują bory
mieszane (sosnowo-dębowe) i bory sosnowe. Jednakże na wydmach
nadmorskich wąskim pasem wzdłuż całego wybrzeża rośnie bór bażynowy (z drzewami często zdeformowanymi przez wiatr), a na wydmach
i polach wydmowych w głębi lądu występują suboceaniczne bory sosnowe.

3. Zmiany zasięgu lasów i łąk
odczytane ze źródeł kartograficznych
Mapa E. Lubinusa (1618) wykonana w wyniku kartowania terenowego w latach 1611–1612 oraz kompilacji wcześniejszych materiałów została wyrytowana w roku 1618 w 12 arkuszach, a wydana dopiero w 1758 roku w Hamburgu. Na mapie nie zamieszczono ani
legendy, ani skali. Na tle sieci hydrograficznej, zasięgu lasów (z podziałem na liściaste i iglaste) oraz mokradeł mapa dokumentuje stan
zagospodarowania terenu, sieć osadniczą i drogową. Mapa, podobnie
jak wiele opracowań z tamtego okresu, ma skalę zmienną w różnych
fragmentach opracowania, średnio około 1 : 227 000.
Mapa Lubinusa jest silnie zdeformowana, gdyż była opracowana bez
użycia dokładnych przyrządów kartograficznych i sieci triangulacyjnej.
Występują znaczne przesunięcia długości geograficznej. Dokładność
opracowania jest zróżnicowana, a średni błąd położenia3 wynosi 13,3 km.
Na analizowanym fragmencie mapy najmniejsze błędy lokalizacji i małe
zniekształcenia elementów sytuacyjnych są wokół Sławna i Drawska,
a także wzdłuż brzegu morza. Największe obserwuje się zaś w okolicy
__________________

Średni błąd położenia obliczany jest w trakcie porównań różnic lokalizacji miejscowości na współczesnej i dawnej mapie. Sumę różnic odległości dzieli się przez liczbę
analizowanych punktów.
3
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Jeziora Łętowskiego oraz wokół jezior przybrzeżnych, gdzie liczne bagna i podmokłości uniemożliwiły penetrację terenu.
Część informacji zamieszczonych na mapie musiała pochodzić ze
źródeł pośrednich. Niewątpliwie kartograf nie objechał jeziora Kopań
(zarówno kształt, wielkość, jak i zasięg zbiornika odbiega od rzeczywistości; akwen na mapie zlokalizowano poza misą obniżenia geologicznego i błędnie w relacji do sąsiadujących miejscowości)4.
Reinterpretację zasięgów z mapy Lubinusa oparłam przede wszystkim na identyfikacji sieci hydrograficznej oraz lokalizacji miejscowości, które udało się zidentyfikować na mapie Gilly’ego oraz Reymanna.
Mimo wspomnianych ograniczeń mapa jest bardzo cennym źródłem
informacji. Przedstawia stan zagospodarowania regionu i gęstość sieci
osadniczej przed wybuchem wojny trzydziestoletniej. Niemal cały obszar wykorzystywany był wówczas gospodarczo – na pola i pastwiska.
Odlesienie podmokłych den pradolin wskazuje na liczne stada koni
i bydła hodowane w regionie5. Część gruntów świeżych przeznaczono
na łąki kośne6. Eliminację lasów z siedlisk wilgotnych powodował zarówno wypas, jak też systematyczne wycinanie krzewów i drzew liściastych, których gałęzie, obok siana, służyły za pokarm zimą dla
zwierząt hodowlanych.
Wyinterpretowane na współczesny podkład zasięgi lasu liściastego
i iglastego znacznie się różnią od pierwowzoru mapy Lubinusa. Zmienione zostały zarówno kształty, jak i wielkości oraz wzajemne położenie kompleksów (Ryc. 1). Powierzchnia zajęta przez lasy na początku
XVII wieku była stosunkowo niewielka (nie przekraczała 20%). Największy kompleks leśny porastał część międzyrzecza między Wieprzą
a Grabową, na zachód od Sławna. Były to lasy głównie liściaste (żyzne
buczyny i grądy), w których na wielką skalę wypasano trzodę chlewną.
Nieco mniejszy kompleks leśny występował na południe od Sławna –
__________________

4 Trudno mi się zgodzić z częścią rozważań T. Drzazgi (2007), jakoby jezioro aż tak
zmieniło kształt i położenie. Metodą kartograficzną odtworzyłam linię brzegową Bałtyku z mapy Lubinusa. Największa abrazja miała miejsce na północny wschód od Darłowa. Przesunięcie brzegu w stosunku do dzisiejszej linii wynosi mniej niż 1 km. Jest
to bardzo duże cofnięcie się brzegu, ale zgodne ze współczesnymi badaniami (Kostrzewski, Musielak 2008; Zawadzka-Kahlau 1999), podającymi wielkość abrazji 0,8–
1,5 m ⋅ rok–1 przy maksymalnej zaobserwowanej 12,6 m.
5 Obserwuje się wyraźne preferencje pokarmowe – konie preferują wypas na pastwiskach wilgotnych, kwaśnych (z dużym udziałem turzyc), krowy wolą pastwiska
mniej wilgotne i słodkie (z dużym udziałem traw, ziół i koniczyny).
6 W ekologii określając stopień uwilgocenia (siedlisk oraz zbiorowisk roślinnych),
wyróżnia się trzy klasy: wilgotne, świeże i suche.
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Ryc. 1. Zasięg lasów w 1618 roku wyinterpretowany z mapy Lubinusa
1 – lasy liściaste, 2 – lasy iglaste, 3 – wody

były to żyzne buczyny i kwaśne buczyny otoczone lasami iglastymi
(rosnącymi na siedlisku kwaśnej dąbrowy).
Większość wybrzeża Morza Bałtyckiego była pozbawiona lasów.
Jedynie między jeziorem Wicko a Słupią oraz na zachód od obecnego
Jarosławca rosły lasy (były to zgodnie z potencjałem siedliska bory
bażynowe).
Na całym analizowanym obszarze dość równomiernie zaznaczone
są na mapie Lubinusa niewielkie kompleksy leśne usytuowane w bliskiej odległości, często wokół miejscowości. Zaznaczono sygnaturą, że
są to lasy iglaste (sosnowe, jak można się domyślić). Wszystko wskazuje na to, że lasy te były uprawiane przez mieszkańców, aby zaspokoić
ich potrzeby opałowe. Sosna daje dobre drewno opałowe, łatwa jest do
ścięcia, szybko rośnie. Wysiewana bywała (w całej Europie Środkowej)
na gruntach porolnych w celu przyspieszenia regeneracji lasu. Poza
południowo-wschodnią częścią analizowanego obszaru (gdzie dominują
ubogie siedliska i naturalnie rosną lasy iglaste) kompleksy te zostały
zagospodarowane niezgodnie ze współczesnym potencjałem siedliska.
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Miejscami mogło się zdarzyć, że intensywna uprawa siedlisk dąbrowy
lub lasu bukowo-dębowego mogła doprowadzić do drastycznego wyjałowienia gruntów, ale w całym regionie masowe występowanie borów
na siedliskach lasów liściastych świadczy o antropogenicznym pochodzeniu tych kompleksów. W pewnym stopniu sugeruje to także dobór
przez autora mapy sygnatur oznaczających lasy liściaste i bory sosnowe. Większa, bardziej gęsta sygnatura stosowana na tej mapie, podobnie jak w opracowaniach późniejszych (aż do połowy XX wieku),
świadczyła o większej zwartości drzewostanu, jego wieku, wielopiętrowości lasu. Ogromna różnica między oznaczeniami lasu liściastego
i iglastego dokumentuje cherlawość borów i mały wiek drzewostanów
iglastych.
Wojna trzydziestoletnia, która objęła region w 1623 roku, a trwała
z przerwami aż do roku 1648, w Księstwie Pomorskim spowodowała
ogromne zniszczenia. Gospodarka została zrujnowana. Działania zbrojne, kwaterowanie i przemarsze wielkich armii, głód oraz epidemie
zdziesiątkowały ludność. Historycy szacują ubytek ludności od 30 do
ponad 65% (Lesiński 1972). Na analizowanym obszarze, który położony był peryferyjnie w stosunku do miejsc głównych batalii, straty były
zapewne mniejsze. W następnych dziesięcioleciach pozbawione autonomii politycznej Pomorze, dzielone na fragmenty, włączane do coraz
to innych państw, było niszczone przez liczne konflikty zbrojne, najeżdżane przez Czarnieckiego w 1657 roku, wojska cesarskie i brandenburskie w roku 1659. Stało się areną wojny szwedzko-brandenburskiej
w latach 1674–1679 oraz prusko-szwedzko-brandenburskiej w latach
1711–1720 i 1756–1763. Region nie miał szans na odrodzenie ekonomicznie.
Mapa Gilly’ego z 1789 roku (ma skalę większą, średnio około
1 : 180 000) przedstawia region znacznie słabiej zagospodarowany. Nieużytkowane grunty zarosły lasem lub krzakami. Powierzchnia lasów
wyraźnie uległa powiększeniu. Zajmuje ona około 30% gruntów. Ponieważ mapa jest znacznie bardziej dokładna i szczegółowa, przebieg
granic lasów oraz łąk i pastwisk jest bardziej precyzyjny (Ryc. 2, 3).
Dalszej redukcji uległy kompleksy leśne położone wzdłuż brzegu morza (pas szerokości około 10 km). Zniszczone zostały zwłaszcza bory
bażynowe chroniące nadmorskie wydmy przed erozją wietrzną. Niewielkie izolowane płaty pozostały jedynie na zachód od ujścia Słupi.
Znacznie powiększyły się natomiast kompleksy leśne na wale morenowym od Słupska aż po Koszalin. Są to lasy liściaste – buczyny i lasy
dębowo-bukowe. W południowo-wschodniej części analizowanego re-
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Ryc. 2. Zasięg lasów w 1789 roku wyinterpretowany z mapy Gilly’ego
1 – lasy, 2 – wody

Ryc. 3. Zasięg łąk i pastwisk w 1789 roku wyinterpretowany z mapy Gilly’ego
1 – łąki i pastwiska, 2 – wody
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gionu, wokół Jeziora Łętowskiego, wyrósł kompleks leśny na siedliskach ubogich borów i borów mieszanych. Zważywszy na wydarzenia
historyczne wielce prawdopodobne jest, że lasy odrodziły się drogą
naturalnej sukcesji i były zgodne z potencjałem siedliska. Natomiast
kondycja drzewostanu niemal na pewno nie była dobra, dorodne drzewa były wycinane przez okupantów, niszczone w czasie działań wojennych, na masową skalę służyły ludności miejscowej do odbudowywania
domów i na opał. Musiały dominować rzadkie młode drzewostany.
Analizując mapę Gilly’ego, warto zwrócić uwagę na fakt, że lasy
praktycznie nie graniczą bezpośrednio z użytkami zielonymi, lecz
z polami, przy czym granica polno-leśna jest bardzo długa i skomplikowana. Na mapie Gilly’ego zaznaczono osobną sygnaturą łąki i pastwiska (sygnatura ta obejmuje również mszary, wrzosowiska i torfowiska). Zajmują one znaczną powierzchnię, ale nieco mniejszą niż
lasy, bo około 20% areału7 (Ryc. 2, 3). Zlokalizowane są w obniżeniach
terenu wzdłuż wybrzeża morza, wokół mis jeziornych oraz w szerokich
pradolinach i dolinach rzek. Mapa dokumentuje rozpoczęte prace melioracyjne. W wielu miejscach w celu odwodnienia użytków zielonych
wykopano kanały i przekopy. Gdy opracowywano mapę, powierzchnia
łąk kośnych wyraźnie wzrosła (świadczą o tym nieliczne zakrzaczenia
i zadrzewienia zaznaczone w obrębie areału użytków zielonych).
Znaczna powierzchnia łąk i pastwisk wskazuje na duże pogłowie bydła i koni (gdyby użytki zielone nie były intensywnie użytkowane w ciągu
paru lat, zarosłyby olsem lub łęgiem).
Mapa Reymanna z 1838 roku dokumentuje stan zagospodarowania
terenu w pierwszej połowie XIX wieku (Ryc. 4, 5). Bazą mapy była już
sieć triangulacyjna i zdjęcie stolikowe. Mapa jest więc znacznie dokładniejsza, a lokalizacja obiektów i granice wydzieleń obciążone są
mniejszymi błędami.
Sytuacja polityczna w regionie została w końcu ustabilizowana.
Pomorze przestało być areną konfliktów zbrojnych. Szybko wzrastała
liczba ludności, powstawały nowe wsie, rozbudowywano miasta. Istotne zmiany nastąpiły w rolnictwie. Już w 1818 roku zrezygnowano
z pańszczyzny, również na początku XIX wieku wprowadzono nowe
rośliny uprawne (ziemniaki, buraki cukrowe), zmieniono system
uprawy roli, przechodząc z trójpolówki na płodozmian. Spowodowało
to intensyfikację i większą towarowość rolnictwa.
__________________
7 Dokładne pomiary powierzchni na starych mapach obarczone są bardzo dużym
błędem, dlatego podawana jest jedynie szacunkowa, przybliżona powierzchnia.
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Ryc. 4. Zasięg lasów w 1838 roku wyinterpretowany z mapy Reymanna
1 – lasy, 2 – wody

Ryc. 5. Zasięg łąk i pastwisk w 1838 roku wyinterpretowany z mapy Reymanna
1 – łąki i pastwiska, 2 – wody
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Powierzchnia porośnięta przez lasy jest bardzo podobna jak na
mapie Gilly’ego, aczkolwiek szczegółowa linia zasięgu kompleksów
ulegała zmianom. Największy przyrost odnotowany jest na słabych
glebach, zwłaszcza w południowo-wschodniej części analizowanego
obszaru. Wzrosła też powierzchnia lasów nadmorskich. Lasy częściowo
poddane zostały melioracji (pocięte kanałami odwadniającymi). Rozpoczęto prace nad urządzeniem większych kompleksów leśnych poprzez
wytyczenie dróg i duktów oraz podział na oddziały (prace te przeprowadzono na obszarze około 60% areału lasów). Lasy podmokłe najczęściej nie były urządzane. Mapa nie dokumentuje przebudowy drzewostanów ani sadzenia młodników. W legendzie brak rozróżnienia na
lasy liściaste i iglaste. Sieć duktów w różnych fragmentach analizowanego terenu różni się przebiegiem, kierunkiem i gęstością oddziałów, czasem jest niespójna w obrębie jednego kompleksu leśnego –
świadczy to o podziale własnościowym.
W ciągu 49 lat (dzielących wydania omawianych map) powierzchnia
łąk uległa zmniejszeniu (zwłaszcza wzdłuż brzegu morza). Przyczyna
prawdopodobnie leży nie tylko w dokładniejszym skartowaniu użytków
zielonych, ale w systematycznie prowadzonej melioracji. Mapa dokumentuje kontynuowanie prac hydrotechnicznych prowadzonych w regionie.
Sieć kanałów odwadniających, wałów przeciwpowodziowych i grobli nie
tworzą jednak zwartego systemu. Brak jeszcze w tym czasie znacznych
interwencji w korektę przebiegu rzek (poza młynówkami).
W legendzie mapy wyróżniono obszary bagienne i torfowiskowe. Zaznaczony jest stopień zadrzewienia i zakrzewienia użytków zielonych –
większa część ich powierzchni była rzadko porośnięta krzakami i drzewami, gdzieniegdzie występowały również sztuczne nasadzenia drzew.
Okres prosperity trwał aż do I wojny światowej, czyli mapa z 1892
roku przypada na środek okresu rozkwitu. Dokumentuje też intensywny rozwój sieci komunikacyjnej. Wybudowano nowe utwardzone
drogi i linie kolejowe łączące Sławno i Darłowo ze Szczecinem, Berlinem oraz Gdańskiem, poprawiono łączność i ożywiono handel. Szybko
rozwijała się gospodarka, w regionie powstały zakłady przemysłowe.
Prowadzono też intensywne prace hydrotechniczne. Objęły one regulację koryt Wieprzy, Bukowej, Słupi. Polegały one na prostowaniu koryt,
ścinaniu zakoli meandrowych. Tym samym zwiększono spadek rzek
i przyspieszono odpływ wody. W ujściowym odcinku Grabowa została puszczona w sztucznie wykopanym kanale. Użytki zielone, bagna
i trzęsawiska zostały pocięte gęstą siecią kanałów melioracyjnych,
część z kanałów dodatkowo obwałowano. Melioracja objęła również
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niektóre kompleksy leśne. Brzeg morski w miejscach intensywnej abrazji,
na przykład między Rügenwalde (Darłowem) a Jershoft (Jarosławcem),
umocniono systemami falochronów, a w pobliżu portów również opasek.
W XIX wieku prace odwadniające były głęboko uzasadnione zmianami
klimatycznymi. Okres „małej epoki lodowej”8 charakteryzował się większymi opadami i obniżeniem temperatur. Warunki dla rolnictwa pogorszyły się – ziemniaki gniły, zboża trudno było zebrać z pola. Szczególnie trudna była uprawa na glebach ciężkich, gliniastych (a takie
dominują w regionie).
Intensyfikacja gospodarowania pociągnęła za sobą istotne zmiany
w środowisku przyrodniczym Ziemi Sławieńskiej. Wycinano lasy na
żyznych siedliskach, dzieląc zwarte kompleksy na mniejsze, izolowane
lasy i zagajniki, eliminowano lasy o małej powierzchni, zamieniając je
na pola (Ryc. 6). Jednocześnie z sukcesem prowadzono akcję zalesiania

Ryc. 6. Zasięg lasów w 1892 roku odrysowany z mapy Karte des Deutschen Reiches
__________________

1 – lasy, 2 – wody

8 „Mała epoka lodowa” to okres ochłodzenia klimatycznego na półkuli północnej.
W Europie rozpoczął się w XVII wieku i trwał aż do drugiej połowy XIX wieku. Charakteryzował się również wzrostem wilgotności i nieregularnością opadów. W tym czasie występowały liczne katastrofalne powodzie (w tym powodzie zatorowe), a także klęski nieurodzaju.
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wydm nadmorskich. Lasy te stabilizowały ruchome wydmy, wzmacniały brzeg, chroniły użytki rolne przed silnym wiatrem i zasypywaniem przez piasek. Na wschód od jeziora Kopań powstał zwarty pas
nasadzeń sosnowych o długości trzydziestu paru kilometrów i szerokości do 2,5 km. Kilkusetmetrowej szerokości niezbyt długie kompleksy
leśne posadzono również w paru innych miejscach wzdłuż wybrzeża.
Akcje zalesiania prowadzono na gruntach mało urodzajnych (w południowo-wschodniej części regionu). Sadzono gatunki drzew szybko
rosnące, głównie iglaste – sosnę, a na siedliskach wilgotniejszych i nieco bogatszych świerk. Niemal wszystkie lasy zostały urządzone, w tym
pocięte szachownicą duktów. Wcześniejsze podziały na oddziały leśne
zostały ujednolicone. Jedynie lasy i zarośla porastające strome skarpy
i obszary bagienne, a także bardzo małe kompleksy, pozostawiono
spontanicznej sukcesji.
Prowadzono przebudowę drzewostanów i uproszczenie ich struktury wiekowej. Duże kompleksy lasów bukowych w międzyrzeczu Wieprzy i Bukowej przekształcono w lasy mieszane bukowo-świerkowo-sosnowe z niewielkim udziałem innych drzew liściastych. Gospodarka
leśna doprowadziła do zwiększenia efektywności (szybciej pozyskiwano drewno pożądanych gatunków drzew), ale jednocześnie degradowano siedliska, zmniejszano bioróżnorodność przyrody. Masowe wyręby
lasu skutkowały podniesieniem poziomu wód powierzchniowych.
Wyraźnemu zmniejszeniu uległa powierzchnia łąk i pastwisk.
Większe kompleksy użytków zielonych pozostały jedynie w pradolinach oraz szerokich obniżeniach wzdłuż brzegu morskiego (Ryc. 7).
Niewielkie doliny zostały zdrenowane w wyniku przyspieszenia odpływu wody i tylko wzdłuż cieków lub kanałów pozostały w nich wąskie (często porozrywane) pasy łąk. Użytki zielone pocięte gęstą siecią
kanałów melioracyjnych były starannie użytkowane. Gęsta sieć dróg
umożliwiała łatwy wywóz siana. Z łąk i pastwisk niemal całkowicie
wyeliminowano zarośla i zadrzewienia.
W legendzie mapy osobnym znakiem wyróżniono bagna, trzęsawiska i wrzosowiska. Zbiorowiska roślinności bagiennej, często występujące w kompleksie z zakrzewieniami i zadrzewieniami (wierzbowymi
i olchowymi), zlokalizowane są głównie w obniżeniach wzdłuż brzegu
morza, często w bezpośrednim sąsiedztwie jezior przybrzeżnych. Pod
koniec XIX wieku większość z nich zmeliorowano. Natomiast jedyny
większy obszar bagienny położony w głębi lądu (Słowińskie Błota
o powierzchni około 2 km2) nie został zmeliorowany.
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Ryc. 7. Zasięg użytków zielonych w 1892 roku odrysowany z mapy Karte des Deutschen Reiches
1 – użytki zielone, 2 – obszary bagienne, 3 – wody

Pierwsze dziesięciolecia XX wieku to okres kontynuowania rozwoju
gospodarczego i demograficznego na Ziemi Sławieńskiej. Natomiast
duże zmiany nastąpiły w trakcie i bezpośrednio po II wojnie światowej. Walkom, które spowodowały zniszczenia infrastruktury i sieci
osadniczej, towarzyszyły masowe grabieże (w czasie wojny i bezpośrednio po niej). Przesuwanie się frontu i zmiany polityczne wywołały
masowe ucieczki i wysiedlanie miejscowej ludności, a następnie zasiedlenie terenu przez mniej licznych osadników ze wschodu. Spowodowało to przerwanie ciągłości kulturowej, przestawienie z gospodarki kapitalistycznej na socjalistyczną, ale – o dziwo – kontynuację głównych
kierunków sposobu gospodarowania.
Niestety nie powstała szczegółowa mapa regionu w połowie lat 509.
Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku opracowano Mapę topograficzną
Polski Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskie__________________

9 W latach powojennych powstały wprawdzie mapy obrębowe w skali 1 : 25 000, ale
wykorzystywały one niemieckie materiały kartograficzne, w małym stopniu zostały zaktualizowane, lecz w znacznym stopniu zafałszowane. Podobnie tak zwane mapy powiatowe
w skali 1 : 100 000 nie pochodziły z nowego zdjęcia terenowego, ale były kompilacją starych map i to znacznie zniekształconą. Mapy te nie nadają się do analizy kartograficznej.
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go. Ponieważ na mapie nie zaznaczono szczegółowej granicy użytków
zielonych, ich zasięg został uzupełniony z mapy topograficznej w skali
1 : 50 000 z roku 1994.
Zasięg lasów pod koniec XX wieku przedstawiono za pomocą Ryciny 6. Powierzchnia lasów niewiele zmieniła się w ciągu stu lat –
lokalizacja kompleksów leśnych jest stabilna, odnotowuje się jednak niewielki wzrost areału. Lasy Państwowe kontynuowały główne kierunki
gospodarowania. Stabilizowano nasadzeniami wierzby i traw wydmy
ruchome, kontynuowano mozolną akcję zalesiania wydm nadmorskich.
Ciągi borów bażynowych nie tylko uległy wydłużeniu, ale i poszerzeniu.
Wzdłuż brzegu morza pielęgnowane są również lasy na siedliskach wilgotnych. Powierzchnia tych zbiorowisk również wzrosła (zwłaszcza na
terenach zmeliorowanych). Lasy te mają pełnić funkcje ochronne i rekreacyjne, w małym stopniu przynoszą efekty gospodarcze.
Mapa dokumentuje także niewielki wzrost powierzchni leśnej na
obszarach o urozmaiconej rzeźbie (np. porozcinanych skarpach, zboczach pradolin) oraz na mniej urodzajnych glebach. Przyrost powierzchni leśnej następował w wyniku sztucznych nasadzeń (głównie

Ryc. 8. Zasięg lasów w 1993 roku
1 – lasy, 2 – wody
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Ryc. 9. Zasięg użytków zielonych w 1993 roku
1 – użytki zielone, 2 wody

sosnowych lub świerkowych). Prowadzono na szeroką skalę akcję
przebudowy drzewostanów. Preferowano szybko rosnące gatunki iglaste. W rezultacie dziś dominują młode drzewostany mieszane, głównie
sosnowe z bardzo gęstym, bogatym podrostem gatunków drzew liściastych i krzewów. Ponieważ obecnie nie prowadzi się wypasu w lasach,
a liczebność zwierzyny płowej nie jest zbyt duża, podrost ten nie jest
niszczony. Trzeba podkreślić, że na większości terenu rosną lasy niezgodne z potencjałem siedliska.
W następnych latach (przełom XX i XXI wieku) nastąpił dalszy
wzrost powierzchni leśnej w wyniku naturalnej sukcesji roślinności na
porzuconych gruntach. Na zdjęciach lotniczych dobrze widać duże powierzchnie nieużytków, na które wkracza las.
W ciągu ostatnich stu lat kontynuowano odwadnianie obszarów
podmokłych. Siecią kanałów pocięto: użytki zielone, obszary bagienne,
kompleksy leśne, zdrenowano pola uprawne. Powierzchnia użytków
zielonych uległa zmniejszeniu (Ryc. 8, 9). Proces ten dobrze jest widoczny zwłaszcza w dnach pradolin i w małych dolinkach rzecznych,
gdzie użytki zielone zostały zamienione na pola uprawne. Wzrost po-
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wierzchni łąk i pastwisk odnotowuje się natomiast wokół jezior przybrzeżnych (zwłaszcza koło jezior Kopań i Wicko).
Silne procesy zarastania obserwuje się na płytkich jeziorach przybrzeżnych. Pas trzciny, szuwarów jest coraz szerszy i blokuje dostęp
do tafli wody. Akumulacja osadów organicznych skutkuje zmniejszaniem się powierzchni akwenów.

Podsumowanie
Dzięki bogatym materiałom kartograficznym analiza kartograficzna przestrzennych zmian sposobów użytkowania gruntów na
Ziemi Sławieńskiej mogła sięgnąć niemal 400 lat. Zmiany zasięgu lasów dobrze ilustrują mapy na Rycinie 1 oraz Tablicach I: B, II: A i II:
B. Zaobserwowane zmiany starałam się przedstawić na tle dziejów
regionu. Badania pozwalają sformułować następujące wnioski:
1. Największe odlesienie Ziemi Sławieńskiej występowało przed
wojną trzydziestoletnią. Już wówczas część lasów stanowiły sztuczne
nasadzenia sosnowe.
2. Największą powierzchnię lasów źródła kartograficzne dokumentują w 1783 roku. Jest wielce prawdopodobne, że były to lasy zgodne
z potencjałem siedliska.
3. W ciągu następnych wieków odbudowano lasy ochronne wzdłuż
wybrzeża. Stopniowo zmniejszano powierzchnie lasów na żyznych siedliskach. Prowadzono nasadzenia na słabszych glebach oraz skarpach
i zboczach. Także przebudowano drzewostan.
4. Ani przesiedlenia ludności skutkujące przerwaniem ciągłości
kulturowej, które były konsekwencją II wojnie światowej, ani zmiany
stosunków własnościowych nie spowodowały zmian sposobu gospodarowania środowiskiem. Kontynuowano zarówno prace melioracyjne
i regulację rzek, a także przebudowę drzewostanów w lasach. Kontynuowano główne kierunki gospodarki rolnej.
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Räumliche Veränderungen der Bodennutzung
im Schlawer Kreis im Laufe von 400 Jahren
Zusammenfassung
Die kartografische Analyse der Bodennutzung wurde auf ca. 21 150 km2
zwischen dem 54°15′ bis 54°45′ nördlichen Breitengrades und dem 16° bis
16°50′ östlichen Längengrades durchgeführt. Es wurden 4 Serien von Karten
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analysiert, die ähnliche Skalen hatten, unter ihnen die ältesten kartografischen Bearbeitungen der Region. Die Lubinsche Karte von 1618 bildete den
Hintergrund der Analyse. Diese historische Analyse wurde anhand einer
retrospektiven Methode durchgeführt, beginnend mit neuteitigen Materialien
und weiter bis in alte Zeiten. Die ältesten benötigten eine Reinterpretation.
Dank der vielen kartografischen Materialien, konnte die Analyse der Arten
der Bodennutzung in der Schlawer Region bis zu 400 Jahren zurückgeführt
werden. Die Karten 2, 9, 10 und 11 illustrieren die Reichweite der Wälder
sehr gut. Die Untersuchungen ergaben Folgendes:
1) Die größte Waldvernichtung hatte vor dem 30-jährigen Krieg stattgefunden. Schon damals war ein Teil der Wälder geplante Kieferanpflanzung,
2) Die größte Waldausbreitung dokumentieren die kartografischen Quellen von 1783,
3) In den späteren Jahrhunderten pflanzte man Schutzwälle entlang der
Küste an, ebenso auf minderwertigem Boden und Abhängen,
4) Auf die wirtschaftlichen Veränderungen des Waldbestandes hatte
nichts Einfluss, nicht die Umsiedlung der Bevölkerung nach dem 2.
Weltkrieg, nicht die geänderten Eigentumsverhältnisse oder die Einflüsse eines anderen Kulturkreises. Meliorationsarbeiten, Wasserlaufänderungen und Umbau des Baumbestandes wurden weitergeführt,
auch die Hauptrichtungen der Landwirtschaft.

