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Szczecin 22.10.2012
Drodzy Czytelnicy,

kręte losy historii sprawiły, że olbrzymia część mieszkańców Pomo-
rza Zachodniego oraz ich potomkowie to osoby przybyłe po II wojnie 
światowej z terenów wschodniej i centralnej Polski, Białorusi, Litwy 
i Ukrainy. Trafiliśmy na nieznane nam ziemie – które choć początko-
wo obce – stały się naszym domem w każdym tego słowa znaczeniu. 
Tereny te bogate są w ślady działalności kulturalnej, dawną architek-
turę, unikalną przyrodę i piękne krajobrazy. Przywieźliśmy ze sobą 
zwyczaje, obrzędy, kulturę, kulinaria, sztukę i rzemiosło naszych 
przodków. Dzięki temu Zachodniopomorskie jest dziś prawdziwym 
tyglem, gdzie spotkają się kultury Wschodu i Zachodu, a nowocze-
sność i postęp z bogatą historią. 

Warto zgłębiać dzieje tych ziem, które obfitowały w wiele intry-
gujących wydarzeń, mających miejsce nie tylko w rejonie dzisiejszych 
aglomeracji: Szczecina czy Koszalina, ale również w innych częściach 
regionu, w tym jego części wschodniej. Z pewnością wyróżnia się tutaj 
Pojezierze Drawskie, niegdyś pole działań templariuszy i joannitów – choć 
będące miejscem wielu wojen i starć, zachowało perełki dawnej archi-
tektury w postaci zamków, zabytków sakralnych i dworsko-pałacowych 
–  w tym piękny Pałac w Siemczynie.

Mam wielką przyjemność zaprosić Czytelników do poznawania cie-
kawostek historii i współczesnych doniesień kulturalnych, dotyczących 
regionu Pojezierza Drawskiego, a w szczególności Czaplinka i Siem-
czyna, poprzez lekturę „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”. Jest 
ono rezultatem inicjatywy członków Henrykowskiego Stowarzyszenia 
w Siemczynie oraz wieloletniej działalności promocyjnej Siemczyna 
i Czaplinka – organizatorów.

Mam nadzieję, że periodyk ten stanie się cennym źródłem wiedzy, 
inspiracją do eksplorowania dziejów naszej „małej ojczyzny”, a także 
źródłem integracji środowisk naukowych, dydaktycznych i młodzieży.

Wojciech Drożdż
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Czaplinek 05.12.2012

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Czaplineckiej,

z prawdziwym zadowoleniem i ogromną radością przyjąłem wiadomość, 
że na terenie naszej Gminy powstała nowa pozycja książkowa – „Zeszyty 
Siemczyńsko-Henrykowskie”, że grupa pasjonatów, skupionych wokół 
Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie podjęła się wielkiego 
trudu realizacji ambitnych zamierzeń wydawniczych. Przyjęte założenia 
i cele, jakie mają spełniać Zeszyty, muszą budzić podziw i uznanie. Rad 
jestem tym bardziej, że wykonują to zadanie moi znajomi i koledzy. Jest 
to już kolejne wydawnictwo, które bez wątpienia wzbogaci ofertę nauko-
wą, historyczną, kulturalną i edukacyjną w naszym regionie.

Inicjatywa jest tym cenniejsza, że realizacji tego dzieła podjęli się 
miłośnicy Ziemi Czaplineckiej, którzy mieszkają tu od lat i także Ci, któ-
rych przywiodło tutaj piękno tej ziemi, i jej wyjątkowość.

Pojezierze Drawskie i nasza Ziemia Czaplinecka należą do najpięk-
niejszych zakątków naszego kraju. Niezwykłe są dzieje historyczne tego 
regionu, łączącego przez wiele wieków różne kultury, wzbogacone przez 
„wędrówkę ludów” z połowy ub. wieku. Połączenie bogatej historii z na-
turalnym pięknem tej ziemi, z mieszkającymi tutaj wspaniałymi ludźmi, 
tworzy wyśmienitą przestrzeń, w której chce się żyć, dla której chce się 
pracować, i dla której chce się tu zostać na zawsze.

Gratuluję Henrykowskiemu Stowarzyszeniu w Siemczynie po-
mysłu i inicjatywy i życzę Redaktorowi Naczelnemu oraz Zespołowi 
Redakcyjnemu wielu sukcesów na polu krzewienia wiedzy historycznej, 
ekologicznej, popularyzowania lokalnej kultury i tradycji, prezentowania 
dorobku naukowego uczestników konferencji. 

Jestem przekonany, że w tym wydawnictwie, każdy czytelnik znaj-
dzie dla siebie interesujący temat. Lektura Zeszytów na pewno będzie 
zajmująca, pouczająca i bez wątpienia przyczyni się do rozsławiania 
i promocji naszej małej Ojczyzny. 

Adam Kośmider
Burmistrz Czaplinka
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Siemczyno 7.12.2012

Szanowni Czytelnicy,

od siedmiu lat istnieje i działa Henrykowskie Sto-
warzyszenie w Siemczynie. Na przestrzeni tych lat 
jego działalność i dokonania stały się znane w gmi-
nie, powiecie, województwie, a nawet kraju. Relacje 
z organizowanych w pałacu, hotelu i terenach przy-
pałacowych imprez kulturalnych, naukowych, 
rozrywkowych i wystaw były prezentowane w pra-
sie, telewizji i radiu. Brakowało nam jednak bardziej 

trwałego udokumentowania wyników tej działalności i naszych dokonań 
- szczególnie na niwie historycznej, naukowej i kulturalnej. 

Aby wypełnić tę lukę Stowarzyszenie postanowiło powołać do życia 
wydawnictwo pod nazwą Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, a kiero-
wanie zespołem redakcyjnym powierzyć swemu członkowi Bogdanowi 
Andziakowi. Periodyk będzie miał na celu upowszechnianie wśród miesz-
kańców naszego regionu dorobku organizowanych przez nas konferencji 
naukowych oraz popularyzowanie wiedzy historycznej i ekologicznej 
oraz lokalnej kultury i tradycji. 

Tematyka pisma dotyczyć będzie generalnie poniższych zagadnień: 
 – historia regionu, w tym Siemczyna i okolic, a szczególnie jego 
związków z Polską,

 – biografie i wspomnienia mieszkańców Henrykowa -Siemczyna 
oraz historia rodów mieszkających tu na przestrzeni wieków,

 – relacje z ważniejszych imprez i wydarzeń na terenie siemczyńskiej 
domeny,

 – informacje o przebiegu prac restauracyjnych pałacu i parku,
 – relacje z konferencji i sympozjów naukowych wraz z publikacją 
ważniejszych wystąpień i referatów,

 – relacje z wystaw, wernisaży, koncertów, konkursów itp., 
 – wywiady i rozmowy ze znamienitymi gośćmi pałacu i przypałaco-
wego hotelu,

 – prezentacja dorobku kulturalnego regionu.
Zapewniam, że będziemy dążyć do wysokiego poziomu naszego 

periodyku, czyniąc usilne starania dla pozyskania do publicystycznej 
współpracy wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i kultury oraz zna-
mienitszych mieszkańców naszego regionu. Będziemy przy tym zachęcać 
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naszych czytelników do współredagowania naszego periodyku – do pre-
zentowania swego dorobku, przemyśleń i opinii.

Życząc Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury pierwszego tomu 
„Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich” proszę o wypowiadanie 
swych opinii oraz ewentualnych sugestii odnośnie treści następnych nu-
merów i sposobu prezentacji materiałów.

Zdzisław Andziak
Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie
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Pałac w Siemczynie prestiżową 
placówką kultury w Polsce i Europie…

Rozmowa z Bogdanem Andziakiem, redaktorem naczelnym pisma 
„Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” 

Red.: Od kilku lat jest Pan współwłaścicielem 
pałacu w Siemczynie. Pełna jego restauracja, a tym 
samym przywrócenie tak znakomitemu obiektowi 
dawnej jego świetności wymaga niewyobrażalnych 
nakładów finansowych. W jakiej perspektywie 
czasowej zamierzacie Państwo przeprowadzić pełną 
konserwację obiektu?   

B.A.: Restauracja pałacu w Siemczynie 
jest problemem złożonym. Wszystko zależy od 

pozyskania wielkich środków finansowych, ale też od wykonania szeregu 
prac organizacyjnych. Remont pałacu chcielibyśmy wykonać do końca 2018 
roku. Mamy  świadomość, że czeka nas bardzo dużo pracy, aby pałac odzyskał 
swoją pierwotną świetność. Wobec bardzo dużej kubatury obiektu i dużych 
zniszczeń, jest to nie lada wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć. Jako 
wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie dołożę wszelkich 
starań, ażeby jak najszybciej zrealizować to wielkie przedsięwzięcie, 
z pewnością jedno z większych w  województwie zachodniopomorskim.     

Red.: Co z uzyskaniem pozwolenia na odbudowę obiektu?
B.A.: Na podstawie stopnia zaawansowania prac projektowych, realne 

jest uzyskanie pozwolenia na odbudowę pałacu do końca 2013 roku. 
Red.: Środki finansowe zapewne będą pochodziły z Unii Europejskiej?  
B.A.: Prowadzimy działania dla pozyskania środków finansowych 

i to z wielu źródeł. Wobec tego, że większość programów unijnych już się 
kończy, skupiamy się na przyszłych rozdaniach UE, które będą realizowane 
od 2014 roku. Mamy nadzieję, że w budżetach przydzielonych przez UE 
dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski znajdą się środki na te cele. 
Mamy też nadzieję, że będą to programy gwarantujące refinansowanie 
kosztów na poziomie co najmniej 85% kosztów całkowitych. Wstępne 
szacowania finansowe wskazują, że całkowita kwota potrzebna na 
restaurację pałacu w jego kompletnym kształcie z pewnością przekroczy 
kilkanaście milionów złotych. Trudno w tej chwili ściśle określić kwotę, 
a to dlatego, że pełen zakres prac będzie wynikał z projektu budowlanego 
zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Red.: To wielkie przedsięwzięcie zarówno logistyczne jak i budowlane, 
którego celem jest przywrócenie pałacu do dawnej świetności. Zapewne 
musi wypowiedzieć się w tej sprawie wojewódzki konserwator zabytków…
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B.A.: Konserwator zabytków chciałby, aby pałac był wyremontowany 
w pierwotnej barokowej formie wraz z jego wyposażeniem. Nie ma na 
Pomorzu Zachodnim drugiego takiego barokowego pałacu, w którym tak 
dobrze zachowała się pierwotna forma budowlana. Oczywiście pozyskanie 
funduszy, które umożliwią realizację tego przedsięwzięcia jest naszym 
najważniejszym zadaniem. 

Red.: Jak zatem jest z dokumentacją historyczną obiektu? 
B.A.: Dokumentacja historyczna w tym zakresie jest nader skromna 

i bardziej będziemy opierać się na opiniach fachowców, którzy wiedzą, jak 
wyposażenie barokowego pałacu powinno wyglądać.  

Red. Istotnie, pozostaje do rozstrzygnięcia fundamentalny problem, 
w jakim kształcie pałac ma być restaurowany. Pełną dokumentację 
konserwatorską i ikonograficzną posiadał Zamek Królewski w Warszawie. 
Jako zabytek I klasy posiadał obfitą dokumentację, gromadzoną niemal 
od początku budowy. Po wojnie zamek został pieczołowicie odnowiony 
w oparciu o dokumentację międzywojenną. Został przywrócony każdy 
niemal szczegół, ale tylko dlatego, że istniała wcześniejsza dokumentacja. 
W istocie ma Pan rację, że to konserwator zabytków powinien decydować 
o formie restauracji obiektu... 

B.A.: Posiadamy wiedzę dotyczącą wystroju pałacu z okresu 
międzywojennego. Jaki był wystrój pałacu w XVIII wieku tego niestety 
nie wiemy. Opinie fachowców od baroku zdecydują o tym.           

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie realizując swoje 
cele statutowe na mocy umowy użyczenia chce odbudować pałac 
zachowując architekturę epoki baroku i to zarówno w wyglądzie 
zewnętrznym, jak i rozmieszczeniu wnętrz i jego wyposażeniu. 
Jeżeli chodzi o stopień zaawansowania prac to do chwili obecnej 
zostały zakończone prace badawcze. Mamy też wykonaną koncepcję 
architektury zewnętrznej zaakceptowaną przez konserwatora 
zabytków. Zostały również zakończone prace inwentaryzacji 
budowlanej obiektu. Aktualnie wykonywany jest projekt budowlany. 
Więc jesteśmy naprawdę daleko… To czego, nie widać, a co jest bardzo 
ważne w tym przedsięwzięciu, jest właśnie wykonywane. Od chwili 
kiedy rozpoczną się prace budowlane, będzie można precyzyjnie 
określić czas ich zakończenia. 

 Red.: Zwykle w tego rodzaju obiektach zabytkowych znajdują się 
placówki muzealne i wystawiennicze, odnotowywane rzecz oczywista nawet 
w międzynarodowych baedekerach. Czy w Siemczynie będzie podobnie? 

B.A.: Bardzo dobre pytanie. Amfiladowe połączenia wewnętrznych 
pomieszczeń bez centralnego korytarza skazują nas na przyszłe ich 
wykorzystanie pod kątem publicznym. Komercyjne wykorzystanie tych 
pomieszczeń jest możliwe w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego 
w naszych rozmowach z Urzędem Miejskim w Czaplinku, Starostwem 
Powiatowym w Drawsku Pomorskim czy z innymi organizacjami 
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pożytku publicznego mocno postulujemy żeby ich agendy częściowo lub 
w całości mogły mieć swoje siedziby w Siemczynie. Na pewno działalność 
muzealna, ekspozycyjna, konferencyjna, szkoleniowa będą mile widziane, 
jako te które będą wypełniały treścią ten pałac. Mamy wstępną deklarację 
burmistrza Czaplinka Pana Adama Kośmidra, iż miasto skorzysta z naszej 
oferty wejścia w partnerstwo i wykorzysta część wyremontowanych 
pomieszczeń dla swoich potrzeb. Naturalną rzeczą jest to, że część 
pałacowych pomieszczeń powinna spełnić rolę pałacu ślubów.  

Red.: Pałac w Siemczynie byłby również znakomitym miejscem dla Izby 
Muzealnej mieszczącej się w jednej z kamienic na rynku czaplineckim. Izba 
Muzealna dysponuje bardzo skromnymi warunkami lokalowymi…

B. A.:  Pewnie, że tak. Istniejąca w Czaplinku Izba Muzealna  ma 
bardzo skromne warunki i tu w pałacu miałaby znacznie więcej przestrzeni 
wystawienniczej. Ale również mogą tu być siedziby lokalnych organizacji 
turystycznych, czy centrum lokalnego biznesu.

Red. Obecny burmistrz Czaplinka jest praktykiem, na co wskazują 
zarówno wywiady jak i decyzje podejmowane chociażby odnośnie 
budowy nowych obiektów. Z pewnością zaakceptuje pomysł urządzenia 
w Siemczynie pałacu ślubów…

B.A.:   Czaplinek i Siemczyno w sposób naturalny zbliżają się do 
siebie. Tak jest w przypadku budowy Osiedla Kwiatowego na obrzeżach 
miasta, co w efekcie przybliżyło obie miejscowości o ok. 2 km. Więc już 
nie 7, a 5 km dzieli Czaplinek od Siemczyna. Co więcej, prawdopodobnie 
rozwój miasta w dalszej perspektywie pójdzie w kierunku Złocieńca. 
Obie miejscowości przybliży jeszcze bardziej obwodnica czaplinecka, 
przebiegająca na peryferiach Siemczyna. Tak więc naturalną konsekwencją 
może być lokalizacja pałacu ślubów w barokowym pałacu w Siemczynie. 

Red: Czy współpracuje Pan w zakresie wymiany myśli i doświadczeń 
z właścicielami podobnych obiektów na Pomorzu Środkowym czy 
Zachodnim, których jest stosunkowo dużo… 

B.A.:  Istotnie, tych obiektów na naszym terenie jest dużo. Na tym polu 
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Praktycznie poza nielicznymi kontaktami, 
tych działań na szerszą skalę jeszcze nie podjęliśmy. Jednakże uważamy, 
że należy szukać pomysłu na integrację środowiska właścicieli obiektów 
zabytkowych, chociażby w celu stworzenia grupy, czy stowarzyszenia, 
które mogłoby reprezentować nasze interesy i przedstawiać problemy na 
forum publicznym 

Red.: Czy podjął Pan działania dla społeczności lokalnej? 
B.A.: Aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach organizowanych 

przez społeczność wiejską i władze samorządowe. Wspomnę tu o czynach 
społecznych organizowanych przez Sołtysa, w których bierzemy czynny 
udział. Sami też jesteśmy pomysłodawcami i realizatorami wielu inicjatyw. 
Przykładem, pierwszym z brzegu, mogą być organizowane przez nas przy 
wsparciu społeczności wiejskiej Henrykowskie Dni w Siemczynie.   
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Ale nie tylko to, bo też działania zmierzające do uregulowania granic 
naszych nieruchomości w obrębie Siemczyno mają swoje pozytywne 
oddziaływanie na rzecz sporej części społeczności siemczyńskiej. 
Tak naprawdę czynności geodezyjne związane z naszymi gruntami 
wykonywane na nasze zlecenie i na nasz koszt unormowały wiele 
spraw własnościowych. Z tego teraz mogą korzystać nasi sąsiedzi 
nie ponosząc tych kosztów, jakie my, jako inicjatorzy, musieliśmy 
ponosić. Wspominam tu również to, że przez wiele obiektów 
będących naszą własnością przebiegały granice działek, których 
nie byliśmy właścicielami. Można sobie tylko wyobrazić, jak trudne 
do uregulowania są takie sprawy. Zrobiliśmy to unikając konfliktów 
społecznych i z poszanowaniem obowiązującego prawa. Ten bardzo 
trudny etap mamy już za sobą. 

Red.: We wszystkich Pana przedsięwzięciach widać znakomitą rękę 
gospodarza. Siemczyno ma już znakomitą bazę hotelową, przygotowaną 
również na potrzeby polskich i międzynarodowych konferencji… 

B. A.: Dawny folwark położony obok pałacu przystosowaliśmy na 
potrzeby hotelowe. Hotel służy do organizowania eventów, konferencji, 
sympozjów, itp. Cieszy się coraz większym uznaniem wśród naszych 
klientów, co wpływa na wzrastającą frekwencję. Zachęcamy do skorzystania 
z naszych usług gwarantując serdeczną i rodzinną atmosferę. 

Red.: „Henrykowskie Dni w Siemczynie” to bardzo cenna i bodaj 
jedyna inicjatywa na Pomorzu Środkowym, wymagająca od organizatorów 
zarówno zaangażowania, jak i znacznego nakładu pracy. Wytworzyła się 
już nawet kilkuletnia tradycja imprez plenerowych w których uczestniczą 
goście z Polski i Europy… 

B. A.: Co więcej oprócz stałych bywalców do Siemczyna przybywają 
rzesze nowych gości z Polski i zagranicy. Organizacją Henrykowskich Dni od 
samego początku, tj. od roku 2004 zajęło się Henrykowskie Stowarzyszenie 
w Siemczynie we współpracy ze społecznością wiejską, Sołtysem 
i OSP Siemczyno. Efektem naszych działań była tegoroczna trzydniowa 
impreza. Składała się na nią konferencja naukowa, wystawy, inscenizacje 
historyczne, prezentacja rzemiosł artystycznych i innych wydarzeń 
kulturalnych. Celem całego przedsięwzięcia jest przybliżanie historii oraz 
kultury i sztuki naszego regionu. To wszystko budzi zainteresowanie wśród 
wielu gości, którzy chętnie odwiedzają to wydarzenie …  

Red.: Na tle Pana dokonań zrodził się pomysł wydawania pisma, 
które adresowane jest do szerszego, ogólnopolskiego czytelnika. Co 
było u podłoża tego pomysłu i tych wszystkich działań, związanych 
z wydawaniem własnego pisma? 

B.A.: Istotą pomysłu jest przybliżanie historii i kultury naszego regionu. 
Pismo poruszać będzie tematy nieznane szerokiemu społeczeństwu, a jakże 
fascynujące przy bliższym ich poznaniu. Historia naszej małej ojczyzny 
zasługuje na to, aby się nią zająć. 
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Red. W Siemczynie dzieje się wiele imprez jak chociażby konferencje 
naukowe. Ostatnio zorganizowana konferencja  „W trosce o nasze 
dzieci” miała ograniczoną ilość odbiorców. A to co publikują mass 
media jest wyrywkowe i nie do końca przedstawiające pełną prawdę 
o danym wydarzeniu…

B. A.: Wraz z zakończeniem konferencji znika pamięć o organizowanym 
wydarzeniu. „Zeszyty” będą zawierały pełne teksty referatów i wystąpień. 
Zostaną w ten sposób udostępnione szerszemu gronu czytelników. Jest 
to bardzo ważna misja  dotycząca poszerzania wiedzy. Odbywające się 
konferencje i sympozja, jeśli nie dotrą do odbiorcy w formie pisemnej, 
to tak naprawdę tracą swoją edukacyjną wartość. Treść zapisana żyje 
własnym bytem i ma szansę zaistnieć w przyszłości. Zeszyty Siemczyńsko-
Henrykowskie będą dobrym tego przykładem. 

Red.: Wydawcą pisma będzie Henrykowskie Stowarzyszenie 
w Siemczynie. Do kogo pismo będzie adresowane? 

B. A.: W sposób zamierzony obecnie nie określamy grupy docelowej, 
do której kierujemy nasz periodyk. W obecnej dobie, kiedy treści periodyku 
będą docierać do czytelników w formie papierowej i elektronicznej 
(publikowanej na naszej stronie internetowej) będzie można szybko 
zidentyfikować tę grupę. Z czasem ukształtuje się grono czytelników, 
które będzie zainteresowane publikacjami ukazującymi się w „Zeszytach”. 
Chcemy i będziemy cieszyć się ogromnie, jeżeli zainteresujemy 
„Zeszytami” naszą wspaniałą młodzież. Gwarantujemy, że będziecie mieli 
możliwość merytorycznego pogłębiania wiedzy o naszym regionie, której 
nie znajdziecie w szkolnym programie nauczania. Dlatego zachęcamy Was 
w sposób szczególny i gorący do zapoznawania się z treściami artykułów 
zawartych w „Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich”.

Red.: Dlatego też pismo będzie miało charakter historyczny…
B.A.: Uważam, że poprzez historię szybciej dotrzemy do 

społeczeństwa. Wierzę, że forma graficzna i merytoryczna periodyku 
przekona do siebie grono wiernych czytelników. Będzie to dla nas 
zachętą do podnoszenia wartości merytorycznej „Zeszytów…”. Ale 
również uważamy, że skłonimy historyków do poszukiwań, których 
plonem będą nowe, ciekawe artykuły na temat historii Siemczyna 
i regionu. Stoi przed nami zadanie przestudiowania historycznych 
źródeł niemieckich mówiących o wybudowaniu tak okazałego 
barokowego pałacu w Siemczynie. Mamy nadzieję, że źródła te 
pozwolą ustalić tożsamość architekta siemczyńskiego pałacu, gdyż 
tej wiedzy na dzisiaj nie posiadamy. Nie wiemy także co stało się 
z XVIII-wieczną dokumentacją budowlaną.  Istotnym jest także, że 
źródła niemieckie nie były przez nas badane, a mogą ujawnić wiele, 
nieznanych dotąd, faktów historycznych.

Red.: Wszystkie archiwa zarówno niemieckie jak i polskie są obecnie 
otwarte dla internautów… 
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Red. Marian Piotr ROMANIUK (ur. 1951-), publicysta, wydaw-
ca i autor ponad 35 książek z zakresu najnowszej historii Polski, w tym: 
czterotomowej serii Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia 
(Warszawa 1997-2004); biografii pt. Prymas Wyszyński (Gniezno 2001); 
współautor opracowania ośmiu tomików wyboru myśli i aforyzmów kar-
dynała Wyszyńskiego Czas to miłość (Gniezno 2001); red. naczelny pracy 
zbiorowej W trosce o trzeźwość Narodu; Przewodnika bibliograficznego 
Prymasa Tysiąclecia (2006), antologii Jan Paweł II w trosce o trzeź-
wość człowieka (Warszawa 2008); o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim 
Pierwszy święty pasterz Warszawy (Warszawa 2009); Prymas Tysiąclecia 
w Polaków pamięci 1981-2011 (Warszawa 2011); Pożegnanie. W hołdzie 
ofiarom tragedii pod Smoleńskiem (Kraków 2012).

B.A.: Dzięki współpracy z Mathiasem von Bredow, przedstawicielem 
rodu ostatnich właścicieli dóbr siemczyńskich (Heinrichsdorf) i obecnym 
prezydentem rodziny, weszliśmy w posiadanie monografii rodu von Bredow. 
Posiadamy również kopie monografii rodu von der Goltz i von Arnim. 
Nie posiadamy natomiast monografii rodów von Puttkamer,  Marwitzów 
i von Borcke. Przedstawiciele tych rodów byli również właścicielami dóbr 
siemczyńskich a nie zagościli na tych terenach zbyt długo. Dobrze by było 
znaleźć odpowiedzi na pytania co w tamtych czasach decydowało, że tu się 
znaleźli i dlaczego tak szybko opuszczali te dobra. 

A że warto szukać w archiwach niemieckich to posłużę się przykładem 
z 2012 roku. Dotyczy on Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, która 
została w czasie II Wojny Światowej doszczętnie zburzona, szczególnie 
podczas Powstania Warszawskiego. Budowniczowie odbudowujący 
bazylikę nie mieli dokumentacji, jak wyglądał boczny ołtarz po prawej 
stronie prezbiterium. I to właśnie w archiwach niemieckich znaleziono 
pełną dokumentację tego ołtarza. 

Red.: Jest Pan człowiekiem szczęśliwym i spełnionym zarówno w życiu 
osobistym jak i zawodowym. Odniósł Pan sukces zarówno społeczny jak 
i został Pan wraz z rodziną zaakceptowany w społeczności siemczyńskiej. 
Co jest teraz Pana największym marzeniem? 

B.A.: W perspektywie najbliższych lat chcemy odrestaurować barokowy 
pałac w Siemczynie. Moim celem jest to, żeby siemczyński pałac stał się 
prestiżową placówką o charakterze kulturalnym i społecznym na mapie 
Polski. Myślę, że osiągnięcie tego celu przyniesie mnie, bratu i rodzinie 
poczucie wewnętrznego spełnienia i wielkiej satysfakcji. Liczymy również 
w tej kwestii na przychylność władz lokalnych i wojewódzkich, a także na 
pozytywne nastawienie społeczności siemczyńskiej za co z góry serdecznie 
dziękujemy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Marian Romaniuk
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Zbigniew Januszaniec 

Tu działa się historia

Zadaniem niniejszego szkicu historycznego 
jest przedstawienie informacji, które ułatwią nam 
zrozumienie okoliczności, w których pojawia się 
Heinrichsdorf, czyli dzisiejsze Siemczyno.
1. Miejsce narodzin „Zeszytów Siemczyńsko-
-Henrykowskich”

Siemczyno jest wsią sołecką w województwie 
zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, 
w zachodniej części gminy Czaplinek. W końcu 
2010 roku wieś liczyła 398 mieszkańców. 

Siemczyno leży w centralnej części Pojezierza Drawskiego, którego 
krajobraz został ukształtowany przez procesy rzeźbotwórcze związane 
ze zlodowaceniem skandynawskim. Wokół wsi roztacza się mocno po-
fałdowany teren ze wzgórzami morenowymi oraz z licznymi jeziorami. 
Są to przeważnie jeziora rynnowe, typowe dla obszarów polodowco-
wych. Zabudowa wsi zajmuje znaczną część dość szerokiego prze-
smyku między jeziorem Wilczkowo a  Zatoką Siemczyńską (zwaną też 
Zatoką Henrykowską) jeziora Drawsko. Około trzykilometrowej dłu-
gości Zatoka Siemczyńska należy do najbardziej osobliwych przykła-
dów rynny jeziornej. Wąska, wrzynająca się daleko w ląd, z wysokimi 
brzegami, zaliczana jest do najciekawszych form krajobrazowych na 
Pojezierzu Drawskim.

W niewielkiej odległości od Siemczyna znajdują się również inne je-
ziora, np: Krosino, Piasecznik Wielki, Rzepowskie, Kaleńsko, Krzemno, 
Wąsosz. Ciekawostką jest to, że na zachód od Siemczyna bierze swój po-
czątek długie pasmo jezior, którego najbardziej zwarty fragment tworzą 
jeziora: Wilczkowo, Drawsko, Żerdno, Komorze, Rakowo, Brody, Kocie, 
Pile. W przeszłości jeziora te nie tylko zadecydowały o kształcie sieci 
drogowej pokrywającej obszar Pojezierza Drawskiego lecz miały także 
niebagatelny wpływ na historię tutejszego osadnictwa.  

W pobliżu wsi, w rejonie jeziora Wilczkowo, znajduje się skraj 
wielkiego kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Świerczyna. 
Atrakcją przyrodniczą tego kompleksu są  starodrzewy bukowo-dębowe, 
znajdujące się m.in. w okolicach Siemczyna.

Przez Siemczyno biegnie droga krajowa nr 20 łącząca Stargard 
Szczeciński z  Gdynią. Jest to jedna z ważniejszych tras komunikacyj-
nych łączących Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim. Od drogi 
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krajowej nr 20 w Siemczynie odbiegają dwie asfaltowe drogi lokalne: 
w kierunku północnym - droga do Piaseczna i Rzepowa, w kierunku 
północno-zachodnim - droga do Głęboczka. Ponadto  Siemczyno połą-
czone jest drogami gruntowymi z Żelisławiem, Starym Kaleńkiem, Ci-
chorzeczem oraz z Budowem (należącym administracyjnie do Złocień-
ca). W tym miejscu warto podać jako ciekawostkę fakt, że w przeszłości 
główny szlak komunikacyjny z Siemczyna w kierunku Złocieńca nie po-
krywał się z przebiegiem dzisiejszej drogi krajowej nr 20. Rolę głównego 
szlaku komunikacyjnego do Złocieńca pełniła niegdyś dzisiejsza droga 
gruntowa prowadząca z Siemczyna do Budowa przez przesmyk między 
jeziorami Wilczkowo i Krosino. 

Na południe od Siemczyna, w odległości około 3 km od zabudowań 
wsi, biegnie   linia kolejowa Szczecinek-Runowo Pomorskie z przystan-
kiem, który przez wiele powojennych lat nosił nazwę Siemczyno, mimo 
że w rzeczywistości zlokalizowany jest w Nowym Kaleńsku przypisa-
nym administracyjnie do wsi Żelisławie. Obecnie przystanek ten nosi na-
zwę: Żelisławie Pomorskie.

Przez Siemczyno, wzdłuż drogi krajowej, przebiega południowa gra-
nica Drawskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1979 roku dla 
ochrony cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza 
Drawskiego. Przez wieś prowadzą trasy dwóch turystycznych szlaków 
rowerowych:  szlaku „Skarby Jeziora Drawsko (oznaczonego kolorem 
turkusowym) oraz szlaku „Jezioro Siecino” (oznaczonego kolorem żół-
tym), a także  pieszy „Szlak Wzniesień Moreny Czołowej” (oznaczony 
kolorem zielonym). 

Oprócz walorów krajobrazowych i przyrodniczych Siemczyno dys-
ponuje niezwykłą atrakcją turystyczną w postaci prawdziwej perełki, jaką 
jest XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy należący w przeszłości do 
rodu Goltzów. W sąsiadujących z pałacem zabytkowych zabudowaniach 
folwarcznych urządzony został dla potrzeb turystów hotel „Pod Pałacem”. 
Goście interesują się zwłaszcza postępem prac mających na celu przywró-
cenie dawnej świetności pałacowi oraz parkowi. Zadania tego podjęli się 
obecni właściciele pałacu - bracia Bogdan i Zdzisław Andziakowie, którzy 
przedsięwzięcie to połączyli z wieloma interesującymi inicjatywami kultu-
ralnymi. Efektem jednej z tych inicjatyw są „Zeszyty Siemczyńsko-Henry-
kowskie” powołane do życia 8 września 2012 roku.

2. Od prehistorii do czasów historycznych
Narodziny „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich” miały miejsce 

w dawnej siemczyńskiej siedzibie rodu Goltzów. Tu, w murach dawne-
go zespołu pałacowo-folwarcznego, czuje się „ducha historii”. Można 
przypuszczać, że tematyka historyczna w „Zeszytach Siemczyńsko-Hen-
rykowskich” będzie często gościła na ich łamach, a najczęściej będzie 
dotyczyła dziejów Heinrichsdorfu - późniejszego Siemczyna. 
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W końcowej fazie epoki lodowcowej (plejstocenu) stopniowe ocie-
planie się klimatu sprawiło, że po ustąpieniu lodowca na obszarze Poje-
zierza Drawskiego pojawiła się  roślinność tundrowa i zwierzęta klimatu 
subarktycznego, w tym renifery. Najstarsze znane badaczom ślady bytno-
ści człowieka na Pojezierzu Drawskim pochodzą ze schyłkowego okresu 
ostatniego zlodowacenia, z około 10000 p.n.e. Historycy są zgodni co do 
tego, że pierwszymi przybyszami na tym obszarze mogli być wędrowni 
łowcy zwierząt, którzy - jak można sądzić -  docierali tutaj sporadycznie 
w okresie letnim w pogoni za zwierzyną i wycofywali się przed zimą 
ponownie na południe. Z grupami koczujących myśliwych z tej epo-
ki, badacze wiążą znaleziska krzemiennych narzędzi odkryte w rejonie 
Gudowa i Mielenka Drawskiego. W środkowej epoce kamienia, zwanej 
mezolitem (ok. 80000-4200 p.n.e.) nastąpiło dalsze ocieplenie klimatu. 
Roślinność tundrowa została wyparta przez olbrzymie połacie lasów. Jest 
to okres, w którym grupy ludzkie prowadziły koczowniczy lub na wpół 
osiadły tryb życia. Siedliska zakładane były z reguły w pobliżu jezior 
i rzek. Zajmowano się myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem. Z tą 
epoką badacze wiążą znaleziska krzemiennych narzędzi odkryte podczas 
badań prowadzonych w niewielkiej odległości od Siemczyna - na wyspie 
Bielawie położonej na jez. Drawsko.

Młodsza epoka kamienia (neolit) trwająca od ok. 4200-1700 
p.n.e. przyniosła ze sobą  prawdziwy przełom gospodarczy. Zaczęła 
się rozpowszechniać uprawa roślin i hodowla zwierząt, co sprzyja-
ło zakładaniu stałych osad. Znaleziska archeologiczne z tego okresu 
w najbliższej okolicy Siemczyna odkryte zostały m.in. w  Budowie, 
w Cieszynie i w Wierzchowie. Kolejny przełom cywilizacyjny do-
konał się w epoce brązu (ok. 1700-650 p.n.e.). Nastąpiła stabilizacja 
osadnictwa i wyraźny wzrost demograficzny. Z tego okresu pochodzą 
znaleziska archeologiczne zarówno z sąsiednich okolic: ze Starego 
Drawska, z Nowego Worowa, ze Złocieńca, z Budowa jak i z rejonu 
Siemczyna. W 1883 r. do szczecińskiego muzeum trafiły ozdobne na-
szyjniki pochodzące z epoki brązu, wydobyte przypadkowo z ziemi 
w pobliżu Siemczyna, niedaleko jeziora Drawsko.

Na szczególną uwagę zasługują odkryte na Pojezierzu Drawskim 
liczne ślady działalności człowieka z epoki żelaza (650 p.n.e. - 1250 n.e.). 
Zbadano wiele stanowisk archeologicznych z tej epoki. Z najwcześniej-
szych okresów epoki żelaza pochodzą na przykład  stanowiska arche-
ologiczne z takich pobliskich miejscowości jak Złocieniec, Chlebowo, 
Siecino, Świerczyna, Łubowo czy Stare Worowo. Epoka żelaza przynio-
sła wiele radykalnych zmian gospodarczych i społecznych. Uprawa roli 
i hodowla stają się podstawą utrzymania ludności. Jednocześnie, oprócz 
osad otwartych zaczęły pojawiać się grody obronne otoczone wałami, 
fosami i palisadami. Jeden z takich grodów znajdował się na półwyspie 
jeziora Drawsko w sąsiedztwie dzisiejszej wsi Stare Drawsko. Nowe 
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możliwości w zakresie produkcji narzędzi, broni i innych przedmiotów 
stworzyła umiejętność wytapiania i obróbki żelaza. Okres trwający od 
początku nowej ery aż do ok. 370 r. był w dziejach Pojezierza Draw-
skiego okresem szczególnym, ponieważ teren ten, podobnie jak sąsiednie 
obszary, znalazł się w strefie wpływów rzymskich. W wyniku kontak-
tów handlowych z kupcami rzymskimi trafiały na Pojezierze Drawskie 
różnego rodzaju naczynia z brązu (odkryte m.in. na stanowiskach arche-
ologicznych w Gronowie i w Osieku Drawskim), biżuteria (stanowiska 
archeologiczne w Chlebowie i w Świerczynie) oraz inne przedmioty po-
chodzące z wymiany za miejscowe produkty takie jak skóry, futra i miód. 
Charakterystyczną cechą okresu wpływów rzymskich był stopniowy upa-
dek ustroju wspólnoty rodowej na rzecz nowych organizmów społecz-
nych, jakimi stawały się plemienne związki terytorialne. Jednocześnie 
w społecznościach tych związków - w wyniku specjalizacji zawodowej 
- zaczęło się poważne różnicowanie się materialne i społeczne. 

W latach od 370-570 trwał okres wielkich wędrówek ludów, w wy-
niku których - zdaniem badaczy - na obszarze Pojezierza Drawskiego 
zmniejszyło się zaludnienie. Można się nawet spotkać z opiniami, że na 
niektóre zagospodarowane wcześniej przez człowieka tereny, w okresie 
wędrówek ludów ponownie wkroczyła puszcza. Wśród badaczy rozpo-
wszechniony jest pogląd, że mimo dużych  rozmiarów migracji ludności 
w tym okresie,  można jednak mówić o zachowaniu ciągłości osadniczej 
na tym obszarze. 

Ostatnie stulecia epoki żelaza, przypadające na okres wczesnośre-
dniowieczny (570- 1250), obfitowały w wydarzenia, które miały wpływ 
na całą dalszą historię regionu, w którym leży Siemczyno. Można zaryzy-
kować stwierdzenie że to, co wydarzyło się na Pojezierzu Drawskim we 
wczesnym średniowieczu, w dużej mierze ukształtowało wizerunek tego 
regionu na następne stulecia, aż do czasów współczesnych. Już w końcu 
VII lub na początku VIII stulecia w rejonie górnego biegu Drawy oraz 
w sąsiedztwie jeziora Drawsko zaczęło kształtować się skupisko osadni-
cze składające się  z co najmniej 7 grodzisk i ponad 20 osad otwartych 
zgrupowanych wokół dzisiejszej wsi Stare Drawsko. Najbujniejszy roz-
wój tego osadnictwa  - jak wskazują badania archeologiczne - miał miej-
sce w okresie od IX  do XII wieku. Przypuszcza się, że ten wczesnośre-
dniowieczny zespół osadniczy stanowił rodzaj wspólnoty terytorialnej, 
której ośrodkiem był gród w Starym Drawsku, zlokalizowany w wąskim 
przesmyku między dwoma jeziorami: Drawsko i Żerdno. 

Obok grodu biegł szlak handlowy łączący obszar Wielkopolski z Ko-
łobrzegiem. Specyficzna lokalizacja grodu umożliwiała kontrolowa-
nie tego szlaku, który przeszedł do historii pod nazwą Szlaku Solnego. 
Jednocześnie - zdaniem niektórych badaczy - gród w Starym Drawsku 
wraz z innymi wczesnośredniowiecznymi grodami tego regionu stanowił  
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rubież obronną Pomorzan ciągnącą się równoleżnikowo wzdłuż pasma 
jezior od jeziora Drawsko aż do rejonu Szczecinka. W opisie tej rubieży 
wymienia się  grody w Starym Drawsku, Sikorach, Rakowie, Liszkowie, 
Jeleniu, Sitnie, Trzesiece i Szczecinku. Najbliżej dzisiejszego Siemczyna 
zlokalizowane były wczesnośredniowieczne osady otwarte i gród w re-
jonie Piaseczna. Położenie Siemczyna w przesmyku między jeziorami 
Drawsko i Wilczkowo, przy starej drodze o kierunku równoleżnikowym, 
sugeruje, że również tu istnienie wczesnośredniowiecznej osady - otwar-
tej bądź obronnej -  było prawdopodobne, nie zostało jednak dotąd po-
twierdzone badaniami archeologicznymi. 

Można się spotkać z opinią, że specyficzne położenie geograficzne 
Pojezierza Drawskiego sprawiło, że początkowo pozostawało ono nie-
co na uboczu procesów państwotwórczych rozpoczętych zarówno na 
Pomorzu jak i w Wielkopolsce w okresie przedpiastowskim (570-950). 
Ale z czasem właśnie tu zetknęły się ze sobą wpływy kształtujących  się 
organizmów państwowych. Miało to olbrzymi wpływ na dalsze dzieje 
tego obszaru, który stał się w latach następnych przedmiotem długotrwa-
łej rywalizacji dwóch słowiańskich organizmów: państwa pomorskiego 
i państwa pierwszych Piastów.

W czasach Mieszka I ziemie te wraz z całym Pomorzem Zachodnim 
włączone zostały do nowo powstałego państwa polskiego. Później Polska 
utraciła większość położonych na północ od Noteci ziem pomorskich, 
a przebiegająca przez obszar Pojezierza Drawskiego granica z Pomorzem 
ukształtowała się na północ od jeziora Drawsko. Procesowi kształtowa-
nia się tej granicy towarzyszyły liczne walki z Pomorzanami. Bardzo 
wymowne są wyniki badań archeologicznych, które wskazują, że gród 
w Starym Drawsku został zdobyty i spalony w pierwszej połowie XII 
w. Stało się to prawdopodobnie w trakcie walk o przyłączenie Pomorza 
do Polski za czasów Bolesława Krzywoustego. W wyniku walk, które 
się tu rozgrywały, ten rejon Pojezierza Drawskiego, w którym dziś leży 
Siemczyno i pobliski Czaplinek, włączony został w XII w. do obszaru 
należącego do Wielkopolski, co znalazło swój wyraz m.in. w przynależ-
ności do biskupstwa poznańskiego. Pogranicze wielkopolsko-pomorskie 
było jednak jeszcze przez kilka następnych stuleci widownią licznych 
konfliktów granicznych spowodowanych między innymi tym, że  w wie-
lu miejscach - aż do XVII w. - granica z Pomorzem nie przybrała postaci 
linearnej lecz miała charakter granicy strefowej. Taka granica strefowa, 
biegnąca przeważnie przez słabo zaludnione tereny puszczańskie, miała 
postać szerokiego pasa „ziemi niczyjej”, do której rościły pretensje obie 
strony rozdzielone granicą. 