Pośród pól i lasów
nad środkowym biegiem Wieprzy.
Gmina wiejska Sławno
na dawnych mapach i widokach
EWA GWIAZDOWSKA* (Szczecin)

Wprowadzenie
Wiejska gmina Sławno obejmuje południowo-wschodnie i środkowe tereny powiatu sławieńskiego. Jej granice wyznaczają wsie: Stary Kraków–Radosław–Wrześnica na północy; Boleszewo i Rzyszczewo
na zachodzie; Smardzewo–Kwasowo–Janiewice na południu oraz Żabno i Łętowo na wschodzie. Położona na lekko pofalowanym terenie
morenowym jest najbardziej lesistą i bogatą w wody gminą w powiecie. Gminę przecina i częściowo otacza rzeka Wieprza i jej dopływy
oraz liczne kanały, które zbierają wodę z rozległych mokradeł. W gminie rozproszone są pojedyncze jeziora, a kilka z nich, w tym największe Łętowskie skupionych jest w jej południowej części. Centrum administracyjne i kulturalne gminy stanowi jej główne miasto – Sławno
położone nad rzeką Wieprzą wśród pól pokrywających środkowe ziemie gminy. Tu też zbiegają się drogi prowadzące przez gminę i łączące
jej miejscowości. Przyrodniczy charakter gminy – szata roślinna obejmująca rozległe lasy, podmokłe łąki i wyniesione równiny nadające się
na pola uprawne, wartka Wieprza z licznymi dopływami – spowodował, że jej ludność od wieków zajmowała się rolnictwem, hodowlą
zwierząt i przetwórstwem produktów leśnych, a także rybołówstwem.
__________________
*

Muzeum Narodowe w Szczecinie.
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1. Kartograficzny materiał do studiów
nad krajobrazem gminy
Dawny krajobraz naturalny i kulturowy gminy sławieńskiej
został utrwalony w źródłach kartograficznych i ikonograficznych pochodzących z wieków od XVII do XX. Obraz gminy i jej przekształceń
w okresie nowożytnym poznać można tylko na podstawie map Pomorza wówczas wykonanych. Największe znaczenie mają następujące
mapy: z XVII wieku tak zwana Wielka Mapa Pomorza opracowana
przez Pomorzanina Eilhardta Lubinusa (1618) w przybliżeniu w skali
1 : 234 000, a wydana w 1618 roku w Amsterdamie1 (znana też w wersji pomniejszonej z kopii Albrechta Carla Seuttera Pommernkarte in
sechs Sectionen drukowanej w Augsburgu2 po 1758 roku – Stelmach
1998: 48–49, 61; LAMUS 2006: 74, 196, tabl. IX); dwie mapy z XVIII
wieku: odręczna mapa Prus Friedricha Wilhelma Carla Schmettaua
(1780) wyrysowana w skali 1 : 50 000 i rozpowszechniana w formie
faksymile3 oraz mapa pruskiego Pomorza Davida Gilly’ego (1789)4.
Dla wieku XIX istotna jest Pruska Mapa Królewska5 opracowana
w skali 1 : 25 000, wydawana i korygowana także na początku XX wieku. Dzieje gminy w wieku XX obrazują kolejne wydania tej mapy oraz
Mapa Państwowa6 (por. Witt 1989: 23) w skali 1 : 100 000 i, szerzej
rozpowszechniona mapa powiatu Sławno wydawnictwa Pharus7,
w skali 1 : 125 0008.
Widoki, czyli źródła ikonograficzne poza takimi wyjątkami, jak litografia ukazująca założenie dworskie w Kwasowie około 1860 roku,
__________________

Mapa w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, nr inw. MNS/Graf/3930.
Mapa w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, nr inw. MNS/Graf/4387.
3 Faksymile mapy w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny, sygn. 1246.
4 Mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny,
sygn. 320.
5 Königliche Preussische Landesaufnahme. Kreis Schlawe, Reg. Bez. Köslin 1889,
1891, 1895; mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny, sygn. 317–318.
6 Reichskarte Kreis Schlawe, Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme, Berlin
1940; mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny,
sygn. 1645.
7 PHARUS–KARTE des Kreises Schlawe, Buchdruckerei Schlawer Zeitung,
Schlawe, b.r.; mapa w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zbiór Kartograficzny, sygn. 2.
8 Za udostępnienie map bardzo dziękuję Panu dr. Pawłowi Gutowi z Archiwum
Państwowego w Szczecinie.
1
2
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znane są dopiero z okresu od końca XIX po lata 40. XX wieku9. Są to
przede wszystkim zdjęcia reprodukowane i rozpowszechniane na kartach pocztowych. Drugą grupę stanowią zdjęcia oraz nieliczne rysunki
dokumentacyjne gromadzone w trakcie inwentaryzacji przez historyków sztuki i etnografów. Grupa trzecia to zdjęcia pamiątkowe, zazwyczaj rodzinne. Widoki będące dziełami sztuki najczęściej dotyczą
tematyki architektonicznej. Przedstawiają siedziby ziemiańskie bądź
szczególnie cenione zabytkowe kościoły. Do wyjątków należą „portrety” dawnych malowniczych chałup chłopskich czy budynków gospodarczych. Pejzaże, choć w XX wieku zapewne powstało ich sporo, w przekazach utrwalone zostały w nikłym stopniu bądź temat ich pozostaje
nierozpoznany10.
Wymienione wyżej kolejne wersje kartograficznego ujęcia Pomorza
przekazują w sposób coraz dokładniejszy obraz dawnej gminy sławieńskiej i jego zmiany. Mówią o fizjografii terenu, jego pokryciu naturalnym i wykorzystaniu gospodarczym, sieci wodnej – naturalnej i sztucznej, położeniu miejscowości i sieci łączących je dróg, lokalizacji
obiektów gospodarczych, takich jak: folwarki, młyny, tartaki, wiatraki, cegielnie, a także karczmy. Co ważne, przekazują informacje o coraz bardziej rozbudowanej sieć miejscowości oraz zasób nazw tych
miejscowości, obiektów gospodarczych i geograficznych. Porównanie
map opracowanych w poszczególnych wiekach pozwala na śledzenie
nie tylko doskonalenia się kartograficznych przedstawień gminy. Przede
wszystkim umożliwia obserwację zmian zachodzących w jej naturalnym i kulturowym kształcie pod wpływem procesów gospodarczo-demograficznych.
Najstarsza mapa dostarczająca danych do badania gminy znana
jako Wielka Mapa Pomorza Lubinusa przedstawia gminę w okresie
przynależności do Księstwa Pomorskiego w roku 1612. Wtedy bowiem
zostały dokonane pomiary (Stelmach 2000: 22–23). Gmina wiejska
Sławno pod względem geograficznym została odwzorowana najmniej
dokładnie spośród gmin powiatu sławieńskiego. Jej obszar pokazano
jako rozciągający się w kierunku wschód–zachód zamiast południe–
północ. Świadczy o tym przebieg granic wyznaczony na podstawie lokalizacji na mapie miejscowości należących do gminy. Niewłaściwe
__________________

W artykule w niewielkim stopniu uwzględnione zostały także widoki współczesne z czasu po II wojnie światowej.
10 Za pomoc w zgromadzeniu materiału ikonograficznego wdzięczna jestem i serdecznie dziękuję Panu Janowi Sroce ze Sławna.
9
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określenie położenia poszczególnych miejscowości najbardziej jaskrawie uwidacznia się w umieszczeniu wsi Stary Kraków w linii prostej
na zachód od Sławna. O błędnym odwzorowaniu gminy mówi także
rozmieszczenie lasów zajmujących teren na północny zachód od Sławna. Uproszczona i niezbyt dokładna jest sieć hydrologiczna. Brak na
przykład dopływu obecnie zwanego Rakówka, a nad Moszczenicą umieszczono Rzyszczewo zamiast Boleszewa. Duże Jezioro Łętowskie ma na
mapie powierzchnię porównywalną do znajdującej się na południe od
niego, na granicy gminy, grupy jezior z Jeziorem Lewarowym jako
największym. Co ciekawe, w południowo-wschodniej części gminy zamiast lasów widać niewielkie skupiska zieleni krzewiastej, mimo że
późniejsze mapy pokazują wskazany obszar jako duży kompleks leśny,
pośrodku wykarczowany i zajmowany przez wsie śródleśne.
Mapa Lubinusa nie zawiera informacji o rzeźbie terenu gminy. Podają je dopiero mapy XVIII-wieczne. Ważną grupę danych stanowią na
niej nazwy miejscowości. Większość spośród 22 nazw odpowiada nazwom pojawiającym się na późniejszych mapach, choć niektóre z nich
mają nieco inne brzmienie wynikające ze zniekształcenia bądź starszego
brzmienia nazwy, na przykład Ritzenhagen zamiast Rötzenhagen, Olde
Slage zamiast Alt Schlawe. Niektóre niestosowane później nazwy mają
znaczenie dla historii gospodarki, gdyż wskazują na obecność młyna.
Należy do nich Kucksmölen zaznaczony na wschód od Sławna, Molen –
odpowiadający późniejszej Wrześniczce czy Walemolen – obecne Waliszewo. Na mapie Lubinusa znajdują się także dwie nazwy wnoszące
nową wiedzę z zakresu dawnego osadnictwa i nazewnictwa pomorskiego. Jedna z nich to Redchow, powtórzona tylko na mapach XVIIIwiecznych u Schmettaua i Gilly’ego w formie Reddichow. Miejscowość
ta, u Lubinusa wieś kościelna, na ostatniej z wymienionych map obejmowała już tylko zagrodę między Sławnem i Kwasowem. Być może
została zniszczona i opuszczona w trakcie wojny trzydziestoletniej.
Druga nazwa – Slemmenz – przez Lubinusa została umieszczona na
terenie lasu na wschód od obecnego Starego Krakowa i także oznaczona jako wieś kościelna. Jej los przypuszczalnie był podobny do losu wsi
Redchow. Łącznie Lubinus oznaczył dziewięć wsi kościelnych. Poza
właśnie wymienionymi są to: Cracow (Stary Kraków), Olde Slage
(Sławsko), Quadsow (Kwasowo), Ristow (Rzyszczewo), Ritzenhagen
(Boleszewo), Sukow (Żukowo) i Noskow (Noskowo). Ta ostatnia, leżąca
w pobliżu Tychowa, chyba błędnie, zamiast niego, została określona
jako kościelna. Noskowo nie posiadało bowiem kościoła, a Tychowo
uznawane jest za najstarszą wieś kościelną w gminie (Kleist 1989: 325).
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Pierwszego dokładniejszego przedstawienia gminy sławieńskiej
dostarcza mapa Schmettaua (głównie na arkuszu 8 oraz uzupełnienia
na arkuszach 3 i 7). Ukazuje ona rozbudowany widok rzeźby terenu:
położenie oraz narys wzniesień i zagłębień terenu, przebieg i kontury
dolin rzecznych, bieg cieków wodnych, położenie i kontury akwenów
wodnych oraz ich nazwy. Dane o szacie roślinnej obejmują położenie
i kontury lasów oraz obszarów podmokłych. Z formy konturów wnioskować można o miejscach i wielkości wyrębów. Wiele innych danych
także odnosi się do gospodarki leśnej – ważnej gałęzi gospodarki gminy. Z opisów słownych wiadomo, jakie gatunki drzew rosły na danym
terenie, a nawet jakie były ich cechy, przeznaczenie, czyją były własnością bądź czemu służyły. Mapa informuje na przykład, że na wschód
od Jeziora Łętowskiego rósł stary las świerkowy (Dicke Fichten). Las
po północnej stronie tego jeziora służył celom rozrywkowym (Lust Garten). Na wschód od Gwiazdówka był las świerkowy przeznaczony na
potrzeby młynów (Mühlen Fichten). Największy obszar stanowił las
miejski Sławna (Stadt Wald) położony w granicach domeny królewskiej na północny zachód od miasta (Königliche Forst Revier). Rewir
ten obejmował również lasy należące do Starego Krakowa, Sławska
i innych okolicznych miejscowości.
Mapa Schmettaua kreślona była w okresie istotnych przekształceń
terenu związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w państwie
pruskim. Dlatego położono w niej nacisk na szczegółowe przedstawienie stanu wód naturalnych: zaznaczone są liczne małe jeziora i stawy,
niecki, w których są one położone, kręty nurt rzek i strumieni, ciągnące się wzdłuż nich mokradła oraz lasy łęgowe.
U Schmettaua sieć osadnicza obejmuje 32 miejscowości i folwarki
łącznie z należącymi do nich odrębnymi zabudowaniami, a więc jest
ich o 10 więcej niż u Lubinusa. Jedna z nowych miejscowości świadczących o rozwoju osadnictwa na omawianym terenie to Coccejendorff,
założona w 1759 roku na opustoszałych terenach osady średniowiecznej (Dubberke 1989: 866; Krause 2006). Oznaczenia miejscowości znakami umownymi Schmettau zastąpił przedstawieniami układów ruralistycznych, zaznaczając przy tym poszczególne budynki w obrębie
zagród, zasięg działek, położenie kościołów we wsiach. Według jego
mapy kościoły znajdowały się w: Alt Krakow (Stary Kraków), Roetzenhagen (Boleszewo), Ristow (Rzyszczewo), Alten Schlawe (Sławsko),
Quatzow (Kwasowo), Wendisch Tichow (Tychowo), Suckow (Żukowo).
Ponadto wyszczególnił chaty chłopów małorolnych (Katen), owczarnie
(Schaf.), folwarki oznaczeniem V.W. przed nazwą miejscową. Literą F.
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obok nazwy oznaczył leśniczówki, a M. – młyny, przy niektórych
umieszczając dodatkowe nazwy precyzujące ich funkcje bądź położenie. Wokół Tychowa, na przykład, znajdowały się młyny: Dolny, Górny
i Nowy (Nider M., Ober M., Neue M.). Na południe od Sławna Schmettau
zaznaczył położenie cegielni (Zigl.), a jeszcze dalej folusza (Walkm) oraz
tartaka wraz z nowym mieszkaniem robotników (Schneide M., Neue
Guth Schneide Mühle Haus). Ten ostatni odpowiada obecnemu położeniu Kłodna. Młyn Kucksmölen, zaznaczony przez Lubinusa na wschód
od Sławna, u Schmettaua nie pojawił się. Natomiast na jego mapie znalazło się kilka miejscowości obecnie nieistniejących, m.in.: folwark Heinrichsthal na wschód od Noskowa, Heinrichsfelde między Żukowem
a Tychowem, Sandkaten nad obecnym Jeziorem Janiewickim, szereg
domów zwany Die Dame Häuser, który stał na wale vis-à-vis obecnego
Pomiłowa, przy nieistniejącej dziś drodze ze Sławna. Interesującym
obiektem o znaczeniu społeczno-kulturalnym była zapewne karczma
(Seekrug) położona na południowy wschód od Tychowa, w malowniczym
otoczeniu nad jeziorem, przy drodze oddzielającej zespół stawów leżących na dnie niecek od rozległych równinnych mokradeł.
Rozbudowany i szczegółowy obraz gminy sławieńskiej udokumentowany przez Schmettaua w niewielkim stopniu mógł zostać uzupełniony na pochodzącej z tego samego okresu (1789) mapie Davida
Gilly’ego wykonanej w mniejszej skali. Gilly w sposób syntetyczny
oznaczył: tereny leśne, podmokłe, cieki wodne, drogi z podziałem na
główne i poboczne, miejscowości z wyróżnieniem zasadniczych bloków
zabudowy, ale bez oznaczenia kościołów. Jego mapa nie obejmuje
rzeźby terenu. Znaleźć można na niej jednak kilka istotnych informacji. Potwierdzone jest dalsze istnienie na wschód od Sławna młyna
Kukucks M. znanego z mapy Lubinusa. Zabudowanie na zachód od
Janiewic na skraju doliny Wieprzy, u Schmettaua pozbawione nazwy,
Gilly opisał jako Dworek na Mokradłach (Mohr Höfchen). Wrześniczka, której nie ma (jeszcze?) u Schmettaua, założona została jako młyn,
o czym świadczy nazwa upamiętniona przez Gilly’ego (Freetzer M.).
Gilly pomijał różne szczegóły, ale starał się uwzględnić niektóre zagrody chłopów małorolnych, a przede wszystkim młyny, które wszak
odgrywały podstawową rolę gospodarczą jako źródła energii. Zaznaczył na przykład młyny, których nie ma u Schmettaua: na południowy
zachód od Sławna oraz w Bobrowicach i na północ od Rzyszczewa.
Obie mapy zatem uzupełniają się.
Najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe odwzorowanie gminy
sławieńskiej pojawiło się na opracowanej w ostatnich dziesięcioleciach
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XIX wieku Pruskiej Mapie Królewskiej. Skala 1 : 25 000 pozwoliła na
dokładne udokumentowanie elementów terenu i położonych na nim
obiektów zarówno naturalnych, jak i będących dziełem człowieka. Mapa ta stanowi swego rodzaju inwentaryzację przestrzeni gminy.
Wprowadzenie poziomic i punktów wysokościowych zaopatrzonych
w parametry cyfrowe oraz uzupełnionych o miejscowe dane szczegółowe, takie jak zagłębienia czy uskoki, daje dobre wyobrażenie o ówczesnym kształcie terenu. Określenie precyzyjnych granic i rodzaju pokrycia terenu charakteryzuje jego wygląd i wykorzystanie. Zaznaczone
zostały lasy z podziałem przesiekami i numeracją rewirów, określeniem drzewostanu, położeniem polan; obszary podmokłe – torfowiska
na terenach dawnych stawów i mokradła towarzyszące ciekom wodnym oraz pozostałe po dawnych strumieniach; uwzględniono łąki
i pastwiska; pola z podziałem drogami polnymi. W ramach sieci wodnej wyróżniona jest dolina Wieprzy, a w jej obrębie koryto rzeki, starorzecza i poldery. Sieć dróg została zróżnicowana na drogi: główne,
drugorzędne, lokalne, gospodarcze i ścieżki. Oznaczono aleje i podano
położenie mostów. W obrębie miejscowości zaznaczono sieć drożną,
położenie poszczególnych budynków i zasięg działek siedliskowych,
lokalizację kościoła i cmentarza, lokalizację i plan założeń dworskich,
stare drzewa. Zaznaczono także pojedyncze zabudowania z podaniem
ich przynależności administracyjnej, położenie leśniczówek. Z obiektów gospodarczych oznaczono: młyny, wiatraki, magazyny (Schp.=
Schuppen), studnie położone z dala od miejscowości. Omawiana mapa
pozwala zatem poznać nie tylko aktualny obraz gminy pod koniec XIX
wieku, ale i dzieje zmian, jakie nastąpiły w krajobrazie naturalnym
i kulturowym gminy w okresie wcześniejszym. Duże znaczenie ma
obraz sieci osadniczej pozwalający śledzić jej rozbudowę i rozwój układów ruralistycznych. Większość wsi w gminie, jak wynika z ich planów, to dawne założenia ulicowo-placowe o nieregularnym planie
i skupionej zabudowie. Wyjątek stanowi Rötzenhagen (Boleszewo) –
silnie wydłużona rzędówka. Nowe osiedla należały do dwóch grup
– jedne były tradycyjne skupionymi ulicówkami, drugie to rzędówki
o regularnym rozmieszczeni zagród.
Opierając się na danych mapy królewskiej sporządzona około 1940
roku Mapa Państwowa ze względu na czterokrotnie mniejszą skalę
musiała zostać zredukowana pod względem zawartości informacji. Jej
atutem jest aktualizacja danych. Dalszemu zagęszczeniu uległa sieć
osadnicza, na przykład na wschód od XVIII-wiecznej wsi Coccejendorf
(Radosław) uwzględniono nowe osiedle – Deutschrode (Tokary) zało-
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żone na planie litery T. Leśniczówka Wilhelmshorst na południowy
wschód od Alt Krakow (Stary Kraków), w okolicy XVIII-wiecznego
Walss Garten, rozbudowała się w kilkuzagrodowe osiedle. Uwagę zwraca duże osiedle Hohenzollerndorf (Brzeście) na zachód od Suckow (Żukowa), zaprojektowane centralnie na planie owalu. Obserwować można znaczący rozwój przestrzenny istniejących wsi, m.in.: w okolicy
Rötzenhagen (Boleszewo) powstały cztery duże gospodarstwa: Gut A–D,
w rejonie wsi (Alt) Bewersdorf (Bobrowice), (Alt) Suckow (Żukowo),
(Alt) Warschow (Warszkowo) powstały przysiółki: Neu Bewersdorf (Bobrowiczki), Neu Suckow (Żukówko), Neu Warschow (Warszkówko). Co
ważne, Mapa Państwowa podaje dokładną aktualną sieć połączeń kolejowych, którą począwszy od lat 40. XIX wieku budowano na Pomorzu. W obrębie gminy węzeł kolejowy znajdował się w Sławnie. Stąd
linie wybiegały w następujących kierunkach: na zachód, ze stacją poza
terenem gminy, w Schlawin (Słowino); na północny zachód, w kierunku Rügenwalde (Darłowo) przez Rötzenhagen (Boleszewo); na północ
przez Coccejendorf (Radosław); na północny wschód przez Freetz (Wrześnica); na południowy wschód powyżej Quesdow (Gwiazdowo), z dalszym
przebiegiem łukiem przez Iannewitz (Janowice) i Lantow (Łętowo) do
Pollnow (Polanów). Mapa Państwowa informuje o wynikających z polityki państwa nowych funkcjach, jakie nadano pewnym rejonom gminy. Z jednej strony odzwierciedlały one militaryzację kraju, pokazując
plac ćwiczeń (Exerzier-Platz) zlokalizowany w miejscowości Marienthal (Pomiłowo) oraz kilka strzelnic (Schüßst.[elle]). Z drugiej strony
świadczyły o nowym stosunku do natury, potrzebie jej ochrony przed
postępującymi zmianami gospodarczymi, co wyrażało się między innymi
w utworzeniu rezerwatu na terenie mokradeł w okolicy Janiewic, tak
zwanego Wusterwitzer Naturschutzmoor (Janiewickie Bagno).
Opracowana w przejrzysty sposób mapa wydawnictwa Pharus ukierunkowana została na dokumentowanie gospodarczego obrazu gminy.
Rzeźba terenu została pominięta, cieki wodne jedynie zamarkowane.
Natomiast dobrze widoczna jest sieć osadnicza, drogowa i kolejowa
z plastycznie wyodrębnionymi dworcami kolejowymi. Na mapie tej
obserwować można na przykład zagęszczenie osadnicze, jakie nastąpiło w Alt Warschow (Warszkowo), w okolicy Sławna. Oprócz Neu Warschow (Warszkówko) powstało tam osiedle (Neue Anlage) i niewielkie
wybudowy – Masterkathen i Grünhof. Do Warszkowa administracyjnie
przyłączono kilka pojedynczych zagród wybudowanych w dalszej odległości od wsi. W zakresie sieci kolejowej mapa Pharusa uwzględnia
nową linię – biegnącą na południe przez Quatzow (Kwasowo).
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Z zakresu kartografii powstawały ponadto różne dokumenty
przedstawiające fragmenty gminy. Należał do nich kataster ziem
Quatzow (Kwasowo) sporządzony w 1823 roku przez Hübela, budowniczego w randze Königlicher Regierungs Condukteur, w związku
z wydzieleniem gruntów chłopskich w ramach uwłaszczenia prowadzonego w Prusach. Na zachowanej kopii katastru (Michaelis 1990:
wkładka) znajduje się dokładny plan wsi z kościołem, granicami działek przyzagrodowych i założenia dworskiego. Zaznaczone są granice
pól i pastwisk z podaniem nazwisk właścicieli i specjalnych funkcji
niektórych działek, m.in.: pola należącego do parafii, położenie stawu-wodopoju bydła, przebieg traktów z podaniem ich kierunku, dróg polnych oraz dane, z jakimi gruntami gmina graniczy. Wartość informacyjna mapy jest więc bardzo istotna dla historii tego obszaru. Być może, opierając się na analogicznej mapie, O. Duncken wykonał w 1958
roku szkicowy widok z lotu ptaka wsi Suckow (Żukowo) i pobliskiego
osiedla Hohenzollerndorf (Brzeście) (Köpke 1989: 1221). Historyczna
wartość tego planu wynika przede wszystkim z podania nazwisk właścicieli poszczególnych zagród i lokalizacji punktów powszechnie użytecznych: zakładów rzemieślniczych, mleczarni, rzeźni, gorzelni, lekarza, policji, cmentarza francuskiego. Inne elementy planu znane są
z przekazów kartograficznych Żukowa oraz zdjęcia lotniczego Brześcia. Plan katastralny dawnej rycerskiej wsi [Wendisch] Tychow (Tychowo), wykonany w 1941 roku (Schulz 1989: 1240–1241), ze względu
na małą skalę zawiera mniej dokładny plan wsi, ale obejmuje ponadto
plany założenia dworskiego, folwarków: Seehof (Klesnów), Erdmannsdorf (Komorze), Eduardsruh (Rozdałowo), Sigurdshof (Wyszkowo)
i młyna oraz podział i przeznaczenie gruntów zagospodarowanych jako
pola, pastwiska i łąki.

2. Wsie i zagrody
Ikonografia gminy wiejskiej Sławno wiąże się dopiero z okresem intensywnych cywilizacyjnych przemian krajobrazu na przełomie
XIX i XX wieku i czasami późniejszymi, choć obecne są w niej elementy dawniejsze, zabytkowe pod postacią średniowiecznych kościołów
oraz XIX-wiecznych dworów, chałup czy innych obiektów.
Ogólny widok gminy około 1932 roku znamy ze zdjęcia lotniczego,
którego zasadniczym przedmiotem jest położone w środku kompozycji
nowe osiedle nawiązujące centralną formą do rzymskich obozów woj-

122

Ewa Gwiazdowska

skowych, zwane Hohenzollerndorf (Brzeście) (Granzow 1993: 190),
wybudowane w południowej części gminy. Zdjęcie przedstawia rozległy
lekko pofalowany pejzaż rolniczy z kratownicą pól rozdzielonych szerokimi pasmami lasów, wzbogacony jeziorami. Otwarte zagrody osiedla, złożone z dwu dużych budynków i dodatkowych mniejszych, dzielą
się na trzy typy gospodarstw w zależności od wielkości gruntu, jaki
obejmują. Zdjęcie przejrzyście ukazuje cały układ przestrzenno-własnościowy.
Równinny charakter ma też północna część gminy, co potwierdza
jedyna panorama wsi przedstawiająca Notzkow (Noskowo) na widokówce z 1916 roku (Tabl. I: A). Otoczona polami zabudowa wsi to typowy zwarty zespół chałup z położonym skrajnie założeniem dworskim
zamkniętym od strony pól przez długi budynek inwentarski.
Większość ogólnych zdjęć wsi znanych z widokówek przedstawia
perspektywy głównej drogi ze zwartymi ciągami ustawionych kalenicowo ryglowych i murowanych chałup nakrytych dwuspadowymi, rzadziej naczółkowymi dachami i poprzedzonych szpalerami drzew. Szerokość dróg i ich nawierzchnia jest zróżnicowana w zależności od
wielkości wsi, a również od czasu powstania dokumentu fotograficznego. Lantow (Łętowo) (Ryc. 1) czy Schmarsow (Smardzewo) na początku
XX wieku posiadały drogę dość wąską, nieutwardzoną, obrzeżoną zaniedbanymi pasami trawy. Główna droga w Alt Schlawe (Sławsko)
była już w tym czasie uporządkowana, obsadzona młodymi drzewami11.
W Warschow (Warszkowo) około 1906 roku szeroką drogę, wybrukowaną regularnie ociosanymi kamieniami, upiększono na biało malowanymi głazami otaczającymi chodnik i przydrożne drzewa (Ryc. 2).
W Jannewitz (Janiewice) w okresie międzywojennym wzdłuż szerokiej
drogi, wyglądającej na brukowaną, stały słupy dźwigające przewody elektryczne. Także droga w Quatzow (Kwasowo) według pocztówki
z około 1936 roku była brukowana oraz posiadała wydzielony chodnik
wzdłuż płotów ogradzających przedogródki. Uzależnienie jakości drogi
od jej znaczenia pokazuje zdjęcie rozgałęzienia dróg w Sławsku. Trasa
główna jest równo brukowana, a boczna błotnista i rozjeżdżona.
Fotografii tradycyjnego centrum wsi ze stawem służącym jako wodopój w omawianej gminie spotyka się niewiele i mało w nich danych
ikonograficznych do zabudowy wsi. Staw wiejski w Quatzow (Kwasowo) reprodukowany na wymienionej pocztówce otoczony jest gęstą
zielenią przesłaniającą chałupy.
__________________
11

Marburg, Herder–Institut, Bildarchiv, GBW 4/29, Schlawe A–Q.
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Ryc. 1. Łętowo, widokówka niedatowana (zbiory: J. Sroka)

Ryc. 2. Warszkowo, widokówka Wydawnictwa Albert Preuss, Schlawe, 13.09.1906
(zbiory J. Sroka)
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Widoki wiejskich ulic oraz pojedynczych chałup dostarczają sporo
wiedzy przede wszystkim o wyglądzie zabudowy mieszkalnej sławieńskich rolników. Formy najstarszych chałup znane są jako malownicze
motywy obrazów i rysunków pomorskich artystów. Dolnosaskie parterowe rozłożyste domy ryglowe o wysokich naczółkowo-dymnikowych
dachach krytych słomą, ze szczytami zwieńczonymi śparogami malował Otto Kuske. Jedna z jego akwarel przedstawia zagrodę w Alt Krakow (Stary Kraków), wyróżniającą się okiennicami chroniącymi okna
pokoju gościnnego (Tabl. I: B). Anonimowy rysunek piórem zagrody
Ottona Nehringa w Alt Schlawe (Sławsko, Gosch 1925: 185) ukazuje
chałupę wąskofrontową z dwuskrzydłowym biedermeierowskim wejściem w ścianie szczytowej.
Bogaty materiał fotograficzny z archiwów rodzinnych opublikowany w kronice wsi Alt Bewersdorf (Bobrowice) (Fischer, Schmidt 2000:
68, 82, 84, 96, 103, 203) pozwala śledzić różne formy domostw wznoszone w tej miejscowości. Na początku XX wieku w Bobrowicach były
jeszcze typowe chałupy dolnosaskie, ryglowe, przysadziste, kryte brogowym dachem – strzechą. Taki dom w 1902 roku kupiła rodzina Mix
i potem całkowicie go przebudowała. Do tej grupy obiektów należała

Ryc. 3. Bobrowice, zagroda rodziny Maxa Kautza, zdjęcie rodzinne niedatowane
(Fischer, Schmidt 2000: 203)
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też ryglowa stodoła Treichela istniejąca jeszcze w 1973 roku. Były we
wsi, wywodzące się z form dolnosaskich, chałupy ryglowe z odeskowanymi szczytami, posiadające unowocześnione naczółkowe dachy ceramiczne. W jednym z nich mieszkała rodzina Kautz, której przedstawiciel sportretował się na brukowanym dziedzińcu zagrody obok studni
owiniętej na zimę słomą (Ryc. 3). Budynki mieszkalne o podobnych
proporcjach, ale murowane i o oknach zamkniętych łukiem odcinkowym reprezentuje dom rodziny Schmidt, w którym obok mieszkania
urządzono sklep. Rodzina Treichel zamieszkiwała rozłożysty dom murowany o proporcjach nieco innych od chałup dolnosaskich i innym
układzie otworów. Zwracającą uwagę cechą tej chałupy były symetrycznie rozmieszczone okna i drzwi charakteryzujące się ozdobną stolarką
o formach znanych z terenów alpejskich. Typ wydłużonych domów
o dachach dwuspadowych wywodzących się z budownictwa kolonizacyjnego należał do potomków rodziny Schmidt.
Formy dolnosaskie i ciesielskiej roboty zespoły bramne w okresie
międzywojennym traktowano już jako obiekty zabytkowe. Świadczy
o tym zachowany w dokumentacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
(dalej MNS) zespół zdjęć z Wendisch Tychow (Tychowo)12. Obejmuje on
widok chałupy (Ryc. 4) wraz ze sprzętami gospodarskimi stojącymi przed wejściem oraz tę samą fasadę, ale pokazaną w prześwicie
ozdobnie ciosanej i łączonej na kołki bramy wjazdowej. Zdjęcie to jednocześnie pokazuje lokalizację chałupy w głębi zagrody. Ostatnia fotografia to zbliżenie zespołu bramnego – wjazdu i przejścia (Ryc. 5).
Dokumentacja inwentaryzatorska zagrody Waltera Meissnera
w Quatzow (Kwasowo) – założenia kolonizatorskiego z 1820 roku –
ukazująca stan zachowania zagrody w 1945 roku (Michaelis 1990:
636) – pozwala poznać formę takiego założenia, rozmieszczenie budynków i pomieszczeń oraz ich funkcje. Chałupa miała początkowo odsłoniętą konstrukcję ryglową i dach naczółkowo-dymnikowy. Przebudowa
wiązała się z wymianą okien, otynkowaniem fasady i wymianą dachu
na dwuspadowy. Budynki gospodarcze były ryglowe, górą odeskowane.
Ich ściany zewnętrzne wychodzące na ulicę wtórnie otynkowano.
Typowe pomorskie zamknięte założenia na planie czworoboku –
tak zwany Vierkanthof – zinwentaryzowane zostały przez Martina
Krausego we wsi Rötzenhagen (Boleszewo) (Ryc. 6; Krause 1989: 1123,
1133). Zdjęcie domu Schultzów oraz rysunek i plan zagrody Bewersdorfów ukazują domy o ryglach łączonych w równomierną siatkę i fa__________________
12

Nr neg. MNS/AFoto/16502; 16503,1; 16503,2.
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Ryc. 4. Tychowo, chałupa, zdjęcie archiwalne niedatowane (zbiory: Muzeum Narodowe
w Szczecinie, nr inw. MNS/AFoto 16502)

Ryc. 5. Tychowo, brama wjazdowa, zdjęcie archiwalne niedatowane (zbiory: Muzeum
Narodowe w Szczecinie, nr inw. MNS/AFoto 16503)
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Ryc. 6. Boleszewo, za
agroda czworooboczna rodziiny Maxa Sch
hulza, zdjęcie rodzinne
niedatowa
ane (Krause 19
989: 1123)

chach biało
b
tynkow
wanych. Pllastyczne ujjęcie z lotu
u ptaka uwiidacznia
autonom
miczność za
abudowy ora
az jej obron
nne zalety. Na
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p
nych pomieszczzeń i elementów założeenia. Podan
no funkcje pomieszczeń
p
ń mieszkalnych
h w chałup
pie położon
nej w głęb
bi siedliska
a, wyszczeg
gólniono
pomieszzczenia gosspodarcze: stodoły,
s
ma
agazyny, szopy, garaż,, lamus,
kierat, oraz inwen
ntarskie: ob
borę, stajnię, chlewy, kurnik, ow
wczarnię.
brukowanym
m podwórzu zaznaczo
ono komposst i pompę, a poza
Na wyb
głównym
m założenieem piekarn
nię ze skład
dem opału. Opisano roozmieszczenie ozdobnych
o
d
drzew,
plan
n ogrodu, po
ołożenie warrzywniaków
w i sadu,
przydom
mowych passtwisk dla koni i młod
dego bydła, działek przzyzagrodowych
h z gatunka
ami uprawianych rośllin. Wygląd
d zagrody ood tyłu:
teren zielony wyd
dzielony ogrrodzeniem z kołków łą
ączonych żeerdziami
d
roodziny Mae
ehde w Quä
äsdow (Gwiazdowo)
przybliżża zdjęcie domostwa
(Maehd
de 1989: 110
01).
Przy
ykładu zmiiany wyglą
ądu zabudow
wy wiejskieej na począ
ątku XX
wieku dostarczają
d
ą zdjęcia z pocztówek
p
Alt
A Schlawee (Sławsko, Ryc. 7)
(Sielafff 1989: 823) i Quatzow
w (Kwasow
wo) (około 1936
1
roku). Zwarty
ciąg nisskich i rozłoożystych ch
hałup w Sławsku nakry
ywają dwusspadowe
ceramicczne dachy. Pośród nicch pojawiają
ą się domy piętrowe na
akrywa-
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Ryc. 7. Sławsko, dom mieszkalny i piekarnia Mademanna, widokówka (Sielaff 1989: 823)

ne wysokimi dachami. Jeden z tych budynków wystawił piekarz Mademann, a obok na potrzeby piekarni wzniósł dom dwupiętrowy ze
spłaszczonym dachem, przypominający kamienicę czynszową. Inwentaryzacyjne zdjęcie upamiętnia fragment kuchni w sławskiej chałupie
(Ryc. 8) z piecem murowanym z cegieł i kilkoma sprzętami gospodar-
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R
Ryc.
8. Sławsko, chłopska kuchnia
k
(zbiory
y: Słupska Delegatura WKZ
Z)

skimi. W Kwasow
wie szereg domów
d
ma nie tylko dwuspadow
we cerawuosiowe wystawki.
w
W
Wilhelm
Hacckbarth,
miczne dachy, ale ponadto dw
p
ró
ównież bud
dynek gosp
podarczy
właściciiel takiej chałupy, postawił
mieszczzący na parrterze muroowaną oborę
ę, a na osza
alowanym d
deskami
piętrze magazyn (M
Michaelis 1990: 616).
urodzinne m
murowaZ poocztówek wiiadomo, że wznoszono także kilku
ne pięttrowe domy
y o uproszczonym wy
ystroju histtoryzującym
m, czego
przykła
adem jest zd
djęcie wsi Schmarsow
S
(Smardzew
wo) (Ryc. 9). Jednak
zasadniiczo o wyglą
ądzie wsi słławieńskich
h w pierwszzej połowie XX wieku decy
ydowała zab
budowa tra
adycyjna z dachami
d
cerramicznymii. Strzechy zacchowały sięę dłużej na
a budynkach
h gospodarrczych. Przy
ykładów
dostarczzają widokóówki z persp
pektywami ulic
u z: Warsszkowa z około 1906
roku, Noskowa
N
(N
Notzkow) z 1916
1
roku, Łętowa
Ł
(La
antow) i Gw
wiazdowa
(Quäsd
dow) z tegoż czasu, Ja
aniewic (Ja
annewitz) z lat międzzywojennych13 czy
c Sławska
a14. Kryta strzechą
s
sto
odoła jeszczee w 1973 rooku była
w dawn
nej zagrodziie Treichela
a w Bobrowiicach (Ryc. 10).
___________________
13
14

Wsszystkie widok
kówki ze zbiorów J. Sroki.
Ma
arburg, Herdeer-Institut, Bildarchiv, GBW
W 4/29, Schlawee A–Q.
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Ryc. 9. Smardzewo, pocztówka z 1905 roku przedstawiająca kościół i dwór, stację
kolejową oraz drogę wiejską (zbiory: J. Sroka)

Ryc. 10. Bobrowice, zagroda Treichela, zdjęcie rodzinne (Fischer, Schmidt 2000: 84)
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W okresie międzywojennym na obrzeżach wsi pojawiły się nowoczesne niewielkie domy mieszkalne budowane według zunifikowanych
projektów lub całe ich osiedla, takie jak Hohenzollerndorf (Brzeście)
między Janiewicami i Żukowem widoczne na wymienionym zdjęciu
lotniczym z 1932 roku (Granzow 1993: 190). Współistniały one z formami dawnej zabudowy, utrwalonej na fotografii chałupy Knoopów
w Marienthal (Pomiłowo) w 1936 roku (Michaelis 1990: 628). Częstotliwość występowania każdego z motywów na zdjęciach zdaje się świadczyć, że w gminie sławieńskiej dawne chałupy okazywały się wdzięczniejszymi obiektami dla fotografów niż nowe domy „bez wyrazu”.

3. Szkoły
Rozwoju sławieńskich wsi, ich bogacenia się i wzrostu znaczenia dowodziły budynki szkolne. Z tego powodu pojawiały się one bardzo często na widokówkach oraz były znane z rodzinnych i gminnych
zdjęć pamiątkowych. Szkoły początkowo mieściły się w zaadaptowanych chałupach chłopskich, a od drugiej połowy XIX wieku uzyskiwały
własne budynki. W szczegółach kształtu tych budowli wznoszonych
w zgodzie z aktualnie panującą stylistyką odzwierciedla się czas,
w którym powstały. Przedstawienia najstarszych budynków szkolnych
znane są z wydawanych na początku XX wieku kart pocztowych ze wsi
Jannewitz (Janiewice, Ryc. 11) i Lantow (Łętowo) oraz z pocztówki
z około 1913 roku z Neu Bewersdorf (Bobrowiczek). Były to długie ryglowe chałupy z odeskowanymi szczytami i dwuspadowymi ceramicznymi dachami, przypuszczalnie postawione na początku lub w pierwszej
połowie XIX wieku. Otynkowana szkoła w Neu Bewersdorf (Bobrowiczkach) miała przy ścianie szczytowej gospodarczą dobudówkę przypominającą szopę. Podobne do wymienionych budynki szkolne w Notzkow
(Noskowo) (Tabl. I: A) i Tychow (Tychowo) (Tabl. II) są murowane
z cegły, przypuszczalnie w drugiej połowie lub końcu XIX wieku, podobnie jak szkoła w Quäsdow (Gwiazdowo), wyróżniająca się odmiennym
dwukondygnacyjnym rozplanowaniem wnętrza widocznym w zaakcentowaniu i dyspozycji ściany szczytowej. Można przypuszczać, że ów
gmach był zaprojektowany jako szkoła. Szkołę w Lantow (Łętowo)
przeniesiono do nowego murowanego budynku z wystawką, wtórnie
dostosowanego do nowej funkcji jeszcze przed I wojną światową (pocztówka Freundlichen Gruß aus Lantow w zbiorach J. Sroki). Siedzibę
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Ryc. 11. Janiewice, szkoła, karta pocztowa niedatowana (zbiory: J. Sroka)

Ryc. 12. Bobrowice, szkoła, widokówka z około 1937 roku (zbiory: J. Sroka)

typową dla początku XX wieku – asymetryczną, na planie litery T,
z wejściem przy styku skrzydeł, miała szkoła Quatzow (Kwasowo) (Michaelis 1990: 158). Wyglądała ona jak połączenie dwu murowanych
chałup bogatych chłopów.
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Dzięęki współczzesnym zdjęęciom potom
mka rodzin
ny Fischeróów z Alt
Bewersd
dorf (Bobroowic) znany
y jest wyglą
ąd zarówno starej, jak i nowej
szkoły wzniesionej
w
w latach 20. XX wieku
u (Fischer, Schmidt 20
000: 147,
154). Pooczątkowo dzieci
d
uczyły
y się w rozb
budowanej chałupie
c
ma
ałorolnego chłop
pa. Potem przeniesiono
p
o je do okaza
ałego budyn
nku, który zaprojektowany został w duchu
d
wernakularyzmu
u, a więc zg
godnie z miiejscową
ą przypomiinał formą
ą oraz prop
porcjami ch
hałupę doln
nosaską.
tradycją
O nowooczesnym wyglądzie
w
deecydowały: odkryty
o
wąt
ątek ceglany
y z dekoracyjny
ym układem
m cegieł pod
d oknami i okapem, wgłębny porttyk oraz
dwukon
ndygnacyjna
a wystawka z wykuszem w szczycie. Zdjęcie tego
gmachu
u promowałoo Bobrowice na widoków
wce z około 1937
1
roku (R
Ryc. 12).
Fotoografie szkóół gminy sławieńskiej wskazują, że preferow
wano tu,
w przecciwieństwie do innych gmin, budy
ynki o tradycyjnych kszztałtach.
Nawet nowoczesna bryła szk
koły w Marrienthal (P
Pomiłowo, R
Ryc. 13),
wywodzząca się z modernisty
m
cznego nurrtu początku
u XX wieku, przypomina
a wiejski dw
wór. Jest to dom rozłożżysty, parteerowy, nakrryty wysokim dachem miieszczącym mansardy
y. Wyróżnia
a się ryzaliitem od
frontu, dużymi ok
knami i weejściem umiieszczonym
m w bocznejj osi we
wnęce. Dzięki dobrrym proporrcjom i rozczłonkowaniiu budynek ma eledu był częśściej upamięętniany.
gancki wygląd i być może z tego względ
Różne jego
j
ujęcia z ukosa, od
d strony dro
ogi, wybiera
ano jako mootyw widokóweek z lat 20.. XX wieku
u i pamiątk
kowych zdjęęć (Michaeliis 1990:
606, 618, 637; Mießner 1989: 1005).

Ryc. 13. Pomiłowoo, nowa szkoła, pocztówka niiedatowana (M
Michaelis 1990
0: 606)
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Z trradycji budoowlanych wyłamuje
w
się
ę siedziba szkoły
s
w Altt Ristow
(Rzyszcczewie) (Rycc. 14). Archiiwalne zdjęccie sprzed 1945
1
roku p
pokazuje
sześcien
nny murow
wany gmach
h nakryty wysokim
w
sp
padzistym d
dachem,
poprzed
dzony płytkiim piętrowy
ym, klasycyzującym ryzzalitem. Ak
kcentami
wyróżniiającymi bu
udynek są arkadowe wgłębne poortyki umieeszczone
w skrajnych osiach
h ryzalitu i oblicowane
o
kamiennym
k
mi kwadramii.

R
Ryc.
14. Rzyszczewo, nowa szkoła,
s
zdjęcie wykonane przzed 1945 rokieem

4. Gospo
ody i zajazzdy
Drugi obiekt ważny dla sławie
eńskich wssi i przedstawiany
równie często, jak szkoły stan
nowiły gospo
ody i zajazd
dy połączonee zwykle
ze sklepem, a w późniejszych
p
h czasach także
t
rozbu
udowane o salę taneczną wznoszoną
ą jako oddziielny budyn
nek. Znane są przede wszystn kartach pocztowych
h, bowiem icch właśkim ze zdjęć umiesszczanych na
ciciele chętnie wy
ykorzystywa
ali to med
dium w cellach reklam
mowych.
Zdjęcia upamiętniają wygląd zajazdów i ich otoczenia, rzadzieej wnętc
takżże nazwiska
a właścicielli. Gospody czy sklepy
y, podobrza, a czasem
nie jak szkoły, pocczątkowo mieściły
m
się w chłopskicch domach przystoych do tego celu. Spekttakularnym
m przykładem
m jest lokall Ottona
sowany
Moeweg
go w Marieenthal (Pom
miłowo) zna
ajdujący się około 192
25 roku
w chału
upie stojąceej w głębi dzziałki, przy
y dawnym podwórzu
p
goospodarczym. O roli budyn
nku inform
muje szyld zawieszony nad
n
daszkieem ganku. Zazzwyczaj loka
ale usługow
we zakładan
no w domacch zlokalizoowanych

Pośród pól i lasów nad środkowym biegiem Wieprzy

135

bezpośrednio przy drodze, takich jak: stojąca w zwartym ciągu zabudowy wsi chałupa E. Raddatza w Alt Warschow (Warszkowie) (Pantel
1989: 828) czy dom Richarda Schäfera w Schmarsow (Smardzewo)
(Ryc. 15; Müller 1989: 1165), w którego niewielkim wnętrzu była sala
jadalna zaopatrzona we wnękę na podwyższeniu, mogąca służyć między innymi jako podest dla kapeli. Innym tego typu przykładem jest
widok sklepu kolonialnego E. Garbego w Alt Bewersdorf (Bobrowice)
z około 1937 roku.
Przystosowanie chałup do nowego celu wiązało się z ich rozbudową, której różne formy można obserwować na widokówkach. Wznoszo-

Ryc. 15. Smardzewo, dom Richarda Schäfera, widokówka niedatowana (Müller 1989: 1165)
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Ryc. 16. Bobrowice, gospoda, widoki budynku i wnętrza sali tanecznej, pocztówka, 1910
(Fischer, Schmidt 2000: 228–229)

no bądź powiększano wystawki, powstawały niewielkie dobudówki,
boczne skrzydła lub nawet całkiem nowe okazałe budynki połączone ze
starymi. Sporo lokali mogło być budowanych od początku z przeznaczeniem do publicznego użytku przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej formy chałupy. Sklep kolonialny Paula Tresemera w Lantow
(Łętowo) na widokówce z około 1930 roku od innych chałup różni się
tylko wystawką i szyldem przy wejściu. Gościniec Augusta Wietzkego
w Alt Krakow (Stary Kraków) (Borchmann 1989: 811) czy F. Pantela
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w Quäsdow (Gwiazdowo) mają cechy stylistyki secesyjnej, ale mogły
powstać z chałup powiększonych o wystawkę. Sugerują to formy okien
w wystawkach – duże arkadowe oraz ze zdwojonym krzyżem. Malowniczą formę zajazdu Roberta Marga w Alt Bewersdorf (Bobrowice)
upamiętniły widokówki prezentujące także jego wnętrze (Fischer,
Schmidt 2000: 228–229; Ryc. 16). Ryglową chałupę powiększono o dużą mansardę z wystawką na osi, a w 1910 roku powstała sala widowiskowo-taneczna z okazałym dekoracyjnym oknem od strony drogi, wybudowana od nowa lub przerobiona z budynku gospodarczego. Zajazd
C. Sonntaga w Alt Schlawe (Sławsko) na karcie z około 1910 roku15
wygląda na dużą chałupę bogatego chłopa, murowaną w drugiej połowie XIX wieku, na co wskazują boniowania i opaski w tynku, nakrytą
naczółkowym dachem mieszczącym drugą kondygnację.
Na przełomie XIX i XX wieku budowano też nowe murowane zajazdy, nieraz piętrowe, jedno- lub dwuskrzydłowe. Widokówki dostarczają materiału świadczącego, jakie rozmaite tendencje architektoniczne panowały w omawianym czasie. Charakterystyczny budynek
łączący cechy secesji i historyzmu powstał we wsi Freetz (Wrześnica).
Gościniec Karla Wohlnicka, upamiętniony na karcie z około 1928 roku
(Ryc. 17), był tynkowany, miał obłe węgły i wygiętą linię okapu
z ozdobnym ażurowym szczytem snycerskiej roboty nad parą arkadowych okien na osi wejścia. Ten szczyt nawiązywał do obcej – alpejskiej
– tradycji ludowej. Budowniczowie większości zajazdów w omawianej
gminie zgodnie z panującą tendencją czerpali z tradycji miejscowej –
północnej. Widokówki gościńców w Lantow (Łętowo, Ryc. 18) i Quatzow (Kwasowo, Ryc. 19), odpowiednio około 1913 i 1936 roku, zajazdu
Langego w Tychow (Tychowo) z około 1910 roku – ceglane, nietynkowane, o oknach zamkniętych łukiem odcinkowym – odzwierciedlały
zasadę szczerości wobec stosowanego materiału i powrót do tradycyjnego średniowiecznego budulca przy wciąż aktualnym wpływie historyzmu. Materiały fotograficzne z Kwasowa świadczą dodatkowo
o zmianie właściciela zajazdu. Przed I wojną światową był nim W. Sielat, a w latach 30. XX wieku Wrasse. Wymieniona gospoda w Lantow
(Łętowo) przypominała okazałą chałupę dolnosaską, ale odróżniała się
kształtem oraz dyspozycją arkadowych otworów okiennych i drzwiowych nawiązujących do tendencji alpejskich. Łączyła więc dwie „modne” wówczas tradycje budowlane.
__________________
15

Zbiory J. Sroki.
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Ryc. 17.. Wrześnica, gościniec
g
Karlla Wohlnicka,, karta pocztoowa z około 1
1928 roku
(zzbiory: J. Srok
ka)

yc. 18. Łętowoo, gościniec, ka
arta pocztowa niedatowana (zbiory: J. Srooka)
Ry
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Ryc. 19. Kwasowo, zajazd W. Sielata (góra), karta pocztowa z około 1913 roku
(zbiory: J. Sroka)
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W tradycyjnym duchu z zachowaniem jednolitości stylowej wzniesiony został przez Zimmanna dom spotkań towarzyskich (Gesellschaftshaus), położony w lesie koło Alt Warschow (Warszkowo). Widokówka
z około 1910 roku (Ryc. 20) od strony fasady i ściany szczytowej przedstawia duży ryglowy dom położony w lesie, nakryty ceramicznym dachem
dwuspadowym.

Ryc. 20. Warszkowo, dom spotkań towarzyskich, pocztówka z około 1910 roku
(zbiory: J. Sroka)
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5. Kościoły w krajobrazie wsi
We wsiach kościelnych charakterystyczną budowlą wyróżniającą miejscowość i kształtującą jej prestiż był kościół. Dlatego widok
kościoła stanowił niezbędny motyw większości widokówek. Zdjęcia
budowli kościelnych i ich wnętrz wykonywali ponadto badacze zabytków,
konserwatorzy. Część tego materiału przechowywana jest w archiwach
fotograficznych Muzeum Narodowego w Szczecinie i w Słupskiej Delegaturze Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najstarsze gotyckie kościoły stanowiły obiekt zainteresowania badaczy i artystów, ale niekoniecznie zachowała się do nich bogata dokumentacja
ikonograficzna. Najobszerniejszy przekaz w postaci obrazu mają kościoły w Suckow (Żukowie), dzięki dużej liczbie przedstawień obejmujących gmach, jego wnętrze i wyposażenie, oraz w Rötzenhagen (Boleszewo), wskutek rozmaitości zdjęć: bryły i wnętrza z wyposażeniem.
Dokumentacja kościołów w Quatzow (Kwasowo) i Freetz (Wrześnica)
zawiera widoki zewnętrza i wnętrza. Dostępne widoki pozostałych
kościołów w: Alt Krakow (Starym Krakowie), Alt Schlawe (Sławsku)
i Tychow (Tychowo), wykonywane przez różnych autorów, dostarczają
informacji jednostronnych – o bryle.
L. Böttger (1892: 124–133) zajmując się, w ramach inwentaryzacji
kościołów pomorskich, gotyckim kościołem w Żukowie, pokazał jedynie
rzut: jednoprzestrzennej nawy z wieżą na planie kwadratu od zachodu
i dobudówką od południa, mieszczącą kruchtę i zakrystię, oraz zarys
barokowego prospektu organowego wraz z fragmentem balustrady
empory organowej, zdobione postaciami aniołów wplecionych w wić
akantu. Obszerną dokumentację zdjęciową zgromadziło Pommersches
Landesmuseum (Pomorskie Muzeum Krajowe) w Szczecinie około
1935 roku16. Została ona częściowo wykorzystana do ilustracji sprawozdania z opieki konserwatorskiej nad zabytkami na Pomorzu (Balke 1935: 92–95, il. 78–81), a obejmuje: widoki kościoła od strony wieży
i od strony prezbiterium, znane także z innych zdjęć i z widokówki
(Lange 1952: 1), zbliżenia górnych barokowych, drewnianych kondygnacji wieży oraz fragmentów murów. Nacisk położono na utrwalenie
zabytkowego bogatego w barokowe sprzęty wnętrza, wykonując fotografie: nawy w stronę ołtarza (Ryc. 21) i w stronę empory organowej
(Ryc. 22), zbliżenie ołtarza, organów, ambony, epitafium rodu Podewils (Ryc. 23), loży kolatorskiej (Ryc. 24), głównego wejścia do nawy od
__________________
16

MNS/AFoto/6020–6037; 6674; 2877–2878; 16750.
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Ryc. 21. Żukowo, ołtarrz główny i ch
hrzcielnica w stylu
s
barokowy
ym; zdjęcie z 1
1938 roku
(zbiory: Słu
upska Delegattura WKZ)

wewnąttrz. Udokumentowanoo pozostałe wyposażen
nie: dawny gotycki
ołtarz szafiasty
s
sp
przed i po konserwaccji, gotycką
ą figurę Chrrystusa,
haftowa
ane wypukłło antepend
dium, parę nowożytnych
n
h świecznik
ków oraz
odpis napisu
n
z dzzwonu ufun
ndowanego w 1599 rooku przez rród Masowów w Suckow (Żukowo). Ten ikonog
graficzny przekaz
p
wzb
bogacają
zdjęcia innego pocchodzenia – kościoła od południa i wnętrza z figurą
hrystusa wiiszącą obok
k ambony (Köpke 1989
9: 1223)
ukrzyżoowanego Ch
oraz słu
upska doku
umentacja konserwator
k
rska barokoowego wypoosażenia
– ołtarzza z chrzciellnicą i organ
nów z częśccią empory organowej.
o
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Ryc. 22. Żukowo, koścciół wiejski, widok
w
wnętrza w stronę emp
pory organoweej; wystrój
w stylu barokowym,
b
zd
djęcie niedatow
wane (zbiory: Muzeum Naroodowe Szczeciin, nr inw.
M
MNS/AFoto
602
22)

ka rodu von Podewils,
Ryc. 23.. Żukowo, kośściół wiejski, barokowe epiitafium członk
zdjęcie niedatowane
n
(
(zbiory:
Muzeu
um Narodowe Szczecin, nr in
nw. MNS/AFotto 6023)
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Ryc. 24. Żukowo, kościół wiejski, empora kolatorska w stylu barokowym, zdjęcie niedatowane (zbiory: Muzeum Narodowe Szczecin, nr inw. MNS/AFoto 6037)

Ryc. 25. Boleszewo, kościół wiejski, późnorenesansowa ambona, zdjęcie niedatowane
(zbiory: Muzeum Narodowe Szczecin, nr inw. MNS/AFoto 113)
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Ryc. 26. Boleszewo, barokowa chrzcielnica, zdjęcie niedatowane
(zbiory: Muzeum Narodowe Szczecin, nr inw. MNS/AFoto 14868)

Ryglowy kościół w Rötzenhagen (Boleszewo) upamiętnia widokówka przedstawiająca bryłę przed i po przebudowie przeprowadzonej
w 1916 roku (Krause 1989: 1131) oraz dwa ujęcia wnętrza: w kierunku
ołtarza i ambony oraz w stronę empory. Zachowane elementy dawnego
gotyckiego kościoła w Boleszewie: ceglaną wieżę z motywem rombów
ułożonych z glazurowanych cegieł, figurę Madonny, trybularz dokumentują rysunki L. Böttgera (1892: 73–76). Natomiast zdjęcia archiwalne informują o wyglądzie nowożytnego wyposażenia ambony (Ryc. 25)
i chrzcielnicy (Ryc. 26).
Kościół w Quatzow (Kwasowo) fotografowany był w XX wieku często. Zdjęcia kościoła na pocztówkach z 1903 roku i z około 1936 roku
oraz prywatnej fotografii z 1925 roku (Michaelis 1990: 130) wskutek
fragmentaryczności zawierają dane ogólne o planie nawy, kształcie
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wieży i okien. Dzięki inwentaryzacyjnym zdjęciom utrwalona została
forma cennego barokowego bogato zdobionego ołtarza ambonowego
wraz z przegrodą oddzielającą prezbiterium od nawy (Ryc. 27) oraz
wygląd nawy w kierunku organów wraz z fragmentem plafonu figuralnego na drewnianym podniebieniu (Ryc. 28).

Ryc. 27. Kwasowo, kościół wiejski, widok wnętrza w stronę ołtarza ambonowego, zdjęcie niedatowane (zbiory: Muzeum Narodowe Szczecin, nr inw. MNS/AFoto 14867)

Stan zachowania najmłodszego z zabytkowych kościołów w gminie
sławieńskiej, we Freetz (Wrześnica), pobudowanego w XIX wieku na
miejscu dawnego gotyckiego, w formie neoromańskiej, znany jest ze
zdjęcia z 1938 roku, ukazującego go od strony chóru (Grundau 1989:
895) oraz dwu zdjęć inwentaryzacyjnych z 1937 roku. Są to: ujęcie od
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Ryc. 28. Kwasowo. kościół wiejski, nawa w stronę empory ołtarzowej, zdjęcie niedatowane
(zbiory: Słupska Delegatura WKZ)

strony wieży wraz z fragmentem cmentarza (Ryc. 29) i widok wnętrza
w zbliżeniu w stronę absydy prezbiterialnej (Ryc. 30).
Znana dokumentacja pozostałych kościołów w Tychow (Tychowo),
Alt Krakow (Stary Kraków) i Alt Schlawe (Sławsko) dotyczy jedynie
ich zewnętrznego kształtu i nie jest zbyt szczegółowa. Nie wnosi ona
za wiele do wiedzy o wymienionych świątyniach, ponieważ one się
zachowały. Świadczy głównie o wyglądzie otoczenia kościołów w pierwszej połowie XX wieku – cmentarzach ogrodzonych typowymi murami
z kamieni polnych, żeliwnych krzyżach, bogatej zieleni.
Największym zainteresowaniem, jak się okazuje, choć dotyczącym
tylko zewnętrznego wyglądu, cieszył się gotycki kościół w otoczonej
lasami wsi Alt Krakow (Stary Kraków). Uwagę przyciągała jego malownicza ceglana wieża zwieńczona stromym dwuspadowym dachem.
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Ryc. 29. Wrześnica
a, kościół wiejsski, widok od strony
s
fasady, zdjęcie z 1937
7 roku
(zbiory: Słłupska Delega
atura WKZ)

Wielosttronną inw
wentaryzacjęę murów kościoła
k
wy
ykonał L. Böttger
(1892: 42–46),
4
rysując rzut oraz widoki od strony wieży,
w
od p
prezbiterium i od
o nawy połłudniowej z kruchtą. Na
N ostatnim z rysunków
w umieścił podzziałkę wzdłłuż węgła wieży,
w
a na tle muru postać
p
ludzzką, aby
uzmysłoowić wielkoość budowlii. Rudolf Hardow,
H
słup
pski grafik i dokumentaliista, na ry
ysunku piórrem w 1921 roku (Włłodarska, S
Sellheim
2006: kat.
k
65) utrw
walił bujną
ą ogrodową zieleń
z
wokóół kościoła z wypielęgnowa
anym żywoopłotem ota
aczającym cmentarz. Murowanee słupki
ogrodzeenia zwieńcczone piram
midkami z krzyżami
k
znane są z drzeworytu słławieńskieg
go artysty Ernsta Becckmanna z około 193
30 roku
(Beckm
mann 1930: 379).
3
Najsstarszy kościół gminy sławieńskie
ej – wzniesiiony w Tych
how (Tychowo) w XIV wiek
ku – należa
ał do jej najjcenniejszycch zabytków
w, co zoaakcentowa
ane przez umieszczenie
e jego sylweetki na obrrazkowej
stało za

Pośśród pól i lasów
w nad środkowy
ym biegiem Wiep
eprzy

149

Ryc. 30. Wrześnica, koościół wiejski, widok wnętrzza w stylu kla
asycystycznym
m w stronę
prezbiterium,, zdjęcie z 1937
7 roku (zbiory: Słupska Deleegatura WKZ)

mapie Pomorza
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op
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olfa Hardow
wa w latach
h 30. XX
wieku (Szalewska
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p
h z około 19
915 roku
2002: tabl. I: B). Na pocztówkach
(Tabl. II)
I i z okresu międzyw
wojennego (Schulz
(
198
89: 1242) prrzedstawiono bogato
b
rozcczłonkowaną
ą bryłę kośścioła od strony prezbiiterium.
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niej L. Böttg
ger (1892: 136–137) wy
ykonał rzut oraz profilee portali
– wieżoowego i w elewacji połu
udniowej ko
ościoła, o kttórego wnęttrzu napisał, żee zostało prrzebudowan
ne.
Lepiej udokum
mentowany został
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w pracy L. Bötttgera (1892: 71–73)
wie), pocho
odzący z teego samego czasu
kościół w Ristow (Rzyszczew
(WPSP 2000: 11). Opublikow
wano rzut świątyni,
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jeej widoki od
d strony
wy północneej oraz przek
krój prezbitterium. Arch
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dokumeentacja fotoograficzna teego zabytko
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a. Zawiera tylko
t
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hodu i połu
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hodu wraz z cmentarzeem otoczonym murem
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wych17. Na pocztówkach z około 1900 roku oprócz kościoła umieszczono widok plebani w Rzyszczewie – parterowy dom kryty dachem brogowym przypominający chałupę (Parpart 2006: 293–294).
Gotycki kościół w Alt Schlawe (Sławsko), trochę młodszy od omówionych, wzniesiony na początku XV wieku, traktowany był głównie
jako piękny motyw architektoniczny, na co wskazują ujęcia od stóp
wzgórza, na którym kościół stoi, od strony południowej, od południowego wschodu bądź południowego zachodu. Tak go rysowali: L. Böttger, który udokumentował też krzyżowo-żebrowe sklepienie kościoła
(1892: 117–120), Bruno Koglin (Vollack 1989: frontyspis), wzorując się
na dokumentalnym zdjęciu pochodzącym ze sprawozdawczości konserwatorskiej18 (Balke 1935: 17), a także Hardow w 1919 roku (Anonim 1988/1989: 207). Fotografowie upamiętniający kościół również
wybierali ujęcie od strony elewacji południowej (Sielaff 1989: 825).
Zdjęcia uwidaczniają pewne różnice świadczące o niedokładności inwentaryzacji L. Böttgera lub o jego próbach rekonstrukcji pierwotnej
dyspozycji południowej elewacji nawy i wieży. Ścianę wieży dzielą
u Böttgera trzy równej szerokości blendy biegnące przez całą górną kondygnację (analogiczne jak w kościele w Tychowie) (Schulz 1989: 1244),
a okna nawy wraz z okulusami ujęte są w ostrołukowe obramienia. Na
fotografiach podział elewacji wieży jest inny, a obramień brak.

6. Pałace i dwory
Na zindywidualizowany obraz poszczególnych miejscowości
istotny wpływ wywarły, oprócz kościołów, założenia dworskie obejmujące dwór lub pałac, park i zabudowania gospodarcze. Siedziby
właścicieli czy dzierżawców, podobnie jak kościoły, gospody i szkoły,
należały do motywów architektonicznych najczęściej przedstawianych na widokach gminy sławieńskiej. Bardziej reprezentacyjne w:
Quatzow (Kwasowo), Tychow (Tychowo), Ristow (Rzyszczewo) i Notzkow
(Noskowo) były tematem litografii Rudolfa Muchowa z cyklu widoków pomorskich siedzib ziemiańskich. Przedmiotem zachowanego
materiału zdjęciowego są przede wszystkim widoki dworów czy pałaców; w mniejszym zakresie informuje on o wyglądzie parków i budynków gospodarczych.