Inną okolicznością, która miała duży wpływ na dalsze dzieje oko-
lic dzisiejszego Siemczyna był wczenośredniowieczny napływ osadni-
ków niemieckich na obszar Pomorza. Znaczne rozmiary tego osadnictwa 
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miały daleko idące skutki gospodarcze, etniczne i polityczne  ułatwiając 
wschodnią ekspansję Marchii Brandenburskiej, która w wyniku kolej-
nych zdobyczy terytorialnych już w drugiej połowie XIII wieku opano-
wała obszary sięgające aż do rejonu górnego biegu Drawy i okolic jeziora 
Drawsko. Obrona północno-zachodnich rubieży przed ekspansją bran-
denburską była jednym z powodów wystawienia w 1286 r. przez księcia 
wielkopolskiego Przemysła II, późniejszego króla Polski, aktu nadania 
rycerskiemu zakonowi templariuszy znacznych ziem w sąsiedztwie je-
ziora Drawsko i górnego odcinka Drawy. Sprowadzeni tu templariusze za 
swą siedzibę obrali Czaplinek, z którego kierowali nadanymi ziemiami. 

Dzisiejsze Siemczyno zlokalizowane jest na obszarze nadanym 
templariuszom przez Przemysła II. Zachodnia granica tego obszaru 
przebiegała m.in. przez pobliskie jeziora: Krosino i Wilczkowo. Obszar 
nadany templariuszom po licznych perypetiach wszedł, w nieco zmie-
nionym kształcie, w skład utworzonego po 1407 r. starostwa drahim-
skiego, którego zachodnia granica przebiegała przez rejon Siemczyna. 
Dzieje starostwa były niezwykle burzliwe, ponieważ stanowiło ono naj-
dalej na północ wysuniętą część Wielkopolski uformowaną w wyniku 
polskiej ekspansji terytorialnej skierowanej ku Bałtykowi, a jednocze-
śnie leżało na jednym z głównych kierunków ekspansji brandenbur-
skiej. Tu, na obszarze starostwa drahimskiego krzyżowały się interesy 
polskie, pomorskie i brandenburskie, co przez kilka stuleci miało istot-
ny wpływ na losy tych terenów.

Ciekawostkę stanowi układ szlaków komunikacyjnych przebiegają-
cych przez  Pojezierze Drawskie, w tym przez okolice Siemczyna. Wiele 
elementów tutejszej sieci drogowej ukształtowało się już we wczesnym 
średniowieczu. Konsekwencją bogatej rzeźby terenu Pojezierza Draw-
skiego są liczne przeszkody topograficzne w postaci jezior, mokradeł 
i dolin rzecznych, które od zarania dziejów decydowały o przebiegu 
tutejszych dróg. Ich specyficzną cechą, wynikającą z uzależnienia sieci 
drogowej od topografii terenu, jest to, że trasy wielu dróg wyznaczone 
zostały przez przesmyki między jeziorami. Nawet dziś analizując sieć 
drogową bez trudu zauważamy, że stare drogi  biegnące  przez teren Po-
jezierza Drawskiego wiją się między przeszkodami terenowymi a jed-
nocześnie   konsekwentnie zmierzają „od przesmyku do przesmyku”. 
Przesmyki między jeziorami zawsze były ważnymi miejscami na trasie 
szlaków komunikacyjnych. Częstokroć miały znaczenie strategiczne. 
W tych szczególnych miejscach prawie zawsze zbiega się kilka dróg, by 
wspólnie pokonać wąski pas lądu między jeziorami. Sprzyjało to powsta-
waniu i rozwojowi w takich miejscach osad. Lokalizacja w przesmyku 
mogła nawet okazać się istotnym czynnikiem miastotwórczym, jak było 
to przykład w przypadku pobliskiego Czaplinka, który - zdaniem wielu 
badaczy - w okresie przedlokacyjnym był osadą targową na trasie Szlaku 
Solnego biegnącego między jeziorem Drawsko i Czaplino. 
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Tu należy podkreślić, że wszystkie przecinające środkową część Poje-
zierza Drawskiego drogi o kierunku południkowym musiały przecisnąć się 
między jeziorami tworzącymi wspomniane już wcześniej pasmo, ciągną-
ce się od jeziora Wilczkowo do jeziora Pile. Również drogi o przebiegu 
równoleżnikowym niejednokrotnie musiały pokonywać wąskie przejścia 
między jeziorami, ale w przypadku tych dróg dość często pojawiała się tak-
że inna typowa dla tego obszaru przeszkoda terenowa  w postaci rzecznej 
doliny. Rzeki przecinające środkową część Pojezierza Drawskiego: Drawa, 
Dobrzyca, Piława na przeważającej części długości płyną w kierunku połu-
dniowym, zgodnie z nachyleniem terenu, który na południe od wzgórz mo-
renowych przybiera formę równiny zandrowej. Dogodne przejścia przez 
rzeki odegrały podczas kształtowania się sieci drogowej rolę podobną do 
przesmyków między jeziorami. Zadecydowały o przebiegu dróg, a jedno-
cześnie miały znaczny wpływ na kształt tutejszego osadnictwa. Położe-
nie przy dogodnym przejściu przez  rzekę mogło być ważnym czynnikiem 
miastotwórczym. Przykładem są leżące nad Drawą miasta: pobliski Złocie-
niec i nieco dalej położone Drawsko Pomorskie.

Wystarczy rzut oka na mapę, by stwierdzić, że Siemczyno leży 
w miejscu, w którym zbiega się cały szereg dróg biegnących przez prze-
smyk między jeziorami Wilczkowo i Drawsko. Jest rzeczą oczywistą, że 
taki układ dróg musiał się tu uformować przed wieloma stuleciami. Wy-
daje się, że właśnie tę okoliczność - chyba trochę niedocenianą -  trzeba 
w większym, niż dotąd stopniu uwzględniać przy poszukiwaniu począt-
ków osadnictwa w rejonie Siemczyna. 

W rozważaniach o sieci dawnych dróg biegnących przez ten teren 
nie można pominąć tzw. Drogi Margrabskiej, wymienianej w XIII-wiecz-
nych źródłach jako „via marchionis”. Droga ta biegła z Nowej Marchii 
w kierunku Pomorza Gdańskiego. Wśród badaczy brak jednomyślności 
co do dokładnego przebiegu tej drogi, ale wydaje się przeważać pogląd, 
że droga ta miała dwie odnogi: południową, prowadzącą od strony Miro-
sławca do brodu na Piławie, zlokalizowanego na południe od dzisiejszej 
wsi Nadarzyce i północną, która prowadziła przez Złocieniec, Pławno, 
Broczyno do brodu na Piławie w okolicy obecnej wsi Czochryń. Odnoga 
północna na odcinku Złocieniec-Pławno musiała prowadzić przez rejon 
Siemczyna. Badacze próbujący określić jej przebieg w terenie, umiesz-
czają ją na południe od dzisiejszej wsi Siemczyno. Droga Marchionów 
przeszła do historii jako szlak kojarzony przez badaczy z ekspansją krzy-
żacką i brandenburską.

Zbigniew Januszaniec
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Dr Mathias von Bredow 

Historia rodziny von Bredow 
w Siemczynie (1907-1945)

Pałac Heinrichsdorf (dziś Siemczyno) 
wraz z należącymi do niego obszarami rolny-
mi został zakupiony w 1907 r. przez mojego 
dziadka Hartwiga barona von Bredowa. Ten 
dawny majątek ziemski rodu von der Goltz, 
który w latach 1793-1895 był własnością ro-
dziny von Arnim, przechodził później przez 
dwanaście lat kilkakrotnie z rąk do rak. Do 
1905 r. należał najpierw do Mety von Puttka-

mer, później do bankiera o nazwisku von der Marwitz i ostatecznie do 
starej pomorskiej rodziny von Borcke. 

Hartwig urodził się w 1873 r. w miejscowości Wagenitz w Marchii 
Brandenburskiej. Leżące około 50 km na północny wschód od Berlina 
dobra Wagenitz były wówczas jednym z największych majątków ziem-
skich w całym regionie. Marchia Brandenburska, a w szczególności 
tereny leżące wokół niewielkiego miasta Friesack, są praojczyzną ro-
dziny von Bredow, która żyje tam od około 750 lat.

Znany pisarz Theodor Fontane (1819-1898), który pochodził również 
z tego regionu, gościł często w rodzinnych majątkach von Bredowów. Fon-
tane napisał wiele o tej rodzinie w swej książce „Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg” („Wędrówki przez Marchię Brandenburską”), nazy-
wając ją „najbardziej marchijską spośród wszystkich rodzin marchijskich“.

Hartwig miał dziesięcioro rodzeństwa: pięciu braci i pięć sióstr. Po 
śmierci jego ojca w 1886 r. majątek ziemski Wagenitz był jeszcze przez 
dłuższy czas prowadzony przez matkę Hartwiga Agnes. Potem zarzą-
dzanie posiadłością przejął brat Hartwiga, Joachim, natomiast sąsiedni 
folwark Vietznitz otrzymał inny brat.

Hartwig, który najpierw pracował jako sędzia grodzki, wraz ze swą 
żoną Maschą z domu Lucke zakupili w 1907 r. wielki majątek ziemski 
w Siemczynie (Heinrichsdorf) liczący 4.000 morgów (1.000 hektarów). 
W tym czasie małżeństwo miało już dwóch synów: Hartwiga juniora 
i Christopha. Hartwig i Mascha zawarli związek małżeński trzy lata 
wcześniej, w kwietniu 1904 r.

Przybycie młodej pary zostało uwiecznione w starej siemczyńskiej 
księdze gości. Działo się to 23 września 1907 r. Kiedy młodzi zaje-
chali powozem pod pałac, wszystko było już gotowe na ten uroczysty 
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moment. Nad portalem wejściowym wisiały zielone girlandy ozdobio-
ne czerwonymi kwiatami, a na wszystkich parapetach okiennych stały 
zapalone świeczniki. Zdarzenie to opisała w swym wierszu młodsza 
przyrodnia siostra Maschy - Wera Förster, która po swym ślubie nosiła 
nazwisko von Priesdorff (zmarła w 1986 r. w Hanowerze). 

Z wiersza, który został zapisany w księdze gości, dowiaduje-
my się, że pokoje pałacowe były przestronne i piękne, meble były 
doskonale dopasowane, w holu stały dwie figury dumnych rycerzy, 
a w pokoju bilardowym znajdował się stary zegar. Salon zdobiły malo-
wane tapety i kominek z czarnego marmuru. W dalszej części wiersza 
wspomniano, że na życzenie Maschy pokój gościnny miał białe ściany 
ozdabione złotą farbą.

W księdze gości można też przeczytać opis pierwszych świąt Bo-
żego Narodzenia, które Mascha i Hartwig z dwójką swych najstarszych 
dzieci spędzili w Siemczynie. W salonie przed oknem wychodzącym 
na werandę stała ubrana choinka bożonarodzeniowa, a obok niej wiele 
małych stolików, na których leżały zapakowane prezenty. Świętowanie 
zaczynało się w salonie, gdzie śpiewano pierwsze kolędy aż do momen-
tu, kiedy rozległo się bicie kościelnych dzwonów. Wtedy cała rodzina 
udawała się do kościoła na pasterkę. Tam odczytywano opowieści wigi-
lijne oraz śpiewano typowe niemieckie pieśni bożonarodzeniowe m.in. 
„O Tannebaum”, „Stille Nacht, heilige Nacht” lub „Ihr Kinderlein, kom-
met!”. Po mszy rodzina wracała do świątecznie przystrojonego pałacu. 
Zapalano wtedy świece na choince, ale dzieci musiały jeszcze czekać 
na podwórzu. Dopiero kiedy Hartwig zadzwonił małym dzwonkiem, 
mogły wejść do świątecznie przystrojonego pokoju. Wtedy znowu 
śpiewano kolędy, a mój dziadek akompaniował na harmonii. Potem 
rozdawane były prezenty.

Pierwsze dwadzieścia lat w siemczyńskim pałacu były najszczęśliwsze 
w życiu mojej babci i dziadka. Po Karolu Wilhelmie Hartwigu (ur. 1905) 
i Hansie-Christophie (ur. 1906) w ciągu 12 lat na świat przyszło dalszych 
pięciu synów: Heinz-Dietrich (ur. 1908), Friedrich Wilhelm Hasso (ur. 
1910), mój ojciec Wichard Adalbert (ur. 1912), Siegward (ur. 1912) oraz 
Wilfried (ur. 1920). Tylko pięciu synów przeżyło II wojnę światową. Sie-
gward i Wilfried musieli oddać swe życie za Hitlera podczas wojny w Rosji 
w 1942 i 1943 r. 

Po wprowadzeniu do pałacu Bredowowie podjęli ożywione życie 
towarzyskie. Niemal bez przerwy w domu przebywali goście, którzy 
zatrzymywali się na krócej lub dłużej. Byli to przeważnie bliscy krewni 
lub przyjaciele, ale również osoby zupełnie obce, podróżujące przez Po-
morze. W takich przypadkach mówiło się o „domu otwartym na gości“, 
co oznaczało, że goście byli tam zawsze chętnie przyjmowani. Ponadto 
odbywały się częste krótkie wizyty przyjaciół i znajomych z regionu. 
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Zgodnie z ówczesnym zwyczajem rodziny z wielkich majątków ziem-
skich (przeważnie szlacheckie) zapraszały się wzajemnie na polowania, 
święta rodzinne, urodziny, chrzty lub wesela. Częstokroć ojca chrzest-
nego wybierano spośród znajomych z tego kręgu. 

W starej siemczyńskiej księdze gości znaleźć można cały szereg 
wpisów z nazwiskami dawnych właścicieli sąsiednich majątków ziem-
skich, z którymi zaprzyjaźnieni byli moi dziadkowie, lub przynajmniej 
z którymi utrzymywali towarzyskie kontakty. Kilka przykładów tych 
rodzin: von Knebel-Döberitz z Bobrowa (Dietersdorf), von Griesheim 
ze złocienieckiego zamku (Falkenburg), von Grünberg z Wąsosza (Bru-
chhof), Grüneisen z Osieka Drawskiego (Wutzig), Scheck z Kluczewa 
(Klaushagen), von Schmiterlöw z Drahimka (Gut Draheim) oraz von 
Sydow z Cieszyna (Teschendorf).

Siedmiu braci cieszyło się pięknym i bogatym w doznania dzieciństwem 
w Siemczynie. Wychowywali się pośród pól uprawnych, lasów i pięknej 
natury. Mogli jeździć konno, a latem niemal każdego dnia udawali się nad 
jezioro Wilczkowo, gdzie kąpali się i pływali po jeziorze łodzią wiosłową. 
Razem z kilkoma córkami zaprzyjaźnionych rodzin urządzali wycieczki do 
Starego Drawska. Jednak ówczesne obyczaje były bardzo surowe. Młodzi 
ludzie rozkładali swe ręczniki kąpielowe na przesmyku między jeziorami 
Drawskim i Żerdno. Chłopcy i dziewczęta musieli jednak pływać oddzielnie 
na obydwu jeziorach, a każda z dziewcząt bardzo uważała, żeby przestrzega-
ne były dobre obyczaje . Nic dziwnego, że żaden z siedmiu braci nie zawarł 
małżeństwa z jedną z zaprzyjaźnionych córek miejscowych ziemian. 

Złote lata w Siemczynie skończyły się w 1927 r., kiedy mój dziadek 
zachorował na nieuleczalną anemię i 26 kwietnia zmarł w szpitalu w Szcze-
cinie w wieku 54 lat. Został pochowany w pałacowym parku przy udziale 
bardzo wielu krewnych, przyjaciół i mieszkańców Siemczyna.

Późniejsze lata były bardzo ciężkie. Mascha musiała teraz udźwi-
gnąć podwójny ciężar opieki nad wielodzietną rodziną i zarządzania 
majątkiem ziemskim. Zgodnie z ówczesnym prawem dla nieletnich sy-
nów wyznaczony został męski kurator. Był nim landrat von Hertzberg, 
który jeszcze za życia Hartwiga był przyjacielem rodziny. W 1929 r. 
nadchodzący światowy kryzys ekonomiczny dotknął również rol-
nictwo i wielkie majątki ziemskie na Pomorzu, co spowodowało, że 
Mascha konfrontowana była z coraz większymi problemami. W 1931 r. 
posiadłość w Siemczynie znalazła się u progu bankructwa i niewiele 
brakowało, żeby została sprzedana. Landrat von Hertzberg znalazł jed-
nak rozwiązanie, zwracając uwagę na młodego Hansa Dahlke, który 
szukał pracy jako zarządca lub administrator majątku ziemskiego.

1 czerwca 1931 r. Hans Dahlke podjął pracę w Siemczynie. Rękopis jego 
wspomnień zawiera interesujące informacje o okresie 1931-1945. W połowie 
1931 r. majątek tonął w długach, dlatego na początku niemożliwe było in-
westowanie w nowe i nowoczesne maszyny. Hans Dahlke musiał krok po 
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kroku dążyć do możliwie najlepszych wyników przy wykorzystaniu będą-
cych w dyspozycji zasobów. Najpierw jednak zmuszony był do zastosowania 
nieprzyjemnych środków, zwalniając dziesięciu robotników folwarcznych, 
ponieważ koszty wynagrodzeń były zbyt wysokie w stosunku do uzyski-
wanych przychodów. Później jednak, kiedy po latach sytuacja uległa 
poprawie, mógł niektórych z tych robotników ponownie zatrudnić.

Ważnym źródłem przychodów była gorzelnia, którą od 1937 r. kie-
rował dyrektor Rudolf Vorpahl. Zachowała się jeszcze stara umowa 

Umowa o pracę dyrektora gorzelni Rudolfa Vorpahla
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o pracę, którą Rudolf podpisał z administracją majątku von Bredow. 
W imieniu tej ostatniej dokument podpisał Hans Dahlke. Według 
umowy wygrodzenie Rudolfa Vorpahla składało się z pieniędzy i natu-
raliów, co było dość typowe w ówczesnym czasie. Vorphal otrzymywał 
więc: 65 marek miesięcznie, 18 cetnarów żyta i jedną świnię rocznie, 2 
funty masła tygodniowo oraz 2 litry pełnego mleka dziennie. Do tego 
ziemniaki i opał w zależności od potrzeb. Miał również do dyspozycji 
bezpłatne mieszkanie w gorzelni.

Aby uzyskać niezbędny surowiec dla gorzelni sadzono wielkie ilo-
ści ziemniaków, a nadwyżki sprzedawano w zachodniej części Niemiec. 
Dużą wartość dla majątku stanowiło 1400 morgów lasu mieszanego, 
gdyż trochę pieniędzy przynosiły sprzedaż drewna i wypas świń1. 

Dla oszczędzania siły roboczej ludzi i koni Hans Dahlke wprowadzał 
stopniowo motoryzację procesów produkcyjnych. Stopniowo łagodzone 
były środki oszczędnościowe i możliwe stawały się nowe inwestycje. 
W miejsce stosowanej dotychczas starej żniwiarki zakupiono nowe sno-
powiązałki, które umożliwiły szybsze zbiory słomy i zboża. Wkrótce 
pojawił się nowy traktor i sześć przyczep z gumowymi oponami oraz 
tzw. „Höhenförderer” z dmuchawą do wyładowania oraz transportu sło-
my i zboża do spichlerza. 

W latach trzydziestych XX w. wiele majątków borykało się z proble-
mami gospodarczymi. Ich właściciele nie byli w stanie uprawiać całej 
powierzchni pól, dlatego pod rządami narodowych socjalistów zarzą-
dzono, że majątki z dużym zadłużeniem i nieuprawianą powierzchnia 
rolną zobowiązane były oddawać znaczne areały ziemi za odszkodowa-
niem finansowym. Jak wynika ze wspomnień Hansa Dahlke, dotyczyło 
to również majątku siemczyńskiego, który musiał w 1934 r. oddać około 
1000 morgów ziemi na cele osiedleńcze. Zaskakujący był jednak fakt, 
że konieczne przestawienie majątku na pracę z mniejszą powierzchnią 
areału przebiegło bezproblemowo. 

W 1932 r., krótko po objęciu obowiązków administratora majątku, 
Hans Dahlke niejako wżenił się do rodziny właścicielki, gdyż wpadła 
mu w oko Agnes von Bünau, siostrzenica Maschy i Hartwiga, którą 
poślubił już 30 listopada 1932 r. W konsekwencji „Pani Baronowa von 
Bredow“ stała się dla Hansa Dahlke „Ciocią Maschą“. Razem ze swą 
narzeczoną wprowadził się do pałacu, gdzie na pierwszym piętrze jego 
rodzina miała swoją stałą kwaterę aż do ucieczki w 1945 r. W tym cza-
sie w pałacu mieszkał brat Hartwiga o imieniu Wilhelm (Willy), który 
był kawalerem (zm. 1934).