__________________
17
18

MNS/AFoto/6290; 6349; 6973–6975.
Reprodukcja nr inw. MNS/AFoto/1608.
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Najwcześniej przedstawiano i najlepiej udokumentowano dwór
w Quatzow (Kwasowo). Widoki dworu znane są z lat: około 1860, 1875,
1910, 1928, 1935, 1966, 1975. Na chromolitografii wydanej w cyklu
albumowym Dunckera (1857–1884) (okładka; Gwiazdowska 2003: 96–
97) założenie pokazano z głębi romantycznego parku. Dwór miał wówczas formę typową dla budynków tego rodzaju w okolicy. Przypominał
dużych rozmiarów chałupę chłopską. Wieloosiowy parterowy korpus
nakryty wysokim naczółkowym dachem otaczały zabudowania pomocnicze i gospodarcze ustawione po bokach prostopadle, a na tyłach dworu równolegle. Obszerna dokumentacja fotograficzno-rysunkowa została zamieszczona z opisie parafii Quatzow (Kwasowo) (Michaelis
1990: 178–193). Według niej w 1875 roku budynek przekształcono
z dworu w pałac, podwyższając go o piętro (Ryc. 31). W 1935 roku według rysunków i rzutów założenie miało parterowe skrzydła boczne
o dachach dwuspadowych i dodatkowe narożne boczne skrzydło –
neobarokowe – dwupiętrowe, nakryte dachem łamanym, nawiązujące
do formy wieży mieszkalnej. Jest ono widoczne już na zdjęciu z 1910
roku. Skrzydło, którego forma sugerowała dawne pochodzenie rodu,
miało zapewne za zadanie podnosić jego prestiż. Jednak rozkład pomieszczeń tego skrzydła wskazuje, że faktycznie pełniło ono rolę pomocniczą. Znajdowały się tu między innymi pokoje gościnne. Natomiast sale reprezentacyjne były położone w skrzydle głównym od strony

Ryc. 31. Kwasowo, dwór, fotografia z około 1875 roku (Michaelis 1990: 179)
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Ryc. 32. Kwasowo, ganek dworu, fotografia z około 1938 roku (Michaelis 1990: 183)

ogrodu i poprzedzone ryzalitem z werandą. Fasada była bardzo skromna. Oś wjazdu zaznaczono jedynie pseudoryzalitem z lekko trójkątnie
załamanym gzymsem okapowym oraz arkadowym wejściem. Sposób
przebudowy i rozbudowy dworu, wygląd pałacowych elewacji, opisy
poszczególnych pomieszczeń na rzutach parteru i piętra opowiadają
nie tylko o ich przeznaczeniu, ale wiele mówią o bieżącym funkcjonowaniu dworu, obyczajach i trybie życia mieszkańców. Dużą wagę
przywiązywano do dekoracyjnej i prestiżowej roli zieleni. W ogrodzie
była duża szklarnia (Michaelis 1990: 275). Bogaty ogród palmowy pielęgnowano wokół drewnianej ogrodowej werandy zdobionej ażurową
dekoracją snycerską (Ryc. 32), a w holu hodowano orchidee (Ryc. 33).
W ceglanych zabudowaniach inwentarskich prowadzono stadninę (Michaelis 1989: 1105). Wszystko to zostało upamiętniane na datowanych
zdjęciach. Piękno założenia po II wojnie światowej zatraciło się po
przekształceniu go w siedzibę PGR-u, o czym świadczą fotografie z lat
1966 i 1975 (Michaelis 1990: 187). Podjazd osłaniała wówczas eternitowa wiata, a gazon przed nim zamienił się w błotnisty dziedziniec
gospodarczy.
Wielostronną dokumentację fotograficzną posiada dwór w Tychow
(Tychowo). Dzięki niej znany jest wygląd starego i nowego budynku,
jego najbliższego otoczenia ogrodowego oraz budynków gospodarczych
(stodół i browaru). Dawna siedziba ziemiańska należała do grupy pięt-
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Ryc. 33. Kwasowo, kwiaty w holu dworu, fotografia z 1925 roku (Michaelis 1990: 193)

Ryc. 34. Tychowo, dwór, zdjęcie rodzinne, niedatowane (Schulz 1989: 1247, góra, lewo)

rowych dworów ryglowych (ryc. 34); nowa, murowana, wzniesiona
została jako historyzująca (Schulz 1989: 1247). Wyróżniającą cechą
elewacji stał się reprezentacyjny wgłębny portyk przesklepiony konchą, ujęty w arkadę na kolumnach poprzedzonych przez figury hala-
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bardników. Łuk zwieńczono belkowaniem z herbem. Drugim charakterystycznym akcentem symbolizującym władzę była wieżyczka schodowa umieszczona w załamaniu płytkiego bocznego ryzalitu. Przed
pałacem zaprowadzono gazon i aleję ze strzyżonymi kuliście i stożkowo krzewami. Wygląd tego piętrowego wieloosiowego gmachu wkrótce
po jego powstaniu starano się uczynić znanym szerszej publiczności za
pośrednictwem karty pocztowej (Ryc. 35), na której oprócz głównej
elewacji widać przybudowany do bocznej elewacji portyk podjazdu,
wsparty na zdwojonych kolumnach i dźwigający taras otoczony tralkową balustradą. Ciekawą formę miał murowany browar tychowski,
wybudowany na wzór klasycyzującego pałacu przypuszczalnie na początku XIX wieku.

Ryc. 35. Tychowo, pałac, pocztówka niedatowana (Schulz 1989: 1247, góra, prawo)

Zburzony później klasycystyczny pałac w Ristow (Rzyszczewo) został upamiętniony na litografii Muchowa (Ryc. 36; Unnasch 1989:
1121) i archiwalnym zdjęciu19. Ukazują one piętrowy wieloosiowy
gmach z osią zaakcentowaną płytkim portykiem opartym na zdwojonych pilastrach i zwieńczonym trójkątnym frontonem. Pałac upiększała
bujna zieleń parkowa; ganek przed portykiem, malowniczo obrośnięty winoroślą, przypominał wejście do groty. Nowe zdjęcie, wykonane
__________________
19

Marburg, Herder–Institut, Bildarchiv, nr inw. GBW 4129 Schlawe A–Q.
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Ryc. 36
6. Rzyszczewo, pałac, litogra
afia Rudolfa Muchowa,
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siada dwa tej samej wysokości skrzydła boczne zwieńczone późnorenesansowymi wolutowymi szczytami.
Tradycyjne sylwetki dworów w Lantow (Łętowo), Jannewitz (Janiewice) znane z pocztówek oraz, w wypadku siedziby rodziny Wally w Rötzzenhagen (Boleszewo), z rysunku Wilhelma Grossa20 miały kształty
tradycyjne. Ich rozłożyste bryły kryte brogowymi dachami tylko
w niewielkim stopniu różniły się od dworów XVIII-wiecznych. Widoki
prezentujące je od strony fasad dowodzą, że odmienność tych dworów
od chałup polegała na nadaniu im nowego rysu stylistycznego, wyrażającego się w kształcie okien i osi wejściowej. W Janiewicach dwór
otrzymał klasycystyczną formę dzięki smukłym proporcjom okien
i attyce z termalnym oknem nad wejściem (Ryc. 37). W Łętowie arkadowe okna i płytki piętrowy ryzalit zamknięty trójkątnym szczytem,
powtarzającym szczyt ganku, był echem rozwiązań barokowych, jednak bez zachowania właściwych proporcji mas. Gross w swym rysunku kładł nacisk na utrwalenie sztuki ogrodowej. Dwór od strony fasady poprzedzały niskie drzewka o kuliście przycinanych koronach. Ich
pnie były połączone girlandami. Zielone festony zwisały z węgła i okapu domu. Po bokach podestu wejściowego rosły dwie wierzby płaczące.
Interesujący dokument życia towarzyskiego w gminie stanowi zdjęcie dziedzińca tak zwanego Birkenschlößchen (Brzozowy Zameczek)
w Alt Warschow (Warszkowo) (Pantel 1989: 829). Rozstawiono na nim

Ryc. 37. Janiewice, dwór (góra, prawo), pocztówka niedatowana (zbiory: J. Sroka)

__________________
20

Zbiory J. Sroki.
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dla gości ogrodowe krzesła i stoły ocienione przez korony wysokich
drzew. Parterowe podłużne skrzydło przybudowane obok wejścia, przeszklone na całej długości wysokimi oknami, pełniło rolę werandy służącej spotkaniom w zimne dni.
Z założenia dworskiego w Suckow (Żukowo) jedynie fragment zabudowań gospodarczych z piętrowym budynkiem gorzelni, położony
obok pary starych kasztanów i alei lipowej, został utrwalony na pocztówkowym zdjęciu21.

7. Budynki użytkowe
Częściej niż zabudowania dworskich majątków przedmiotem
widoków gminy sławieńskiej były budynki użytkowe należące do mieszkańców wsi. Zazwyczaj przedstawiano młyny, podstawowe źródła energii niezbędnej do prowadzenia wiejskiej gospodarki. Dawne drewniane
młyny mogły być malowniczym tematem dzieła sztuki, przykładem jest
młyn wodny należący do wsi Alt Krakow (Stary Kraków), utrwalony na
rysunku piórem przez Richarda Zenkego w 1920 roku (Ryc. 38; Rosenow 1922: 77). Zenke skupił się na pokazaniu jego mechanizmu – koła
nasiębiernego. Pamiątkowe zdjęcie (Borchmann 1989: 811) ukazuje
fasadę i otoczenie tego młyna. Ryglowy, kryty brogową strzechą z dymnikiem, przypominał chałupę rolnika. Młyn Reinholda Schmidta w Bobrowicach wybudowany w latach 30. XX wieku był już murowany, piętrowy (Fischer, Schmidt 2000: 110). Jego zdjęcie i piekarni, mieszczącej
się w murowanym piętrowym budynku mieszkalnym, dumny właściciel
miejscowego sklepu kolonialnego wykorzystał na karcie pocztowej
z około 1937 roku (Ryc. 39). Inny młyn – Schmidta, napędzany silnikiem, także murowany i piętrowy, udokumentowano na rodzinnym
zdjęciu wraz ze skromnym parterowym domem mieszkalnym (Fischer,
Schmidt 2000: 96).
Wiatraki-koźlaki odgrywały coraz mniejszą rolę. Zastępowano je
wietrznymi młynami holenderskimi. Zabudowania gospodarcze z widokiem własnego murowanego młyna upamiętniła rodzina Williego
Schmidta w Alt Bewersdorf (Bobrowice) (Fischer, Schmidt 2000: 95).
Udokumentowany na fotografii został też „holender” Mademanna
w Alt Schlawe (Sławsko) (Sielaff 1989: 824).
__________________
21

Zbiory J. Sroki.
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Rzadko przedstawiano kuźnie. Dlatego wartościowe jest zdjęcie
dawnej kuźni zachowanej w Alt Bewersdorf (Bobrowice) (Fischer,
Schmidt 2000: 95). Ukazuje ono niewielki ryglowy budynek o dużych,
odcinkowo zamkniętych oknach.

8. Komunikacja
Rozwój komunikacji, podobnie jak postęp w produkcji, miał
swoje odzwierciedlenie na wizerunku wsi sławieńskich, wprowadzając
do nich nowe elementy: widoki dworców kolejowych, rzadziej samochodów i rowerów, choć przedstawienia bryczek też się pojawiają. Budynki
dworców w gminie sławieńskiej były skromne, drewniane – parterowe,
złożone z pawilonu i szopy, jak we Freetz (Wrześnicy), lub większe –
jak murowany, dwupiętrowy dworzec w Schmarsow (Smardzewo) (widokówki z około 1928 i 1915 roku; Ryc. 9). Jedną z pierwszych stacji
benzynowych założył Friedrich Pantel w Alt Warschow (Warszkowo),
wznosząc koło chałupy wiatę osłaniającą ustawiony pod nią zbiornik.
Upamiętnia ją rodzinne zdjęcie (Vollack 1986b: 265).

9. Budynki urzędów
Stosunkowo niewielka liczba przekazów ikonograficznych
z gminy sławieńskiej dotyczyła budynków o charakterze urzędowym.
Wśród nich dominują widoki leśniczówek, potwierdzając fakt, że gospodarka leśna stanowiła jedną z głównych dziedzin zatrudnienia
w gminie. Leśniczówki udokumentowane na zachowanych zdjęciach
przypominały zwykle chałupy chłopskie. Niskie ryglowe domy nakryte
dachami naczółkowymi wyróżniały się wielkością okien i wejściem
chronionym przez ganek, jak Ujatzthal (Ugacie) (Saeume 1986: 45).
Leśnictwo w Alt Krakow (Stary Kraków) mieściło się w budynku murowanym z wystawką (Borchmann 1989: 810). Natomiast książęcy
nadleśniczy w Suckow (Żukowo) urzędował w wyższym domu o cechach stylowych budownictwa południowoniemieckiego. Dom ten upamiętnia pocztówka datowana na rok 1904. Stoi on na podmurówce, ma
niskie gospodarcze pięterko i nakryty jest dwuspadowym dachem
z szerokim okapem. Szczyt domu i ganek zdobi ażurowa snycerka.
Do wyróżnionych na pocztówkach budowli należą siedziby inspektorów w Quatzow (Kwasowie) (Michaelis 1990: 29) i Lantow (Łętowo,
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Ryc. 40) – okazałe domy, z których jeden ma dwukondygnacyjną wystawkę, a drugi, piętrowy, ryzalitowe skrzydło.
Wśród zdjęć znalazło się tylko jedno przedstawienie poczty – na
widokówce z około 1913 roku z Neu Bewersdorf (Bobrowiczki) (Ryc. 41).
Być może poczta wraz ze szkołą w tej małej wsi należały do jedynych
budynków, którymi mieszkańcy mogli się szczycić. Ulokowana była
w chałupie z dwuspadowym dachem. Zwraca uwagę sposób, w jaki
zaadaptowano dom do pełnienia urzędowej roli. W dolnej partii fasady
wymalowano fugi między cegłami i uskoki muru, tworząc rodzaj cokołu. Górną część muru otynkowano i pomalowano na biało, wskutek
czego pasy oddzielające okna przypominają pilastry. Tym samym nadano chałupie rys budowli stylowej – klasycystycznej.
Do wyjątków w omawianej gminie wydaje się należeć również zdjęcie pomnika wojennego w Alt Warschow (Warszkowo), uwiecznionego
na pocztówce z lat 20. XX wieku przypuszczalnie krótko po jego wzniesieniu.

10. Mieszkańcy
Ikonografia gminy sławieńskiej jest bardzo bogata w informacje
o mieszkańcach. Chętnie fotografowali się oni przed domami, gospodami, szkołami czy urzędami, na ulicach. Powstawały zdjęcia okazjonalne, związane z uroczystościami rodzinnymi czy świętami. Robiono
portrety zbiorowe poszczególnych grup – uczniów, sportowców, członków stowarzyszeń. Znane są też portrety pojedynczych osób czy rodzin: chłopów, rzemieślników, urzędników, właścicieli dóbr. Dzięki
tym zdjęciom wiadomo, jak wyglądał strój codzienny i świąteczny obu
płci, jak się ubierano w zależności od wieku, zawodu, pozycji społecznej, jak zmieniały się niektóre z ubiorów w ciągu kilku dziesięcioleci
od końca XIX wieku po lata 40. XX wieku, a także jakie były fryzury
czy zarost. Zdjęcia mówią wiele o zwyczajach społecznych wyrażanych
przez miejsce ustawienia, pozy i wzajemne relacje przestrzenne fotografowanych, przedmioty, z którymi są pokazani. Do ciekawych przekazów należą na przykład zdjęcia właścicieli i obsługi lokalu Zimmanna w Alt Warschow (Warszkowo) (Ryc. 20) w ubiorach z początku XX
wieku. Właścicielka nosi skromną suknię, przełożona obsługi zapaskę,
a grupa służących, od małych dziewczynek po młode kobiety, ma białe
fartuchy różniące się krojem w zależności od wieku. Na zdjęciu gospody Sielata w Quatzow (Kwasowo) z około 1913 roku (Ryc. 19) przed
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fasadą sportretowano klasę męską w modnych wówczas strojach marynarskich kilku krojów. Obok domu i w oknach widać osoby z obsługi.
Na fotografii ogródka tej gospody goście w różnym wieku pozują przy
stołach.
Zestawienie wykonanych na początku XX wieku zdjęć rodzin Gehrtke i Treichel z Alt Bewersdorf (Bobrowice) ze zdjęciami z lat 30. XX
wieku Ericha Treichela i rodziny Brose z tej samej miejscowości (Ryc. 42,
43; Fischer, Schmidt 2000: 107, 82, 103) pozwala obserwować zmiany,
jakie nastąpiły w stroju domowym, ale też w sposobie zachowania się
podczas pozowania do zdjęcia. Długie suknie, pełne powagi sztywne
pozy ustąpiły strojom swobodnym, sukienkom do kolan, szytym z lekkich materiałów, a portretowani nie wstydzą się wyrazić swych emocji.
Na początku wieku kobiety i mężczyźni ustawiali się w osobnych grupach, przy czym mężczyźni z atrybutami swej pracy, piłą czy zaprzęgiem z pługiem. Stroje robocze obu płci w 1933 roku pokazuje pamiątkowa fotografia zbioru ziemniaków na polu rodziny Brose z Bobrowic
(Fischer, Schmidt 2000: 103). Zdjęcie to jest jednocześnie świadectwem o wymowie społecznej. Mimika twarzy i gesty portretowanych
prezentujących swoje narzędzia pracy mówią o ich samoświadomości:
pewności siebie, pogodzie ducha, zadowoleniu oraz dumie z własnego
losu, być może podbudowanej szerzonymi wówczas ideałami. Podobnie
prezentują się pozujący do zdjęcia podczas sianokosów mieszkańcy

Ryc. 42. Bobrowice, portret rodziny Augusta Gehrke z lat około 1916–1918, archiwalne zdjęcie rodzinne (Fischer, Schmidt 2000: 107)
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Ryc. 44. Pomiłowo, portret rodziny Knoop z 1936 roku, archiwalne zdjęcie rodzinne
(Michaelis 1990: 628)

(Janiewice) (Krause 1989: 930). Ich galowe stroje wyglądają inaczej
niż świąteczny garnitur z krawatem zakładany przez kowala Karla
Fischera z Alt Bewersdorf (Bobrowice) (Fischer, Schmidt 2000: 60)
w tym samym czasie, czyli w latach 30. XX wieku.
Do typowych zdjęć pamiątkowych wyróżniających się charakterystycznym ustawieniem pozujących członków rodziny i gości należały zdjęcia ślubne. Ich przykładem jest pamiątka z wesela chłopskiego Maxa
Kuhla w Rötzenhagen (Boleszewo) w 1937 roku (Krause 1989: 1127).
Grupy uczniów do pamiątkowego zdjęcia ustawiały się zazwyczaj przed
szkołą, jak w Quäsdow (Gwiazdowo) czy Marienthal (Pomiłowo), lub tworzyły kilkurzędowe grupy z nauczycielami stojącymi z boku. W ten tradycyjny sposób sportretowano uczniów ze szkoły w Alt Krakow (Stary Kraków) w 1935 roku (Borchmann 1989: 808). Ze wsi Boleszewo zachowały
się portrety nauczycieli i zarazem kantorów czynnych w XIX wieku: Petera Bolda (uczącego w latach od około 1845 do 1884) i Alberta Beltera (na
stanowisku w latach 1884–1924) z żoną (Krause 1989: 1127).
Podobnie jak uczniów do fotografii w kilku rzędach rozmieszczano
członków związków. Portret Związku Śpiewaczego w Alt Schlawe
(Sławsko) z przełomu roku 1920 i 1921 (Sielaff 1989: 823) stanowi
wariant ustawienia, w którym osoba najważniejsza – dyrygent – siedzi
na przedzie, a malowniczości dodają postaci leżące ukosem na pierwszym planie. Śpiewaczki i śpiewacy tworzą odrębne rzędy. Zdjęcie dokumentuje krój strojów galowych tego czasu.
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Mew (Ryc. 45; Borchmann 1989: 811). Miejscowa społeczność w przebraniach prezentuje niesione wysoko plecione ze zboża, kwiatów oraz
szarf wieńce, palmy i kołpaki.

11. Natura
Krajobraz naturalny gminy sławieńskiej znany jest z niewielkiej liczby przekazów obrazowych. Pejzażom gminy sławieńskiej poświęcał swoje dzieła Otto Kuske (por. Winter b.r.: 28–35), Rudolf Muchow i inni artyści. Były także fotografowane przez wrażliwych na
uroki rodzimej natury mieszkańców (Vollack 1986a: 6; Saeume 1986:
41–43). Tematem obrazów i grafik są rozległe równinne lub lekko pofalowane przestrzenie otoczone przez lasy, pokryte polami, łąkami lub
taflami jezior, przecięte przez rzeki bądź piaszczyste drogi. Jeden
z tych pejzaży – „Widok łąk nad Wieprzą w stronę Sławna” – Muchow
opracował w technice litograficznej (Michaelis i in. 1986: X).

Ryc. 46. L. Kämmerer, „Dęby w Podlaskach”, akwarela, 1913 rok (Kämmerer 1952: 2)
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Poszczególne miejscowości łączyły stare aleje. Dębowa aleja prowadząca do Hästerkaten (Podlaski na północ od Warszkowa) była tematem akwareli Leo Kämmerera w 1913 roku (Ryc. 46; Kämmerer
1952: 2). Anonimowa fotografia upamiętnia wysadzoną lipami i kasztanami aleję w dobrach w Quatzow (Kwasowo) (Saeume 1986: 45).
Zdjęcie rybaków pracujących przy brzegu Lantowsee (Jezioro Łętowskie) z pocztówki z około 1930 roku (Ryc. 47) ukazuje płaski brzeg jeziora zagospodarowany jako łąka, a dalej, poprzez pnie młodych brzóz,
rozległą taflę wody ograniczoną na horyzoncie przez pasmo lasów.

Ryc. 47. Rybacy nad Jeziorem Łętowskim, widokówka z około 1930 roku
(zbiory: J. Sroka)

Zakończenie
Znane źródła kartograficzne i ikonograficzne szeroko przedstawiają gminę wiejską Sławno z perspektywy kilku dziesięcioleci,
podczas których ulegała ona istotnym zmianom związanym z cezurami
cywilizacyjnymi, jakimi były wojny. Widać, że gmina długo zachowała
swoje dawne oblicze. Dalej ciężko pracowano na łąkach przy zbiorze
siana i polach przy uprawie ziemniaków oraz zboża, a w stawach
i jeziorach łowiono ryby. W niewielkim stopniu zmieniała się jej zabu-

168

Ewa Gwiazdowska

dowa. Ryglowe konstrukcje domów wypierane były przez ściany murowane, strzechy zastępowano dachówkami, ale formy i proporcje starano
się zachować. Postęp widoczny jest w budowlach służących do produkcji
i w zabudowie usługowej. Na miejsce młynów wodnych wprowadzano
motorowe, zamiast drewnianych wiatraków-koźlaków pojawiły się murowane holendry, przybywało wiejskich sklepów z obcymi towarami,
tak zwanych sklepów kolonialnych. Zmieniał się wygląd sylwetki
ludzkiej, jej zachowanie i status. Kobiece spódnice uległy skróceniu,
nabrały swobody. Dzieci powszechnie uczęszczały do szkoły. Pielęgnowano miejscowe zwyczaje i rozwijało się życie kulturalne, czego wyrazem
była rozbudowa gospód i zajazdów, budowa sal taneczno-teatralnych,
powstawanie i działalność stowarzyszeń. Intensyfikacja kontaktów ze
światem, możliwa dzięki łatwiejszej komunikacji kolejowej i drogowej
oraz poczcie, przyczyniała się do kształtowania poczucia tożsamości
i odrębności lokalnej, a to z kolei budziło potrzebę zachowania w pamięci siebie i swojego otoczenia. Dzięki temu tworzono i gromadzono
materiał obrazowy odzwierciedlający byt gminy i jej mieszkańców,
materiał, który obecnie stanowi cenne historyczne źródło do poznania
gminy.

Bibliografia
ANONIM 1988/1989. Wir gedenken der Toten. Eingesandt: Gerhard Toepper, Aus der
Heimat Rügenwalde (Pommern), 1988/89: 207.
BALKE F. 1935. Pommerche Denkmalpflege 1931–1935, 31. Bericht erstattet vom Provinzialkonserwator. Stettin: Provinzialverband.
BECKMANN E. 1930. Kirsche in Alt Krakow, Heimat Beilage [Sonderbeilage der Schlawer Zeitung], 47(September): 379.
BORCHMANN G. 1989. Alt Krakow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, 806–811.
BÖTTGER L. 1892. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Köslin, Bd. I,
H. III: Kreis Schlawe, Stettin: Commissions-Verlag von Léon Saunier’s Buchhandlung.
DUBBERKE R. 1989. Coccejendorf, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, 864–867.
DUNCKER A. 1857–1884. Die Ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der
Ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Haus-, Fideicommis- und schatull-Gütern in Naturgetreuen, Künstlerisch Ausgeführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text, Berlin.

Pośród pól i lasów nad środkowym biegiem Wieprzy

169

ELLWART J. (oprac.) 2002. Powiat sławieński. Mapa turystyczna, 1 : 100 000, Gdynia:
Wydawnictwo „Region”.
FISCHER H., SCHMIDT F. (red.) 2000. Chronik von Altbewersdorf. Kreis SchlaweOstpommern. Weimar: Helmut Fischer, Fritz Schmidt.
GILLY D. 1789. Karte des Königl. Preuss. Herzogthums Vor- und Hinter Pommern,
Berlin: Simon Schropp & Comp.
GOSCH H. 1925. Alte Sitten und Gebräuche in Alt Schlawe um die Mitte des 19. Jahrhunderts, Unser Pommerland 10(5): 185–192.
GRANZOW K. (red.) 1993. Pommern in 1440 Bildern. Überarbeitete Neuauflage, Leer:
Verlag Gerhard Rautenberg.
GRUNDAU G. 1989. Freetz, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 893–895.
GWIAZDOWSKA E. 2003. Obraz dworów Ziemi Sławieńskiej w albumie Alexandra
Dunckera (1860–1865), [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. II, (red.)
W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”, 83–106.
KÄMMERER L. 1952. Eichen im Hästerkathen, Ut Schloag 26: 2.
KLEIST V. E. 1986. Zur Geschichte des Kirchenkreises Schlawe, [w:] Der Kreis Schlawe.
Ein pommersches Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und
Landgemeinden von Manfred Vollack, 322–326.
KÖPKE E. 1989. Suckow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. II,
(red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack,
1219–1226.
KRAUSE C. 2006. Die Pfälzer Kolonisation im Allgemeinen sowie die Pfälzer Kolonistendörfer Wilhelmine (Wilkowice) und Coccejendorf (Radosław Sławieński) und
deren archivische Überlieferung im Geheimen Staatarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. V: Studia nad
dziejami wsi, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”,
327–365.
KRAUSE M. 1989. Rötzenhagen, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1123–1135.
LAMUS 2006. XXIII aukcja książek i grafiki, Warszawa 25 listopada 2006, Warszawa:
LAMUS Antykwariaty Warszawskie.
LANGE G. 1952. Ahnen- und Sippenforschung im Stadtarchiv Schlawe, Ut Schloag 25: 1.
LUBINUS E. 1618. Nova Illustrissimi Principatus Pomeraniae Descriptio Cum adiuncta
Principum Genealogia et Principum veris et potiorum Urbium imaginibus Nobilium Insignibus, Amsterdam [reprint: 2000 – Szczecin: Archiwum Państwowe
w Szczecinie].
MAEHDE J. 1989. Quäsdow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1099–1102.
MEIßNER H. 1989. Marienthal, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1004–1007.
MICHAELIS V. E.H. 1986. Die Forstwirtschaft im Kreis Schlawe, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und
Landgemeinden von Manfred Vollack, 119–151.

170

Ewa Gwiazdowska

MICHAELIS V. E.H. 1989. Quatzow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, 1103–1107.
MICHAELIS V. E.H. 1990. Kirchspiel Quatzow Kreis Schlawe in Pommern, Siegen: Heimatkreisschuß Schlawe, Selbstverlag Herder Institut Siegerland.
MICHAELIS V. E.H., STÜWE P., MÜLLER R., WOCKENFUSS G., HÜGELSCHÄFFER K., WUSSOW E., SCHMIDT E., GOSCH S., HAVEMANN J., KÜHNEL H., POMMERENING B.,
SCHÜNEMANN F. 1986. Geleitwort des Heimatkreisausschusses Schlawe, [w:] Der
Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die
Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, IX–X.
MÜLLER R. 1989. Schmarsow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1163–1166.
PANTEL K. 1989. Alt Warschow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 826–830.
PARPART U.C. 2006. Von der Schwalm nach Ristow: auf Spurensuche und Spurensicherung, [w:] Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. V: Studia nad dziejami wsi,
(red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”, 285–305.
QUER G. 1986. Dietrich Bonhoeffer und die theologische Kandidatenausbildung der
Bekennenden Kirche in Hinterpommern, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches
Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von
Manfred Vollack, 336–341.
ROSENOW K. 1922. Sagen des Kreis Schlawe mit Zeichnungen von Lehrer Richard
Zenke. Rügenwalde: Druck und Verlag von Albert Mewes.
SAEUME G. 1986. Ein pommerscher Hochsommertag geht zur Neige, [w:] Der Kreis
Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die
Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, 41–46.
SCHMETTAU F.W.C. 1780. Schmettausche Karten von Pommern, [w:] Historischer Atlas
von Pommern, (red.) H. Hinkel. Köln–Wien: Böhlau.
SCHULZ P. 1989. Tychow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1238–1248.
SEUTTER A.C. 1758. Ducatus Pomeraniae Citrioris et Ulterioris Principatus, Comitatibus Urbibus Suis Definitae Nova et Ampla Descriptio Geographica Aere,
Augsburg.
SIELAFF O. 1989. Alt Schlawe, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 821–826.
STELMACH M. 1998. Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach.
Collection Niewodniczański (Bitburg), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”.
STELMACH M. 2000. Eilhardus Lubinus i jego Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego,
Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”.
SZALEWSKA E. 2002. Projekt „Kraina w Kratę” jako czynnik rozwoju gminy Sławno,
[w:] De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi

Pośród pól i lasów nad środkowym biegiem Wieprzy

171

Sławieńskiej, (red.) W. Rączkowski, J. Sroka. Sławno: Fundacja „Dziedzictwo”,
Sławieński Dom Kultury, 39–54.
UNNASCH L. 1989. Ristow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1119–1122.
VILBRANDT U. 1989. Notzkow, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch,
Bd. II, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von Manfred
Vollack, 1058–1062.
VOLLACK M. 1986a. Der Kreis Schlawe – Eine Einführung in Land und Leute, [w:] Der
Kreis Schlawe. Ein pommersches Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die
Städte und Landgemeinden von Manfred Vollack, 3–8.
VOLLACK M. 1986b. Das Verkehrswesen, [w:] Der Kreis Schlawe. Ein pommersches
Heimatbuch, Bd. I, (red.) M. Vollack. Husum: Die Städte und Landgemeinden von
Manfred Vollack, 261–273.
WINTER H. [2006]. Otto Kuske. Ein pommerscher Maler 1886–1945. Bonn: Siering KG.
WŁODARSKA G., SELLHEIM I. 2006. Słupsk i Pomorze w rysunku i grafice Rudolfa Hardowa. Rudolf Hardow und Hinterpommern in seinen Zeichnungen, Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego.
WITT W. 1989. Pommern in Karten und Atlanten früher und heute. Ein Beitrag zur
pommersche Landeskunde. Teil 2, Pommern. Kunst, Geschichte, Volkstum 27(4):
16–28.
WPSP 2000. Powiat sławieński, (oprac.) Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
w Sławnie. Sławno: Wydawnictwo „MDR-Plus”.

Die mittlere Wipper zwischen Feldern und Wäldern.
Die Landgemeinde Slawno/Schlawe auf alten
Landkarten und Ansichten
Zusammenfassung
Die frühere natürliche Landschaft der Schlawer Gemeinde wurde in
kartografischen und ikonografischen Quellen festgehalten, hauptsächlich im
17. bis 20. Jh. Das Bild der Gemeinde und ihre Veränderungen in der Neuzeit
kann man aus den Karten des 17. Jh. gut ersehen: Die Große Karte Pommerns von E. Lubinus in der Skala 1 : 234 000; zwei Landkarten stammen
aus dem 18.Jh.: Die handgezeichnete von F.W. Carl Schmettau, ca. 1780 in
der Skala 1 : 50 000 und die des Preußischen Pommerns von D. Gilly, ca.
1789. Für das 19.Jh. wichtig sind: Die Königliche Preußische Landesaufnahme Kreis Schlawe, Reg. Bez. Köslin 1889, 1891, 1895 in der Skala 1 : 25 000,
die Reichskarte Kreis Schlawe, Verlag des Reichsamtes für Landesaufnahme,
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Berlin 1940 in der Skala 1 : 100 000 und die PHARUS-Karte des Kreises
Schlawe, Buchdruckerei Schlawer Zeitung, in der Skala 1 : 125 000.
Ikonografische Quellen in der Art des Herrenhauses in Quatzow, 1860,
sind erst ab Ende des 19. Jh. bis in die 40-er Jahre des 20.Jh. bekannt. Meistens sind es Ansichtskarten, Fotos oder Zeichnungen, angefertigt von Kunsthistorikern, Ethnographen oder Familienangehörigen. Sie stellen größtenteils
architektonische Objekte, wie Schlösser, Kirchen, dar. Fast keine erkennbare
Landschaften. Bekannte kartografische und ikonografische Quellen der
Landgemeinde Schlawe zeigen z.B. die zivilisatorischen Veränderungen der
Landschaft, bedingt u. a. durch Kriege und Industrialisierung: Fachwerkbauten ersetzt durch Mauern, Strohdächer durch Schindeldächer, wobei man
jedoch Formen, Gestalten und Proportionen nach Möglichkeit beibehielt.
Immer öfter baute man neue andere Produktionsgebäude, anstatt Wassermühlen z.B. Holländer oder mit Motoren angetriebene Mühlen, neue sog.
Kolonialwarengeschäfte usw. Sogar die Veränderung des Menschen ersieht
man aus den Materialien: Kürzere Kleider der Frauen, anders gekleidete
Schulkinder, Änderung des gesellschaftlichen Lebens. Durch Eisenbahn –
und Straßenbau wurde der Kontakt zur Außenwelt besser. Trotzdem sammelte man alles, was die Eigentümlichkeit der Gemeinde betraf. Heute sind
dies wertvolle historische Quellen, die uns die Entwicklung der Gemeinde in
den letzten Jahrhunderten näher bringen.
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Typologia wiejskich układów
przestrzennych w gminie Sławno
MARIA WITEK* (Szczecin), WALDEMAR WITEK** (Szczecin)

Wprowadzenie
Artykuł jest próbą systematyzacji historycznych układów przestrzennych zachowanych na obszarze obecnej gminy Sławno (Ryc. 1),
z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-własnościowych, topograficznych i kulturowych. Dokonano również waloryzacji zespołów
ruralistycznych, stanowiących swoistą spuściznę kulturową, wartą zachowania i ochrony w ramach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (Walasek, Witek 2003).
Układy ruralistyczne, częstokroć o średniowiecznej metryce, są najtrwalszym i niekiedy jedynym świadectwem materialnego przekazu kulturowego. Formy rozplanowania wsi, w tym z historycznymi nawarstwieniami, odzwierciedlają pierwotny ład przestrzenny, oparty na
zrównoważonej kompozycji elementów kubaturowych i krajobrazowych
(naturalnych). Na przestrzeni wieków można zaobserwować liczne przekształcenia struktury i typów zabudowy, które wynikały z ogólnych
zmian gospodarczych, cywilizacyjnych czy technicznych (technologicznych). Założenia przestrzenne w większości zachowywały pierwotne
kompozycje, kształty siedlisk, układy komunikacyjne oraz podziały
i układy gruntów. Dopiero czasy najnowsze przyniosły w tej materii liczne przekształcenia wynikające zasadniczo ze zmiany tradycyjnej struktury gospodarki wiejskiej i stopniowego odchodzenia od rolnictwa.
Cechą charakterystyczną sieci osadnictwa wiejskiego – w porównaniu z układami urbanistycznymi – jest znacznie większe zróżnico__________________
*
**

Biuro Dokumentacji Zabytków.
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
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Ryc. 1. Fragment mapy Pomorza D. Gilly’ego z 1789 roku z granicą obecnej gminy Sławno

wanie form i kompozycji przestrzennych. Układy ruralistyczne zostały zdeterminowane przez uwarunkowania historyczne, topograficzne
i własnościowo-gospodarcze. Większość wsi na obszarze obecnej gminy
Sławno powstało w średniowieczu; stanowiły wówczas własność rycerską. Wsie zakładano w sąsiedztwie dawnych grodzisk oraz na suro-

Typologia wiejskich układów przestrzennych w gminie Sławno

175

wym korzeniu (na karczunku), w ramach planowej kolonizacji na prawie niemieckim. Osiedla wytyczano wzdłuż dolin, w sąsiedztwie rzek
lub zbiorników wodnych, a także w osi historycznych traktów. Wielkość wsi, liczba gospodarstw oraz charakter rozplanowania były ściśle
związane ze strukturą własności wynikającą z nadania ziemi.
Analizując układy ruralistyczne na obszarze gminy Sławno, można
zaobserwować wpływ licznych procesów historycznych na współczesny
obraz przestrzenny wsi sławieńskich, tak pod względem ich struktury, jak i zabudowy (Soja 2001: 190). Regularne średniowieczne układy
przestrzenne zostały częściowo przekształcone w XVII i XVIII wieku,
tj. w okresie odbudowy po wojnach, a także w wyniku rozwoju gospodarki folwarcznej. Powstanie nowych wsi i osad wiązało się z XVIII-wieczną kolonizacją fryderycjańską, XIX-wiecznymi reformami agrarnymi oraz XX-wieczną akcją osadniczą na terenach rozparcelowanych
majątków.
Charakterystyka osadnictwa wiejskiego wiąże się również z klasyfikacją i typologią układów przestrzennych. Zróżnicowane nazewnictwo układów przestrzennych wynika z zastosowanych kryteriów i metod badawczych. W niniejszym artykule posłużono się klasyfikacjami
typu opisowego, opierając się na kryteriach fizjonomicznych i historyczno-genetycznych1. Analizując przekształcenia i nawarstwienia form
przestrzennych, posiłkowano się też klasyfikacjami wsi typu planistycznego (np. Chilczuk 1970; Bogdanowski 1994).
Podstawą artykułu było szczegółowe rozpoznanie terenowe2 oraz
analiza przekazów kartograficznych3 i ikonograficznych4, a także literatura przedmiotu dotycząca badanego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem monografii regionalnych (m.in.: Łysiak 2002; Rączkowski, Sro__________________

Teoretyczne podstawy klasyfikacji form osadnictwa zostały sformułowane m.in.
przez: A. Meitzen (1895), B. Zaborskiego (1927) i J. Bursztę (1958).
2 W 2003 roku prowadzono inwentaryzację układów przestrzennych na potrzeby
Studium krajobrazu kulturowego (Walasek, Witek 2003), a w 2007 roku zweryfikowano w terenie wybrane zespoły ruralistyczne.
3 Analizę kartograficzną do wszystkich wsi gminy Sławno oparto na mapach topograficznych powiatu sławieńskiego z lat: 1836–1937 [Urmesstischblätter (Topographische Karten) 1836–1837, Staatsbibliothek Berlin, syg. 729]; 1934–1935 [Topographische Karte 1 : 25 000 (Messtischblat) – Nr 1565: Grupenhagen, Nr 1566: Pesst, Nr 1665:
Karwitz, Nr 1666: Schlawe], Berlin 1934–1935. Posiłkowano się również mapami Schmettaua (1780) i D. Gilly’ego (1789).
4 Zdjęcia lotnicze wsi gminy Sławno wykonane w lipcu 2007 roku przez W. Rączkowskiego w ramach projektu European Landscapes: Past, Present & Future (www.muzarp.
poznan.pl/EuLandscapes/).
1
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ka 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; Vollack 1986; 1989). Analizę układów
przestrzennych gminy Sławno przedstawiono w porządku chronologicznym, tj. od średniowiecza do XX wieku, z opisem charakterystycznych przykładów przyjętej typologii i klasyfikacji.

1. Wsie średniowieczne
Średniowieczne feudalne dzieje Ziemi Sławieńskiej są niezwykle ciekawe i burzliwe. Na pierwszą ćwierć XII wieku jest datowany
przypuszczalny początek dynastii sławieńskiej, która uznała zwierzchnictwo księcia polskiego i przyjęła chrześcijaństwo z rąk duchowieństwa wielkopolskiego. W 1185 roku książę sławieński Racibor I sprowadził joannitów, którzy otrzymali siedzibę w grodzie w Sławnie (obecnie Sławsko). W XIII wieku Ziemia Sławieńska wielokrotnie zmieniała
swoją przynależność i uznawała zewnętrzne zwierzchnictwo: duńskie,
księstwa zachodniopomorskiego, księstwa gdańskiego, książąt rugijskich oraz margrabiów brandenburskich. Terytorium to stanowiło
również pogranicze między Pomorzem Zachodnim i Wschodnim, gdzie
ścierała się kultura słowiańska i germańska (np. Spors 1973). Powyższe uwarunkowania miały swoje odzwierciedlenie w procesie osadnictwa, na tych ziemiach przebiegającym w sposób chaotyczny i będącym częstokroć wynikiem rywalizacji władców pomorskich (Nowak
2007: 173).
Na badanym obszarze obecnej gminy Sławno suwereni nadawali
ziemie zakonowi joannitów ze Sławna oraz zaufanym rodom rycerskim, tak miejscowym, jak i napływowym – choć ci drudzy często porzucali nowo pozyskane dobra w obliczu zmian politycznych. Najwcześniejsze wzmianki o wsiach tego regionu pochodzą z końca XII wieku
(Sławsko/Alt Schlawe – 1185 rok) i pierwszej połowy XIII wieku (1230
rok – Stary Kraków/Alt Krakow, Tychowo/Wendische Tychow). Źródła
z tego okresu wymieniały jedynie informacje o nadaniach ziemi i formie własności.
Od drugiej połowy XIII wieku można mówić o planowym osadnictwie
związanym z kolonizacją na prawie niemieckim zarówno istniejących
wsi, jak i nowo zakładanych. Nowe wsie były w dużej części zasiedlane
przez kolonistów z północnych i zachodnich regionów Niemiec, którzy
wnosili nowe elementy do życia gospodarczego i kulturowego. W wielu
przypadkach proces reorganizacji wsi przebiegał wolniej i przybierał
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odmienne formy w porównaniu z innymi regionami Pomorza (Piskorski 2005: 152).
Na przełomie XIII/XIV wieku wzmiankowane były w źródłach pisanych następujące wsie w okolicach Sławna: Bobrowice (Alt Beversdor), Janiewice (Jannewitz), Kwasowo (Quatzow), Noskowo (Notzkow),
Rzyszczewo (Ristow), Sławsko, Stary Kraków, Tychowo, Warszkowo
(Alt Warschow) i Żukowo (Suckow). W tym czasie dawne wsie joannickie zostały przejęte przez miasto Sławno (Warszkowo), rody rycerskie
(np. Kwasowo, Rzyszczewo) lub zostały włączone do domeny darłowskiej (Stary Kraków). Spośród rodów rycerskich władających ziemią
na tym obszarze zasadźcami byli przedstawiciele rodzin: von Natzmer,
von Bonin, von Massow, von Kleist, von Zitzewitz. Niekiedy wsie pozostawały ich własnością przez kilkaset lat.
Średniowieczne osadnictwo na prawie niemieckim przyniosło daleko idące przeobrażenia krajobrazu i życia wiejskiego. Wprowadzono
trójpolowy system uprawy ziemi z podziałem na niwy oraz upowszechniono nowe techniki i narzędzia rolnicze, które przyczyniły się
do powiększenia powierzchni ziemi uprawnej. System społeczno-gospodarczy został oparty na zasadzie wolności osobistej osadników i dziedziczenia ziemi, z prawem do użytkowania wspólnych części gruntów,
oraz na czynszu gruntowym (rencie pieniężnej). Zmiany te były na tyle
trwałe, że wiele z nich przetrwało do XX wieku, czego dowodem są
między innymi zachowane układy przestrzenne z szachownicowym
układem pól oraz struktura własności (np. Drzazga 2007: 238).

1.1. Wsie placowe
Wsie placowe były charakterystycznym elementem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Pomorzu i stanowiły optymalny model osady rolniczej o charakterze obronnym. Dominowały okolnice
i niewielkie owalnice związane z ludnością słowiańską. Proces kształtowania się dużych wsi placowych, a w szczególności dużych owalnic,
łączony jest z osadnictwem na prawie niemieckim oraz zmianą sposobu gospodarowania z zastosowaniem trójpolówki.
Na obszarze obecnej gminy Sławno 15 wsi ma metrykę średniowieczną, z czego większość układów przestrzennych charakteryzowało
się kompozycją placową. Z tej liczby tylko dwie wsie chłopskie, historycznie związane z domeną darłowską, zachowały pierwotne założenia
placowe w formie: owalnicy – Sławsko lub wsi zaułkowej (sakowej) –
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Układ przestrzenny (Ryc. 3) ewoluował w sposób liniowy w osi historycznego założenia, tj. wzdłuż głównej drogi. Po obu stronach pierwotnej owalnicy zabudowa wsi miała formę zwartej ulicówki, przy
czym w części północno-wschodniej zagrody lokowano w rozwidleniu
dwóch dróg. Struktura zabudowy odzwierciedlała XIX-wieczne podziały własnościowe, z dużą liczbą małych gospodarstw chłopskich i rzemieślniczych (usługowych).

Ryc. 3. Sławsko na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

Obecnie wieś ma zwartą kompozycję przestrzenną w formie wydłużonej owalnicy rozplanowanej na odcinku około 1,5 km z czytelnym
nawsiem. Zespół ruralistyczny zachował wszystkie elementy historycznej struktury przestrzennej z gotyckim (zabytkowym) kościołem
oraz XIX-wieczną zabudową zagrodową, z licznymi budynkami wzniesionym w konstrukcji ryglowej.
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1.1.2. Wieś zaułkowa (sakowa) – Bobrowice
Średniowieczna metryka wsi oraz warunki topograficzne wskazują, że Bobrowice mogły mieć układ okolnicowy, typowy dla wsi słowiańskich. W XIV wieku wieś liczyła 80 włók wendyjskich6 i stanowiła
własność miasta Sławna (Burow 1989: 798). Ówczesny obszar gruntów
należących do Bobrowic świadczy o tym, że musiała to być duża wieś
placowa rozplanowana w sąsiedztwie traktu do Sławna. Nieckowate
ukształtowanie terenu z ciekami wodnymi i lasem oraz układ komunikacyjny wyznaczały – w sposób naturalny – określony typ kompozycji przestrzennej.
Według mapy z końca XVIII wieku Bobrowice miały formę klasycznego założenia zaułkowego o kształcie zbliżonym do odwróconego
worka („saka”) rozplanowanego poprzecznie do traktu komunikacyjnego w kierunku Sławna. Kompozycję przestrzenną wyznaczały dwie
szeroko rozsunięte pierzeje o nieregularnej linii, połączone w części
północnej. Zabudowę stanowiły trzybudynkowe, typologicznie jednorodne zagrody chłopskie, rozplanowane w kształcie podkowy otwartej
od strony dróg wiejskich. Pomiędzy tymi pierzejami znajdował się obszerny i wielodzielny plac przecięty drogami (z pojedynczymi zagrodami) oraz ciekami wodnymi. Na północnym skraju wsi, przy strudze,
znajdował się młyn wodny. We wsi nie było kościoła.
Po reformach agrarnych w pierwszej połowie XIX wieku7, a także
po odbudowie zniszczeń z czasów wojen napoleońskich ukształtował
się nowożytny zespół ruralistyczny (Tabl. I: B). W owym czasie w sąsiedztwie Bobrowic powstały dwie kolonie chłopskie (Bobrowiczki/Neu
Beversdorf). Dotychczasową nazwę wsi zmieniono na Alt Beversdorf.
Zasadniczy sakowy układ przestrzenny nie uległ zmianie z wyjątkiem wytyczenia zewnętrznej drogi przy pierzei wschodniej. Zmianie
też uległa kompozycja placu wiejskiego (na którym ulokowano dodatkowe zagrody o charakterze małorolnym) oraz struktura zagród chłopskich, z dominacją dużych gospodarstw czterobudynkowych o zamkniętych podwórzach. Na południowym skraju wsi założone zostały dwa
cmentarze.
__________________

1 włóka wendyjska liczyła około 9,6 ha.
W 1807 roku zniesiono poddaństwo osobiste chłopów w ramach reform ustrojowych i rolnych Steina-Hardenberga, potwierdzone edyktem królewskim z 1811 roku,
z prawem własności ziemi, które obwarowane zostało przepisami dotyczącymi przekazania części ziemi chłopskiej majątkom junkierskim.
6
7
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Obecnie wieś zachowała wszystkie elementy wyżej opisanej historycznej struktury przestrzennej, a także liczne elementy zabudowy
zagrodowej wzniesionej w technice ryglowej – w tym obiekty z pierwszej połowy XIX wieku.

1.1.3. Wsie placowe – przekształcone
Placowo-ulicowe, wielodrożnice (chłopskie)
W tej kategorii wsi występują zarówno układy przestrzenne
powstałe pierwotnie jako placowo-ulicowe, jak również wsie, które
wyewoluowały z pierwotnych założeń placowych (okolnic lub owalnic).
Na przestrzeni dziejów były to wsie chłopskie należące do domeny
darłowskiej lub miasta Sławno.
Klasycznym przykładem wsi o kompozycji placowo-ulicowej jest
Stary Kraków (Ryc. 4). Wieś była wzmiankowana w XIII wieku8, ale
zapewne założona została znacznie wcześniej. Analizując topografię
terenu o urozmaiconej rzeźbie, w sąsiedztwie rzeki Wieprzy, licznych
strumieni i lasu, można przyjąć, że było to optymalne miejsce dla ulokowania osady okolnicowej lub sakowej z jednostronnym dojazdem.
Przypuszczalnie średniowieczny placowy układ przestrzenny rozwinął
się w formę ulicowo-placową, stanowiącą połączenie dwóch historycznych części wsi – dolnej (Unterdorf) i górnej (Oberdorf). Również lokacja XV-wiecznego kościoła (być może na miejscu starszej świątyni)
w obrębie niewielkiego wzgórza może wskazywać na istnienie w tym
miejscu dawnej wsi placowej, której rozwój był możliwy jedynie w kierunku południowym.
Podczas wojen w XVII i XVIII wieku Stary Kraków ulegał znacznym zniszczeniom, ale stosunkowo szybko doszło do odbudowy wsi
przy zachowaniu średniowiecznej struktury własności. Według spisu
podatkowego z 1666 roku wieś zaliczano do większych w regionie,
z kościołem, 12 gospodarstwami chłopskimi, wójtem oraz dwoma młynami (Borchmann, 1989: 810). Zbliżona liczba gospodarstw występowała w końcu XVIII wieku, co potwierdza stabilność układu przestrzennego.
Po reformach agrarnych w pierwszej połowie XIX wieku powstały
kolonie chłopskie (o luźnej zabudowie) złożone z gospodarstw mało__________________

8 W 1230 roku Stary Kraków został wymieniony wśród wsi przejętych przez zakon
joannitów.
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Ryc. 4. Stary Kraków na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1934 roku

i średniorolnych, które rozlokowano przy śródpolnych drogach oraz
nowo wybudowanej szosie do Sławna. W sąsiedztwie mostu (brodu) na
rzece Wieprzy ulokowana była leśniczówka. W drugiej połowie XIX
wieku po północnej stronie wsi założono cmentarz.
Obecnie Stary Kraków jest wsią ulicowo-placową ukształtowaną
w sposób osiowy. Proste pierzeje wytyczone są na osi północ–południe
i charakteryzują się luźną zabudową zagrodową z licznymi ubytkami
kubaturowymi w obrębie podwórzy, jak i pustkami po całych zagrodach. Gotycki kościół stanowi dominantę historyczną i przestrzenną,
a kilka zachowanych XIX-wiecznych budynków ryglowych waloryzuje
architektoniczny krajobraz wsi.
Inny typ wsi placowo-ulicowej reprezentuje Wrześnica. Wieś została założona na skraju kompleksu leśnego w sąsiedztwie rzeki Wieprzy
i wczesnośredniowiecznego grodziska. Układ przestrzenny rozplanowano wzdłuż niewielkiego cieku, a nieregularną oś kompozycyjną wyznaczyła linia brzegowa strumienia i topografia terenu (z niewielkim
wyniesieniem). W drugiej połowie XVIII wieku we Wrześnicy odnoto-
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wano aż 19 gospodarstw chłopskich i gospodarstwo sołtysa (Grundau
1989: 895). Przy założeniu, że ówczesna struktura własności odpowiadała historycznej (średniowiecznej), można stwierdzić, iż stosunkowo
wcześnie doszło do wykształcenia ulicowo-placowego układu przestrzennego o wydłużonej kompozycji.
Na podstawie mapy z 1836 roku (Ryc. 5) można stwierdzić, że wieś
miała formę długiej i nieregularnej ulicówki z dwoma placami. W części zachodniej czytelne pozostało pierwotne trójkątne nawsie z kościołem, pierzeje zaś tworzyły układ zbliżony do wsi sakowej, rozwiniętej
w kierunku wschodnim. Pośrodku wsi rozplanowany był drugi plac,
otoczony krótkimi pierzejami zorientowanymi w kierunku północnym,
łączący się od zachodu i wschodu z główną kompozycją ulicową. Pierzeje charakteryzowały się nieregularną kompozycją i zróżnicowaną
strukturą zabudowy. Zagrody chłopskie, głównie trzybudynkowe, były
ulokowane w pierzei południowej oraz w sąsiedztwie kościoła, zagrody
małorolne (dwubudynkowe) zaś znajdowały się we wschodniej części
wsi i wokół środkowego placu. Pierzeja południowa stanowiła zwarty
ciąg architektoniczny, a siedliska były skomunikowane z drogą zagumienną (polną). Wokół wsi były wytyczone liczne ciągi komunikacyjne
łączące Wrześnicę ze Sławskiem i młynem oraz wsiami położonymi
w dolinie rzeki Wieprzy.
W XIX wieku w sąsiedztwie Wrześnicy powstały liczne pojedyncze
wybudowania chłopskie związane z przekształceniami własnościowymi w okresie reform agrarnych. W 1878 roku po północnej stronie wsi
wybudowano linię kolejową, stąd nastąpił naturalny rozwój wsi wzdłuż

Ryc. 5. Wrześnica na mapie topograficznej (Urmesstischblätter) z 1836 roku
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(nawsiem) oraz dwoma otwarciami komunikacyjnymi w części południowej i zachodniej. Zabudowa rozlokowana była po obu stronach
głównej drogi oraz po zachodniej stronie placu i tworzyła trzy zwarte
pierzeje, złożone z typologicznie jednorodnych trzybudynkowych zagród (w kształcie podkowy otwartej od strony drogi) z przyległymi
ogrodami.
Po reformach agrarnych w pierwszej połowie XIX wieku oraz wybudowaniu nowego traktu do Sławna doszło również do częściowego
przekomponowania układu przestrzennego przy zachowaniu pierwotnej skali (Ryc. 7). Przede wszystkim zagęszczono zabudowę w obrębie
głównych pierzei oraz powstały nowe zagrody na śródmiejskim placu
i wzdłuż dróg wylotowych. W strukturze zabudowy nadal dominowały
zagrody trzybudynkowe, ale lokowano również duże gospodarstwa
czterobudynkowe (zamknięte) oraz niewielkie zagrody jedno- i dwubudynkowe. W drugiej połowie XIX wieku następował proces dalszego
zagęszczania zabudowy w obrębie historycznego układu przestrzennego oraz rozwój wsi w kierunku północno-zachodnim (wzdłuż drogi do
młyna), gdzie między innymi założono cmentarz, oraz w kierunku południowo-wschodnim, gdzie powstała kolonia Okole (Anlage).
W XX wieku Warszkowo stopniowo przekształcało się w osiedle
mieszkaniowe dla nierolniczej ludności pracującej w Sławnie. Nowa
zabudowa lokowana była głównie przy dwóch drogach dojazdowych do

Ryc. 7. Warszkowo i Warszkówko na mapie topograficznej (Urmesstischblätter)
z 1836 roku
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Sławna oraz przy drodze do linii kolejowej – w tym osiedle bloków
mieszkalnych. Obecnie Warszkowo jest wsią wielodrożnicową (Tabl.
II: A) z czytelnym (średniowiecznym) układem ulicowo-placowym oraz
częściowo zachowaną XIX-wieczną zabudową odzwierciedlającą pierwotne podziały własnościowe. Dodatkowo we wsi zachowały się liczne
elementy historycznej infrastruktury: szkoła, gospoda, tartak, młyn.

Wsie placowe (owalnice) z majątkiem
Jedną z głównych przyczyn przekształcenia średniowiecznych wsi
placowych był rozwój gospodarki folwarcznej i lokowanie w obrębie
pierwotnych układów ruralistycznych zespołów dworsko-folwarcznych.
Proces ten rozpoczął się w XVI wieku i nasilił w XVIII oraz XIX wieku.
Skala przekształceń i dekompozycji układów przestrzennych wynikała
z miejsca ulokowania majątku, przy czym był to zawsze element dominujący (poza kościołem) w kompozycji wsi. W związku z tym część
wsi zachowała czytelne cechy kompozycji placowych, głównie owalnicowych, a niektóre uległy znacznej degradacji lub przekształceniu
w układy wielodrożne.
W grupie wsi owalnicowych, w których zespoły dworsko-folwarczne
lokowano na obrzeżach pierwotnych układów placowych, należy wymienić Tychowo, Rzyszczewo i Janiewice. Majątki wkomponowane zostały w historyczną strukturę przestrzenną lub stanowiły osiowe rozwinięcie.
Na szczególną uwagę zasługuje Tychowo – wieś o metryce XIII-wiecznej należąca pierwotnie do joannitów. Na początku XV wieku
została przejęta przez von Boninów, a następnie weszła w posiadanie
von Kleistów (Schulz 1989: 1246). Wieś została założona na planie
owalnicy, a oś kompozycyjną wyznaczał centralnie posadowiony kościół.
Prawdopodobnie od XVI wieku, tj. z chwilą przejęcia wsi przez von
Kleistów, doszło do rozwoju folwarku szlacheckiego.
Według mapy z 1836 roku (Ryc. 8) wieś miała formę regularnej
owalnicy z wrzecionowatym nawsiem, zwartymi pierzejami oraz ogrodami i drogami zagumiennymi. Na nawsiu posadowiony był kościół
i jedna zagroda, a w pierzejach zagrody chłopskie – głównie trzyi czterobudynkowe. Na wschodnim krańcu wsi, w pierzei północnej,
rozlokowany został zespół dworsko-folwarczny złożony z dwóch podwórzy i geometrycznego założenia parkowego. Wieś miała dobrze rozwiniętą sieć drożną z głównymi ciągami komunikacyjnymi w kierunku
Sławna i Bytowa.
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w źródłach dopiero w XVI wieku10, choć forma przestrzenna oraz pozostałości gotyckiego kościoła wskazują na średniowieczną metrykę. Boleszewo zostało odnotowane na mapie Lubinusa z 1618 roku jako wieś
z kościołem na skraju lasu. Pierwotnie wieś stanowiła własność rycerską, która z czasem została podzielona na trzy majątki należące do
rodziny von Natzmer.
Układ przestrzenny został wytyczony na południe od rzeki Moszczenicy wzdłuż długiej i nieregularnej drogi. Była to typowa wieś łanów
leśnych (Waldhufendorf) o założeniu rzędowym. Siedliska z przyległymi
ogrodami zostały rozlokowane po północnej stronie drogi, natomiast po
południowej zróżnicowane pod względem wielkości łany pola.
Analiza mapy z 1789 roku pozwala stwierdzić, że Bolszewo miało
układ przestrzenny w formie luźnej rzędówki, a skala założenia ruralistycznego była zbliżona do współczesnej kompozycji. Analogiczny
układ potwierdza mapa z 1836 roku (Ryc. 12), przy czym pośrodku
wsi, po południowej stronie drogi, założona została kolonia Łany (Grünheide). W strukturze zabudowy dominowały trzybudynkowe zagrody
chłopskie w kształcie podkowy otwartej w stronę drogi oraz trzy kilkubudynkowe podwórza folwarczne. W tym czasie główny dojazd do
wsi prowadził od zachodu, ze Słowina.

Ryc. 12. Boleszewo na mapie topograficznej (Urmesstischblätter) z 1836 roku

__________________

Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w 1575 roku, kiedy książę Jan Fryderyk
potwierdził Carstenowi, Paulowi, Joachimowi i Hansowi Natzmer ich posiadłości
w Boleszewie, powołując się na dokument z 1512 roku.
10
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W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku nastąpiły niewielkie zmiany w obrębie zespołu przestrzennego, które wiązały się z wybudowaniem linii kolejowej (prostopadle do układu) i nowej drogi
dojazdowej od strony Sławna (od wschodu) oraz zagęszczeniem zabudowy w obrębie pierwotnej pierzei, co z kolei wiązało się z podziałami
własnościowymi. Przed II wojną światową (Ryc. 13) Boleszewo było
typową wsią rolniczą, w której dominowały duże gospodarstwa chłopskie, tj. powyżej 10 ha. Oprócz tego wieś miała dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i komunalną, między innymi działały: młyny,
piekarnia, szkoła i sklepy.

Ryc. 13. Boleszewo na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

Obecnie zespół ruralistyczny zachował czytelne elementy historycznej struktury przestrzennej i zabudowy. Na szczególną uwagę
zasługuje skala rzędowego założenia przestrzennego rozplanowanego
na odcinku około 9 km oraz łanowy układ pól i sieć drożna. W zabudowie wsi zachowały się liczne przykłady XIX-wiecznego budownictwa
ryglowego.
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Inny typ wsi ulicowej reprezentuje Noskowo, które ma metrykę
XIII-wieczną i być może zostało założone na planie ulicowo-placowym.
Jednak na podstawie XVIII-wiecznych materiałów kartograficznych
można określić, że w owym czasie wieś miała formę krótkiej ulicówki
wytyczonej prostopadle do traktu komunikacyjnego ze Sławna do Słupska. Pierzeje wiejskie tworzyły zwarte ciągi zabudowy z zagrodami
chłopskimi, natomiast w północnej części układu ulokowane było podwórze folwarczne.
Do czasów II wojny światowej (Ryc. 14) zachował się czytelny podział wsi na część chłopską i majątek w ramach ulicowej kompozycji
przestrzennej. Zmianie uległa jedynie struktura zabudowy, tj. wzrosła
liczba domów robotników folwarcznych, które lokowane były bezpośrednio przy drodze, pomiędzy zagrodami chłopskimi.

Ryc. 14. Noskowo na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

2. Wsie XVIII-wieczne
Od połowy XVIII wieku w państwie pruskim rozpoczął się
okres osadnictwa na terenach dotychczas gospodarczo nieużytkowanych lub zniszczonych. W ramach akcji kolonizacyjnej przeprowadzono
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również gruntowne reformy administracyjne mające na celu rozwój rolnictwa i przemysłu. Wsie i osady zakładano według projektów przygotowanych przez królewskich architektów w ścisłym nawiązaniu do
fryderycjańskich reguł. Wsie charakteryzują się regularnymi kompozycjami rozplanowanymi głównie wzdłuż jednej drogi. Sprowadzano
niemieckojęzycznych bądź protestanckich osadników, którzy stanowili
gwarancję trwałego powiązania kolonizowanych obszarów z państwem
pruskim. Na obszarze gminy Sławno występują dwie wsie, w typie
zwartych ulicówek, założone w okresie kolonizacji fryderycjańskiej.
Radosław (Coccejendorf) został założony w 1759 roku (Dubberke
1989: 866; Krause 2006), być może na miejscu zaginionej w okresie
wojny trzydziestoletniej wsi Swenzenhagen (Schwenzenhagen). Wieś
stanowiła własność Sławna, a na cześć pruskiego ministra Samuela
von Cocceji otrzymała nazwę Coccejendorf. Układ przestrzenny został
rozplanowany w formie prostej ulicówki o szeroko rozsuniętych pierzejach (do 40 m), z sześcioma gospodarstwami po każdej stronie drogi.
W Radosławie osadzono 12 rodzin kolonistów z Palatynatu. Oprócz
ziemi do każdego gospodarstwa należała działka leśna. We wsi działała szkoła oraz założono cmentarz.
Według mapy z 1836 roku (Ryc. 15) układ przestrzenny miał formę
zwartej ulicówki, zamkniętej na obrzeżach poprzecznymi drogami,
o głębokich działkach siedliskowych i zabudowie zorientowanej szczytem do drogi. Na przestrzeni następnych około stu lat układ przestrzenny został nieznacznie rozbudowany wzdłuż głównej drogi wiejskiej oraz przy drodze do cmentarza (Ryc. 16). We wsi działał wiatrak,
piekarnia, kuźnia, a w 1923 roku wzniesiono kościół.

Ryc. 15. Radosław na mapie topograficznej (Urmesstischblätter) z 1836 roku
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Ryc. 16. Radosław na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1934 roku

Obecnie zespół ruralistyczny zachował liczne cechy XVIII-wiecznej
wsi kolonizacyjnej, widoczne przede wszystkim w regularnej kompozycji ulicowej oraz strukturze zabudowy. Oprócz tego we wsi zachowały się liczne elementy budownictwa ryglowego, datowane na pierwszą
i drugą połowę XIX wieku.