Młode małżeństwo Dahlke szybko postarało się o potomstwo, tak 
że w latach trzydziestych i czterdziestych pałac wypełniony był znowu 

1 w ówczesnym czasie świnie pędzone były do lasu, gdzie żywiono je żołędziami, 
co ciekawe wartość lasów oceniana była częstokroć na podstawie występującej tam 
masy żołędzi, którymi można było karmić trzodę chlewną - tł. JL 
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radosnym gwarem dziecięcym, jak to miało miejsce na początku cza-
sów rodziny von Bredow w Siemczynie. W latach 1935-45 na świat 
przyszły 3 dziewczynki i dwóch chłopców. Dziś czworo z nich mieszka 
w Niemczech, w USA i w Afryce Południowej.

Mascha ucieszyła się, że dzieci znowu mieszkały w pałacu i wniosły 
ożywienie w jej otoczenie, gdyż po śmierci Hartwiga w 1927 r. przez 
kilka lat panowała tam cisza. Własne dzieci Maschy dorastały i opusz-
czały dom. Hartwig junior studiował od 1923 r. w Göttingen, a w 1928 
r. wyjechał do Indonezji. W końcu lat dwudziestych Christoph studiował 
gospodarkę leśną w miejscowości Hannoversch Münden, po czym wrócił 
do domu, żeby zająć się siemczyńskim lasem. Heinz najpierw pracował 
w Szczecinie, a potem wyjechał do Afryki Południowej. W 1930 r. Hasso 
rozpoczął studia w Innsbrucku, a potem znalazł miejsce pracy w Królew-
cu. Mój ojciec Wichard w latach trzydziestych odbył naukę kupiecką przy 
Związku Sprzedażowym Północnoniemieckich Mleczarni (Verkaufsver-
band Norddeutscher Molkereien). Dwóch najmłodszych synów Maschy: 
Siegward i Wilfried uczęszczało w latach trzydziestych do Arndt-Gym-
nasium w Berlinie.

W 1931 r. Hartwig junior jako pierwszy z siedmiu braci ożenił się. 
Jego żona Martha, którą poznał w Indonezji, pochodziła ze Szwecji. 
Dlatego też do dziś potomkowie Hartwiga mieszkają w tym kraju. Mał-
żeństwo to wkrótce skończyło się rozwodem. Następnym w kolejności 
był Hasso, który w 1937 roku poślubił młodą kobietę o imieniu Urszula, 
pochodzącą z Prus Wschodnich. Ich trójka dzieci (ur. 1938, 1940 i 1944) 
przyszła na świat w Królewcu. W 1939 r. Heinz ożenił się w Afryce Po-
łudniowej, a Christoph w 1941 roku wziął ślub ze swą wybranką Anją 
z Oettingen. Małżeństwo tego drugiego miało troje dzieci, spośród któ-
rych Wilfried (Billy) urodził się na początku 1944 r. w Siemczynie i tam 
też został ochrzczony w kwietniu 1944 r. 

W tym czasie już od pięciu lat trwała II wojna światowa, która za-
częła się napaścią niemieckiego wehrmachtu na Polskę i stanowiła 
najczarniejszy okres w dziejach obu narodów. Skutki wojny były wszę-
dzie odczuwalne, pogarszała się sytuacja gospodarcza i ciągle brakowało 
rąk do pracy. Racjonowano żywność i ubrania. Ludzie stracili zapał do 
świętowania. Duże uroczystości i polowania nie odbywały się prawie 
w ogóle. Pochodzące z tego okresu zapisy w siemczyńskiej księdze gości 
są bardzo rzadkie, a chrzest małego Billego był prawdopodobnie ostat-
nim większym i uroczystym zdarzeniem w pałacu.

Pomimo tego w kwietniu 1944 r. nikt nie uwierzyłby, że zaledwie rok póź-
niej siemczyńska posiadłość i ojczyzna zostaną stracone. Nawet w styczniu 
1945 r, kiedy przez Pomorze ciągnęły pierwsze duże kolumny uciekinierów, 
ludzie wciąż wierzyli kłamliwej propagandzie hitlerowskiej, że wkrótce Ar-
mia Czerwona zostanie wypędzona z Prus Wschodnich. Kto był mądrzejszy 
i chciał w porę wyjechać na zachód za Odrę, ryzykował swoje życie, gdyż 
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mógł zostać posądzony o defetyzm wojenny. Wprowadzono całkowity za-
kaz wyjazdów, pomimo faktu, że w lutym 1945 r. całe obszary południowego 
i południowo-zachodniego Pomorza zostały zajęte przez radzieckie i polskie 
armie, a odgłosy walk na froncie zbliżały się coraz bardziej. 

Już na początku lutego 1945 r. Hansowi Dahlkemu, który tylko na 
pewien czas został powołany do wojska, a później jako administrator 
majątku ziemskiego w Siemczynie został zwolniony ze służby, udało 
się ewakuować z Pomorza żonę i dzieci. Umożliwiła to pewna szczęśli-
wa okoliczność. Heinz, który już na początku wojny został internowany 
w Afryce Południowej, został zwolniony w ramach wymiany jeńców 
i mógł wrócić do Niemiec, gdzie jednakże na mocy układu o wymianie nie 
wolno mu było służyć w armii. Faktycznie naziści dotrzymywali tych wa-
runków i dlatego Heinz mógł przez nikogo nie niepokojony podróżować 
przez Niemcy z odpowiednią przepustką. W taki sposób, w towarzystwie 
Heinza, Agnes (Aenny) Dahlke i jej dzieci mogły wyjechać z Pomorza. 
Sam Hans Dahlke musiał jednakże pozostać w Siemczynie, dlatego że 
został zaliczony w szeregi Volkssturmu. Jego córka Annelies, która mia-
ła wówczas 8 lat, napisała później o tych dramatycznych wydarzeniach 
dłuższe sprawozdanie. 

W lutym 1945 r. ciągle zaostrzała się sytuacja na froncie, a o świcie 
1 marca armia sowiecka i polska przerwały front ciągnący się niedaleko 
na południu, między Kaliszem a Reczem. Kilka godzin później rosyjskie 
czołgi osiągnęły drogę między Złocieńcem i Drawskiem2 i próbowały 
szybko nacierać dalej na północ w kierunku Łobza i dalej wybrzeża Bał-
tyku, aby odciąć drogę ucieczki na zachód.

Teraz rzeczywiście nadszedł już najwyższy czas na ucieczkę Maschy. 
Władze nazistowskie wreszcie wydały zezwolenie na opuszczenie tej oko-
licy przez ludność cywilną. Dla większości uciekinierów było już jednak 
zbyt późno! Kto dysponował jedynie wozem konnym lub wyruszał w drogę 
pieszo z ręcznym wózkiem wpadał szybko w ręce Rosjan. Dzięki Bogu Ma-
scha mogła użyć szybkiego traktora z przyczepą, który znajdował się w jej 
majątku ziemskim. W ten sposób udało jej się przekroczyć Odrę w okolicach 
Szczecina. Towarzyszyły jej dwie synowe i czworo wnucząt. Mascha nie 
zobaczyła już nigdy Siemczyna. Niedługo później wieś i pałac, które były 
wówczas zapełnione uciekinierami, zostały bez walki zajęte przez armię pol-
ską. Dzięki Bogu pałac nie został zniszczony, podczas gdy inne dwory na 
Pomorzu padały ofiarą ognia lub czołgowego ostrzału.

Mascha dotarła najpierw do miejscowości Neuruppin, gdzie w maju 1945 
r. została obrabowana przez rosyjskich żołnierzy. Ostatecznie uciekła do bry-
tyjskiej strefy okupacyjnej. 

Schwicheldt to miejscowość między Hanowerem a Braunschweig. 
Tam właśnie odnaleźli się pozostali członkowie rodziny. Mój ojciec 

2  w istocie te czołgi mogły się wtedy pojawić na zachód od Drawska i stamtąd na-
cierać na Łobez – tł. JL
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Wichard wrócił w tej miejscowości do zdrowia. Koniec wojny prze-
żył w amerykańskim szpitalu dla jeńców, gdzie leżał ciężko ranny 
odłamkami granatu po amputacji ramienia. W 1948 r. poprzez wspólną 
przyjaciółkę Wichard poznał moją matkę. Wzięli ślub w październiku 
1949 r. w Hanowerze i żyli tam do 1975 r. Potem przeprowadzili się do 
Celle, gdzie w sierpniu 1989 r. umarł Wichard. Nie doczekał momentu 
nadejścia wolności w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Polsce 
i innych krajach bloku sowieckiego. 

Urodziłem się w 1956 r. jako trzecie dziecko, miałem starszego brata 
oraz starszą i młodszą siostrę. Moja babcia Mascha przeprowadziła się 
w latach pięćdziesiątych XX wieku do swego syna Christopha do Düs-
seldorfu, gdzie w 1958 r. zmarła. Było to dwa lata po moim urodzeniu, 
dlatego jej nie pamiętam.

W 1985 r., cztery lata przed śmiercią mojego ojca, pojechaliśmy 
w czwórkę (mój ojciec, moja matka, moja młodsza siostra i ja) na Po-
morze, ponieważ ojciec chciał jeszcze raz zobaczyć Siemczyno, a my 
pragnęliśmy poznać miejsce dzieciństwa naszego ojca. W Polsce był wła-
śnie czas dyktatury wojskowej. Mieszkaliśmy trzy dni w hotelu „Jałta” 
w Koszalinie. Stamtąd odbyliśmy dwie wycieczki do Siemczyna i jedną 
do Słupska oraz nad jezioro Łeba. Mój ojciec nie powiedział w tym czasie 
ani jednego złego słowa o Polsce. Znał bardzo dobrze przyczyny ucieczki 
i wypędzenia i wiedział, że wielu Polaków, którzy teraz żyli na Pomorzu, 
również wbrew swej woli zostało wypędzonych lub przesiedlonych ze 
swej dawnej wschodniopolskiej ojczyzny. 

Ten piękny rolniczy kraj zrobił na nas duże wrażenie.
Dokładnie 25 lat później, w lipcu 2010 r., byłem tutaj znowu z moją 
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Drzewo genealogiczne rodziny von Bredow z Heinrichsdorf

12.02.1873 

26.04.1927

Nr:336 Hartwig Albert Ludwig auf Heinrichsdorf (P), Gem. 

Mascha Lucke (1883-1958) (P), FG I S.523 Tafel VI, FGK S.40 

04.03.1905
17.08.1988

Karl Wilhelm Hartwig, Gem. 1 Märta
Samuelson (1907-1996, gesch.) 2. Maria

Luise Katharina Dorothea Barlasch

(1916-2010), Dipl.-Chemiker, FGK S.41

02.09.1931

16.05.2008
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Wilfried Werner

(Billy) (P), Gem.

Monika Schlesier

(1942-)

Dr.phil.Prof.d.
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Anja v.Oettingen (1914-1974),

Forstmeister a.D.,

Industriekaufmann, FGK S.41

19.10.1908
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Dr Mathias von Bredow 

Geschichte der Familie von Bredow
in Heinrichsdorf (1907-1945)

Schloss Heinrichsdorf mit den dazu ge-
hörenden Ländereien wurde im Jahr 1907 
von meinem Großvater Hartwig Freiherr von 
Bredow gekauft. Das ehemalige Goltzsche 
Gut, das von 1793 bis 1895 der Familie von 
Arnim gehört hatte, war danach innerhalb von 
12 Jahren durch mehrere Hände gegangen. Es 
gehört zunächst bis 1905 Frau Meta von Putt-
kamer, dann dem Bankier von der Marwitz und 

schließlich der alten pommerschen Familie von Borcke. 
Hartwig wurde 1873 in Wagenitz in der Mark Brandenburg geboren. 

Schloss Wagenitz, etwa 50 Kilometer nordwestlich von Berlin gelegen, 
war damals eines der größten Gutsbetriebe in der gesamten Region. Die 
Mark Brandenburg, speziell die Gebiete rund um die Kleinstadt Friesack, 
ist die Urheimat der Familie von Bredow, die dort seit etwa 750 Jahren 
ansässig ist.

 Der bekannte Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898), der aus 
dieser Region stammte, war häufig zu Gast auf den Gütern der Familie 
und hat in seinem Buch „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
viel über die Bredows geschrieben und nannte sie die „Märkischte aller 
märkischen Familien“.

Hartwig hatte insgesamt 11 Geschwister, darunter fünf Brüder und 
fünf Schwestern. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1886 wurde das 
Gut Wagenitz noch längere Zeit von seiner Mutter Agnes weiter geführt. 
Später übernahm Hartwigs Bruder Joachim das Gut, ein anderer Bruder 
erhielt das Nachbargut Vietznitz.

Hartwig aber, der zunächst als Amtsrichter in Salzwedel tätig war, 
kaufte zusammen mit seiner Frau Mascha, geb. Lucke, im Jahr 1907 
das 4.000 Morgen (1.000 Hektar) große Gut Heinrichsdorf. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten sie bereits zwei Söhne: Hartwig (jun.) und Christoph. 
Geheiratet hatten Hartwig und Mascha zuvor im April 1904.

Der Einzug des jungen Ehepaares ist im alten Heinrichsdorfer Gäste-
buch festgehalten. Es war genau der 23. September 1907. Als die Beiden 
mit der Kutsche vor dem Schloss vorfuhren, war alles für den großen 
Moment vorbereitet. Über dem Eingangsportal hingen grüne Girlanden 
mit roten Blumen und auf allen Fensterbänken standen brennende Ke-
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rzenleuchter. So beschrieb es Maschas sehr viel jüngere Halbschwester 
Wera Förster, spätere von Priesdorff (gestorben 1986 in Hannover), in 
einem Gedicht, das sich im Gästebuch findet.

In diesem Gedicht heißt es auch:
„Die Zimmer sind so groß und fein,
die Möbel passen prunkvoll rein.
Zwei stolze Ritter auf dem Flur,
ein Billardzimmer mit alter Uhr,
der Salon mit gemalten Tapeten,
ein schwarzer Marmorkamin ist vorhanden.“
Erwähnt wird ferner, dass die Gästezimmer auf Wunsch von Mascha 

mit weißen Wänden und Goldfarbe gestaltet wurden.
Im Gästebuch kann man auch einiges nachlesen über das erste 

Weihnachtsfest, das Hartwig und Mascha mit ihren beiden ersten Kindern 
in Heinrichsdorf feierten. Im Salon vor dem Fenster zur Veranda stand 
ein großer, geschmückter Weihnachtsbaum und daneben mehrere kleine 
Tische, auf denen verpackte Geschenke lagen. Die Feier begann zunächst 
im Salon, wo erste Weihnachtslieder gesungen wurden, bis die Glocken 
der Kirche zu läuten anfingen.

Dann ging die gesamte Familie zum Gottesdienst. Dort wurden die  
Weihnachtsgeschichte vorgelesen und typische deutsche Weihnachtslie-
der gesungen, wie „O Tannebaum“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder 
„Ihr Kinderlein, kommet!“ Nach dem Gottesdienst ging es zurück ins we-
ihnachtlich geschmückte Schloss. Die Kerzen am Weihnachtsbaum urden 
angezündet; die Kinder mussten noch draußen warten und durften erst ins 
festliche Weihnachtszimmer kommen, wenn Hartwig eine kleine Glocke 
geläutet hatte. Zunächst wurden weitere Weihnachtslieder gesungen, und 
mein Großvater begleitete die Musik auf dem Harmonium. Danach ging 
es an das Verteilen der Geschenke.

Die ersten 20 Jahre im Heinrichsdorfer Schloss waren die Glücklich-
sten im Leben meiner Großeltern. Innerhalb von 12 Jahren erblickten 
nach Karl Wilhelm Hartwig (geb. 1905) und Hans-Christoph (geb. 1906) 
noch fünf weitere Söhne das Licht der Welt: 1908 wurde Heinz-Dietrich 
geboren, 1910 Friedrich Wilhelm Hasso, 1912 mein Vater Wichard Adal-
bert, 1915 Siegward und 1920 als 7. Sohn Wilfried. Nur fünf Söhne haben 
den Weltkrieg überlebt. Siegward und Wilfried mussten 1942 und 1943 
beide für Hitlers Russlandfeldzug ihr Leben lassen.

Nach dem Einzug ins Schloss entfaltete sich innerhalb kurzer Zeit ein 
reges gesellschaftliches Leben. Fast immer waren Gäste im Haus, mal 
kürzer, mal länger. Es waren hauptsächlich nahe Verwandte und Freunde, 
aber auch fremde Personen, die auf der Durchreise durch Pommern waren. 
Man sprach in solchen Fällen von einem „gastfreien“ Haus, das bedeutet, 
dass Gäste immer willkommen waren. Daneben gab es viel Kurzbesuch 
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von Freunden und Bekannten aus der Region. Wie damals üblich luden 
sich die Familien, meist Adelsfamilien, der großen Güter gegenseitig zur 
Jagd oder zu Familienfesten, Geburtstagen, Taufen oder Hochzeiten ein. 
Häufig stammte auch ein Teil der Taufpaten aus diesem Kreis.

Im alten Heinrichsdorfer Gästebuch findet man eine Reihe von Ein-
tragungen mit den Namen der ehemaligen Besitzer von benachbarten 
Gütern, die mit meinen Großeltern befreundet waren oder zumindest 
gesellschaftlichen Kontakt mit ihnen pflegten. Einige Beispiele: Die 
Familie von Knebel-Döberitz aus Dietersdorf (Bobrowo), Familie von 
Griesheim aus Falkenburg (Zlocieniec), Familie von Grünberg aus Bru-
chhof (Wasosz), Familie Grüneisen aus Wutzig (Osiek Drawski), Familie 
Scheck aus Klaushagen (Kluczewo), Familie von Schmiterlöw aus Dra-
heim (Drahimek) und Familie von Sydow aus Teschendorf (Cieszyno).

Die 7 Brüder hatten eine schöne und erlebnisreiche Kindheit in 
Heinrichsdorf. Sie wuchsen auf inmittenvon Landwirtschaft, Wald und 
Natur. Sie hatten Pferde zum Ausreiten, und im Sommer gingen sie fast 
jeden Tag im Völzkow-See (Jezioro Wilczkowo) schwimmen und fuhren 
gemeinsam mit dem Ruderboot auf dem See herum.

Manchmal machten sie einen Ausflug nach Alt-Draheim (Stare Draw-
sko) zusammen mit einigen Töchtern der befreundeten Familien. Aber 
die Sitten waren sehr streng. So breiteten sie auf der Landenge zwischen 
Dratzig-See (Jezioro Drawski) und Saraben-See (Jezioro Serdno) ihre 
Badetücher aus. Jungen und Mädchen mussten dann aber in den beiden 
Seen getrennt schwimmen und ein Kindermädchen passte streng auf, dass 
die Gebote befolgt wurden. Kein Wunder, dass es keine Ehen zwischen 
den 7 Brüdern und den befreundeten Töchtern gab.

Die goldenen Jahre in Heinrichsdorf endeten 1927, als mein Großva-
ter unheilbar an Anämie erkrankte und am 26. April mit nur 54 Jahren 
im Krankenhaus in Stettin starb. Er wurde unter großer Anteilnahme von 
Verwandten, Freunden, Weggefährten und der Heinrichsdorfer Bevölke-
rung im Schlosspark beigesetzt.

Die Jahre danach wurden schwer. Mascha hatte nun die doppelte Last 
der kinderreichen Familie und des Gutsbetriebes zu tragen. Für die da-
mals noch minderjährigen Söhne wurde, wie das Gesetz es vorsah, ein 
männlicher Vormund eingesetzt. Es war der Landrat von Hertzberg, der 
schon zu Lebzeiten von Hartwig ein Freund der Familie war. Ab 1929 
griff die beginnende Weltwirtschaftskrise auch auf die Landwirtschaft 
und die großen Güter in Pommern über und stellten Mascha vor immer 
größere Probleme. 1931 stand Gut Heinrichsdorf kurz vor dem Bankrott 
und hätte beinahe verkauft werden müssen. Landrat von Hertzberg suchte 
nach einer Lösung und wurde auf den damals noch jungen Hans Dahl-
ke aufmerksam, der auf der Suche nach einer Tätigkeit als Betriebsleiter 
bzw. Verwalter eines Guts war.
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Am 1. Juni 1931 trat Hans Dahlke seinen Dienst in Heinrichsdorf 
an. Seine handschriftlichen Lebenserinnerungen enthalten interessante 
Informationen über die Zeit von 1931 bis 1945. Der Betrieb war Mitte 
1931 vollkommen überschuldet, so dass zunächst keine Investitionen in 
neue und modernere Maschinen möglich waren. Hans Dahlke musste 
Schritt für Schritt vorgehen und aus den vorhandenen Ressourcen das 
bestmögliche heraus holen. Zunächst aber war er zu unangenehmen 
Maßnahmen gezwungen und musste 10 Gutsarbeiter entlassen, denn die 
Lohnkosten waren im Vergleich zum Ertrag viel zu hoch. Er konnte aber 
einige von den Arbeitern später wieder einstellen, als sich die Lage nach 
Jahren verbessert hatte.