Ryc. 17. Rzyszczewko na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku
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Kolonię Rzyszczewko (Neu Ristow) wybudowano w 1773 roku „z łaskawych pieniędzy królewskich” (Unnasch 1989: 1122). Powstało wówczas dziewięć gospodarstw chłopskich, młyn oraz jednozagrodowe wybudowanie. W owym czasie właścicielami Rzyszczewka była rodzina
von Grape, do której należały także majątki w Karwicach i Kwasowie.
Osadę wytyczono po zachodniej stronie wsi Rzyszczewo, na osuszonych
terenach bagiennych. Układ przestrzenny (Ryc. 17) miał formę krótkiej i zwartej ulicówki o regularnej zabudowie zagrodowej i jednakowej głębokości działek siedliskowych. Główna droga dojazdowa była
wytyczona w osi układu. Od chwili założenia do czasów współczesnych
Rzyszczewko w całości zachowało pierwotną kompozycję przestrzenną,
natomiast przekształceniom uległa struktura zabudowy z licznymi
ubytkami budynków w obrębie poszczególnych siedlisk.

3. Wsie XIX-wieczne: kolonie chłopskie, folwarki,
wybudowania
W XIX wieku, w okresie reform agrarnych powstały liczne
wsie-kolonie w formie jedno- lub kilkuliniowych ulicówek (np. Bobrowiczki/Neu Beversdorf, Łany/Grünheide, Warszkówko/Neu Warschow).
W tym okresie założono również kilka zespołów folwarcznych (np. Barnimek/Friedrichshof, Dybowo/Dybow Vw., Żabno/Segenberg) oraz osady leśne związane z administracją lasów państwowych (np. Borzysławiec/Renkenhagen i Pątnowo/Wolfshagen).
Wśród wsi chłopskich należy wymienić Bobrowiczki, które powstały w wyniku reform agrarnych Steina-Hardenberga na części terenów
dawnego majątku Sławna. Przypuszczalnie zasiedlenie nastąpiło około
1834 roku i dominowały gospodarstwa chłopskie pełno- i średniorolne,
tj. liczące powyżej 10 ha.
Wieś składała się z trzech odrębnych układów przestrzennych rozplanowanych po wschodniej stronie Bobrowic, w sąsiedztwie drogi do
Sławna. W części południowej wytyczona była krótka i zwarta ulicówka. W części północnej układ miał formę luźnej rzędówki o łukowatej
linii. Przy drodze ulokowane były pojedyncze zagrody, ale czasem obszar ten został szczelnie zabudowany po obu stronach traktu.
Współczesne Bobrowiczki zachowały czytelny podział na odrębne
kompozycje przestrzenne, natomiast bliskość Sławna spowodowała, że
struktura i nowe formy zabudowy mają charakter podmiejski.
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Ryc. 18. Pomiłowo na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

Podobną genezę i metrykę ma osada Warszkówko. Była to krótka
i zwarta ulicówka rozplanowana w osi drogi dojazdowej do Warszkowa. Pierwotnie w strukturze zabudowy dominowały zagrody jednoi dwubudynkowe. Rozwój przestrzenny osady ewoluował w kierunku
zachodnim, wzdłuż drogi poprzecznej, tworząc układ dwuosiowy.
W wyniku częściowej parcelacji majątków powstały kolonie chłopskie w Pomiłowie (Marienthal) (Ryc. 18) i Łanach (Grünheide). Obie
osady miały kompozycje liniowe o regularnej strukturze zabudowy złożonej z trzybudynkowych zagród.
Osada Żabno to jeden z folwarków, które powstały na początku
XIX wieku na gruntach dawnych majątków. Folwark ten stanowił
gospodarstwo pomocnicze Bzowa – wsi o metryce średniowiecznej, należącej do rodziny von Boehn. Pierwotny układ przestrzenny miał formę czterobudynkowego podwórza o kompozycji zamkniętej, z dojazdem od północnego wschodu. Po 1831 roku, po sprzedaży i parcelacji majątku w Bzowie, w Żabnie osadzono 12 gospodarstw kolonijnych (chłopskich). Osada rozwinęła się w układ liniowy, w kształcie
luźnej ulicówki wytyczonej od podwórza folwarcznego w kierunku
południowym.
Znaczną część obecnej gminy Sławno zajmują lasy, które historycznie należały do państwowego (królewskiego) nadleśnictwa w Sta-
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Ryc. 19. Borzyszkowiec na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1934 roku

Ryc. 20. Pątnowo na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

rym Krakowie, miasta Sławna oraz majątku rycerskiego w Żukowie.
Integralnym elementem zagospodarowania tych obszarów były osady
leśne związane z administracją (nadleśnictwa, leśniczówki, gajówki)
i kolonie mieszkalne robotników. Osady zostały ulokowane na obrze-
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żach wsi (np. nadleśnictwa w Starym Krakowie i Żukowie, leśnictwo
w Radosławiu) lub jako śródleśne wybudowania: leśniczówki (Ugacie/F. Ujatzthal, Chomiec/F. Sandhof) i osady leśne rozplanowane
wzdłuż drogi dojazdowej (Borzysławiec/Renkenhagen (Ryc. 19), Pątnowo/Wolfshagen (Ryc. 20), Przemysławiec/ Wilhelmshorst). Zabudowa
związana z administracją leśną stanowi jeden z nielicznych elementów
krajobrazu kulturowego, który zachował w całości historyczną strukturę i formę, a także jest użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (por. Witek, Witek 2008).

4. Wsie XX-wieczne: kolonie chłopskie
XX-wieczne wsie na obszarze obecnej gminy Sławno zostały
założone w związku z akcją kolonizacyjną terenów pozyskanych na
karczowiskach oraz ziemiach rozparcelowanych majątków. Ich założenie oparto na stosownych ustawach i aktach prawnych11.
Tokary (Deutschrode) są przykładem wsi założonej na karczowiskach lasów państwowych rewiru leśnego Stary Kraków. Po I wojnie
światowej osadzono tutaj około 10 rodzin wysiedlonych z Pomorza
Gdańskiego. Nazwa niemiecka tej miejscowości dosłownie oznacza „niemieckie karczowisko”.
Wieś miała układ dwuliniowy w kształcie litery „T”, rozplanowany
bezpośrednio po południowej stronie linii kolejowej (Ryc. 21). Niewielkie zagrody były luźno rozmieszczone po obu stronach dróg, z krótkimi
dojazdami do zabudowań. Obecnie układ przestrzenny zachował pierwotną kompozycję oraz zabudowę zagrodową o niewielkich wartościach zabytkowych.
Na szczególną uwagę w sensie kompozycyjnym i formalnym zasługuje wieś Brzeście (Hohenzollerndorf), założona na gruntach rozparcelowanego majątku w Żukowie12. Nowa osada (Ryc. 22) powstała na
__________________

11 W 1919 roku weszła w życie ustawa o osadnictwie, która m.in. określała zasady
parcelacji majątków ziemskich. Ustawa o budowie „stanu żywicielskiego Rzeszy”
z 1933 roku określała trzy główne cele: samowystarczalność żywnościową, zwiększenie
potencjału demograficznego, stworzenie stabilnego elektoratu państwa faszystowskiego. Pełnorolna wieś chłopska miała stanowić ostoję wpływów NSDAP; stąd tanie kredyty dla osadników, pomoc materiałowa przy inwestycjach, elektryfikacja.
12 W grudniu 1931 roku książęta Hohenzollern-Sigmaringen sprzedali podupadające dobra (13 500 ha z żywym i martwym inwentarzem) za około 1,5 mln marek Berlińskiemu Towarzystwu Osadniczemu „Pommersche Siedlungsgesellschaft”, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą. Brzeście zostało założone na
dawnych dobrach majątku w Żukowie, z którego wyłączono na ten cel 778 ha.
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Ryc. 21. Tokary na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1934 roku

Ryc. 22. Brzeście na mapie topograficznej (Messtischblat) z 1935 roku

planie wydłużonego ośmioboku z centralnym placem podzielonym na
cztery kwartały, który pełnił funkcje ogólnowioskowe (było tu też
miejsce do uroczystych spotkań i wieców). Wieś rozplanowano po zachodniej stronie drogi z Żukowa do Sławna, z liniową kolonią wzdłuż
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drogi dojazdowej i dalej w kierunku Janiewic. Zabudowa chłopska była
rozmieszczona na obwodzie placu wiejskiego oraz po obu stronach dróg
dojazdowych. Struktura zabudowy wynikała z wielkości gospodarstw
i nadziałów ziemi; w 1939 roku w Brześciu było 21 gospodarstw o powierzchni 10–30 ha i 89 gospodarstw po 5–10 ha.
Obecnie układ przestrzenny (Tabl. II: B) łącznie z siecią drożną nie
wykazuje istotnych zmian. Doszło natomiast do licznych ubytków w obrębie poszczególnych zagród, tak budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Brzeście jest niewątpliwie przykładem niemieckiej koncepcji
osadniczej z lat 30. XX wieku, wynikającej poniekąd z ówczesnej ideologii faszystowskiej.
Po rozparcelowanych majątkach książąt Hohenzollern-Sigmaringen
powstały jeszcze kolonie w Boleszewie (układ ulicowy) oraz Smardzewie i Gwiazdówku (Klein Quäsdow) – kompozycje dwuliniowe.

Zakończenie
Po 1945 roku na obszarze dzisiejszej gminy Sławno doszło do
licznych zmian w krajobrazie kulturowym spowodowanych we wstępnej
fazie bezpośrednimi zniszczeniami w trakcie trwania działań wojennych (np. dwory, część zabudowy chłopskiej i folwarcznej). W następnych latach wyburzono niewielkie folwarki i jednodworcze wybudowania (np. Chlebowo Krześnickie/Paulinenhof, Rozdałowo/Eduardsruh Vw.,
Sowia Góra/Eulenberg), w tym osady administrowane przez Armię
Czerwoną (niekiedy do 1951 roku). Nie bez znaczenia pozostaje powojenna migracja ludności. Nowi mieszkańcy tych ziem, którzy przybyli
z różnych stron Polski (w tym z Kresów Wschodnich), traktowali te
tereny jako obce kulturowo, stąd między innymi długoletnie zaniedbania w utrzymaniu: substancji budowlanej, infrastruktury wiejskiej,
zieleni, nekropolii poewangelickich. Ówczesna polityka państwa niejednokrotnie opóźniała procesy adaptacyjne, pogłębiała poczucie niepewności osadników chociażby przez bardzo późne (w 1957 roku) nadanie aktów własności gospodarstw.
Układy przestrzenne, obok pojedynczych obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, stanowią najcenniejszy, ale niedoceniany element
krajobrazu kulturowego gminy Sławno. W wielu przypadkach kompozycje przestrzenne mają czytelne cechy średniowiecznego rozplanowania, zespoły zabudowy zaś odzwierciedlają historycznie wykształcone
podziały własnościowe. Ochrona zespołów ruralistycznych w granicach
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historycznych kompozycji stanowi jedną z głównych zasad przy określeniu wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Typologie des räumlichen Aufbaus
der Gemeinde Sławno
Zusammenfassung
Die meisten Ortschaften der jetzigen Gemeinde Sławno entstanden
im Mittelalter und waren anfangs Eigentum der Ritter oder Städte. Die Siedlungen wurden an früheren Burgstellen angelegt oder in ihrer Nähe, aber
auch an neuen Plätzen entlang historischer Landstraßen, auch in der Nähe
von Flüssen. Die Komposition des räumlichen Aufbaus wurde später durch
historische, topografische und wirtschaftlicheigentumsrecht liehe Bedingungen und Einflüsse gestört. Die ältesten Dörfer haben ihre Anlagekompositionen
beibehalten, z.B. die Form des Angerdorfes (Alt Schlawe) oder Gassendorfes
(Alt Bewersdorf). Einige der mittelalterlichen Angerdörfer entwickelten sich
zu Straßendörfer (Alt Krakow, Freetz), Haufendörfer (Alt Warschow) oder zu
Gutsdörfern zur Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs (Quatzow, Ristow,
Wendisch Tychow). Die zweite Gruppe mittelalterlicher Dörfer sind Linienkompositionen in Form von Straßendörfern (Notzkow) und Reihendörfer
(Rötzenhagen) ein Teil wurde vergrößert und in Gutskomplexe umgewandelt
z.B. Jannewitz und Quäsdow. Zur Zeit der Kolonisierung, 18. Jh., entstanden
reguläre geschlossene Straßendörer (Coccejendorf, Neu Ristow). Ebenso, sogar mit Urkunden aus dem 18. Jh., bestehen einzelne Vorwerke (Klarenwerder), Waldsiedlungen (Ujatzthal) und Mühlen (Suckowef Mühle) nahe größerer Ortschaften. Zur Zeit der Bodenreform, 19. Jh., entstanden zahlreiche
Dörfer u. Siedlungen in Form von Ein-Zweistraßendörfern (Neu Bewersdorf,
Grünheide, Neu Warschow), auch Gutshöfe u. Vorwerke (Żabno) und Waldsiedlungen der Forstverwaltung (Renkenhagen, Wolfshagen). Die Dörfer des
20. Jh. entstanden aufgrund einer planmäßigen Kolonisierungsaktion und
der Bewirtschaftung von gerodeten Waldstücken (Deutschrode) oder als Ergebnis der Aufteilung von Gütern (Klein Quäsdow, Hohenzollerndorf). Außer
dem Letzten waren es geplante Straßendörfer mit geometrischen Anordnungskompositionen und Straßenkreuzungen. Nach 1945 verschwanden aus
dein Landschaftsbild kleinere Vorwerke und Gutshöfe, wie z.B. Eduardsruh,
Eulenberg. Historische Dorfanlagen mit strikter Siedlungsstruktur und Elementen traditioneller Bebauung bereichern das Landschaftsbild der Gemeinde Sławno. Sie müssten im örtlichen Bewirtschaftungsplan auftreten und
unter Naturschutz gestellt werden.
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Krajobraz kulturowy –
relikt przeszłości
czy żywe dziedzictwo?
Wnioski z badań na terenie wsi
Sławsko i Wrześnica
ELŻBIETA RASZEJA* (Poznań)

Wstęp
W czasach „płynnej” nowoczesności (Bauman 2006), utraty tożsamości kulturowej, obawy przed skutkami globalizacji oraz zmęczenia
anonimowością miejskiej przestrzeni coraz bardziej rośnie zainteresowanie historią i kulturą wsi. Krajobraz wiejski, który do niedawna wydawał się powszedni i „zwyczajny”, nabiera obecnie nowego znaczenia,
a nawet okazuje się jednym z najważniejszych elementów promocji
i rozwoju ekonomicznego gmin. Szansą dla obszarów wiejskich jest dzisiaj poszukiwanie nowych pozarolniczych źródeł dochodów, a więc rozwój wielofunkcyjny, w którym istotną rolę odgrywa turystyka bazująca
na wykorzystywaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych wsi. Szczególną jej odmianą jest turystyka kulturowa oparta na
chęci poznawania otaczającego nas świata i jego historii, poszerzania
wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń czy zaspokajania własnych
potrzeb poznawczych. Stanowi ona alternatywę dla tradycyjnych form
turystyki masowej oraz odpowiedź na rosnące w Europie zainteresowanie kulturą lokalną i krajobrazem wiejskim. Program rozwoju tej formy
turystyki wiejskiej zakłada korzyści zarówno dla turystów (zróżnicowana oferta, kameralność wypoczynku, dostępność lokalnych atrakcji
przyrodniczych i kulturowych), jak również dla miejscowej ludności
(bezpośredni zysk, promocja lokalnych zasobów i produktów) (Raszeja
2005a). Turystyka kulturowa wydaje się być szansą na zachowanie spe__________________
*
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cyfiki krajobrazowej obszarów wiejskich i uwydatnienia niepowtarzalnego charakteru określonych miejscowości.
Jednak współczesna promocja turystyczna to nie tylko udostępnianie
i odkrywanie istniejących zasobów, lecz także celowy i świadomy wysiłek
w kierunku kreowania wizerunku miejsc. Niezbędne są więc określone
działania ochronne, a także zabiegi rekultywacyjne przywracające niektóre utracone wartości krajobrazowe. Trzeba sobie jednocześnie uświadomić, że współczesne rozumienie ochrony oznacza nie tylko działania
o charakterze konserwatorskim, ale przede wszystkim zrównoważone
zarządzanie zasobami, poparte ich rzetelnym i wszechstronnym rozpoznaniem. Przyczyną złego sposobu zagospodarowania przestrzennego,
deformacji krajobrazu, a nawet dewastacji lokalnych zasobów jest często
brak odpowiedniej wiedzy. Złe odczytywanie cech krajobrazu, niewłaściwe decyzje lokalizacyjne i przestrzenne mogą prowadzić do deformacji
krajobrazu, zatarcia śladów historii miejsca, a więc do nieodwracalnych
zmian i wymiernych strat. Takie zjawiska i tendencje są już zresztą widoczne w krajobrazie wsi i wymagają szybkich działań.
Wiele zależy również od tego, jakie będzie podejście mieszkańców
wsi i samorządów lokalnych do zasobów dziedzictwa kulturowego –
czy będą traktować je jako „kłopotliwy spadek” utrudniający, a nawet
hamujący nowoczesny rozwój, czy też zechcą dostrzec w nim potencjał
rozwojowy i źródło dobrobytu w nieodległej przyszłości. Trzeba też
szukać odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest dziedzictwo kulturowe i w jaki sposób ma być obecne w życiu współczesnej wsi? Czy
współczesna kultura daje nam klucz do zrozumienia śladów przeszłości w krajobrazie i do odczytania tradycji zapisanej w architekturze?
Czy możliwa jest odbudowa tożsamości na tych obszarach kraju, gdzie
po II wojnie światowej nastąpiło przerwanie ciągłości osadniczej,
a obecni mieszkańcy zostali oderwani od swoich kulturowych korzeni
(Raszeja 2005b)? Odpowiedź na powyższe pytania jest niezwykle ważna dla przyszłości obszarów wiejskich. Ochrona krajobrazu kulturowego powinna stać się wyznacznikiem rozwoju gminy Sławno.

1. Odczytywanie treści krajobrazu kulturowego –
od percepcji do zrozumienia
Krajobraz kulturowy jest swoistym zapisem dialogu między
naturą i cywilizacją, odbiciem długotrwałych relacji między ludźmi
i ich środowiskiem życia. Dzieje kolejnych pokoleń zamieszkujących
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dany obszar, wszystkie niemal zjawiska związane z daną cywilizacją,
stosunkami społecznymi, gospodarczymi itp. znajdują z reguły wyraźne
odbicie w formach krajobrazu. Dla przeciętnego odbiorcy krajobraz jest
przede wszystkim przedmiotem obserwacji, budząc w nim różnego rodzaju wrażenia, zarówno pozytywne (zainteresowanie, podziw, zachwyt), jak
i negatywne (znużenie, zniechęcenie, irytacja) lub pozostawiając go
obojętnym. Specyfikę i wartość krajobrazu zwykle najtrudniej jest dostrzec i ocenić mieszkańcom danego terenu. Krajobraz dobrze znany
i „codzienny” nie wydaje się im szczególny i wyjątkowy. Przyjezdni –
turyści zapamiętują go poprzez charakterystyczne elementy i formy.
Dla artystów krajobraz bywa inspiracją i natchnieniem (Gwiazdowska
2004), dla naukowców jest przedmiotem badań dotyczących różnych
jego aspektów i wymiarów (Raszeja 2007).
Percepcja krajobrazu, czyli jego postrzeganie dostępne wszystkim
odbiorcom opiera się przede wszystkim na doświadczaniu i odczuwaniu (przeżywaniu). Dominują tu świadome i podświadome emocje powodowane przez różne bodźce. Atrakcyjność krajobrazu (scenerii krajobrazowej) wpływa na zachowania i preferencje przestrzenne zarówno
indywidualne, jak i społeczne. Percepcja krajobrazu jest w istotny sposób warunkowana i modyfikowana zarówno przez indywidualne doświadczenia, poglądy, upodobania estetyczne czy wykształcenie poszczególnych obserwatorów, jak również przez powszechnie uznane
systemy wartości, tradycję i kulturę. W procesie doświadczania i poznawania specyfiki krajobrazu istotną rolę odgrywają charakterystyczne elementy, naturalne i kulturowe, które często mają znaczenie
symboliczne. Równie ważne są aspekty niematerialne, „duch miejsca”
– genius loci (Raszeja 2005a).
Odpowiednia wiedza pozwala na identyfikację oraz opis charakterystycznych elementów i form, a na dalszym etapie interpretację krajobrazu – wyjaśnianie jego treści. Analiza struktury przestrzennej,
charakterystyka poszczególnych elementów i ich wzajemnych relacji
poprzez porównanie do znanych wzorców i form pozwala na określenie
typu krajobrazu, a więc jego klasyfikację i wstępną ocenę. Interpretacja zaś jest próbą zrozumienia istoty krajobrazu opartą na wieloaspektowych, specjalistycznych badaniach, na które składają się m.in.: analiza zjawisk naturalnych i form przyrodniczych, studia historyczne,
analiza przeszłych i współczesnych procesów gospodarczych i społecznych, studia z zakresu architektury regionalnej, etnografii, historii
sztuki i archeologii (Raszeja 2007). Jednak krajobraz kulturowy pełen
jest również ukrytych znaczeń i symboli – kodów przestrzennych bę-
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dących świadectwem niepowtarzalnej historii poszczególnych miejsc.
Ważna jest więc umiejętność uchwycenia i zrozumienia lokalnej specyfiki kulturowej, czyli tych cech, które wyróżniają dany obszar i decydują o jego odrębności. Charakterystyka krajobrazu nie polega więc wyłącznie na rejestracji jego form i elementów, ale też na interpretacji
ukrytej w nich treści. Wymaga umiejętności „czytania” krajobrazu.
Krajobraz kulturowy kształtowany był przez określone procesy zarówno o charakterze lokalnym, jak i globalnym, o różnej jakości, wymiarze, skali i tempie. Wpływały one na rozwój historycznych form
osadniczych, modeli gospodarczych oraz kulturę użytkowania i organizacji przestrzeni. René Dubos (1986) zwraca uwagę na trwałość historycznych form krajobrazu kulturowego.
Być może w ostatnich kilkudziesięciu latach rzeczywiście zbudowano więcej fabryk i autostrad niż przez wszystkie minione wieki, a dzięki technice
na pewno więcej ludzi odbywa dziś dalsze i szybsze podróże. Nie wiadomo
jednak, czy skutki tych osiągnięć okażą się równie trwałe i głębokie, jak
przemiana dzikiej przyrody w uprawne pola, która dokonała się we wczesnych fazach cywilizacji.

Na określonych obszarach wykształciły się pewne charakterystyczne
„wzory” przestrzenne uzależnione przede wszystkim od warunków naturalnych, które wyznaczały formy i granice zagospodarowania. W krajobrazie można odczytać ukształtowane wówczas elementy, tj.: rozplanowanie wsi, wielkość i kształty siedlisk, podział i rozmieszczenie
gruntów uprawnych, granice wsi i układ komunikacyjny, system zieleni śródpolnej czy lokalną tradycję budowlaną. Wielkość, proporcje
i wzajemne relacje tych elementów, czyli kompozycja krajobrazu
wpływa na sposób jego odbioru, a więc na nasze wrażenia i emocje
z nim związane.

2. Specyfika krajobrazu kulturowego
wsi Sławsko i Wrześnica
Ziemia Sławieńska jest terenem o wyrazistej tożsamości krajobrazowej. Decyduje o tym znaczny stopień zachowania historycznych
form krajobrazu i jego czytelna struktura przestrzenna oraz specyficzne powiązania dziedzictwa kulturowego ze środowiskiem przyrodniczym. Gmina Sławno, której historia i kultura wpisują się w dzieje
całego Pomorza Zachodniego, posiada równocześnie odrębne i sobie

Krajobraz kulturowy – relikt przeszłości czy żywe dziedzictwo?

209

tylko właściwe cechy krajobrazu kulturowego. Badania w tym zakresie prowadziłam na terenie dwóch wsi – Sławsko i Wrześnica. Prace
studialne były częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego z udziałem studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (Raszeja 2004)1.
Celem badań była nie tylko identyfikacja i rejestracja zasobów krajobrazu, ale też wskazanie elementów i cech, które budują tożsamość
oraz wizerunek wsi, a w przyszłości mogłyby stać się wyznacznikami
dla planowania i projektowania na tym terenie. Przyjęto założenie, że
niektóre cechy krajobrazu są bardziej wyraziste, czytelne i rzucające
się w oczy przeciętnemu obserwatorowi. Są one rozpoznawalne i zapamiętywane w pierwszej kolejności, a także stosunkowo łatwe do
opisania (chociaż ich pogłębiona interpretacja wymaga już określonej
wiedzy). Natomiast inne cechy, aczkolwiek dostrzegane (czasami odbierane podświadomie), nie są tak wyraziste i łatwe do identyfikacji.
Są rozpoznawane w drugiej kolejności, często czytelne raczej dla specjalisty niż dla przeciętnego obserwatora. Tym niemniej są one bardzo
istotne dla zachowania lokalnej tożsamości krajobrazowej i wymagają
ochrony. Badania prowadzone ze studentami, pochodzącymi przecież
spoza terenu gminy Sławno, potwierdziły słuszność przyjętych założeń
metodologicznych dotyczących percepcji krajobrazu. Studenci najpierw
zauważali charakterystyczne obiekty architektoniczne (domy szachulcowe, budynki bramne), potem układy siedlisk czy całych osiedli (plany wsi), a dopiero później szersze relacje krajobrazowe (Ryc. 1, 2).
Konstrukcja badawcza została oparta na trzech filarach, którymi
są kontekst, specyfika i ślady. Wyznaczyły one schemat prowadzenia
studiów i analiz, tj.:
1) ujmowanie zjawisk krajobrazowych w szerszych relacjach przestrzennych, funkcjonalnych, historycznych i społeczno-kulturowych,
2) identyfikację i odwzorowanie charakteru miejsca jako niepowtarzalnego splotu różnych elementów wyróżniających je z otoczenia,
__________________

1 W lipcu 2003 roku dwudziestoosobowa grupa studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem autorki przeprowadziła na tym obszarze pierwszy
etap badań terenowych, w ramach letnich praktyk. Wyniki badań zostały wykorzystane
podczas prac semestralnych w roku akademickim 2003/2004. Opracowano założenia
i wstępny projekt Parku przyrodniczo-archeologicznego „Wrześnickie Kurhany”. W maju
2004 roku odbyło się międzyuczelniane seminarium „Krajobraz kulturowy – zapis przeszłości, szansa na przyszłość”, podczas którego zaprezentowano rezultaty prac badawczo-projektowych.
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konstrukcyjnymi były wypełniane początkowo gliną, później cegłą
(Dalska-Sienkiewicz, Sienkiewicz 1998)2, stąd różne efekty kolorystyczne – ciemny rysunek konstrukcji na jasnym lub ciemniejszym tle
(Ryc. 3). We wsi Sławsko budynki szkieletowe występują w centralnej
części wokół wrzecionowatego placu, we Wrześnicy zaś wzdłuż ulicy
łączącej dwa trójkątne place oraz w siedliskach położonych poza zwartą zabudową.
Zachowanym śladem niemieckich wpływów kulturowych w tym rejonie jest specyficzna forma zagrody kmiecej. Regularne zwarte zagrody z obszernymi budynkami są ukształtowane w czworobok. Dom mieszkalny sytuowano w głębi podwórza, równolegle do drogi, budynki
gospodarcze zaś prostopadle do niej (Ryc. 4). Od strony drogi zagroda
zamknięta była przejazdowym budynkiem bramnym z dwuskrzydłowymi wrotami oraz furtą dla pieszych (Ryc. 3). Budynki bramne często
posiadały również wyżkę z galeryjką. W dolnej kondygnacji budynku
bramnego mieściły się wozownie, pomieszczenia inwentarskie i narzędziownie, natomiast wyżka służyła jako skład ziarna. Charakterystycznym elementem zagrody są również budynki inwentarskie dwulub półtorakondygnacyjne, z pięterkiem paszowym (wyżką) i galeryjką
powstałą przez wysunięcie belek stropowych 80–90 cm poza obrys rzutu dolnej kondygnacji. Takie budynki zachowały się jeszcze w kilku

Ryc. 4. Przekrój tradycyjnej zagrody pomorskiej (źródło: Das Bauernhaus 1990)
__________________
2 Pola między słupami i ryglami to tzw. fachy. Mają one zwykle wypełnienie strychulcowe – pionowo montowane szczapy, okręcane słomą (brożyny), obrzucano gliną
zmieszaną z sieczką lub gałązkami wrzosu i gładzono. Fachy bielono wapnem, a elementy drewnianej konstrukcji czerniono smołą lub dziegciem. Czasem zamiast metody
strychulcowej stosowano wypełnianie fachów suszoną niewypaloną cegłą. Wypełnianie
fachów cegłą paloną jest najczęściej wtórne lub występuje w młodszych budynkach
ryglowych, tworząc tzw. pruski mur (Dalska-Sienkiewicz, Sienkiewicz 1998).
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starych zagrodach na terenie Sławska i Wrześnicy (Ryc. 5). Formę
zagrody uznano za jedną z bardziej wyrazistych cech miejscowego krajobrazu kulturowego. Część zabytkowych zagród uległa już deformacji
na skutek wyburzenia niektórych obiektów, pojawienia się nowych
budynków, ewentualnie wtórnych podziałów własnościowych zaburzających historyczny układ. Nadal jednak ten typ zagrody wyraźnie dominuje w krajobrazie obu wsi, stanowiąc niezwykle atrakcyjny i wart
promocji element dziedzictwa kulturowego.

Ryc. 5. Sławsko. Budynek inwentarski z wyżką. Fot. E. Raszeja, 2003

Ważnym elementem krajobrazu kulturowego jest rozplanowanie
wsi. Nie od razu i nie dla wszystkich jest ono czytelne, ale to właśnie
rozplanowanie wpływa na odbiór krajobrazu. Na obszarze gminy Sławno kształt osiedli i układ gruntów uprawnych oraz sposób ich użytkowania w znacznym stopniu zostały zdeterminowane przez krajobraz
naturalny, a w szczególności rzeźbę terenu i system wodny. Rzeka
Wieprza już od wczesnego średniowiecza stanowiła oś osadniczą tego
obszaru. Odkryto tu cenne obiekty archeologiczne, niektóre z nich zachowały charakterystyczne formy terenowe. Najbardziej spektakularne i dobrze udokumentowane to: grodzisko w zakolu Wieprzy we
Wrześnicy oraz cmentarzyska kurhanowe zlokalizowane na terenie
kompleksu leśnego między wsiami Sławsko i Wrześnica (Skrzypek
2008; Rączkowski 2008).
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Na krajobrazie kulturowym gminy Sławno, podobnie jak całego
Pomorza Zachodniego, wyraźne piętno odcisnęła średniowieczna kolonizacja na prawie niemieckim. Wielu badaczy podkreśla imponujący
rozmach i zasięg tego ruchu osadniczego, jaki ogarnął Europę w XII–
XIV wieku, a także jego długotrwały wpływ na stosunki społeczno-gospodarcze i organizacyjno-prawne. Koloniści niemieccy odegrali rolę
pasa transmisyjnego, za pomocą którego do krajów Europy Środkowej
i Wschodniej przedostały się społeczne, gospodarcze i prawne zdobycze
cywilizacji zachodniej, w tym także niemieckiej (Piskorski 1990).
Ukształtowane w tym czasie formy przestrzenne, tj.: rozplanowanie
wsi, wielkość i kształty siedlisk, podział oraz układ gruntów uprawnych, granice wsi i układ komunikacyjny przetrwały przez wiele stuleci.
Wieloletnie użytkowanie ziemi według wprowadzonej wówczas zasady
trójpolówki „wyryło” trwałe ślady w krajobrazie. Zmiany średniowiecznych podziałów gruntów wraz ze zmianami własnościowymi nastąpiły w trakcie rozwoju gospodarki folwarcznej, kolejnym zaś okresem
istotnych przekształceń był wiek XIX oraz towarzyszące mu reformy
społeczne, polityczne i gospodarcze, które rozpoczęły czas formowania
nowego krajobrazu wsi (Burszta 1958). Układ przestrzenny zabudowy
jest zjawiskiem trwalszym, niepodlegającym tak radykalnym przeobrażeniom, jak pola. Na niektórych obszarach kształty dawnych wsi
zachowały się do dzisiaj i występują w postaci czystej bądź we fragmentach osiedli (Kiełczewska-Zaleska 1972).
Na terenie gminy Sławno można stwierdzić dużą trwałość struktur
przestrzennych utworzonych w wyniku średniowiecznych planowo
prowadzonych akcji kolonizacyjnych. Z punktu widzenia założonego
celu badań istotne było stwierdzenie, w jakim stopniu cechy krajobrazu wprowadzone przez średniowieczne osadnictwo zachowały się we
wsiach Sławsko i Wrześnica oraz czy są nadal czytelne. Dla wsi zakładanych na prawie niemieckim charakterystyczny był niwowy układ
gruntów, centralne usytuowanie osiedla wiejskiego w stosunku do rozłogu pól oraz zwarty charakter zabudowy wsi. Wsie zakładano w tym
czasie przeważnie w dolinach rzecznych i na terenach wklęsłych, zagłębionych, a więc tam, gdzie osady lokowały się już od dawna. Do
końca XV wieku zaludniły się szersze i węższe doliny rzeczne, z wyjątkiem terenów podmokłych i zalewowych (Burszta 1958). Samo rozplanowanie osiedla uzależnione było w dużym stopniu od warunków
naturalnych. Na terenach płaskich stosowano regularne plany wsi
ulicowych i placowych. Charakterystyczne dla średniowiecza, powszechne zwłaszcza na Pomorzu, są owalnice, w których plac przybie-
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ra kształt wrzeciona. Wieś placowa mogła także przybrać formę mniej
regularnego placu kształtem zbliżonego do trójkąta powstałego wokół
rozdroża. Małe wsie placowe uważa się za wsie starego słowiańskiego
pochodzenia (Kiełczewska-Zaleska 1972).
Występowanie wszystkich wymienionych cech wsi średniowiecznych lokowanych na prawie niemieckim potwierdziły badania prowadzone na terenie wsi Sławsko i Wrześnica. Obie wsie, położone po
przeciwnych stronach rzeki Wieprzy, charakteryzuje zwarta zabudowa
osiedla usytuowanego centralnie w stosunku do rozłogu pól, choć różni
je samo rozplanowanie osiedli. Plan Sławska oparty jest na centralnym wrzecionowatym placu, którego przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim jest ulica (Ryc. 6, 7). Ten
pasmowy układ przestrzenny jest równoległy do przebiegu doliny
Wieprzy. Tworzy to bardzo szczególne relacje osiedla z otaczającym
krajobrazem otwartym i umożliwia dobrą ekspozycję wsi. Percepcja
krajobrazu możliwa jest przez otwarte, rozległe widoki. Panorama
Sławska jest bardzo czytelna i atrakcyjna, przedpole ekspozycji tworzą
rozległe łąki w dolinie i pola w zasadzie pozbawione zadrzewień (Tabl.
I: A, B). Równie czytelne są wnętrza wsi – niewielki wrzecionowaty
plac (nawsie) z dominantą kościoła (Tabl. II: A, B) oraz ulice obudowane zwartą zabudową, przy czym wnętrza uliczne mają zróżnicowany charakter. W części południowo-zachodniej charakter wnętrzu ar-

Ryc. 6. Sławsko. Plan wsi na mapie z końca XIX wieku
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Ryc. 7. Sławsko. Plan wsi na mapie z końca XX wieku

chitektoniczno-krajobrazowemu nadają ceglane budynki gospodarcze
z widocznymi elementami konstrukcji szkieletowej, stojące przy samej
ulicy (Tabl. III: A), w części północno-wschodniej zaś – jednolite w charakterze, regularnie ustawione pofolwarczne budynki mieszkalne z niewielkimi przed-ogródkami (Tabl. III: B). Można więc stwierdzić, że
struktura przestrzenna wsi Sławsko jest bardzo wyrazista i czytelna.
Wpływa ona na atrakcyjność krajobrazu, a więc z pewnością jest elementem wymagającym szczególnej ochrony.
Wrześnica położona jest na terenie o bardziej urozmaiconej rzeźbie,
od doliny rzeki Wieprzy oddzielona jest zwartym kompleksem leśnym.
Plan wsi tworzą dwa trójkątne place połączone ulicą o przebiegu
wschód–zachód (Ryc. 8). Zwarta zabudowa wsi koncentruje się wokół
placów i wzdłuż łączącej je ulicy, choć tu na niewielkim odcinku jest
przerwana ze względu na niekorzystne warunki gruntowe (teren podmokły). Z narożników placów odchodzą ulice w kierunkach północnym
i południowym. Poza zwartym osiedlem usytuowane są indywidualne
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Ryc. 8. Wrześnica. Plan wsi na mapie z końca XIX wieku

Ryc. 9. Wrześnica. Plan wsi na mapie z końca XX wieku

siedliska będące wynikiem wtórnego rozproszenia zabudowy na skutek reform agrarnych oraz przemian politycznych i społecznych w XIX
i XX wieku (Ryc. 9). Jeśli chodzi o kompozycję krajobrazu Wrześnicy,
to jest ona mniej wyrazista niż w Sławsku. Lokalne warunki fizjograficzne zacierają czytelność krajobrazową (tereny podmokłe, wzniesienia). Brak wyrazistych spójnych panoram wsi wynika z jednej strony
z topografii terenu, z drugiej zaś ze współczesnych procesów rozwojo-
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wych (nowa zabudowa pojawiająca się na przedpolu ekspozycji). Wnętrza architektoniczno-krajobrazowe tworzą place i ulice o zróżnicowanych walorach wizualnych. Dominantą krajobrazową jest kościół odbierany raczej we wnętrzu niż w panoramie wsi.

3. Przyszłość krajobrazu –
ochrona, planowanie, zarządzanie
Wszechstronne i dokładne rozpoznanie zasobów krajobrazu
kulturowego jest niezbędne dla ich prawidłowej waloryzacji jako podstawy dalszych działań. Wartość poszczególnych elementów i zespołów
określana jest zazwyczaj według przyjętej skali, przy czym proces oceny jest złożony i wieloaspektowy. Waloryzacja zasobów, jakkolwiek
przeprowadza się ją w odniesieniu do ustalonych ogólnych kryteriów,
powinna również uwzględniać lokalną i regionalną specyfikę kulturową oraz krajobrazową. Konieczne jest także określenie stopnia przekształcenia lub zachowania cech typowych dla danego obszaru. Zapis
i wyróżnienie elementów wartościowych jest podstawą wskazania
konkretnych działań w celu ich ochrony i ekspozycji w krajobrazie
kulturowym wsi. Dla elementów zdegradowanych ustalane są propozycje działań rekultywacyjnych i korekcyjnych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie wsi Sławsko
i Wrześnica następuje dramatyczny zanik charakterystycznych elementów i cech krajobrazu. Dotyczy to zarówno architektury, jak też
rozplanowania wsi. Niektóre cenne obiekty na skutek braku opieki
popadają w ruinę i znikają z krajobrazu, ale problemem są też niewłaściwie prowadzone remonty. Wymiana stolarki w budynkach mieszkalnych często połączona jest z deformacją otworów okiennych i zmianą proporcji elewacji. Ocieplanie budynków powoduje pojawianie się
nowych obcych materiałów budowlanych, konstrukcja szachulcowa zaś
ginie pod warstwą tynku. Z kolei próby stosowania „pseudoszachulca”
w nowo wznoszonych budynkach (nabijanie desek na tynk, malowanie
rysunku konstrukcji) są karykaturą podtrzymywania lokalnej tradycji
budowlanej „krainy w kratę”. Dobrze pojęty regionalizm nie polega na
cytowaniu historycznych wzorów czy powielaniu tradycyjnych detali.
Jest twórczą kontynuacją form i elementów stworzonych w przeszłości,
znaczących historię danego miejsca, decydujących o jego funkcjonalnej, kulturowej i psychologicznej odrębności. Ważne jest zachowanie
autentyczności zarówno w rozwiązaniach formalnych i funkcjonalnych,
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jak również użytych materiałach. Ogromną stratą dla krajobrazu kulturowego jest rozbiórka i deformacja tak specyficznych dla tego obszaru budynków bramnych (Tabl. IV: A, B). Wiele z nich nie pełni już
swojej pierwotnej funkcji gospodarczej, ale chyba warto pomyśleć
o ich adaptacji dla celów turystycznych.
Do degradacji krajobrazu kulturowego badanych wsi w dużym
stopniu przyczyniają się nieprzemyślane lokalizacje nowych budynków, w żaden sposób nienawiązujących do skali, kolorystyki i formy
starych obiektów (Tabl. V: A, B). Przypadkowe sąsiedztwo czy zły kontekst krajobrazowy powodują zniekształcanie ciągów ulicznych i wnętrz
krajobrazowych (Tabl. VI: A, B). Natomiast „wylewanie się” zabudowy
poza obszar zwartego osiedla skutkuje deformacją historycznych układów przestrzennych wsi i obniżeniem walorów widokowych panoram.
Zagrożenie krajobrazu kulturowego zmusza więc do poszukiwania
skutecznych metod i narzędzi jego ochrony. Ochrona walorów krajobrazowych i architektonicznych wsi nie oznacza „zamrażania” historycznych form. Nie wystarczy zachowanie zabytkowych obiektów i obejmowanie ich opieką konserwatorską. Analiza cech architektury
regionalnej i struktury przestrzennej osiedli powinna stać się podstawą formułowania wytycznych kształtowania zabudowy, a także zasad
dostosowania nowych obiektów do zabudowy istniejącej – „wtapiania”
ich w krajobraz. Wszechstronne rozpoznanie i zrozumienie istoty krajobrazu tworzy niezbędną podstawę do jego planowania i projektowania, natomiast architektów i urbanistów wyposaża w doskonałe narzędzie twórcze. Wynikiem projektowania bez takiej podstawy, bez
lokalnego „umocowania”, osadzenia w krajobrazie kulturowym będzie
deformacja krajobrazu.
Nie jest dzisiaj możliwa ani też uzasadniona pełna rekonstrukcja
historycznego krajobrazu. Będzie to prowadzić do odtworzenia formy,
która pozostanie pusta – pozbawiona treści. Treść krajobrazu tworzy
bowiem zarówno jego historia, jak i współczesność. Najważniejsza cecha krajobrazu, a więc jego dynamika – rozwój, zmienność, nawarstwienia – implikuje zastosowanie dynamicznych form ochrony. Taką
formą jest zrównoważone zarządzanie oparte na dobrym rozeznaniu
zasobów i cech krajobrazu (Raszeja 2005a). Przekształcenia krajobrazu nie mogą odbywać się (a tym bardziej być planowane) wbrew jego
naturalnym cechom czy niezgodnie z jego historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Zarządzanie zasobami krajobrazu (przestrzeni)
nie polega wyłącznie na wskazywaniu miejsc dla nowych inwestycji,
lecz również na ustalaniu zakazów i ograniczeń, a przede wszystkim
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na uświadamianiu konsekwencji decyzji przestrzennych. To, co dla
architekta krajobrazu jest przedpolem ekspozycji widokowej panoramy wsi czy cenną historyczną strukturą przestrzenną, dla inwestora
może być tylko pustą działką do zagospodarowania (terenem do zabudowy). Natomiast nieprzemyślana (czasem niekontrolowana, a nawet
samowolna) zabudowa takiego terenu doprowadzi do nieodwracalnych
konsekwencji przestrzennych, deformacji krajobrazu i zatarcia śladów
historii. Krótkotrwałe korzyści finansowe (podatki) nie zrekompensują
gminie utraty wymiernych (również finansowo) walorów krajobrazu
kulturowego.

Zakończenie
Na zakończenie proponuję zadać ważne pytanie: Czy jesteśmy
odpowiednio przygotowani do odbioru krajobrazu kulturowego i jego
właściwej ochrony? Pytanie to należy postawić wszystkim użytkownikom krajobrazu: mieszkańcom, władzom samorządowym, turystom,
planistom, inwestorom. Współczesne procesy rozwojowe przebiegające
bez świadomości i szacunku dla tradycji miejsca powodują degradację
krajobrazu kulturowego. Dotyczy to zarówno utraty form historycznych, jak też deformacji cennych struktur przestrzennych przez niewłaściwe współczesne lokalizacje i sposoby użytkowania terenów czy
wreszcie rabunkową gospodarkę gruntami. Zagrożeniem dla krajobrazu kulturowego jest dzisiaj nie tylko brak skutecznych narzędzi
ochrony i ograniczenia finansowe prowadzące do utraty jego cennych
zasobów. Problemem jest także nieumiejętne planowanie zagospodarowania przestrzennego i projektowanie architektoniczne lekceważące
specyfikę kulturową obszarów wiejskich. Równie istotną sprawą jest
niska świadomość społeczna w tej kwestii. W powszechnej świadomości problematyka ochrony krajobrazu nie znajduje bezpośredniego przełożenia na zarządzanie przestrzenią i ruchem inwestycyjnym. Ochrona
krajobrazu traktowana jest jako odrębny problem delegowany do specjalistycznych jednostek. Brakuje świadomości wpływu decyzji wydawanych na szczeblu lokalnym na jakość krajobrazu. Rzadko też dostrzega się możliwości tkwiące w lokalnych zasobach oraz lokalnym
prawie. Oczekiwana jest przede wszystkim pomoc z zewnątrz, brakuje
lokalnego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za zamieszkiwaną przestrzeń (Raszeja 2008).
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Nowe podejście do ochrony krajobrazu kulturowego wskazuje na
potrzebę zintegrowanych badań przy użyciu rozbudowanego zestawu
metod. Celem tego typu badań jest zidentyfikowanie kontekstu i związków historycznych oraz określenie specyficznych cech i wartości krajobrazu kulturowego. Wnioski z tych badań powinny stanowić podstawę dla formułowania priorytetów ochrony oraz doboru odpowiednich
metod i instrumentów.
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Die Landschaft eines Kulturkreises – ist sie ein
Relikt der Vergangenheit oder lebendes Erbe?
Schlüsse aus den Forschungen auf das Gebiet
des Dorfs Alt Schlawe und Freetz
Zusammenfassung
Die Schlawer Erde ist ein Gebiet mit einer deutlichen landschaftlichen Identität, bestimmt durch die gut erhaltene historische Form der Landschaft, seiner lesbaren räumlichen Struktur, seiner Charakteristischen architektonischen Formen, so wie die spezifische Verbundenheit des Kulturerbes
mit dem natürlichen Milieu. Die Gemeinde Sławno, deren Geschichte und
Kultur mit der Geschichte ganz Westpommerns verbunden ist, hat gleichzeitig besondere Eigenheiten des landschaftlichen Kulturkreises. Untersuchungen in diese Richtung hat die Autorin auf dem Gebiet zweier Dörfer durchgeführt: Alt Schlawe und Freetz. Das Ziel dieser Untersuchungen war nicht nur
die Identifizierung und Registrierung der landschaftlichen Werte, aber auch
das Hinweisen auf Elemente und Merkmale der Identität und das Aussehen
eines Dorfes. Dieses müsste ein Richtungszeiger für Planung und Entwicklung des ganzen Gebietes Bein. In der Landschaft des hiesigen Kulturkreises
hat die slawische Vergangenheit viele Spuren hinterlassen, aber auch die
mittelalterliche Kolonisierung nach deutschem Recht, ebenfalls die deutschen
Einflüsse bei der Dorfbesiedelung im 19. und 20. Jh. Charakteristische Merkmale und Elemente sind Gebäude mit Fachwerkkonstruktionen. Ihre architektonischen Formen, Material und Koloristik geben der Landschaft einen
ganz besonderen Ausdruck. Eines der deutlichsten Merkmale ist die spezifische Form eignes regulären Vierkanthofes mit Charakteristischen Haustor
an der Straße. In den Dörfern Alt Schlawe und Freetz sind noch die historischen Formen der a Straßen- und Angerdörfer erhalten geblieben. Dieses hat
Einfluss auf die architektonisch -landschaftlichen Kompositionen und das
Aufnehmen von panoramischem Aussehen des Ortes. Die außergewöhnlich
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landschaftlich schönen Eindrücke eines Kulturkreises sind die Grundlage für
die Entwicklung des Tourismus. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die
heute durchgeführten Entwicklungsprozesse schlechten Einfluss auf die charakteristischen Elemente der Landschaft haben. Das betrifft sowohl die
Architektur wie auch die Planung der Ansiedlungen. Einige wertvolle Objekte verfallen oder verschwinden vollständig aus dem Landschaftsbild, weil sie
nicht fachgerecht gewartet werden. Zu einer Degradierung des Bildes tragen
nicht durchdachte Neubauanlagen bei, die in Skala, Koloristik und Form
nicht zu den früher erbauten Objekten passen. Sie deformieren die historischen Siedlungsanlagen der Dörfer. Nötig sind bestimmte Schutzmaßnahmen, die die landschaftlichen Vorzüge rekultivieren sollen. Touristische Promotion bedeutet nicht nur Entdecken und Zugängigmachen der schon
bestehenden Vorzüge der Landschaft, aber auch gezielte und durchdachte
Linien, Neues anzulegen und die Besonderheiten des Landschaftsbildes des
Kulturkreises zu bewahren.
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Walory przyrodniczo-krajobrazowe
i kulturowe gminy Sławno
ELŻBIETA FLOREK* (Słupsk)

Wprowadzenie
Chcąc zachęcić kogoś do odwiedzenia jakiegoś miejsca, opisujemy przede wszystkim jego najatrakcyjniejsze, charakterystyczne
cechy krajobrazowe – ukształtowanie terenu, wody, roślinność, potem
mówimy o najciekawszych obiektach kulturowych, takich jak: kościoły, zamki, pałace, grodziska czy budynki o specyficznej konstrukcji,
właściwej dla tego obszaru, a dopiero na końcu opisujemy, gdzie znajdziemy nocleg i jak tam dojedziemy. Tak więc, jeżeli chcemy zachęcić
do przyjazdu i pobytu na terenie gminy Sławno, musimy nie tylko dobrze poznać jej środowisko przyrodnicze i kulturowe, ale również zdawać sobie sprawę z jej zróżnicowania, a w konsekwencji z różnej
atrakcyjności poszczególnych jej fragmentów.
W latach 2006–2007 na zlecenie Wojewody Zachodniopomorskiego
wykonana została Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Sławno. Jedną
z trzech części tego opracowania jest Operat przyrody nieożywionej
i walorów krajobrazu (Florek, Florek 2007), którego celem było zgromadzenie kompleksowych danych faktograficznych o zasobach przyrody
nieożywionej i walorach krajobrazu tej gminy. Wyniki inwentaryzacji
przedstawione na mapach w skali 1 : 10 000 znajdują się w zasobach
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie, a inwentaryzowane obiekty i waloryzacja zostały przedstawione na mapie w skali
1 : 50 000 (Mapa 1), która stanowi załącznik do tego artykułu. Materiały zgromadzone w Inwentaryzacji oraz wieloletnia praca naukowa
Elżbiety i Wacława Florków stanowią podstawę przemyśleń i wniosków przedstawionych w poniższym artykule.
__________________
*

Instytut Geografii, Akademia Pomorska.
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1. Krajobrazy gminy Sławno
Krajobraz to kształtowany przez procesy naturalne, modyfikowane działalnością człowieka, ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren. J. Kondracki (1978: 246)
precyzuje tę definicję i pod pojęciem „krajobrazu naturalnego” rozumie
[…] typ terenu o swoistej strukturze, na którą składają się wzajemne powiązanie rzeźby powierzchni i jej składu litologicznego, stosunków wodnych, klimatycznych, biocenotycznych i glebowych, a także tych efektów
gospodarki ludzkiej, których wyrazem jest modyfikacja warunków przyrodniczych.

Zastosowanie tej definicji wydaje się bardzo trafne dla gminy wiejskiej jaką jest gmina Sławno, gdyż jedynie na obszarach wiejskich
elementy naturalne będące dziełami przyrody nieożywionej i ożywionej w naturalny sposób przeplatają się i uzupełniają z elementami
kulturowymi stworzonymi przez człowieka.
Zgodnie z typami krajobrazu naturalnego wyróżnionymi przez
J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego (Kondracki 1994 – mapa Typy krajobrazu naturalnego i jednostki fizycznogeograficzne) krajobraz całej
gminy należy do klasy „krajobrazu nizinnego”, rodzaju: „krajobrazy
młodoglacjalne”, gatunek: „równiny i wzniesienia morenowe”. Ponieważ taki podział jest dla obszaru gminy mało precyzyjny, gdyż cała
mieści się w przedziale „równiny i wzniesienia morenowe”, dla celów
opisu fizycznogeograficznego z uwzględnieniem charakterystyki krajobrazów dokonałam podziału obszaru nie na jednostki typologiczne,
lecz na regionalne jednostki krajobrazowe najniższego rzędu.
Jednostki krajobrazowe zostały wydzielone na podstawie następujących kryteriów: rzeźba i morfometria, gleby i litologia, hydrografia,
a także użytkowanie terenu. Jako główne kryterium przyjęłam rzeźbę,
zwracając uwagę na to, by w wydzielonych jednostkach znalazły się
charakterystyczne pełne struktury krajobrazowe. Drugim istotnym
elementem była hydrologia. Oba te czynniki stanowią najważniejsze
elementy wiodące i różnicujące strukturę krajobrazową gminy oraz
najsilniej wpływają na pozostałe komponenty. Ważnym czynnikiem
uzupełniającym jest użytkowanie terenu i elementy kulturowe dające
wyraźną informację o stopniu wykorzystania i przekształcenia krajobrazu przez człowieka.
Najważniejszy komponent – rzeźba terenu na obszarze gminy jest
dość urozmaicona zarówno pod względem morfologicznym, jak i gene-
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tycznym, chociaż deniwelacje są niewielkie, a rzędne terenu nie przekraczają 40–60 m n.p.m. Jej różnorodność wynika z obecności polodowcowych form terenu, takich jak: wysoczyzny morenowe (pagórkowata, falista i płaska), równiny zastoiskowe czy piaszczysto-żwirowe
sandry o dość urozmaiconej rzeźbie; formy fluwialne: doliny rzeczne,
terasy rzeczne; formy denudacyjne: długie stoki i rozcinające je dolinki
denudacyjne, oraz erozyjno-denudacyjne; formy eoliczne (nieliczne
wydmy) i formy pochodzenia limnicznego oraz bagiennego, które zajmują obszerne obniżenia pojeziorne (np. Jezior Łętowskiego czy
Smardzewskiego), a także część den rynien subglacjalnych i innych
obniżeń (np. powytopiskowych) (Lach, Uniejewska, Nosek 1985; patrz
również artykuł W. Florka w tym tomie).
Sieć hydrologiczną na terenie gminy tworzą: Wieprza (Tabl. I: A)
oraz jej dopływy prawobrzeżne (Ściegnica i Wrześniczka) i lewobrzeżne (Reknica i Moszczenica) (Tabl. I: B). Rzeka Wieprza i jej dolina stanowią oś gminy i zarazem mocny akcent krajobrazowy o przebiegu
południowy wschód–północ. Na południowo-zachodnim skraju gminy
na krótkim odcinku pojawia się też Grabowa (Tabl. II: A). Największą
atrakcyjnością charakteryzują się pejzaże nadrzeczne, przede wszystkim związane z Wieprzą (Tabl. II: B). Są bardzo zróżnicowane – od
szerokich krajobrazów widocznych z wysokich brzegów doliny pomiędzy Sławskiem a Staniewicami oraz na południe od Warszkowa czy na
krótkich odcinkach w rejonie Starego Krakowa, po bliskie plany równiny zalewowej powyżej Pomiłowa, grodziska koło Wrześnicy czy nowych stawów i elektrowni koło Pomiłowa.
Największym jeziorem na terenie gminy Sławno jest Łętowskie,
drugim – znacznie mniejszym – Janiewickie. Pozostałe cztery niewiele
przekraczają powierzchnię 1 ha (Choiński 1991). Oprócz tego znajduje się tu też kilkanaście stawów – nad Wieprzą, koło Pomiłowa, w ujściowym odcinku doliny Reknicy i koło Gwiazdowa, na ujściowym odcinku dopływu Reknicy (obecnie nieużytkowane). Niewielka liczba
występujących jezior powoduje, że ich walory krajobrazowe na terenie
gminy nie odgrywają większej roli. Wyjątek stanowi tu zachodnie
obrzeżenie Jeziora Łętowskiego, gdzie z wysokiej skarpy można podziwiać rozległą panoramę jeziora oraz otaczających je wzniesień
morenowych i sandrowych. Mniejszymi walorami odznaczają się:
widok z północnego niskiego brzegu Jeziora Łętowskiego czy widoki
niewielkiego jeziora na północ od Sławska, położonego w otoczeniu
gruntów rolnych lub mocno ograniczone widoki otoczonych bagnami
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Jeziora Smardzewskiego i bezimiennego jeziorka położonego na północ
od Jeziora Łętowskiego.
Na obszarze gminy wydzielono 12 jednostek przestrzennych o nieokreślonej randze taksonomicznej, traktowanych jako najmniejsze
„jednostki krajobrazowe”.

1.1. Krajobraz doliny Wieprzy w okolicach Starego Krakowa
Tworzy go stanowiący północną granicę gminy równoleżnikowy, niewielkiej szerokości, o krętym przebiegu, głęboko wcięty odcinek
doliny, bardzo atrakcyjny krajobrazowo. Zbocza doliny Wieprzy rozcinają liczne stosunkowo długie dolinki erozyjno-denudacyjne, parowy
i młode rozcięcia erozyjne (dolinki Jasienicy, Leśnej Strugi, Potoku
Starokrakowskiego, Jarosławianki i innych mniejszych strumieni bez
nazwy), a wszystko porośnięte starodrzewem buczynowym.
Występują tu również bory sosnowe z domieszką świerka oraz lasy
mieszane, przy czym w wielu miejscach drzewa rosną bezpośrednio
nad brzegami rzeki. Liczne ścieżki leśne pozwalają na podziwianie
bogactwa flory i fauny doliny i jej zboczy, a zmienność hipsometryczna
terenu, ukazująca coraz to inne fragmenty licznych zakoli rzecznych
czyni wędrówkę wzdłuż doliny Wieprzy bardzo zajmującą (Tabl. III: A).
Na zapleczu doliny, tuż przy moście na Wieprzy, na śródleśnej polanie
rozłożyła się jedna z najpiękniejszych miejscowości gminy – wieś Stary
Kraków. Krajobraz kulturowy tej wsi, z zabytkowym średniowiecznym
kościołem i licznymi zabudowaniami o konstrukcji szachulcowej (ryglowej), z wysokimi dachami pierwotnie krytymi trzciną, w większości
pochodzącymi z drugiej połowy XIX wieku, został objęty strefą ochrony
krajobrazu kulturowego (Tabl. III: B).

1.2. Krajobraz doliny Radosławki
Jest to wypełnione akumulacją organiczną obniżenie o południkowym przebiegu, od Radosławia do Sławna, którego dnem płynie
niewielki ciek – Radosławka, odwadniający otaczające równiny zastoiskowe i leżące na północ fragmenty wysoczyzny morenowej płaskiej.
Wschodnim zboczem doliny biegnie ładna, obsadzona brzozami droga,
z której roztacza się widok na krajobraz łąk i niewielkich zagajników
położonych w dolinie.
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1.3. Krajobraz doliny Wieprzy na północ od Sławna
Obszar gminy południkowo rozcina dolina Wieprzy, która swoją rozległość zawdzięcza wymodelowaniu z wykorzystaniem obniżeń
o starszych założeniach – dolin rynnowych i dolin wód roztopowych
(Tabl. II: B). Dwie terasy wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie doliny to terasa nadzalewowa i holoceńska równina zalewowa. W rzeźbie
terasy nadzalewowej lokalnie zaznaczają się drobne wydmy (pomiędzy
Wrześnicą a Nosalinem), równina zalewowa zaś jest urozmaicona obecnością paleomeandrów i zakoli odciętych podczas XX-wiecznej regulacji
rzeki (Florek 1991; 2002). Terasy nadzalewowe na wschodnim brzegu
Wieprzy porośnięte są lasem, a na równinie zalewowej występują olsy
lub wilgotne łąki. Koło Sławska na północ od Sławna atrakcją krajobrazową są rozległe widoki na dolinę od strony zachodniej, gdzie łagodniejsze stoki wysoczyzny powyżej tej miejscowości użytkowane są rolniczo.
Z mostu na Wieprzy w Sławsku, przy drodze do Wrześnicy, roztacza się
rozległy widok na dolinę Wieprzy na południe, w górę doliny i na północny zachód na zakola i starorzecza położone poniżej oraz na zachód,
w kierunku krawędzi doliny urozmaiconej zabudowaniami wsi Sławsko
i z dominującym nad nią średniowiecznym kościołem z charakterystyczną wieżą (Rączkowski 1996). Na prawobrzeżnej części równiny
zalewowej Wieprzy, z punktu leżącego tuż za mostem albo nawet z samego mostu na Wieprzy, leżącego w ciągu drogi polnej prowadzącej
z Warszkowa, można podziwiać krajobraz kulturowy Sławska z bliska,
na pierwszym planie z czarno-białą kratą starych budynków mieszkalnych i gospodarczych w tak charakterystycznej dla tego obszaru technice ryglowej, a za nimi wznoszącą się wysoko ciemną, skontrastowaną,
ceglaną bryłą kościoła (Tabl. IV: A).
Na północ od Sławska na równinie zalewowej i terasie nadzalewowej usytuowany jest kompleks stanowisk archeologicznych, głównie
z okresu wczesnego średniowiecza, obejmujący między innymi stanowiska o własnej formie krajobrazowej. Do grupy tych stanowisk należą
grodzisko wczesnośredniowieczne oraz sześć cmentarzysk kurhanowych. Istnieje projekt Parku Kulturowego „Wrześnickie Kurhany”,
którego zasadniczym celem jest potrzeba objęcia ochroną tego unikatowego kompleksu (Kijowski 2002). Miejsca występowania stanowisk
archeologicznych wymagają specjalnego zagospodarowania, ponieważ
są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji WKZ
i stanowią obszary o najwyższych wartościach kulturowych (Walasek,
Witek 2003; Florek, Florek 2007).
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Okolice Sławska oferują jeszcze jedną atrakcję. Ciekawostką z zakresu przyrody nieożywionej jest znaczne nagromadzenie głazów (kilkadziesiąt okazów) na dnie eksploatowanej nielegalnie odkrywki
w krawędzi doliny. Większość z tych głazów ma rozmiary kwalifikujące je do kategorii pomników przyrody nieożywionej. Proponuje się usytuowanie w Sławsku małego „Parku Głazowego”, do którego można
byłoby przenieść głazy narzutowe o wymiarach pomnikowych. Jeżeli
w porę nikt się nimi nie zainteresuje – zostaną rozkradzione. Głazy
powinny zostać opisane petrograficznie, a na tablicach informacyjnych
można przedstawić, w jaki sposób dzięki lądolodowi trafiły tu z różnych zakątków Skandynawii. Park służyłby celom dydaktycznym i stanowiłby naprawdę dużą atrakcją turystyczną o charakterze ponadregionalnym (Florek, Florek 2007).

1.4. Krajobraz doliny Wieprzy na południowy wschód
od Pomiłowa
Na południowy wschód od Pomiłowa, a dokładniej od ujścia
Ściernicy, dolina Wieprzy – podobna w budowie do opisywanej w okolicach Sławska – nie jest jednak tak atrakcyjna krajobrazowo. Brakuje
rozległych panoram widokowych, ponieważ zbocza doliny i wyższe
poziomy terasowe aż do granicy równiny zalewowej porastają lasy.
Równinę zalewową zajmują podmokłe łąki z licznymi starorzeczami
o różnym stopniu zachowania i z wyspowo występującym olsem. Taki
teren jest trudno dostępny dla turysty zmotoryzowanego czy nawet
pieszego, natomiast jest docenianym odosobnieniem dla wędkarzy.
Wygodny dostęp do doliny stanowi biegnący w lesie tuż ponad górną
jej krawędzią nasyp dawnej linii kolejowej Sławno–Korzybie. Punktów
widokowych z szeroką perspektywą w kierunku doliny brak na obu jej
zboczach. Atrakcyjność krajobrazowa doliny jest znacznie większa dla
osób spływających rzeką kajakami – dotyczy to zwłaszcza bogactwa
i różnorodności elementów przyrody ożywionej (Tabl. I: A).