Eine wichtige Einkunftsquelle war die Schnaps- und Spiritusbrennerei, 
die ab 1937 vom Brennereidirektor Rudolf Vorpahl geleitet wurde. 
Erhalten ist noch der alte Arbeitsvertrag mit der Gutsverwaltung von 
Bredow, unterzeichnet von Hans Dahlke. Das Gehalt für Rudolf Vorpahl 
bestand aus Geld und Naturalien, was für die damalige Zeit typisch 
war: 65 Reichsmark monatlich, jährlich 18 Zentner Roggen und ein 
Schwein, wöchentlich 2 Pfund Butter und täglich 2 Liter Vollmilch. Dazu 
Kartoffeln und Heizmaterial nach Bedarf. Die Wohnung in der Brennerei 
war kostenfrei.

Um den notwendigen Rohstoff für die Brennerei zu bekommen, 
wurden größere Mengen Kartoffeln angebaut und die Überschüsse 
nach Westdeutschland verkauft. Wertvoll für das Gut waren auch die 
etwa 1.400 Morgen Mischwald; der Holzverkauf brachte einiges Geld 
ein, ebenso die Schweinemast. Um Arbeitskräfte und Pferde einzu-
sparen, ging Hans Dahlke mehr und mehr zu einer Motorisierung der 
Betriebsabläufe über.

Allmählich griffen die Sparmaßnahmen und erste Neuanschaffun-
gen wurden möglich. Statt der bisherigen alten Mähmaschine wurden 
„Selbstbinder“ angeschafft, die eine schnellere Heu- und Getreideernte 
möglich machten. Bald folgten ein neuer Traktor und sechs Tafelwagen 
mit Gummibereifung, schließlich noch ein „Höhenförderer“ mit Gebläse 
zum Abladen und Transport von Heu und Getreide auf den Speicher.

In den 30er Jahren hatten viele Güter wirtschaftliche Probleme und 
waren dann nicht in der Lage, alle Flächen zu bewirtschaften. Daher wur-
de unter den Nationalsozialisten angeordnet, dass Betriebe mit größeren 
Schulden und brachliegenden Flächen größere Mengen an Land gegen 
eine finanzielle Entschädigung abgeben mussten. Auch Heinrichsdorf 
war betroffen und musste 1934 für Siedlungszwecke etwa 1.000 Morgen 
Land abgeben, wie Hans Dahlke in seinen Lebenserinnerungen berich-
tet. Die notwendige Umstellung des Betriebes auf kleinere Flächen ging 
aber erstaunlicherweise ohne größere Probleme vonstatten. Bereits kurz 
nach dem Antritt seiner Stelle als Verwalter heiratete Hans Dahlke 1932 
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in die Familie ein. Er hatte ein Auge auf Agnes (Aenny) von Bünau ge-
worfen, eine direkte Nichte von Mascha und Hartwig, und schon am 30. 
November 1932 wurde geheiratet. Und fortan wurde aus der „Baronin 
von Bredow“ für Hans Dahlke die „Tante Mascha“. Zusammen mit seiner 
Braut zog er ins Schloss ein, wo die Familie bis zur Flucht 1945 im ersten 
Stock ein festes Quartier hatte. Zu dieser Zeit wohnte auch ein unverhei-
rateter Bruder Hartwigs mit Namen Wilhelm (Willy) im Gutshaus, wo er 
1934 starb.

Das junge Ehepaar Dahlke bekam schon sehr bald Nachwuchs, so 
dass Schloss Heinrichsdorf wie zu Beginn der Bredow-Zeit in den 30er 
und 40er Jahren alsbald wieder mit fröhlichem Kinderlärm erfüllt war. 
Insgesamt 3 Mädchen und 2 Jungen kamen von 1935 bis 1943 zu Welt, 
von denen heute noch vier in Deutschland, USA und Südafrika leben. 

Mascha freute sich darüber, dass im Schloss nun wieder Kinder 
lebten und für Lebendigkeit sorgten; nach dem Tod Hartwigs 1927 
war es einige Jahre lang sehr still im Haus geworden, denn Maschas 
eigene Kinder waren zum Teil bereits erwachsen geworden und gin-
gen nacheinander aus dem Haus. Hartwig (jun.) studierte 1923 in 
Göttingen und wanderte 1928 nach Indonesien aus. Christoph stu-
dierte Ende der 20er Jahre Forstwirtschaft in Hannoversch Münden 
und kehrte dann zur Bewirtschaftung des Heinrichsdorfer Waldes zu-
rück. Heinz war zunächst in Stettin berufstätig, bevor er 1934 nach 
Südafrika ging. Hasso begann 1930 sein Studium in Innsbruck und 
fand danach eine berufliche Stellung in Königsberg. Mein Vater Wi-
chard absolvierte in den 30er Jahren eine kaufmännische Lehre beim 
Verkaufsverband Norddeutscher Molkereien. Die beiden Jüngsten, 
Siegward und Wilfried gingen in den 30er Jahren noch auf das Arndt-
-Gymnasium in Berlin.

Hartwig (jun.) war der erste unter den 7 Brüdern, der 1931 heiratete. 
Seine Frau Martha, die er in Indonesien kennenlernte, war schwedischer 
Herkunft. Und so leben heute noch Nachkommen von Hartwig in Schwe-
den. Die Ehe wurde aber schon bald wieder geschieden. Als nächstes war 
Hasso an der Reihe, der 1937 eine junge Frau aus Ostpreußen mit Na-
men Ursula heiratete; ihre drei Kinder wurden 1938, 1940 und 1944 in 
Königsberg geboren. 1939 folgte Heinz, der in Südafrika heiratete. Und 
schließlich Christoph. Seine Ehe mit Anja von Oettingen wurde 1941 
geschlossen und brachte 3 Kinder hervor, darunter Wilfried (Billy), der 
Anfang 1944 als letztes Kind in Heinrichsdorf geboren und dort im April 
1944 getauft wurde.

Zu diesem Zeitpunkt dauerte der Zweite Weltkrieg, der 1939 mit dem 
Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen begann und die dunkelste 
Epoche in der Geschichte beider Völker einläutete, bereits 5 Jahre. Die 
Auswirkungen des Krieges waren überall zu spüren; es ging wirtscha-
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ftlich bergab, überall fehlten wichtige Arbeitskräfte. Essen und Kleidung 
wurden rationiert, und den Menschen war nur noch selten zum Feiern zu 
Mute. Große Feste und Jagden fanden kaum noch statt. Die Eintragungen 
im Heinrichsdorfer Gästebuch sind in diesen Jahren nur noch spärlich, 
und die Taufe des kleinen Billy war vermutlich eine der letzten größeren 
festlichen Ereignisse im Schloss.

Und dennoch - niemand hätte im April 1944 geglaubt, dass nur ein 
knappes Jahr später der Besitz und die Heimat verloren sein würden. 
Selbst als im Januar 1945 die ersten großen Flüchtlingstrecks aus Ost-
preußen durch Pommern zogen, glaubten die Menschen immer noch 
Hitlers Lügenpropaganda, dass man in Kürze die Rote Armee wie-
der aus Ostpreußen vertreiben werde. Und wer klüger war und lieber 
rechtzeitig nach Westen über die Oder ziehen wollte, riskierte wegen 
„Wehrkraftzersetzung“ sein Leben. Es herrschte allgemeines Treck- 
und Reiseverbot, obwohl schon im Februar 1945 etliche Gebiete im 
südlichen und südwestlichen Pommern von der Roten Armee und der 
Polnischen Armee eingenommen wurden und der Gefechtslärm von der 
Front immer näher rückte.

Hans Dahlke, der nur vorüber gehend in den Krieg ziehen musste 
und dann als Betriebsleiter von Heinrichsdorf vom Militärdienst 
befreit wurde, gelang es dennoch, bereits Anfang Februar 1945 seine 
Frau und die Kinder aus Pommern zu evakuieren. Ein glücklicher 
Umstand machte dies möglich. Heinz, der in Südafrika zu Beginn des 
Krieges als Gefangener interniert worden war, wurde im Rahmen eines 
Gefangenenaustausches freigelassen und durfte nach Deutschland 
zurück, wo ihm allerdings gemäß des Freilassungsabkommens 
der Militärdienst untersagt war. Tatsächlich hielten sich die Nazis 
an die Vereinbarungen, und so durfte Heinz unbehelligt mit einem 
Passierschein durch Deutschland reisen. Auf diese Weise konnte 
Aenny Dahlke und ihre Kinder in seiner Begleitung aus Pommern 
ausreisen. Hans Dahlke selbst musste allerdings in Heinrichsdorf 
zurückbleiben, weil er dem Volkssturm zugeteilt war. Seine Tochter 
Annelies, damals 8 Jahre alt, hat über diesen dramatischen Ereignisse 
später einen längeren Bericht geschrieben.

Im Laufe des Februar 1945 spitzte sich die militärische Situation 
immer mehr zu, und im Morgengrauen des 1. März 1945 überrannten 
die Sowjetische und die Polnische Armee die nur wenig südwärts 
verlaufene Frontlinie zwischen Kallies (Kalisz Pomorski) und Reetz 
(Recz); Stunden später erreichten russische Panzer bereits die Straße 
zwischen Dramburg (Drawsko Pomorskie) und Falkenburg (Zlocieniec) 
und versuchten schnell weiter nach Norden Richtung Labes (Lobez) und 
Ostseeküste vorzustoßen, um den Fluchtweg nach West abzuschneiden 
Nun wurde es auch für Mascha höchste Zeit zur Flucht, zumal endlich 
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die Nazi-Behörden die Erlaubnis zur Räumung des Gebietes erteilten. 
Viel zu spät für die Meisten! Wer nur über Pferdefuhrwerke verfügte 
oder sich zu Fuß mit Handwagen auf den Weg machte, lief schon bald 
den Russen in die Arme. Gottseidank konnte Mascha den schnellen 
Traktor des Guts mit Anhänger benutzen und gelangte auf diese Weise 
zusammen mit ihren beiden Schwiegertöchtern und vier Enkelkindern 
gerade noch über die Oderbrücke bei Stettin. Sie hat Heinrichsdorf nie 
wieder gesehen. Kurze Zeit später wurden der Ort und das Schloss, 
das zu dieser Zeit noch voller Flüchtlinge war, von der Polnischen 
Armee kampflos besetzt. Gottseidank blieb das Schloss unversehrt, 
während viele andere alte Gutshäuser in Pommern durch Feuer oder 
Panzerbeschuss zerstört wurden.

Mascha gelangte zuerst nach Neuruppin, wo sie bei Kriegsende im 
Mai von russischen Soldaten ausgeraubt wurde, und flüchtete schließlich 
weiter in die britische Besatzungszone nach Schwicheldt, ein Ort zwischen 
Hannover und Braunschweig. Dort fand der verbliebene Rest der Familie 
schon bald wieder zusammen. Mein Vater Wichard, der das Kriegsende 
schwer verwundet durch einen Granatensplitter und mit amputiertem 
linken Arm in amerikanischer Gefangenschaft im Lazarett erlebte, kam 
nach seiner Gesundung ebenfalls dorthin.

1948 lernte Wichard über eine gemeinsame Freundin meine Mutter 
kennen. Die Beiden heirateten im Oktober 1949 in Hannover, lebten 
dort bis 1975 und zogen dann nach Celle, wo er im August 1989 
starb. Den Aufbruch der Freiheit in der DDR, in Polen und anderen 
osteuropäischen Staaten hat er nicht mehr erlebt. Ich selbst wurde 1956 
als 3. Kind geboren, habe einen älteren Bruder, eine ältere und eine 
jüngere Schwester. Meine Großmutter Mascha zog Anfang der 50er 
Jahre zu ihrem Sohn Christoph nach Düsseldorf, wo sie 1958 starb. 
Dies war zwei Jahre nach meiner Geburt, und so kann ich mich nicht 
mehr persönlich an sie erinnern.

1985, vier Jahre vor dem Tod meines Vaters, fuhren wir zu Viert (mein 
Vater, meine Mutter, meine jüngere Schwester und ich) nach Pommern, 
weil mein Vater Heinrichsdorf noch einmal sehen wollte und wir ande-
ren den Ort der Kindheit meines Vaters kennenlernen wollten. In Polen 
war gerade die Zeit der Militärdiktatur. Wir wohnten drei Tage im Hotel 
„Jalta“ in Köslin (Koszalin). Von dort aus unternahmen wir zweimal Ta-
gestouren nach Heinrichsdorf und einmal nach Stolp (Slupsk) und zum 
Leba-See (Jezioro Leba)

Von meinem Vater hörte ich in dieser Zeit niemals ein böses Wort 
über die Polen. Er kannte sehr wohl die Ursachen für Flucht und Ver-
treibung, und er wusste, dass viele Polen, die jetzt in Pommern lebten, 
ebenfalls gegen ihren Willen aus ihrer ursprünglich ostpolnischen He-
imat vertrieben und zwangsumgesiedelt worden waren. Als wir nach 
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Hause zurückkehrten, nahmen wir vor allem die Eindrücke von einem 
landschaftlich wundervollen Land mit.

Genau 25 Jahre danach, im Juli 2010, war ich mit meiner Frau Beate 
wieder hier und entdeckte die Geschichte der Bredows im Heinrichsdor-
fer Schloss neu. Seitdem war ich bereits 5 weitere Male in Siemczyno. 
Und fast ist es so, als ob ich hier bereits eine zweite Heimat für uns ge-
funden hätte.

Mathias von Bredow 
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Jarosław Leszczełowski 

Starostowie i raubritterzy

W 1471 r., niedługo po zakończeniu wojny z zakonem krzyżackim zwa-
nej trzynastoletnią, Kazimierz Jagiellończyk uznał prawa rodziny Golczów 
do ich dawnych posiadłości nadanych im jeszcze przez joannitów w 1361 
r. Nieznane są okoliczności tej królewskiej decyzji, natomiast więcej wie-
my o decyzji Aleksandra Jagiellończyka, który w 1506 r. uznał ponownie 
prawa Golczów do tych ziem. Stało się to w Lublinie, gdzie na generalnym 
konwencie niejaki Andrzej Nieszczycki Golcz z „Klauszdorpu” (Klaus-
dorf, czyli Kłębowiec koło Wałcza) zaprezentował dwa przywileje z 1361 
r., dotyczące nadania wsi Piaseczna, Broczyna i Machlin. Taką wersję przy-
jęto w monografii rodziny von der Goltz, jednak weryfikacja tej informacji 
prowadzi do wniosku, że w istocie musiało chodzić o Heinricha Golcza 
z Klausdorfu i St. Worowa. Autor dokumentu źródłowego pomylił po pro-
stu imiona. Zauważmy, że joannickie przywileje z 1361 r. nie obejmowały 
nadań dotyczących Siemczyna i Rzepowa. Być może Golczowie zaprezen-
towali również inne dokumenty, gdyż również te miejscowości uważali za 
swą własność. 

Heinrich Golcz był więc protoplastą linii rodzinnej, która aż do końca 
XVIII w. gospodarzyć będzie w Siemczynie i okolicach. Bohaterami ni-
niejszego artykułu będą jego synowie, którzy okryli się dość szczególną 
i niechlubną sławą. 

W 1503 roku Heinrich Golcz wykupił godność starosty drahimskiego 
za 200 florenów, przekazując ją później swemu synowi Janowi Golczowi. 
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Przejmując starostwo drahimskie Golczowie mogli skuteczniej zabez-
pieczyć swoje prawa do włości położonych na zachód od jeziora Drawsko. 
Zapewne jeszcze Heinrich Golcz zbudował jakiś dwór w Rzepowie, gdzie 
przez ponad 150 lat mieścić się będzie główna siedziba tej linii rodu. 

Na początku XVI w. na arenę dziejów wkroczyli liczni synowie Heinri-
cha, którzy byli postaciami bardzo barwnymi, a ich zachowanie przysporzyło 
familii Golczów wielu poważnych problemów. Wydawało się, że przed 
tym rodem otwierają się wielkie perspektywy. Odzyskali swoje dawne po-
siadłości i dzierżyli starostwo drahimskie. Synowie Henricha: Jan (Johan), 
Aleksander, Sebald, Franz, Andreas oraz Konrad (Kuno) władali wspólnie 
wielkim majątkiem obejmującym: Rzepowo, Piaseczno, Siemczyno, Kłębo-
wiec, Broczyno i Machliny. 

Pierwsze problemy pojawiły się w 1517 r., kiedy w wyniku ostrego kon-
fliktu o wieś Nowe Worowo zabity został najstarszy z braci Jan. Starostę 
zamordowali bracia Bomgart z Falkenburga (dziś Złocieniec). Golczowie 
schwytali jednego z zabójców i natychmiast go powiesili, drugi natomiast 
zbiegł do Niemiec i słuch po nim zaginął. Po tym wydarzeniu starostwo 
drahimskie objęli wspólnie bracia Jana, jednak ich niesforne zachowanie 
skłoniło króla do odebrania im tego urzędu po kilku latach. 

Ziemie, na których gospodarzyli Golczowie, nie należały do bardzo 
urodzajnych, więc rodzina starała się powiększać swe włości, wykorzy-
stując piastowane urzędy. Bracia mylili częstokroć własne posiadłości 
z dobrami, które otrzymali tylko w zarząd od króla, jako starostowie 
drahimscy. Znaleźli też inny sposób na poprawienie swej sytuacji ma-
terialnej: rozbój na drogach. Był to wówczas dość powszechny proceder 
uprawiany przez pomorską szlachtę. Przodowali w tym Golczowie z Rze-
powa i Manteuflowie z Popielewa. Opowiem o tym poniżej. 

Pazerność rodu i liczne nadużywanie władzy zwróciły w końcu uwa-
gę króla Zygmunta Starego, który w 1513 r. zażądał, ażeby tenutariusze 
(starostowie) drahimscy: Jan, Aleksander i Sebald, w ciągu dwóch tygodni 
przedstawili wszystkie posiadane przywileje i dokumenty potwierdzające 
ich prawa do dóbr, które obecnie zajmują1. Brak jest informacji o tym, jak 
Golczowie wykonali ten rozkaz, niemniej jednak był to wyraźny sygnał 
utraty zaufania władcy. Przez następne osiem lat bracia Golczowie wciąż 
rządzili w starostwie, umacniając się na swoich włościach. Jednak król był 
wciąż niezadowolony ze swych drahimskich tenutariuszy. Powodów ku 
temu było aż nadto. 

W końcu w 1521 r. Zygmunt Stary zezwolił Andrzejowi Oporowskiemu 
na wykupienie zamku Drahim i miasteczka Czaplinek z przyległymi wsiami 
z rąk Sebalda, Kuny i Aleksandra Golczów oraz ich wspólników2. Zauważ-
my, że nie został już wymieniony Jan z Rzepowa, gdyż kilka lat wcześniej 
został zabity. Warto sobie zadać pytanie, co znaczyło: wykupić zamek Dra-

1   T. Jurek, Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. 
2   Tamże. 
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him i Czaplinek? Otóż z pewnością chodziło o zwrot Golczom kwoty 200 
florenów, które wniósł do starostwa ich ojciec Heinrich. 

Misja Oporowskiego musiała się jednak zakończyć fiaskiem, gdyż za-
ledwie rok później król Zygmunt Stary nadał tytuł starosty drahimskiego 
chorążemu kaliskiemu Stanisławowi Grzymułtowskiemu i polecił mu wy-
kupić zamek w Drahimiu z przyległymi wsiami z rąk Sebalda i Aleksandra 
Golczów i innych ich wspólników3. Grzymułtowski miał zapłacić Golczom 
200 florenów reńskich, jednak oni nie chcieli pozbywać się intratnej godno-
ści. Stanisław Grzymułtowski był człowiekiem energicznym i zapalczywym, 
a poza tym nabrał już dużej ochoty na przychody ze starostwa. Do Drahimia 
dotarł na czele oddziału, który pewnie wystawił własnym sumptem. Zainwe-
stował w to przedsięwzięcie pieniądze i nie miał zamiaru odejść z niczym. 
Jego konny oddział łatwo rozprawiłby się ze służbą Golczów w polu, ale 
zdobywanie zamku zakończyło się fiaskiem. Grzymułtowski postanowił zre-
kompensować sobie poniesione straty i wtargnął z wojskiem do Czaplinka. 
W tamtejszym kościele były zdeponowane pieniądze pochodzące z docho-
dów zamkowych. Jako nominowany przez króla starosta uznał zapewne, że 
pieniądze te należą mu się i zabrał je. Jednak to mu nie wystarczyło. Przekro-
czył granice Nowej Marchii i splądrował tam kilka wsi, na co później skarżył 
się margrabia brandenburski królowi polskiemu, pisząc, że niedoszły starosta 
uprawia w jego kraju rozbój. Zdarzenia te opowiedział polskiemu władcy 
w 1526 roku poseł sejmiku średzkiego Wincenty Spławski. 

Ten sam poseł potwierdził, że tego samego roku na rozkaz króla Gol-
czowie dobrowolnie oddali zamek drahimski generalnemu staroście 
wielkopolskiemu Łukaszowi z Górki4. O okolicznościach tego dobrowolne-
go przekazania wiemy nieco więcej. Otóż Sebald i Kuno Golczowie oraz 
„Dawid Wedelski dziedzic Marcinkowic” (Dawid von Wedel) jako byli 
tenutariusze w Drahimiu pokwitowali odbiór 200 florenów reńskich wpła-
conych przez ich ojca „Jandrzycha” (tzn. Heinricha). Kwotę tę wypłacił im 
wielkopolski starosta generalny Łukasz Górka. Kuno i Sebald poręczyli też 
za swych braci Aleksandra i Andreasa, że ci ostatni nie będą rościć pretensji 
do tej sumy. Bracia obiecali też, że niezwłocznie ustąpią z Drahimia5. Innymi 
słowy Golczowie przestali być wtedy starostami, zwrócono im pieniądze ich 
ojca i polecono opuścić zamek, co też uczynili. 