1.5. Krajobraz doliny Wieprzy w okolicach Pomiłowa
Dolina Wieprzy między ujściem prawobrzeżnego dopływu Ściernicy a Sławnem ma zupełnie inny charakter niż na dwóch uprzednio
omówionych obszarach. Jej dno jest tutaj kilkakrotnie szersze, a zbo-
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cza doliny są długie, słabo zarysowane i łagodne, zwłaszcza po jej
wschodniej stronie. Teren ten w przeszłości był silnie zabagniony,
a ślady zatorfienia widoczne są do dziś. Dno doliny z rzadka porastają
kępy wilgociolubnych drzew i krzewów, a pozostałą część terenu zajmują łąki i pastwiska; występują tu też liczne kanały, nowo założone
stawy rybne, elektrownia wodna (w budowie), a na zachodnim obrzeżeniu dość liczne zagrody hodowli zwierząt (głównie futerkowych;
część obecnie nieczynna). Południowo-zachodni skłon doliny Wieprzy
w swojej dolnej części jest mocno przekształcony antropogenicznie
przez przebiegającą tędy szosę Sławno–Żukowo oraz położony poniżej,
równolegle do zabudowy Pomiłowa, nasyp dawnej linii kolejowej
Sławno–Korzybie. Natomiast górna krawędź doliny Wieprzy, przechodząca w długie stoki moreny dennej falistej, porośnięta borem mieszanym świeżym stanowi atrakcyjny krajobrazowo fragment gminy polecany turystom pieszym.

1.6. Krajobraz równin między Wrześnicą a Tychowem
Południowa część tego obszaru to równinny teren wysoczyzny
morenowej płaskiej na północ od linii Warszkowo–Tychowo przechodzący w równinę morenową falistą (Tabl. IV: B). Wysoczyznę nadbudowują jedynie niewysokie płaskie kemy i nieliczne ozy (Lach, Uniejowska, Nosek 1985; Florek, Florek 2007), a całość pokrywa mozaika
pól i niewielkich enklaw leśnych. Atrakcją krajobrazową tego obszaru
są liczne drogi o walorach widokowych łączących poszczególne wsie.
Drogi obsadzone szpalerami jaworów i lip prowadzą do Wrześnicy,
Noskowa, Tychowa – miejscowości charakteryzujących się również
stosunkowo dużym bogactwem zasobów krajobrazu kulturowego
(Tabl. V: A). W Tychowie i wzdłuż dróg z niego wychodzących wspaniałe aleje lipowe (lipy drobnolistne i szerokolistne) stanowią atrakcyjną w swojej obfitości dominantę krajobrazową. Na polu, na zachód
od parku przypałacowego, w kępie drzew schowany jest „diabelski
kamień” – głaz z gruboziarnistego granitu różowego – pomnik przyrody (Tabl. V: B). Inne atrakcje krajobrazowe oferuje boczna droga
z Tychowa do Warszkowa. Można tutaj (w Warszkowie Kolonii), patrząc w kierunku zachodnim, podziwiać rozległą panoramę leżącej
poniżej doliny Wieprzy, wyjątkowo piękną jesienią i przy korzystnym
oświetleniu w godzinach porannych.
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1.7. Krajobraz doliny Reknicy (Rakówki)
Krajobraz doliny Reknicy obejmuje dużych rozmiarów rynnę
subglacjalną odwadnianą przez Reknicę, lewobrzeżny dopływ Wieprzy
(Tabl. I: B). Wysokość względna krawędzi tej rynny na wielu odcinkach przekracza 20 metrów. Krawędzie są porozcinane licznymi dolinkami denudacyjno-erozyjnymi i denudacyjnymi. Rozległe dno doliny
zajmują łąki (niestety zmeliorowane, a właściwie odwodnione) z licznymi płatami akumulacji organicznej (głównie torfowej). Zbocza doliny
porastają lasy. Walory florystyczne tego obszaru to liczne zbiorowiska
roślinności różnych typów torfowisk oraz nieliczne starodrzewy dębowo-bukowe. Proponuje się utworzenie tutaj Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Reknicy” w celu zachowania w niezmienionej formie
rynny subglacjalnej z mozaiką osadów jeziornych (różnego rodzaju
gytii) i torfowiskowo-bagiennych na jej dnie oraz stromych zboczy wysoczyzny morenowej – pagórkowatej i falistej, co będzie sprzyjało zahamowaniu degradacji torfowisk na dnie doliny. Obszar ten został
zgłoszony do programu „Natura 2000”.
Krajobraz doliny w jej północnej części podziwiać można z drogi
przebiegającej u jej wschodniej krawędzi. W południowym górnym
odcinku doliny występują trzy odmienne krajobrazowo obszary. Na
dnie doliny, w obszarze źródłowym Reknicy, usytuowany jest rezerwat
„Janiewickie Bagno”. Jest on niedostępny dla turystów, ale jego fragmenty można oglądać z drogi Janiewice–Chomiec. Drugi obszar to
obniżenie położone między rzeką Grabową a doliną Reknicy, gdzie
występuje zjawisko bifurkacji i część wód Grabowej przesącza się,
a przy wyższych stanach nawet przelewa do doliny Reknicy, stanowiąc
jej źródła. Jest to wyjątkowa rzadko spotykana w tak wyrazistej formie ciekawostka hydrologiczna (Tabl. II: A). Trzeci obszar to bardzo
atrakcyjne krajobrazowo i dostępne z drogi Janiewice–Chomiec, rozcięte
dolinami denudacyjnymi zbocza wysoczyzny morenowej i wyższego poziomu sandru dolinnego. Podstawa tych zboczy stanowi jednocześnie
strefę występowania źródeł i wysięków związanych z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, występującym zarówno na obszarze
wysoczyzny, jak i sandru dolinnego. Liczne źródła usytuowane nad
Jeziorem Janiewickim krótkimi ciekami zasilają jego wody, a przez
wypływający z niego ciek również Reknicę.
W lesie koło Janiewic (Tabl. V: B) można odnaleźć głaz – pomnik
przyrody, który został w latach 70. ubiegłego wieku częściowo odkopany i wyryto na nim napis „XXX rocznica wyzwolenia – 1975”, a nad
nim w lewy górnym rogu – orła piastowskiego.
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Przy drodze Janiewice–Janiewice Kolonia występuje sporo dużych
głazów narzutowych o ciekawych kształtach, ale tylko dwa z nich mają
parametry pomnikowe. Proponuje się objąć je ochroną i umieścić na
nich tabliczki z opisem. Będzie to sprzyjało edukacji społeczeństwa
i może przyczynić się do ich zachowania w naturalnych położeniach, co
ze względu na modę na „głazy przydomowe” nie jest takie oczywiste.

1.8. Krajobraz okolic Jeziora Łętowskiego
Tak określony obszar krajobrazowy ograniczony jest od północy doliną Wieprzy, a od zachodu doliną Reknicy. Jego rzeźba jest zdecydowanie bardziej żywa aniżeli na terenach sąsiednich, co jest wynikiem kombinacji morenowych wysoczyzn (falistej i pagórkowatej) oraz
powierzchni sandrowych. Sandry największą rozciągłość zajmują
w międzyrzeczu Wieprzy i Grabowej (pośrodku tego obszaru leży zagłębienie, którego dno zajmuje Jezioro Łętowskie) i „wyklinowują się”
w kierunku zachodnim. Podstawowa część sandru dolinnego leży na
rzędnych 27–25 m n.p.m. i nachylona jest na południe, a dalej na zachód wzdłuż doliny Grabowy. Krajobraz charakteryzuje duże zróżnicowanie. Otaczający od północy Jezioro Łętowskie płaski zalesiony
obszar sandru (ale urozmaicony zagłębieniami wytopiskowymi) ku
zachodowi przechodzi w faliste wzniesienia, a na południu i wschodzie
w urozmaicony licznymi pagórkami i zagłębieniami krajobraz sandru
„dziurawego” (Lach, Uniejowska, Nosek 1985; Florek, Florek 2007)
(Tabl. VI: A). Z użytkowanych rolniczo wzniesień położonych na zachodnim brzegu jeziora można podziwiać rozległy krajobraz zwieńczony na przeciwległym brzegu jeziora ciemnymi plamami pagórów porośniętych lasem. Okolice jeziora ustanowiono Obszarem Chronionego
Krajobrazu Nr 4 „Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic”, którego celem
jest ochrona różnych typów ekosystemów oraz wyróżniających się krajobrazowo terenów o wysokich walorach przyrodniczych, historycznych
i kulturowych.

1.9. Krajobraz równin między Bobrowicami a Smardzewem
Jest to obszar wysoczyzny morenowej falistej z licznymi owalnymi zagłębieniami powstałymi po wytopieniu brył martwego lodu. Są
to płaskie nieckowate obniżenia zajęte przez małe jeziorka bezodpły-
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wowe lub zagłębienia wypełnione namułami bądź torfami, ważne również dlatego, że cechuje je duża różnorodność biologiczna (Tabl. VI: B).
Obszar wykorzystywany jest rolniczo, a krajobraz rozległych, z lekka
pofalowanych pól urozmaicają kępy zieleni porastającej większość
obniżeń. Krajobraz złocistych pól z kępami zarośli poprzecinanych
jaworowo-jesionowymi alejami śródpolnymi podziwiać można z kilku
dróg łączących Smardzewo z pobliskimi: Karwicami, Bobrowicami,
Bobrowiczkami i Ostrowcem. Drogi te to w większości aleje jaworowe
z domieszką klonu pospolitego, czasem kasztanowca, rzadziej brzozowe (Tabl. VII: A), o charakterze dróg widokowych z szerokimi panoramami w kierunku zachodnim i wschodnim.

1.10. Krajobraz leśnych równin zastoiskowych
(Lasów Starokrakowskich)
Krajobraz równin zastoiskowych występuje na północ od linii
łączącej miejscowości Rzyszczewo i Bobrowice. Charakteryzuje go monotonna rzeźba, na którą składają się niemal płaskie powierzchnie
równin zastoiskowych, spod których z rzadka wynurzają się obszary
niewielkich płatów płaskich wysoczyzn morenowych. Nawet dolina
rzeczki Moszczenicy rozdzielająca obszar równin na część północną
i południową nie zaznacza się wyraźnie w terenie (z wyjątkiem okresów wezbraniowych, kiedy Moszczenica i niektóre jej dopływy szeroko
się rozlewają). Cały rozległy obszar północny, z licznymi podmokłymi
zagłębieniami, często zajętymi przez niewielkie bagna i torfowiska,
porastają lasy bukowe i dębowo-bukowe lub mieszane bukowo-sosnowe. Część tego terenu zajmuje rezerwat przyrody „Sławieńskie Dęby”,
który ustanowiono dla ochrony w celach naukowych i dydaktycznych,
naturalnych biocenoz żyznych lasów liściastych oraz dla zachowania
fragmentów grądu pomorskiego i żyznej buczyny pomorskiej o charakterze naturalnym, z pomnikowymi okazami dębu szypułkowego, grabu
zwyczajnego, wiązu szypułkowego i buka zwyczajnego. Rezerwat dostępny jest z szosy Sławno–Stary Kraków oraz Sławno–Darłowo. Lasy
Starokrakowskie ze względu na podmokły teren (nawet drogi leśne są
trudno dostępne) najbardziej atrakcyjne są w porze zimowej – przy
śnieżnej i mroźnej aurze mogą stanowić miejsce wyjątkowo miłych
wędrówek (Tabl. VII: B).

Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe gminy Sławno

235

1.11. Krajobraz polnych równin zastoiskowych
Na południe od doliny Moszczenicy płaty wysoczyzny morenowej użytkowane są rolniczo, natomiast płaskie powierzchnie równin
zastoiskowych zajmują nieużytki, liczne zagłębienia zaś podmokłe łąki
lub niewielkie bagna.

1.12. Krajobraz obniżenia Moszczenicy
Obniżenie Moszczenicy to fragment słabo zaznaczającej się
w rzeźbie terenu doliny wymodelowanej w płaskiej powierzchni równin zastoiskowych. Obszar jest wykorzystywany rolniczo, a jego cechą
charakterystyczną jest element antropogeniczny, który stanowi rozciągnięta równolegle do przebiegu Moszczenicy, na długości około 8 km,
wieś Bolszewo, poza granicami gminy przechodząca w wieś Słowino.

2. Waloryzacja przyrody nieożywionej i krajobrazu
Opierając się na materiałach inwentaryzacji i wydzielonych
jednostkach krajobrazowych, dokonano waloryzacji przyrody nieożywionej i krajobrazu gminy Sławno. Głównymi kryteriami tej oceny
były: stopień zmienności rzeźby terenu, urozmaicenie krajobrazu, sieć
wód powierzchniowych, szata roślinna, liczba atrakcji przyrodniczych
(osobliwości – Tabl. VIII: A). Ponieważ gmina nie obfituje w obszary
bardzo cenne przyrodniczo i nie reprezentuje wysokiego urozmaicenia
krajobrazu, wydzieliłam tylko trzy kategorie obszarów (Mapa 1).
I. Obszar o niskich walorach przyrodniczo-krajobrazowych
Jest to północno-zachodni fragment gminy, na którym występują
podmokłe, trudne do przebycia Lasy Starokrakowskie. Obejmuje trzy
jednostki krajobrazowe: „Krajobraz leśnych równin zastoiskowych”,
„Krajobraz polnych równin zastoiskowych” i „Krajobraz obniżenia
Moszczenicy”.
II. Obszar o średnich walorach przyrodniczo-krajobrazowych
To środkowa część gminy wykorzystywana rolniczo na zachodzie
i wschodzie, rozgraniczona doliną Wieprzy. We fragmencie zachodnim
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granica tego obszaru przebiega na północy prawie równolegle do linii
kolejowej, natomiast fragment wschodni ogranicza od zachodu przebiegająca południkowo linia Radosław–Sławno. Na tym obszarze wydzielono jednostki krajobrazowe: „Krajobraz doliny Radosławki”, „Krajobraz
równin między Wrześnicą a Tychowem”, „Krajobraz doliny Wieprzy
w okolicach Pomiłowa” oraz „Krajobraz równin między Smardzewem
a Bobrowicami”.
III. Obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych
Najwyższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzuje
się południowy fragment gminy, którego północną granicę stanowi Wieprza, od zachodu zaś zachodnia granica lasu na linii Pomiłowo–Ugacie.
Na tym obszarze wydzielono: „Krajobraz doliny Wieprzy na południowy
wschód od Pomiłowa”, „Krajobraz doliny Reknicy (Rakówki)”, „Krajobraz okolic Jeziora Łętowskiego”. Drugi fragment, szczególnie interesujący pod względem krajobrazowym, to północny kraniec gminy obejmujący dolinę Wieprzy i okolice Starego Krakowa z takimi jednostkami
krajobrazowymi, jak: „Krajobraz doliny Wieprzy na północ od Sławna”
i „Krajobraz doliny Wieprzy w okolicach Starego Krakowa”.
*
Najbardziej czytelne usytuowanie wydzielonych obszarów pokazuje
załączona mapa (Mapa 1). Najwyżej zostały ocenione walory przyrodniczo-krajobrazowe dwóch dolin rzecznych (Wieprzy i Reknicy) oraz
otoczenie Jeziora Łętowskiego. O takim wyborze zadecydowały przede
wszystkim: duża zmienność i atrakcyjność krajobrazowa, obecność
rzek, jezior i lasów, duża liczba tras i punktów widokowych, występowanie obszarów chronionych, a także stosunkowo liczne zabytki i inne
dobrze zachowane obiekty kulturowe oraz wsie o historycznym dobrze
zachowanym układzie przestrzennym. Ważne było również występowanie dodatkowych atrakcji, jak na przykład pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, ciekawostki przyrodnicze (zjawisko bifurkacji,
głazowisko w Sławsku) czy stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, z którymi związane są cykliczne imprezy (grodzisko we Wrześnicy).
Obszar o walorach ocenionych jako średnie różni się od opisanego
głównie mniejszym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni. To
obszar prawie płaski, a jego zmienność krajobrazowa wynika z użytkowania terenu. Prawie płaski nie oznacza równy. Łagodnie sfalowana szachownica pól poprzecinana alejami śródpolnymi i zielone plamy
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niewielkich zagajników zajmujących zagłębienia terenu to wyjątkowo
sympatyczny teren na leniwe włóczęgi czy spokojną wycieczkę rowerową (nawet całodzienną). Takie krajobrazy dominują od Smardzewa
na zachodzie po Wrześnicę i Tychowo na wschodnich krańcach gminy.
Tutaj znajdziemy wsie o ciekawej architekturze, parki podworskie
i jedyny zabytkowy, dobrze zachowany pałac na obszarze gminy. Licznie występują również pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej
(pomnikowy głaz w Tychowie) oraz stanowiska archeologiczne – najczęściej kurhany (Tychowo, Wrześnica).
Najniżej zostały ocenione walory krajobrazowe północno-zachodniego fragmentu gminy ze względu na trudno dostępne podmokłe Lasy
Starokrakowskie oraz mało urozmaicone polne i pastwiskowe obszary
przecięte linią kolejową na południe od Bolszewa. Należy podkreślić,
że także tutaj znajdziemy interesujące obiekty przyrodnicze, zwłaszcza florystyczne. W dolinie Moszczenicy (w Boleszewie) zachowały się
resztki trzech parków podworskich z formami drzewiastymi cisów,
z obszarami występowania czosnku niedźwiedziego czy kokoryczy wątłej (por. Sobisz 2008). Na północ od Sławna, przy drodze do Darłowa,
znajduje się rezerwat „Sławieńskie Dęby”. Wstęp do rezerwatu jest
zakazany, ale od strony szosy i leśnej drogi podziwiać można kilkusetletnie dęby oraz wiązy rosnące na siedlisku grądowym.

3. Wartościowe krajobrazowo obiekty kulturowe
rozpatrywane jako część krajobrazu
Ze względu na fakt, że podstawą wydzielania jednostek krajobrazowych i ich waloryzacji była (jako komponent warunkujący) przyroda nieożywiona, krajobraz kulturowy gminy Sławno został uwzględniony tylko tam, gdzie stanowi ważny lub dominujący jego fragment.
Należy jednak podkreślić, że obszar gminy charakteryzuje się unikatowym połączeniem walorów przyrodniczych i w znacznym stopniu
zachowanych zasobów kulturowych. Stąd też konieczność osobnego
i szerszego omówienia obiektów kulturowych, które mogą być rozpatrywane jako część krajobrazu.
Z krajobrazowego punktu widzenia najatrakcyjniejsze miejscowości w gminie Sławno to duże wsie, których historia sięga średniowiecza. Występujące układy ruralistyczne to (Walasek, Witek 2003):
– owalnice: Kwasowo, Noskowo, Sławsko, Tychowo,
– okolnice: Bobrowice, Rzyszczewo, Stary Kraków,

238

Elżbieta Florek

– ulicówki: Bolszewo, Radosław,
– wielodrożnice (często przekształcone z dawnych założeń okolnicowych, owalnicowych czy ulicówek): Żukowo, Wrześnica, Warszkówko.
Dla miejscowości o czytelnych historycznych układach przestrzennych, w których zachowały się liczne elementy tradycyjnej zabudowy,
wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej. Najważniejszymi decydującymi o jego charakterze elementami krajobrazu kulturowego gminy są: zabudowa chłopska, zabudowa związana z gospodarką leśną,
architektura sakralna z nekropoliami, dwory i pałace, często występujące jako zespoły rezydencjalno-parkowe oraz parki leśne i przykościelne.
Do najbardziej charakterystycznych i wyróżniających się w krajobrazie gminy obiektów zabudowy chłopskiej należą budynki o konstrukcji szachulcowej (ryglowej) z wysokim dachem, pierwotnie krytym trzciną, w większości pochodzące z drugiej połowy XIX wieku.
Obiekty tego typu najliczniej zachowały się na obszarze leżącym na
północ od miejscowości Rzyszczewo–Bobrowice–Sławno–Warszkowo–
Warszkówko, gdzie są zdecydowanie najatrakcyjniejszym elementem
krajobrazu wiejskiego. Najwięcej cennych budynków, dzisiaj jeszcze
w dobrym stanie, można oglądać w: Starym Krakowie (np. domy nr
22, 41), Sławsku (np. nr 8, 9, 20), Bobrowicach (np. nr 2, 9), Boleszewie (np. nr 4, 5, 8, 9, 21, 31), Wrześnicy i Radosławiu. Szczególnie
cenne obiekty są proponowane do wpisania do rejestru zabytków.
Na południe od Sławna budynki o konstrukcji szachulcowej są nieliczne, a do najlepiej zachowanych i dobrze zaadaptowanych do nowych celów należą budynki Ośrodka Edukacji Leśnej w Ugaciu oraz
gospodarstwa agroturystycznego w Żukowie. W południowej części
gminy w zabudowie dominują murowane obiekty mieszkalne i gospodarskie wzniesione na przełomie XIX i XX wieku, na przykład w Gwiazdowie, Żukowie czy Janiewicach. Z tego samego okresu pochodzą zachowane do dzisiaj w dobrym stanie i o nie zmienionej funkcji, budynki
użyteczności publicznej, na przykład szkoły w Bobrowicach, Żukowie
czy Bolszewie. Inny typ architektury wiejskiej na terenie gminy reprezentują miejscowości Brzeście, Gwiazdówko i Tokary. Są to jednostki
osadnicze utworzone w okresie 1919–1939 w wyniku wielkiej akcji
parcelacyjnej. Charakteryzują się regularną zabudową oraz jednolitą
typową architekturą. Układ przestrzenny Brześcia jest rozwiązaniem
czysto geometrycznym, z centralnym owalnym placem przeciętym
krzyżującymi się drogami, stanowiącymi osiowe rozwinięcie układu prze-
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Ryc. 1. Zdjęcie lotnicze Brześcia pokazujące jego pierwotny układ przestrzenny, listopad 1933

strzennego. Układ przestrzenny Gwiazdówka i Tokar to typowa zabudowa kolonizacyjna z lat 30. XX wieku w formie dwuosiowej ulicówki
(Walasek, Witek 2003). Układ przestrzenny Brześcia jest tak czytelny
i przejrzysty, a ponadto zwracający uwagę swą oryginalnością, zwłaszcza na materiałach kartograficznych i zdjęciach lotniczych (Ryc. 1), że
może stanowić wyjątkową ciekawostkę dla zwiedzających te okolice.
Miejscowości: Bobrowice, Brzeście, Łętowo, Sławsko, Stary Kraków, Wrześnica i Żukowo ze względu na najlepiej zachowany układ
przestrzenny oraz znaczny procent historycznej, głównie szachulcowej,
zabudowy objęto strefą ochrony krajobrazu kulturowego
W ewidencji WKZ znajduje się również 322 innych obiektów mieszkalnych, inwentarskich i rzemieślniczych bądź przemysłowych, które
w krajobrazie wyróżniają się rozmiarami lub formą i mogłyby stanowić atrakcję krajobrazowo-estetyczną czy turystyczną. Jednakże ich
stan techniczny nader często pozostawia wiele do życzenia. Uwaga ta
dotyczy przede wszystkim wielu obiektów pozostałych po byłych fol-
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warkach (później PGR-ach czy spółdzielniach rolniczych) – gorzelni,
spichrzów, stodół i obór, które obecnie w znacznym stopniu są zdewastowane. Utrzymywanie takiego stanu prowadzi do stałego, nieodwracalnego obniżania walorów kulturowych gminy.
Zabudowa związana z gospodarką leśną jest w gminie Sławno bogato reprezentowana ze względu na prawie 50-procentowy udział lasów w jej powierzchni. Dobrze zachowane obiekty mieszkalno-administracyjne o konstrukcji ryglowej spotykamy w Radosławiu, Ugaciu
i Pątnowie, a murowane z przełomu XIX i XX wieku w: Starym Krakowie, Żukowie, Łętowie, Janiewicach i Grzybnie.
Charakterystyczną dominantą w krajobrazie wiejskim gminy Sławno są kościoły, które swoimi wieżami i usytuowaniem na wzniesieniach
już z daleka wskazują centralne punkty miejscowości. Średniowieczne
murowane kościoły z niewielkimi wprowadzonymi później zmianami
zachowały się w: Sławsku, Starym Krakowie (Tabl. III: B), Żukowie,
Rzyszczewie, a później przebudowane w: Tychowie, Kwasowie i Boleszewie. Zdecydowanie młodsze są pochodzące z przełomu XIX i XX wieku kościoły w Radosławiu i Wrześnicy. Wszystkie kościoły są wpisane
do rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji WKZ.
Kolejnymi elementami historycznej zabudowy są pałace i dwory.
Niestety, zachowały się jedynie nieliczne. Nie istnieją pałace w Rzyszczewie, Tychowie i Żukowie. Pozostałe, w Janiewicach, Kwasowie,
Smardzewie i dwór w Boleszewie, są zniszczone i ulegają dalszej
dewastacji. Dobrze zachowany i użytkowany jest XIX-wieczny pałac
w Noskowie, wpisany do rejestru zabytków.
Z pałacami i dworami związane są zabytkowe parki i cmentarze,
niestety jedne i drugie w opłakanym stanie (por. Sobisz 2008). Parki,
najczęściej w zespole park–pałac lub park–dwór, pochodzą z XVIII
i XIX wieku, były formowane w stylu krajobrazowym, naturalistycznym lub romantycznym. Na terenie gminy zachowało się kilkanaście
założeń parkowych w: Janiewicach, Kwasowie, Noskowie (wpisany do
rejestru zabytków), Rzyszczewie, Smardzewie, Tychowie, Wrześnicy
(park leśny) oraz po dwa parki w Starym Krakowie (przy zabudowaniach leśnictwa i przykościelny) i Żukowie.
Zabytkowe cmentarze, a właściwie charakterystyczna dla nich wysoka zieleń lub resztki kamienno-ceglanych ogrodzeń zachowały się
w nie najlepszym stanie, a tylko sporadycznie występują nagrobki
bądź żeliwne krzyże. Znajdują się one w miejscowościach: Bobrowice,
Kwasowo, Radosław, Rzyszczewo, Sławsko, Stary Kraków, Tychowo,
Warszkówko, Warszkowo, Wrześnica, Żukowo, Smardzewo i Noskowo.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe gminy Sławno

241

Najlepiej zachowane elementy starych cmentarzy spotykamy w Starym Krakowie i Żukowie. W ewidencji WKZ znajduje się 11 spośród
wymienionych cmentarzy (bez Smardzewa i Noskowa) i 10 wspomnianych parków.
Innym ważnym krajobrazowo elementem są aleje śródpolne i zadrzewienia przydrożne. Są to głównie aleje jesionowe, jesionowe z domieszką klonu pospolitego lub kasztanowca pospolitego, aleje jaworowe, jaworowo-jesionowe lub aleje lipowe, charakterystyczne dla okolic
Tychowa. Zadrzewienia te doskonale funkcjonują w krajobrazie zagospodarowanym rolniczo, zwłaszcza na obszarze położonym między Bobrowicami a Smardzewem. Wszędzie na terenie gminy stanowią element bardzo widoczny i atrakcyjny krajobrazowo (Tabl. VIII: B).
Na terenie gminy Sławno znajduje się około 400 stanowisk archeologicznych, z których 13 najcenniejszych objęto strefą bezwzględnej
ochrony archeologicznej „W”; z tego osiem, głównie w okolicach: Wrześnicy, Starego Krakowa, Tychowa, Janiewic, Żukowa, ma własną formy
krajobrazową, a więc znajduje się w zasięgu moich zainteresowań.
Uzyskane z Archiwum Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu
materiały dokumentacyjne pozwoliły uzupełnić dane dotyczące obiektów archeologicznych niezewidencjonowanych jeszcze przez WKZ, a posiadających wyraźne własne formy krajobrazowe oraz dostępnie usytuowanych. Są to następujące stanowiska: Gwiazdowo stan. 82, Tychowo
stan. 4, Wrześnica stan.: 66, 67, 68, 78.
Stanowisko W2 Wrześnica to grodzisko wczesnośredniowieczne wykorzystywane jako obiekt dydaktyczny oraz obiekt turystyki kwalifikowanej. Na trasie z grodziska do Sławna cyklicznie od 1998 roku odbywa
się „Bieg Święców”, a od 1996 roku w trzecią sobotę lipca festyn pod
nazwą „Sobota na grodzisku”. Od 2001 roku, ze względu na dużą liczbę
osób uczestniczących w obu imprezach, w obawie przed zniszczeniem
stanowiska festyn przeniesiono do Sławska, w pobliżu stanowiska W5.
Jest to również grodzisko wczesnośredniowieczne, ale o niezachowanej
własnej formie krajobrazowej. Grodzisko jest natomiast dobrze widoczne na zdjęciach lotniczych (np. Kobyliński 2005: 105).

Podsumowanie
Należy stwierdzić, że zasoby przyrody nieożywionej i krajobrazu występujące na terenie gminy Sławno mają wartość rangi
(głównie) regionalnej i lokalnej, lecz krajobraz naturalny gminy należy
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uznać za dość interesujący i urozmaicony. Obszar gminy charakteryzuje się jednak unikatowym połączeniem walorów przyrodniczych i w
znacznym stopniu zachowanych zasobów kulturowych. Biorąc pod
uwagę, że sieć obszarów chronionych może i powinna ulec powiększeniu, należy oczekiwać, że funkcje turystyczne i rekreacyjne, zwłaszcza
w najbardziej atrakcyjnej południowo-wschodniej części gminy, będą
się rozwijały głównie na potrzeby regionu, a w pewnym stopniu i na
potrzeby kraju (Strategia 2006). Trzeba podkreślić, że zasoby naturalne przyrody nieożywionej i krajobrazu zachowały się w dobrym stanie
i nie wymagają zabiegów konserwatorskich ani kosztownego odnawiania czy przekształcania. Inaczej jest z zabytkami kultury, których stan
jest bardzo różny: dobry pałacu w Noskowie, dość dobry, gdy chodzi
o zabytki sakralne i część zabudowań mieszkalnych, zły lub fatalny,
gdy chodzi o większość zabudowań podworskich i pałacowych oraz
zabytki przemysłowe i wiejskie zabudowania gospodarcze, a także
większość zabudowań mieszkalnych.
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Natürliche landschaftliche Werte
der Gemeinde Sławno
Zusammenfassung
In den Jahren 2006/7 wurde im Auftrag des Wojewoden Westpommerns eine „Inventarisierung der Landschaft in der Gemeinde Sławno“
durchgeführt. Die Beschreibung umfasst drei Teile, davon Teil l „Abhandlung
über die unbelebte Natur und landschaftliche Werte“ (Florek, Florek 2007).
Das Ziel der Arbeit war das Zusammenstellen komplexer faktografischer
Angaben über den Bestand der unbelebten Natur und Werte der Landschaft.
Aufgrund dieser Bearbeitung unterscheidet die Autorin 12 verschiedene
landschaftliche Einheiten in der Gemeinde. Anhand dieser landschaftlichen
Einheiten konnte die Valorisierung der unbelebten Natur und der Landschaft
der Gemeinde Sławno eingeteilt werden. Die Hauptkriterien der Benotung
waren. Der Grad der Veränderung der Landschaftsstruktur, das wechselnde
Landschaftsbild, das Netz der Oberflächengewässer, die Pflanzenwelt die
Anzahl der natürlichen Besonderheiten. Da die Gemeinde nicht viele wertvolle natürliche abwechslungsreiche Gegenden besitzt, bespricht die Autorin nur
3 Landschaftskategorien des Gebietes. Die höchsten landschaftlichen Werte
findet man im Süden der Gemeinde, deren nördliche Grenze die Wipper bildet, im Westen das Waldgebiet auf der Linie Pomiłowo–Ugacie. Man unterscheidet „Die Landschaft der unteren Wipper südöstlich von Marienthal“,
„Die Landschaft des Reknicatals“, „Die Landschaft am See bei Lantow“. Das
2. interessante Landschaftsbild ist an der nördlichen Grenze, das Tal der
Wipper und die Gegendbei Alt Krakow mit den Einheiten „Landschaft der
Wipperniederung nördlich von Sławno“, „Landschaft der Wipperauen in der
Gegend von Alt Krakow“. Die niedrigsten Kriterien erhielten die nordwestlichen Fragmente der Gemeinde, aufgrund ihrer schwer zugänglichen feuchten
Alt Krakower Wälder und der wenig abwechslungsreichen Feld- und Wiesen-
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gebiete, die zudem noch von der Eisenbahnlinie bei Rötzenhagen geteilt sind.
Hier sind weitere drei landschaftliche Einheiten „Landschaft der unbeweglichen Waldebenen“, „Landschaft der unbeweglichen Feldebenen“, „Landschaft
der Motzeniederung“. Es ist anzunehmen, dass die auftretenden Bestände
der unbelebten Natur und der Landschaft in der Gemeinde Sławno einen
regionalen und lokalen Wert haben, jedoch ist die Landschaft ziemlich abwechslungsreich und interessant. Das Gebiet der Gemeinde besitzt seltene
natürliche Werte und im Kulturkreis erhaltene Besonderheiten. Das unter
Naturschutz stehende Areal müsste vergrößert werden in Erwartung, dass
touristische Funktionen und Erholungsplätze in der schönsten südöstlichen
Region der Gemeinde für das ganze Land von Vorteil wäre.
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