Utrata starostwa była poważnym ciosem dla rodziny Golczów. Wspo-
mniałem wcześniej, że ze względu na ubogie gleby, rolnictwo nie rozwijało 
się dobrze. Teraz rodzina utraciła znaczne przychody ze starostwa, nadeszły 
więc ciężkie czasy. Według autora monografii rodzinnej właśnie mizeria eko-
nomiczna zmusiła Golczów do podjęcia zbójeckiego rzemiosła. Inni badacze 
regionalnych dziejów wskazują, że początek XVI wieku był okresem upadku 
dotychczas powszechnie szanowanych kanonów moralnych. Kryzys kościo-
ła katolickiego, reformacja, podważanie uznawanych dotąd bezkrytycznie 

3   Tamże. 
4   Tamże. 
5   Tamże. 
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dogmatów, mogły prowadzić do prób podważania ładu prawnego. Jednak 
ekonomiczne przyczyny procederu zbójeckiego były chyba najważniejsze. 
Przecież XVI wiek nie był wyjątkowy pod tym względem. Rycerze-rabu-
sie nazywani po niemiecku „raubritterami” byli plagą tych okolic od prawie 
dwustu lat. Pojawiali się zawsze, kiedy władza państwowa słabła lub kiedy 
w kraju toczyła się wojna. Właśnie wtedy można było uprawiać zbójeckie 
rzemiosło bezkarnie. 

Pierwszy sygnał o uprawianiu przez właścicieli Siemczyna zbójeckiego 
rzemiosła pochodzi już z 1509 r., czyli z tego samego roku, w którym Jan 
z Rzepowa został starostą drahimskim. Otóż „dziedzice z Heinrichsdorfu” 
zostali pozwani przed sąd biskupi w Poznaniu z powodu udziału w napadzie 
w Białej koło Czarnkowa. Ofiarą tej napaści był Jan Górski z Miłosławia, 
oficjał i archidiakon poznański. Zwróćmy jednak uwagę, że określenie „dzie-
dzice z Heinrichsdorfu” mogło równie dobrze dotyczyć braci von Besskow, 
którzy w tym czasie byli właścicielami przynajmniej części Siemczyna.

Dwanaście lat później Golczowie uprawiali rozbój na drogach z du-
żym rozmachem. Informacja o tym pochodzi aż z Norymbergi, gdzie 
w 1521 r. doszło do negocjacji między Brandenburgią a Księstwem 
Pomorskim w sprawie sporów o różnego rodzaju prawa lenne. Obecny 
tam margrabia brandenburski pochwalił się, że wystawił Golczom list 
żelazny, żeby przez nikogo nie niepokojeni mogli przybyć przed jego 
oblicze. Golczowie mieli sami poprosić o taką audiencję, żeby się wy-
tłumaczyć z uprawianego przez nich rozboju na drogach. W odpowiedzi 
na to pomorski poseł stwierdził, że Aleksader Golcz zrabował na drogach 
Księstwa Zachodniopomorskiego aż tysiąc guldenów i że jest zupełnie 
nieprawdopodobne, by Golczowie skorzystali z listu żelaznego i przybyli 
przed oblicze brandenburskiego władcy. Wspomniane tysiąc guldenów 
Golczowie mieli zrabować kupcom z Norymbergi6.  

Według autora interesującego opracowania Goltzenherschaft in Brotzen 
Gustawa Bruemera, Golczowie sprzymierzeni z Manteuffelami z Popielewa 
mieli uprawiać rozbój na wszystkich drogach między Wałczem a Białogar-
dem, zakłócając bardzo poważnie handel między Szczecinem a Gdańskiem. 
Może jest w tym trochę przesady, ale pewnie nie tak wiele, skoro sprawą 
obydwu awanturniczych rodzin zajął się zarówno książe zachodniopomor-
ski, jak też król Zygmunt Stary. 

Najpierw doszło do rozprawy ze wspólnikami Golczów - Manteu-
flami z Popielewa. Rodzina ta dawała się we znaki wszystkim swym 
sąsiadom już od stu lat. Tłumaczenie nazwiska „Manteufel” to nomen 
omen „człowiek-diabeł”. O żyjącym na początku XVI w. starym Gerdt-
cie Manteuflu opowiadano, że jeszcze na łożu śmierci strofował swych 
synów, że nie potrafią mu dorównać w zbójeckim rzemiośle. Kiedy sy-
nowie zebrali się wokół łoża umierającego, roniąc łzy, Gerdt wrzasnął: 
„Wat sta yu trose hier so unde wennen? Uth, uth, unde werwet wat, as 

6   F. v. d. Goltz, Nachrichten ueber die Familie der Grafen und Freihern von der 
Goltz, Strassburg, 1885, s. 60-61.
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ick gedhan hebbe!”7. Synowie musieli wziąć te słowa do serca, gdyż 
przez lata z wielką pasją oddawali się zbójectwu. Żaden kupiecki wóz nie 
mógł przejechać spokojnie w pobliżu Popielewa. Podobno swych braci 
wspierały panny Manteuflówny, które z wysoko umiejscowionych okien 
obserwowały okolicę, wypatrując karawan kupieckich. Zaalarmowani 
przez nie bracia wsiadali do łodzi i przepływali leżące w pobliżu zamku 
jezioro, żeby ukryć się w zaroślach z boku drogi i znienacka atakować 
wypatrzonych kupców. 

Do najbardziej zuchwałych napaści należał, zorganizowany przez Man-
teuflów, napad na bardzo bogaty i zarządzany przez cystersów klasztor 
Paradisus Matris Dei, czyli Raj Matki Boskiej (zwany też Paradyżem) koło 
Międzyrzecza. Na tak odległe wyprawy Manteuflowie wyruszali wspólnie 
z Golczami i innymi wspólnikami. Bogate posiadłości klasztorne zostały 
mocno splądrowane. Raubritterzy wzięli też kilku duchownych jako zakład-
ników i wymusili za nich słony okup. 

Pamiętać jednak należy, że Golczowie i Manteuflowie wcale nie byli 
czarnymi owcami wśród rycerskich rodzin na Pomorzu. Zbójeckim rze-
miosłem zajmowali się m. in. Puttkamerowie, Viersebandowie, Hornowie, 
Zartowie, Borkowie, Manfrasowie, Ostenowie, Kleistenowie, Bersenowie 
oraz Podewilsowie. Powszechnego potępienia takiego zachowania widać 
nie było, a zbójcy przybierali pozy ludzi szukających przygody i nazywali 
siebie „Reuterami”. Ukształtowała się grupa członków rodzin szlacheckich, 
której większość przychodów pochodziła z rozboju. Przybierali oni niekiedy 
przydomki, które miały służyć zwiększaniu ich sławy wolnych i „roman-
tycznych” zbójców, żyjących przygodą. Ludność miała pewnie powtarzać te 
imiona z trwogą i z podziwem. Liczyli na wątpliwą sławę w rodzaju tej, jaką 
cieszyła się czterysta lat później para gangsterów Bonnie Parker i Clyde Bar-
row. I tak jeden z Podewillsów nazywany był „Księdzem Johanem”, dwóch 
innych członków tej rodziny nosiło przydomki „Książe Lolle” i „Książe Bar-
nim”. Rabusie łączyli swe oddziały, które liczyły niekiedy nawet kilkuset 
ludzi. Do bandytów dołączali również wolni chłopi. Właśnie taka duża banda 
raubritterów zaatakowała klasztor w Paradyżu. 

Przez pewien czas książęta pomorscy i margrabiowie brandenburscy pa-
trzyli przez palce na te poczynania. Jednak „Reuterzy” posunęli się w swych 
działaniach tak daleko, że synowie księcia Bogusława X i Anny Jagielonki: 
Barnim i Jerzy postanowili ukrócić rozbój na drogach. Młodzi władcy działa-
li bardzo zdecydowanie i każdego zbójcę, który wpadł im w ręce, skazywali 
na śmierć. Zdobyli też i spalili kilka siedzib raubritterów.

Chyba najbardziej znaną wyprawą na zbójeckie gniazdo było zniszcze-
nie siedziby Manteuflów w Popielewie. Zacznijmy jednak od sprostowania. 
W monografiach rodzinnych Golczów i Manteuflów podawana jest błędna 
informacja, że siedzibę w Popielewie zdobył w 1531 r. Bogusław X, co jest 
oczywistą pomyłką, gdyż ten zmarł jeszcze w 1523 r. Autorzy niektórych 

7  Co tak stoicie osły i biadolicie? Precz, precz i zdobądźcie coś, jak ja to czyniłem!
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współczesnych publikacji korygując tę nieścisłość, popełniają następną 
pomyłkę, przypisując kierowanie wyprawą na Popielewo Barnimowi IX 
zwanemu Pobożnym. Tymczasem wystarczy zajrzeć do dokumentu za-
wierającego pierwotny opis tych zdarzeń, czyli Kroniki Cossmussa von 
Simmera, aby przekonać się, że wojskiem zdobywającym Popielewo do-
wodził starszy brat Barnima Jerzy I Pomorski, który zmarł zresztą jeszcze 
w tym samym roku.

W 1531 r. Jerzy I Pomorski, uzyskując zgodę króla polskiego, wyprawił 
się z wojskiem aby zdobyć zamek Manteuflów w Popielewie. To rozbój-
nicze gniazdo leżało na terenie Polski, stąd konieczne było uzgodnienie 
akcji z Zygmuntem Starym. Książę działał bardzo energicznie, gdyż żeby 
uniemożliwić raubritterom ucieczkę, wysłał swych zaufanych: tj. Jacoba 
Wobesera do króla polskiego, Ludeke Hansa do margrabiego brandenburd-
skiego Joachima oraz Niklasa von Klempzen do książąt meklemburskich 
Heinricha i Albrechta, prosząc tych władców o zablokowanie granic 
w dzień Jana Chrzciciela (24 czerwca), kiedy planował uderzenie. Jerzy 
I zaatakował Popielewo, mając nadzieję pojmać braci Michaela, Kurtza, 
Fritza, Heiricha i Dawida Manteuflów. To jednak się nie udało, gdyż bracia 
uciekli wcześniej do Nowej Marchii. Do niewoli dostał się jedynie Joachim 
Manteufel. Zamek został zdobyty i spalony, a przebywającym tam i pła-
czącym kobietom z rodziny rycerzy-rabusiów powiedziano stanowczo: 
„Możecie iść tam, gdzie chcecie!”. Następnie książę zniszczył drugi zame-
czek Manteuflów w Małym Popielewie8. 

Zygmunt Stary również postanowił przeciwdziałać zbójeckim prakty-
kom. Kilka lat wcześniej odebrał braciom Golczom starostwo, a następnie 
sięgnął po groźniejsze środki. W 1532 r. pod wpływem bardzo licznych skarg 
król skazał obie zbójeckie rodziny na banicję. W dokumencie dotyczącym 
tego wyroku czytamy:

Sigimund, król polski, ogłasza, że szlachetnie urodzeni bracia Sebaldus, 
Cuna, Alexander i Andreas Golcze oraz Joachimus i David zwani Manduczel 
lub Popyelewscy byli wielokrotnie oskarżani w jego obecności i w obecności 
jego doradców, że uprawiali rozbój na drogach i czynili inne niegodziwości 
wobec jego poddanych i innych obcych ludzi, którzy dla handlu odwiedzali jego 
królestwo. Ponieważ król na prośbę szlachetnych Golczen wystawiał im wielo-
krotnie listy żelazne, aby mogli przybyć przed majestat królewski i wytłumaczyć 
się z tych oskarżeń, z czego oni nie skorzystali, ponieważ król nadał słyszy, że 
oni sąsiednie zamki napadają, zabijają poddanych królewskich i nie cofają się 
przed innymi niegodziwościami, miast próbować odzyskać swój honor i przy-
wrócić swe dobre imię, dlatego postanawia, ogłosić Golczów i Popyelewskich 
wrogami ojczyzny i skazuje ich na banicję. Wszystkim, którzy swemu królowi są 
posłusznymi, rozkazuje odmawiać banitom ochrony i wsparcia, ich niezwłocz-
nie aresztować i uwięzić. Jednakże nazwanym powyżej banitom przysługiwać 
będzie przez trzy tygodnie wolna droga dla opuszczenia kraju. 

8   Tamże, s. 63. 
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Treść królewskiego rozkazu pozwala ocenić zło, które czynili Gol-
czowie i Manteuflowie. Nie chodziło jedynie o kradzież i rozbój, lecz 
o zabójstwa niewinnych ludzi. Jak czytamy, raubritterzy nie cofali się też 
przed atakowaniem sąsiednich zamków. Piszę o tym, gdyż zbyt często 
spotykamy się z dość pozytywnym postrzeganiem rycerzy-rabusi, jako ta-
jemniczych i romantycznych postaci. Tymczasem w rzeczywistości byli 
to ludzie bardzo bezwzględni, którzy dla własnych korzyści nie cofali się 
nawet przed mordem. Król pozbawiał Golczów wszelkich posiadłości, da-
wał im jednak trzy tygodnie na spokojne opuszczenie kraju, z czego zresztą 
Golczowie nie mieli zamiaru skorzystać. Bracia chyba nie bardzo przejęli 
się królewskim wyrokiem, licząc na powolność władz Rzeczypospolitej. 
Trzeba powiedzieć, że ich rachuby okazały się słuszne. Za rozkazem kró-
lewskim nie poszły żadne zdecydowane działania, a drahimski starosta 
Joachim Natzmer nie miał dość sił, by pokonać i przepędzić Golczów.

Ze względu na to, że bezpośredni atak na Popielewo nie doprowadził 
do ujęcia Manteuflów również Barnim IX wydał również akt skazujący 
członków tej familii na banicję. Ta decyzja przyniosła wkrótce efekty, gdyż 
wróg Golczów, starosta drahimski Joachim Natzmer ujął w 1532 r. braci 
Michaela i Dawida Manteuflów, a następnie odstawił ich do księcia zachod-
niopomorskiego. Barnim IX skazał na śmierć Michaela Manteufla, jego 
egzekucja odbyła się w Szczecinie. Zaledwie rok później poleciały głowy 
innych raubritterów z Pomorza: Martina von Puttkammera, Valentina Schu-
mana i Krzysztofa von Horna. 

Co się stało z raubritterami z rodziny Golczów: Kunonem, Aleksandrem, 
Sebaldem i Andreasem? Kuno dożył późnych lat starości, nie ponosząc 
żadnej kary. Podobnie było z Sebaldem, który przejął majątek w Jankowie 
w Nowej Marchii, gdzie wyrok banicji nie sięgał. Intrygującą zagadkę sta-
nowią losy Aleksandra i Andreasa, którzy nie mieli żadnych potomków i po 
1532 roku słuch o nich zaginął. 

Pozwolę sobie sformułować hipotezę, że Aleksander i Andreas przypła-
cili życiem swoje zbójeckie poczynania. Po pierwsze o wzmiankowanym 
w latach 1510, 1513, 1521 i 1532 Aleksandrze później już nic nie słychać, 
co może znaczyć, że postradał życie. Podobnie jest z Andreasem. O śmier-
ci jednego z Golczów możemy przeczytać we wspomnianej już kronice 
Simmera, według którego książe zachodniopomorski rozkazał kapitanowi 
ze Szczecinka Zabelowi von Wolden i Hansowi von Borcke z Białogardu 
rozprawić się ze wspólnikami Manteuflów. Von Wolden i von Borcke za-
brali się ostro do rzeczy i wkrótce udało im się pojmać w jednym miejscu 
siedmiu raubritterów: Michaela i Corta Manteuflów z Popielewa, Corta 
Lodena, Corta Zartena, Alexandra Putkammera, „jednego z Golczów”(!) 
oraz „jednego z Bandemerów”. Schwytani zbójcy zostali odstawieni przed 
oblicze sądu w Szczecinie, a następnie pozbawieni życia przez łamanie ko-
łem przed Bramą Młyńską9. 

9 M. v. Stojentin, Aus der Chronik des Cosmus von Simmer, Baltische Studien 1889, 
s. 101.
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W zapisach tych jest sporo nieścisłości, ale według mojej oceny, to bardzo 
prawdopodobne, że przed Bramą Młyńską w Szczecinie dokonał swego ży-
wota Aleksander lub Andreas Golcz. Baron Fritz von der Goltz w monografii 
rodzinnej oraz Gustav Bruemmer w Goltzen Herschaft Brutzen przytaczają 
wyrok banicji wydany przez króla Zygmunta Augusta w 1554 r., gdzie wy-
mieniono Sebalda, Kunona, Aleksandra i Andreasa:

Anno 1554 feria tertia post Dominicam Palmarum. Sigismundus rex No-
tum omnibus, quia generosos Sebaldum, Cunam, Alexandrum et Andricum 
fratres Golcze ratione violentiarium pro hostibus patriat publicandos esse 
volwimus, illoe proscriptos et banitoe esse declaramus10

Wspomniani badacze dziejów rodziny Golczów skwapliwie skorzystali 
z tego dokumentu, żeby wyciągnąć wniosek, że w 1554 r. żyli jeszcze Alek-
sander, Andreas i Sebald. Moim zdaniem jest to zupełnie błędne założenie. 
Bracia ci nie występują w żadnych dokumentach majątkowych. Pojawia się 
pytanie: dlaczego tak jest? Przecież powinni być wymieniani w licznych 
zapiskach dotyczących golczańskich posiadłości. Przykładem jest np. doku-
ment nadania rodzinie Golczów wsi Jankowo w 1536 roku. Margrabia Johan 
przekazywał tę wieś synowi Jana - Heinrichowi, Kunonowi oraz synom Se-
balda Severinowi i Melchiorowi. Wszystko wskazuje na to, że Aleksander 
i Andreas byli już wtedy martwi, a błędem jest bezkrytyczne przedłużanie ich 
daty śmierci do 1554 r. Gustaw Bruemmer napisał nawet, że bracia jakoś tak 
poumierali w jednym czasie i miało to być właśnie w 1554 r. 

Prawdopodobnie w 1554 r. kancelaria Zygmunta Augusta przedłożyła 
mu do potwierdzenia dokument sporządzony jeszcze przez Zygmunta Stare-
go. Król zdecydował, że banicja nadal obowiązuje, a tym samym Golczowie 
nadal nie mieli oficjalnie praw do swych dóbr, gdyż odebrał je Zygmunt 
Stary, a Zygmunt August decyzję tę utrzymał w mocy. To był ważny do-
kument dla ówczesnego starosty drahimskiego Wilhelma Natzmera, który 
toczył wówczas zacięty spór z Golczami. Jednak dokument ten nie jest 
przecież świadectwem życia osób w nim wymienionych. Niewątpliwie to 
Natzmer wystarał się o wydanie decyzji królewskiej, potwierdzającej banicję 
Golczów. Decydujący jest jednak zapis zawarty w aktach sądu grodzkiego 
w Wałczu i pochodzący z 1555 roku, do którego wspomniani powyżej auto-
rzy nie dotarli:

W roku 1539 Zygmunt I Stary za wstawiennictwem Joachima elektora 
brandenburskiego szlachetnego Kunę Sibolta banitę przywraca do praw11. 

Oczywistym jest fakt, że pojawienie się tego zapisu w 1555 r. było 
reakcją na potwierdzenie banicji przez Zygmunta Augusta w 1554 r. Jedy-
ny żyjący wówczas banita-raubritter Kuno pojawił się w sądzie grodzkim 
i złożył tam akt przywrócenia do praw jego osoby przez Zygmunta Starego 
jeszcze w 1539 r. Król przywrócił do praw żyjącego wówczas Kunę i być 
może Sebalda (zapis nie wskazuje jednoznacznie, czy chodzi o dwóch braci, 

10 G. Bruemer, Golzen Herschaft Brotzen, Gdańsk 1893, s. 8.
11   Akta Sądu Grodzkiego w Wałczu, zestawione przez  W. Dworzaczka.
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Jarosław Leszczełowski (ur. 1963-). Ukończył studia informatyczne 
na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. Historią Pojezierza Draw-
skiego zajmuje się od wielu lat. Jest autorem sześciu książek o historii 
tego regionu, trzech publikacji broszurowych i wielu dziesiątek artykułów. 
W roku 2012 po trzydziestu latach powrócił w swoje rodzinne strony. Pięć 
lat wcześniej Rada Miasta Złocieniec nadała mu tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta. Pracuje w Gdańsku jako menager. W dniu 28 lutego 2007 
roku Rada Miasta Złocieniec nadała mu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Złocieniec. 

czy też Sebald było drugim imieniem Kunona), a milczeniem pomija nieży-
jących Aleksandra i Andreasa. Ten dokument wyjaśnia też, dlaczego Kuno 
mógł w latach czterdziestych pojawiać się w sądzie wałeckim, nie będąc 
przez nikogo niepokojonym, co Gustaw Bruemmer traktował jako przejaw 
anarchii panującej w Rzeczpospolitej.  

Podsumowując należy stwierdzić, że awanturnicze i przestępcze za-
chowania nie przyniosły Golczom szczęścia. Stracili starostwo, a trzech 
braci postradało w dramatycznych okolicznościach swe życie. Następne 
pokolenia tej rodziny nie będą stronić od awantur, ale na zbójecką drogę 
wchodzić już nie będą.
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Europejskie Dni Dziedzictwa

Referaty zaprezentowane na  
konferencji naukowo-dydaktycznej

„W trosce o nasze dzieci”

W dniu 8 września 2012 r., podczas obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa, odbyła się w przypałacowym hotelu konferencja naukowo-
-dydaktyczna „W trosce o nasze dzieci”. Na konferencji tej znamienici 
polscy naukowcy w osobach: prof. dr hab. Andrzej Malinowski,  prof. 
dr hab. Andrzej Jopkiewicz, dr Stanisław Nowak i dr Stanisław Tuzinek  
przedstawili interesujące i ważkie referaty dotyczące zagadnień antropo-
logicznych i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. 

Niepokojącym współcześnie zjawiskiem w rozwoju fizycznym dzieci 
i młodzieży są wady postawy ciała. Stanowią one jedną z częstszych pato-
logii szkolnych i są poważnym problemem społeczno – cywilizacyjnym. 
Znamiona postawy ciała określone kształtem kręgosłupa, rozmieszcze-
niem i ruchomością żeber, pozycją głowy, obręczy barkowej i biodrowej 
oraz stanem kończyn dolnych stanowią o jej jakości.

Przeprowadzone w 2008 r., przez zespół pracowników naukowych 
pod kierunkiem dr. Stanisława Nowaka, badania postawy dzieci ze szkoły 
podstawowej w Czaplinku i w Broczynie w pełni ujawniły te niepokojące 
tendencje także u naszych dzieci. Wykazały one mianowicie, iż w prze-
badanej grupie 486 dzieci prawidłową postawę posiadało zaledwie 27 
dzieci, co stanowiło 5,6% wszystkich zbadanych dzieci.  Pozostała część 
tj. 459 dzieci (94,4%) miała „jakiś” problem z postawą ciała. 

Po konferencji zespół w osobach: prof. A. Jopkiewicz, dr S. Nowak 
i dr S. Tuzinek przeprowadził badania postawy dzieci z czaplineckich 
przedszkoli, a ich wyniki przedstawione zostaną na konferencji, która 
odbędzie się w Siemczynie w marcu 2013 r.

Poniżej prezentujemy wybrane referaty z wrześniowej konferencji, 
uznając, że zainteresują one wielu naszych czytelników posiadających 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także nauczycieli, szczegól-
nie wychowania fizycznego.
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Prof. dr hab. Andrzej Malinowski 

Niektóre problemy etniczne Europy 
w aspekcie antropologii

Antropologia – nauka o specyficznych ce-
chach gatunku homo sapiens przeplata się  i łączy 
licznymi aspektami z niemal wszystkimi nauka-
mi i dziedzinami życia. Jej związki z polityką 
mają kilka aspektów, w tym zdrowia i kondycji 
społeczeństw z ich historią, tą odległą – proble-
my etnogenezy, i tą bliższą, w tym  m.in. historią 
terenów pogranicznych. Do tych ostatnich, któż 
to w świecie nie ma pretensji, kto nie poszuku-
je tu swych praw, krzywd. Do tych problemów 

dzielących ludzi włącza się często antropologię, mówiąc o cechach 
fizycznych ludzi. Niemcom, Żydom, Anglikom, Rosjanom, Ukraiń-
com, itd. nadaliśmy pewne cechy wyglądu i zachowań mające być ich 
wyróżnikami. Ale ten uogólniony typ fizyczny jest w rzeczywistości 
pewną fikcją, chociaż możliwą do stosowania w praktyce powszech-
nej. Problemy pograniczy i przeplatania się na nich różnej ludności 
i różnych kultur mają swą długa historię, do której wprzęgnięto rów-
nież antropologię, zwłaszcza naukę o klasyfikacji człowieka.

Termin rasa odnosił się do wewnątrzgatunkowego zróżnicowania 
człowieka. To zróżnicowanie jest trudne do przeprowadzenia badań. 
Powstawało ono głównie w kontekście tworzenia się trzech odmian: 
odmiany czarnej, zapewne pierwotnej i wtórnych, odmiany żółtej i bia-
łej. Wewnątrz tych odmian (dużych ras) istnieją rasy lokalne, różniące 
się między sobą znacznie mniej. Mieszanie się tych ostatnich na skutek 
znoszenia barier izolacyjnych stwarza duże problemy z ich wyróżnia-
niem i typologizacją indywiduów. Bardziej klarowne zróżnicowanie 
ludzi odnosi się do różnic międzypopulacyjnych rozkładu grup krwi, 
np.: ABO, Rh, Mn itp., dermatoglifów rąk i stóp, morfologii zębów. 
Często cechy te mają zmienność w postaci klinów, gdzie ze wschodu 
na zachód, czy z południa na północ zmieniają się częstości cech ge-
nów. Cechy te, zresztą niesłusznie, były powiązane z rasami. Cechy 
fizyczne, sprawności fizycznej – naszej motoryczności i psychiczne np. 
temperament mają nieco powiązań z rasą. Ową rasową specyfikę łatwo 
dostrzec w sporcie. Powiązanie problemów rasowych z polityką dało 
fatalne wyniki, negatywnie rzutujące na antropologię, która broniąc się 
przed atakami, ucieka dziś zwykle od problemów rasy i nawet  kwestio-
nuje istnienie ras ludzkich. 
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Ale zwolennicy systemu klasyfikacji ludzi nie poddają się; ba, nawet 
pewne organizacje, czy osoby głoszą otwarcie rasizm. Powstają na gruncie 
organizacji nacjonalistycznych ruchy rasologiczne, tworzą one obok an-
tropologii tzw. rasologię. Zazwyczaj ruchy neofaszystowskie posiadające 
organizacje terrorystyczne stanowią zagrożenie porządku publicznego. 
W Polsce niektórzy przedstawiciele stowarzyszenia Niklot, Łódzkiego 
Ruchu Narodowego „Szczerbiec” skandują hasło „znajdzie się kij na 
żydowski ryj”. Ruchy rasistowskie dążą do nadania sobie ram doktry-
nalnych i prawnych stowarzyszeń religijnych, religijno-narodowych, jak  
w USA np. „Światowy Kościół Twórcy” czy Ruch Religijno-Społeczny 
„Czarni Muzułmanie”. Podczas gdy ci ostatni głoszą rasizm względem 
białych to „Kościół Twórcy” ma na celu obronę rasy białej przed Żydami, 
murzynami. Tzw. świeckie chrześcijaństwo uwolnione jest od formalnych 
związków z Kościołem. Ruchy te są przysłowiowym „koniem trojańskim 
w strukturach ruchów patriotycznych czy ruchów wyznaniowych.

Czy warto zakazywać takiej działalności, czy warto, by prawo tłumi-
ło myśli faszystowskie, komunistyczne? Uważam, że nie drogą zakazów 
i nakazów, lecz drogą odpowiedniej argumentacji należy się z nimi roz-
prawić. Obawy przed socjaldarwinizmem, których dzieckiem jest rasizm 
i eugenika nie są bezpodstawne. Stare idee ubrane w nowe szaty powstają 
i zyskują swych zwolenników.

Socjobiologia w badaniach natury człowieka udowodniła jego pre-
dyspozycje do agresji, ksenofobii, nepotyzmu, czy chęci dominowania 
nad innymi. Cechy te, oprócz komponenety genetycznej, można mody-
fikować kulturowo, co winna czynić np. religia, pedagogika i różne inne 
systemy wychowawcze. Niedocenione komponenty biologiczne, dymor-
fizmu płciowego czy zróżnicowania rasowego wynikają z negowania 
tego zjawiska, np. przez feministów czy antropologów.

Jak wskazała Elżbieta Mickiewicz-Olczyk  (1995) na gruncie nauk hu-
manistycznych, w pedagogice panuje tradycyjne rozumienie pojęć takich 
terminów jak gen, adaptacja, selekcja, dziedziczenie, instynkt, predyspo-
zycja, itd. terminy te uległy modyfikacji i uszczegółowieniu, wydzielono 
w nich składowe części. Biologiczne znaczenie uzyskały takie potoczne 
terminy jak: altruizm, egoizm, złośliwość, agresja. Nie można przeceniać, 
ale i niedoceniać, biologicznych podstaw ludzkich zachowań. Zapomina 
się, że o wrodzonych predyspozycjach temperamentu i charakteru mówił 
już Hipokrates, bardziej współcześnie też np. Pawłow. A więc socjalizacja 
i akulturyzacja stanowić winny program wygaszania jednych i pobudzania 
drugich – mam tu na myśli jednostki, grupy ludzkie (ich poglądy i idee). 
Biofobie np. feministek itp. jest odbieraniem obrazu w pełnej zgodności 
– zdaniem Mickiewicz-Olczyk – natury ludzkiej z ideą społeczeństwa 
egalitarnego. Natomiast socjobiologia uznaje fakt, że konflikty biologicz-
ne wbudowane są w strukturę grup i instytucji społecznych takich jak: 
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rodzina, klan, plemię, naród, warstwa społeczna, grupa zawodowa. W roz-
wiązywanie konfliktów społecznych wchodzi m.in. przemoc, odstraszanie 
i zastraszanie, nękanie. Konfliktów społecznych nie eliminują procesy glo-
balizacji, unifikacji politycznej, gospodarczej, kulturowej czy religijnej. 
Problem ten dotyczył i dziś dotyka problemów etnicznych czy narodo-
wych, na których pragnę się nieco zatrzymać. Cały świat, a szczególnie 
Europa, ma długą historię problemów pogranicza, sąsiadów co do których 
panuje wzajemna niechęć, nietolerancja wręcz wrogość i nienawiść, ale 
również rzadziej poczucie sympatii, uznania, czy braterstwa. Stosunki te 
utrwalone w historii mają swą tradycję, stereotypy. Niechęć wobec obcych, 
wrogość do innych to ksenofobia. Przejawia się ona w Polsce w regionali-
zmach, różnicach między np. takimi regionami jak Śląsk, Kaszubszczyzna, 
Wielkopolska, Małopolska, Kongresówka, Kresy. Oprócz regionalnej kse-
nofobii nasilały się w okresie np. powojennym uprzedzenia wobec ruchów 
migracyjnych ludności. Dziś zjawisko to na ogół zanika, przenosząc się m. 
in. na stadiony sportowe.

Różnorodność etniczna i kulturowa Europy ubogaca nasz konty-
nent, i inne regiony świata, o czym barwnie opowiadał m.in. T. Halik, 
W. Cejrowski, a w odniesieniu do sposobów żywienia R. Makłowicz. 
W opowieściach tych dominuje  różnorodność. Egalitaryzm ma zatem 
swoją granicę, tak w tradycji kulinarnej, muzycznej, w sztuce, architek-
turze, cechach ubioru. Równość ludzi możliwa jest w odniesieniu do 
prawa, czy do Boga, ale terminu tego nie zna biologia, która kocha się 
w różnorodności. Różnorodność ludzi dotyczy zdrowia, wymiarów ciała, 
urody, sprawności umysłowej i fizycznej. Antropologom znudziła się owa 
nierówność związana z rasą, ale znaleźli nierówności społeczne we wzra-
staniu i dojrzewaniu ludzi. Antropologowie od lat kwestionują wyniki 
badań psychologów amerykańskich na temat zróżnicowania inteligen-
cji, uzdolnień w układzie ras czy narodowości. Zwolennikiem takiego 
stanowiska jest Daniel Seligman, który swoją koncepcję zaprezentował 
w książce O inteligencji prawie wszystko (1995).

Rasa i rasizm. Ze zróżnicowania rasowego zdawano sobie sprawę od 
bardzo dawna, co dokumentuje m.in. sztuka starożytnego Egiptu. Grupy 
ludzkie dążąc do jednorodności, która pozwalała odróżnić swoich od ob-
cych stosowały tu różne sposoby – różnice rasowe, formy zdobienia ciała 
– tatuaże, skaryfikacje, zniekształcenia czaszki i części miękkich ciała. 
Różnorodność na ogół łączono z ostrożnością do tych innych czy wręcz 
wrogością. Na gruncie różnic rasowych ukształtował się rasizm – doktry-
na o nierówności ras ludzkich, osiągając apogeum teoretyczne w XVIII 
i XIX w., ale też i XX w., zwłaszcza dzięki Arturowi de Gabineau w Euro-
pie i J. S. Mortonowi w Ameryce. Polifiletyczne poglądy na pochodzenie 
człowieka związane z protestantyzmem ugruntowały rasizm. Miało to 
głównie miejsce w krajach zamieszkiwanych przez narody germańskie. 
Kolebką rasizmu stały się Niemcy, tam uchwalano prawa rasowe tzw. 
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ustawy norymberskie. Ludzi podzielono na rasy. Niemcy głosili pierwot-
ny nordyzm germanów, potomków Ariów. Procesy skracania się głów 
w Europie północnej objaśniano denordyzacją ludności, nie zaś zgodnie 
z faktami, pewną eliminacją na północy długogłowców południowych 
– elementu śródziemnomorskiego. Najgroźniejszym rywalem nordy-
ków – germanów stał się człowiek orientalny – Żyd. Rasizm niemiecki 
w oparciu o restytucje mitologii i religii starogermańskiej stał się teore-
tycznym uzasadnieniem ofiary całopalnej Żydów – holokaustu, wrogości 
w stosunku do chrześcijaństwa i narodów słowiańskich – głównie ludno-
ści rasy wschodnio-bałtyckiej. Papież Pius XII był szczególnie narażony 
na szykany. W całej historii Rzeszy Niemieckiej „Drang nach Osten” 
wieńczyły sukcesy podboju Słowiańszczyzny zachodniej, Połabian, Łu-
życzan, Pomorzan, Prusów (plemię bałtyckie). Jednak elity naukowe 
i artystyczne Niemiec jeszcze przedhitlerowskich dały Hitlerowi teore-
tyczne uzasadnienie dla antysemityzmu, restytucji germanów i dania im 
przestrzeni życiowej na Wschodzie, aż po Ural, a w dalszej kolejności 
nawet po Władywostok. W komunistycznym Związku Radzieckim były 
wzorce podbojów narodów Azji, Kaukazu z czasów carskich nie strojono 
tej praktyki w argumentacje naukowe. Dokonywano przesiedleń, mordów 
z celów ideologicznych – wrogowie klasowi, wrogowie ludu, twierdząc, 
że swoisty egalitaryzm i internacjonalizacja pozwoli na powstanie wyż-
szego cywilizacyjnie narodu radzieckiego. Naród taki nie powstał. Nie 
powstały Wielkie Niemcy – 1000-letnia Rzesza. Ale w spadku po ZSRR, 
Rosja odziedziczyła znaczącą część Prus Wschodnich, a na Dalekim 
Wschodzie - Wyspy Kurylskie. 

Obydwa te twory państwowe dotyczyły komunizmu i oba zdecydo-
wanie odrzucały chrześcijaństwo, wprowadzając w to miejsce tradycje 
pogańskie lub ateizm. Mieszkający pod Lwowem, późniejszy główny 
Rabin Rzymu, E. Zolli docenił starania papieża Piusa XII dla ratowania 
Żydów. W 1944 r. przyjął chrzest i po wojnie napisał: „Jestem przeko-
nany, że po tej wojnie jedynym sposobem oparcia się siłom destrukcji 
i podjęcia odbudowy Europy będzie zaakceptowanie katolicyzmu, to 
znaczy idei Boga i ludzkiego braterstwa w Chrystusie, a nie braterstwa 
opartego na rasie i nadludziach.”

Dziś problemy etniczne Europy przeniosły się na Kaukaz, ale są one 
obecne również w centrum naszego kontynentu. W szczególności: Bał-
kany, Kraje Śródziemnomorskie, Włochy, Francja, Hiszpania, Wyspy 
Brytyjskie. Wydawało się, że problemy etniczne w innych obszarach nie 
istnieją, co często jest jednak ułudą. Warto zatem przedstawić w skrócie 
również ten problem.

Już w XIX-wiecznej monarchii austro-węgierskiej ludność Wiednia 
i wielu miast tego kraju była etniczną mieszaniną różnych narodowości 
Słowiańskich, Węgrów, Żydów i rdzennych Austriaków. Stan ten irytował 
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zwolenników ścisłego związku narodów niemieckich, zwłaszcza Hitlera, 
który czynnie zaprowadził tam swój porządek. Antropologia polska wy-
kazała duże zróżnicowanie rasowe germanów, zwłaszcza Niemców i dość 
bezsensowne nadużywanie ich nordyczności rasowej. Ale Niemcy nie 
pozbyli się idei odrodzenia się u siebie nordyków, nawet kosztem germa-
nizacji dzieci z Polski i innych narodów słowiańskich. Ogólnie za sprawą 
Alfreda Rosenberga przewagę popularności uzyskał termin socjologicz-
ny „rasa germańska” przyjmowany na zasadzie wyznawanych poglądów. 
Tych nordyków w Niemczech w formie wzorcowej, tak jak i w Polsce, 
a w postaci domieszek również, jak i u nas, było nieco powyżej 50%. 

Po II wojnie światowej granice w Europie wyznaczały wielkie mocar-
stwa z przemożnym udziałem ZSRR. Pretensje miały niektóre kraje np. 
Grecja, ale i Bułgaria, do Macedonii, Słowenia (Jugosławia) do Triestu. Nie 
powiodła się próba uzyskania autonomii Łużyczanom, a inne nacjonalizmy 
budziły się na pograniczu Hiszpanii i Francji – Baskowie i Katalończycy, 
we Francji Korsykanie, w Wielkiej Brytanii Szkoci, czy stale odzywające 
się różnice etniczne w Belgii (Walonowie i Flamandowie).

W spornych kwestiach granicznych niekiedy sięgano po dane etniczne 
i językowe oraz antropologiczne. Jan Czekanowski był rzeczoznawcą do 
spraw wytyczania granicy wschodniej w delegacji Romana Dmowskiego 
na konferencję Pokojową w Paryżu. On to uratował też Karaimów w czasie 
II wojny światowej dając Niemcom dowody ich odrębności względem Ży-
dów. Po wojnie Karol Stojanowski głosił konieczność przywrócenia języka 
połabskiego w NRD, wychodząc z założenia, że jest to ludność słowiań-
skiego pochodzenia. Rozpad ZSRR, powstanie Litwy, Białorusi, Ukrainy 
i Mołdawii znów zrodził problemy ustalenia prawidłowego przebiegu 
granic. Litwini zaczęli mieć pretensje do Suwalszczyzny, Polacy do rugo-
wania ludności polskojęzycznej. Ukraińcy – pewne nacjonalistyczne grupy 
zgłaszały przesunięcia granicy z Polską na rzece San. Wydawałoby się, że 
brak jest tu konfrontacji  z Białorusią. Jednakże w 1991 r. E. E. Szirłajew, 
a w 1992 akademik z Grodna J. Ostrowski wytoczyli przeciwko Polsce ar-
gumenty etniczne, językowe, antropologiczne i biochemiczne by wykazać, 
że stolicą Białorusi winno stać się Wilno (wspólne państwo z Litwinami), 
a do tego kraju winna należeć Białostocczyzna. Wykazywano, że Polacy 
aż tak bardzo się antropologicznie i biochemicznie różnią od Białorusinów, 
że sięgając wstecz można by rzec iż pochodzą oba narody od „różnych 
małpich przodków”. Zapomniano przy tym dodać, że Litwa jeszcze przed 
swym chrztem i Unią z Polską organizowała na ziemie polskie wypady 
i pędziła na osiedlenie liczne grupy ludności wiejskiej. Jeden taki wypad 
dotarł aż pod Tarnów. Turysta zwiedzający Zamek w Łęczycy może o tym 
przeczytać z tablicy informacyjnej.

Kilkakrotnie gościłem w latach 80-tych XX w. na Uniwersytecie 
w Prištinie w Kosowie. Tamtejsi profesorowie albańczycy mówili mi 



59Konferencje

wprost, że sposobem demograficznym pogonili z Kosowa Serbów, i że 
na obszarze Bałkanów według ich planu winni odtworzyć Wielka Ilirię. 
Takie zamysły realizują już w Macedonii. Jakoś nie zauważyłem by owe 
plany niepokoiły Unię Europejską i stosowne władze w Polsce.

Demografia w rękach populistów związanych zwłaszcza z Islamem 
może być groźna. Uważam, że ludzie mają prawo znać swoje etniczne po-
chodzenie. Mniej tu mówi ich antropologia niż np. nazwisko rodowe. Ileż to 
w Polsce mamy nazwisk obcych osób przybyłych tu z różnych Krajów Eu-
ropy. W Lublinie w czasach historycznych osadzono Szkotów, Niemców na 
Podkarpaciu, czy w Poznaniu – ludność z Bamberga, a ileż to wsi w nazwie 
ma Holendry. Nazwiska litewskie są rozpoznawalne, ale czy wiemy, że te 
kończące się na -ko: Moniuszko, Kościuszko to są białoruskie, tak jak i te na 
-icz , gdy na –uk- są z obszaru Ukrainy. 

Antropologia osadzona jest w przeszłości, ale nie może być argumentem 
w orzekaniu o przynależności narodowej, gdy antropologia współczesna nie-
mal ucieka od pojęcia rasy, pojawia się w niektórych krajach tzw. „rasologia’. 
W Rosji np. tłumaczone są na rosyjski czołowe prace niemieckich rasistów. 
Głosi się też, że nie nordyk Hitler i nie nordyk Stalin napuścili na siebie dwa 
najbardziej nordyckie narody: Niemców i Rosjan. Owi rasolodzy wspierając 
nastroje nacjonalistyczne głoszą też m.in., że języki słowiańskie są dziełem 
Św. Cyryla i Metodego, którzy sztucznie wprowadzili je na obszary zasie-
dlone pierwotnie przez Wandali. Kłania się tu Władimir Żyrinowski z tezą, 
że Wandalowie za Pirenejami utworzyli Wielką Andaluzję, tak jak w swo-
im czasie plemiona et – ruskie na półwyspie Apenińskim swą państwowość 
w gruncie rzeczy ruską. 

Poszukiwanie swych korzeni rodzinnych, rodowych, narodowych to 
rzecz miła i pożyteczna, ale musi też ona być rozumnie osadzona w realiach. 
Ludzie o moim np. nazwisku są dziś obywatelami wielu państw świata. Wy-
kładający kiedyś gościnnie w Poznaniu prof. Aleksander Lech Godlewski 
mówił mi, że na Haiti w restauracji czarny kelner usłyszawszy polską mowę 
przedstawił się jako Malinowski, potomek żołnierza armii napoleońskiej. Po-
lacy marzą o Kresach, ciągnie tam nas historia, ale musimy pamiętać o tym, 
że mimo uzasadnionego sentymentu do Lwowa, Wilna, Wołynia, Podola, 
Polesia utraciliśmy do nich prawo, choć możemy i winniśmy wpływać na 
zachowanie ich w historii, tradycji, w łączności z ich obecną przynależnością 
historyczną. Przykłady tego są liczne np. przenoszenie wileńskich tradycji do 
Poznania i innych miast. A więc budujmy w miejsce granic pomosty i mosty 
łączące nas z sąsiadami, nie wnośmy żalu i pretensji do granic wytyczonych 
po II wojnie światowej, bo nie sądzę by mogły one ulec zmianom. Musimy 
też zgodzić się z faktem, że pojęcie kresów odnosiło się do terenów Rzecz-
pospolitej, a nie obszarów należących do Polski.

Lekcja z historii związków antropologii z polityką ma wiele stron 
ciemnych, za sprawą terminu rasa. W imię wyższości rasowej Japoń-
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Prof. dr hab. Andrzej Malinowski (ur. 1934-) wybitny polski antropo-
log, wysoko ceniony w środowisku naukowym za osiągnięcia w dziedzinie 
nauk o człowieku, organizacji życia naukowego i kształcenia kadr. Członek 
licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych; m. in. Jugosło-
wiańskiego Towarzystwa Antropologicznego; również członek honorowy 
kilku stowarzyszeń, m. in.: Memeber of the International Biographical 
Centr, Cambridge England. Jako członek Komitetu „Dzieci Czarnobyla” 
współorganizował trzy akcje badawcze na Białorusi uzyskując członkostwo 
w Akademii Ekologicznej Antropologii Białorusi. Wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. Autor wielu znaczących publikacji z zakresu antropologii. 
Także autor podręczników akademickich.

czycy podbijali w latach czterdziestych XX w. Azję, dochodząc nieomal 
do Australii. Zgodnie z zasadami rasizmu Niemcy popełnili holocaust 
i mordowali ludzi innych narodów, głównie Słowian. Dzisiejsze ma-
rzenia Albańczyków o odtworzeniu Wielkiej Ilirii, myślenie o Wielkiej 
Białorusi, czy naszej własnej wielkości należy przekuć na idee jedności 
różnych narodów Europy, jedności wraz z całą ich różnorodnością. W ta-
kim postępowaniu antropologia może się okazać pomocna dla ustalenia 
związków biologicznych i etnicznych między narodami, czy różnymi re-
gionami naszego kontynentu.
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Prof. dr hab. Andrzej Malinowski 

Stan biologiczny i ontogeneza Polaków 
w perspektywie historycznej i środowi-

skowej 

W procesie rozwoju ewolucyjnego zwierząt obserwujemy zjawi-
sko specjacji –  zwiększanie się z upływem czasu rozmiarów ciała, co 
w pewnym zakresie można obserwować i u człowieka. W związku z tym 
wiodącymi problemami badań auksologicznych drugiej połowy XX w. 
były zagadnienia przemian międzypokoleniowych – trendów sekularnych, 
rozwoju fizycznego i budowy ciała dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych. 
Rozwijał się też nurt historyczny auksologii oraz nurt społeczny. Liczne 
środowiska antropologiczne i niektóre pediatryczne Polski odnotowały 
osiągnięcia w tej dziedzinie. Od XIX w. gromadzone dane archiwalne 
o poborowych ukazywały  społeczne, narodowościowe i terytorialne 
zróżnicowanie wysokości i masy ciała. Gdy w XIX w. problemem komi-
sji poborowych był  wysoki odsetek zbyt niskich mężczyzn stających do 
poboru – poniżej 155,6 cm, to dla komisji współczesnych jest tym pro-
blemem podwyższająca się stale częstość tych, którzy osiągają powyżej 
190 cm. Wówczas tych niskich, a współcześnie tych wysokich nie wciela 
się do służby wojskowej. 

Współcześnie wysoki jest stopień jednorodności genetycznej ludno-
ści Polski wobec czego różnice rozwojowe regionalne, środowiskowe 
(miasto-wieś), czy społeczne określane dawniej pochodzeniem społecz-
nym, a współcześnie poziomem wykształcenia, czy zasobnością rodzin, 
wynikają głównie z nierówności poziomów warunków bytowych. 
Wyraża się przekonanie, że zmiany fenotypowe zachodzące między-
pokoleniowo w populacjach ludzkich wiążą się głównie z postępem 
kulturowym (materialnym i świadomości), a ich ewentualne genetycz-
ne podłoże jest niewielkie. 

Zmiany sezonowości i struktury spożycia, profilaktyka medyczna 
to jedne z najbardziej znaczących czynników tej tendencji. Owe proste 
tłumaczenie zjawisk trendów zachodzących międzypokoleniowo w roz-
woju, nie do końca jednak przekonują wszystkich  badaczy. Ci, którzy 
postrzegają zjawiska rozwoju w dłuższej perspektywie historycznej 
wiążą przemiany również ze zmianami o charakterze adaptacyjnym, 
a więc jednak również ze zmianami genetycznymi – J. Piontek (2004). 
Pozwalają im na to archiwa kostne - gromadzone materiały od paleolitu, 
przez neolit, epoki metali, średniowiecze do końca okresu nowożytnego. 
Rozwija się współcześnie historyczny nurt auksologii – B. Jerszyuńska 
(2004) dokumentujący te przemiany.
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Coraz więcej danych ukazuje paleolit i gospodarkę zbieracko-ło-
wiecką  jako sprzyjające człowiekowi. Był to okres równowagi między 
człowiekiem, a środowiskiem, okres niemal braku chorób zakaźnych 
i odzwierzęcych, wysokich wskaźników trwania życia, umiarkowa-
nej płodności kobiet, długiego czasu karmienia naturalnego oraz dużej 
osobniczej sprawności i tężyzny fizycznej. Szacuje się, że wysokość 
ciała mężczyzny przekraczała wartość około 178 cm, kobiet 160 cm. 
Wydłużone były okresy rozwoju pre- i postnatalnego, późniejsze było 
dojrzewanie, długie karmienie naturalne niemowląt. W legendach jest to 
okres bliski Edenowi. Silne więzi rodzinne, plemienne, opieka i troska 
o potomstwo oraz o ludzi starych dopełniają obrazu tej epoki. 

Przechodzenie od paleolitu  do neolitu (14-10 tys. p.n.e.) wiąże się 
z osiadłym trybem życia, uprawą ziemi, hodowlą, stratyfikacją społeczną. 
Już w mezolicie wysokość ciała mężczyzn spada do około 167 cm, 158 
cm u kobiet, gdy neolityczni rolnicy byli średniego wzrostu: ok. 162 cm 
mężczyźni i 150 cm kobiety. Ludy pasterskie tego okresu były nieco bar-
dziej wysokorosłe 168 cm – mężczyźni i 156 cm kobiety. 

Neolit preferował szybsze dojrzewanie dziewcząt oraz wydłużenie czasu 
reprodukcji  kobiet. Substytuty mleka matki, mleko zwierząt hodowlanych, 
mąka, kasza zapewniały sytość ale powodowały monotonność diety, brak 
licznych składników – witamin, związków mineralnych. W populacjach 
i skupiskach ludzkich pojawiały się choroby zakaźne, odzwierzęce, robaczy-
ce, zatrucia pokarmowe. Miała też miejsce eksplozja demograficzna wobec 
częstych porodów, których liczba przeciętna wzrosła do ponad siedmiu. 
Niski status żywieniowy zaburzał odporność immunologiczną na choroby. 
Infekcje prowadziły do zaburzeń przyswajania pokarmów, podnosiły podsta-
wową przemianę materii, powodowały wzmożony rozkład białek w ostrych 
fazach odpowiedzi immunologicznych, co prowadziło często do anoreksji. 
Skrócenie czasu naturalnego karmienia to powód wczesnych infekcji bakte-
ryjnych w wyniku picia zanieczyszczonego mleka zwierzęcego i szybkiego 
zachodzenia kobiet w ciążę po porodzie. Zmniejszenie odstępów intergene-
tycznych, duża liczba dzieci, powodowały narastanie konkurencji dorosłych 
i dzieci o dostęp do żywności. Te ostatnie stają się często ciężarem, obarczane 
też były wcześnie pracą. W neolicie także narastała agresja, podziały społecz-
ne i różne formy patologii społecznej. W tych czasach można doszukiwać 
się początku eliminacji fizycznej słabszych noworodków i dzieci. Ciężarne 
kobiety dotykał również głód – zwłaszcza brak minerałów, mikroelementów, 
witamin, co wpływało na mniejszą masę urodzeniową noworodków. Na le-
sistych obszarach Europy Środkowej epoka brązu, żelaza oraz wczesnego 
średniowiecza to czas pewnego wzrostu różnorodności dietetycznej i pod-
noszenia się wysokości ciała do ok. 170 cm u mężczyzn i 158 cm u kobiet. 

Gospodarka feudalna, pańszczyzna, liczne wojny, epidemie, to obraz 
Europy od średniowiecza po XX w. Od wczesnego średniowiecza po ko-
niec XVIII w. spożycie mięsa w Polsce, na wsi spadło z około 70 do 10 
kg na osobę rocznie. 
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Wśród ludów świata starożytnego dzieci słabe, ułomne były porzuca-
ne. Odnosiło się to do Sparty, miast greckich i do Rzymu. Od urodzenia 
jednostka podlegała państwu, a zdolność do życia oceniał ojciec, czy sto-
sowny urzędnik. Zwłaszcza dziewczynki zagrożone były nie przyjęciem do 
rodziny. Porzucania dzieci nie potępiało ówczesne prawo, religia, moral-
ność. W Rzymie dopiero w 374 r. uchylono prawo porzucania noworodków. 
Zmiana stosunku do dzieci wiąże się z przyjęciem chrześcijaństwa. W 306 
r. wydano formalny zakaz aborcji. W różnych regionach Europy dzieci 
zmuszano jednak do pracy. W rodzinach wielodzietnych najlepszą pozycję 
miał najstarszy syn dziedziczący po ojcu  majątek. Dzieci z następnych 
porodów były gorzej traktowane i często porzucane. Niektóre dane mówią 
o porzucaniu w tym czasie około 30% noworodków. W Polsce w okresie 
średniowiecza i w czasach nowożytnych system wychowania dzieci oraz 
troska o ich rozwój były miarą ekonomicznych i ekologiczno-higienicz-
nych możliwości grup społecznych narodu. 

Upadek higieny, przeludnienie, spadek spożycia, złe warunki miesz-
kaniowe wywierały niekorzystny wpływ na rozwój młodych generacji. 
Dzieci często były wyniszczone biologicznie, dziesiątkowane przez choro-
by. W odniesieniu do dzieci wiejskich S. Garczyński (1751) pisał: „Cielęciu 
albo prosięciu większą wygodę rodzice świadczą niż własnym dzieciom”. 
Lekarz oświecenia J. Różański pisał: „Dzieci przymuszone do pracy niszczą 
się przed czasem, nigdy też zupełnie sił nie nabierając, nie rosną nic i przeto 
widzimy ich postaci w dwudziestu leciach równające się wzrostem ludzi lat 
12 lub 13”. Dzieci chłopstwa pańszczyźnianego nie rzadko chowały się we 
wspólnej izbie z przychówkiem - prosiętami i kurami, ci z lepszych warun-
ków trafiali do jednego wspólnego łoża. 

W okresie pomiędzy XVI-XVIII w. pogarszał się stan rolnictwa i w Pol-
sce były powiaty, w których nie doszukano się człowieka w wieku 50 i więcej 
lat. Z. Kuchowicz. (1992) podkreślał, że również biedotę miejską trapił brak 
higieny, złe warunki bytowe, choroby dziecięce, zakaźne, brak słońca, krzy-
wica, robaczyce. Mówiło się wówczas, że miasta są wymieralniami ludności, 
zwłaszcza dzieci. Do pierwszego roku  wymierało 31% narodzonych dzieci 
od 2 do 5-25%. H. Kołłątaj zamożną młodzież magnacką charakteryzował 
jako próżniaków chorujących na schorzenia weneryczne, rozpitą i rozpustną. 
Byli oni nadmiernie wydelikaceni, trapiły ich choroby z luksusu, próżniac-
twa, krzyżowania się we własnych rodzinnych kręgach. Dobrostan rozwoju 
fizycznego charakteryzował jedynie dzieci i młodzież szlachecką i części 
uwłaszczonego chłopstwa. Umiarkowane spożycie, dobra opieka rodziciel-
ska, lepsza higiena, gry i zabawy – jazda konna, szermierka, gra w palanta, 
piłka. W części szkół zakonnych (jezuici) wychowanie fizyczne stanowiło 
cześć systemu edukacyjnego. W połowie XIX wieku  przeciętny szlachcic 
mierzył około 175 cm, a szlachcianka około 160 cm i byli wyżsi od chłopów 
o około 8 cm. 

W podzielonej między zaborców Polsce dziewsiętnastowieczniej zróż-
nicowanie rozwoju występowało między warstwami społecznymi, grupami 
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narodowościowymi, religijnymi czy zaborami. Na Środkowym Pomorzu 
– bydgoskie, Tuchola, odnotowano najlepszy rozwój młodej generacji. 
W Królestwie Polskim w 2 połowie XIX w. poborowi z warstwy szlachec-
kiej osiągali około 172 cm. Przerastali oni mieszczan i włościan o około 
6 cm, a Żydów w zależności od regionu 7-9 cm. Kosieradzki wykazywał, 
że gdy wysokość ciała wszystkich warstw społecznych ludności polskiej 
podwyższała się to ludności żydowskiej malała. Czekanowski (1930) pisał 
o antagonizmie ekonomicznym Polaków i Żydów, który przejawiał się tym, 
że gdy jedna narodowość poprawiała swój status ekonomiczny, to druga 
pogarszała. W. Wścieklica (1888 r.) wykazał, że ogół poborowych narodo-
wości niemieckiej i litewskiej mierzył  przeciętnie 163,9 cm, polskiej 162,7 
cm, a żydowskiej 161,3 cm. Przeciwstawił się on tezie tłumaczącej nisko-
rosłość Polaków wyradzaniem się narodu. Wartości wzrostu poborowych 
w latach 1871-78 i następnie 1879-83 ukazały, że odsetek odrzuconych 
w poborze z powodu zbyt niskiego wzrostu (poniżej 155,57 cm) zmniejszył 
się o 4,6%. Tak między innymi w Guberni Kieleckiej odpadało w pierw-
szej grupie powyżej 50% ogółu poborowych, a w następnej grupie odsiew 
zmniejszył się do 18,2%. W niektórych częściach kraju, tam gdzie pogar-
szała się sytuacja gospodarcza, odsetek odrzuconych wzrastał – radomskie 
o 14,7%. Czekanowski (1930) podkreślał to, że wzrost jest czułym termo-
metrem społecznym, w tym zamożności rodzin. Do pierwszej dekady XX 
w. na ogół obserwowano pewną tendencję do podwyższania się wzrostu 
i zmniejszania się dystansu narodowościowego. Według M. Kopczyńskie-
go (2006). dystans między Polakami a Niemcami w Księstwie Polskim 
zmniejszał się i w 1913 r. różnice wzrostu Polaków i Niemców wynosiły 
przeciętnie około 0,3 cm, gdy Żydzi byli niżsi od Polaków o 4,1 cm. Woj-
ny, kryzysy ekonomiczne, hamowały w XX wieku proces podwyższania 
się ludzi dorosłych i akcelerację rozwoju dzieci, czy wyrównywania się 
dystansów społecznych – W. Miklaszewski (1912, 1914). Stwierdzał on: 
„Stan cielesny ludności zaboru rosyjskiego przedstawia wiele do życzenia, 
ale rozpaczliwy nie jest, stan (również zdrowia) ludności żydowskiej jest 
zdecydowanie gorszy”.

Edward Mleczko (2006) przytacza liczne przykłady upośledzenia roz-
woju dzieci wiejskich na przełomie XIX i XX w. Tak m. in. K. Smoleńska 
w 1890 r. pisała o dzieciach wiejskich „większość dzieci do lat 10 i 12 wygląda 
blado, mizernie, ciało ich nie ma jędrności, a wzrost często bywa niezgodny 
z wiekiem tak, że nieraz 8-letnie na 3-letnie wyglądają”. Mleczko przyta-
cza też zdanie F. Ziejki, który biedę galicyjską scharakteryzował słowami: 
„Większość chłopców niemalże w ogóle nie znała smalcu, chleba i mięsa. 
Żywiła się bowiem tym, czego w pańskiej zagrodzie nie chciały jeść nawet 
zwierzęta.” M. Lipska-Librachowa w 1918 r. pisała: „W świetle badań nad 
rozwojem fizycznym dziecka rozwiała się bezpowrotnie ta literacka legenda, 
która przedstawiała nam dzieci ludu zaledwie odziane i byle jak odżywione, 
lecz tryskające zdrowiem, czerstwe i rumiane, a dzieci sfer bogatych w ak-
samitnych sukienkach, ale blade, wątłe i anemiczne… Zasada ogólna jest 
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inna.” Librachowa odnotowała również to, że w sferach ubogich najwięk-
sza jest śmiertelność, rachityzm, opóźniony jest rozwój fizyczny. Ukazała 
również ścisły związek stopnia zamożności rodzin z rozwojem dzieci. J. 
Chmielewski (2008) cytuje przykłady z pierwszej połowy XX w. zamykania 
chleba przed dziećmi, posyłanie dzieci na służbę do bogatych gospodarzy, 
którzy paśli je bobem, kapustą, ziemniakami, dawali raz dziennie chleb. Spa-
li oni jak prosięta na ziemi, chodzili boso w łachmanach. Opisuje on też, że 
idący na służbę do kowala chłopak w wieku 16 lat ważył 26 kg co odpowiada 
współczesnemu siedmiolatkowi J. Kozak (1998), A. Puch (1993) wykazali 
to, że umieralność noworodków osiągnęła prawie 50 % ogółu dzieci uro-
dzonych, zaś A. Budnik i G. Liczbińska (2006) wykazały, że śmiertelność 
noworodków na wsiach Wielkopolski w latach 1865-1913 wynosiła 55.5 
%, w małych miasteczkach oraz w Poznaniu 47,8 %. Długość trwania życia 
wynosiła na wsiach 23,9 lat, w małych miastach 27,9 lat, a w Poznaniu 26,7 
lat. A. Budnik i G. Liczbińska (2008) analizując umieralność i jej uwarun-
kowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania 
wykazała lepszy stan zdrowia ludności ewangelickiej. Choroby zakaźne, 
gruźlica, choroby wieku dziecięcego zdecydowanie bardziej przyczyniały się 
do śmiertelności niż choroby cywilizacyjne. Po odzyskaniu niepodległości J. 
Piłsudski widząc rekrutów i kandydatów do szkół oficerskich ubolewał nad 
ich słabym rozwojem fizycznym, jednak był przeciwny wprowadzeniu lekcji 
WF w szkołach wiejskich tłumacząc to pracą dzieci. Mleczko (2006) pisał: 
Wincenty Witos w 1932 r. stwierdził: „Wieś polska to cmentarzysko. Wieś 
odżywia się coraz gorzej. Nawet zamożniejsi gospodarze nie używają cukru. 
Oszczędzają także na soli, która stanowi często jedyną okrasę. Przecinanie 
zapałek na kilka części, krzesanie ognia. Niedostatek i braki powodują coraz 
liczniejsze choroby.”

W odrodzonej Polsce badania rozwojowe podejmował M. Ćwir-
ko-Godycki  w Polsce zachodniej, L. Jaxa-Bykowski w Galicji 
i w Wielkopolsce. Badania prowadzili też R. Barański, J. Bogdanowicz, 
Z. Łomnicki, J. Mydlarski i Z. Gilewicz. Wyniki z początku lat trzy-
dziestych tych ostatnich dotyczyły 9 kuratoriów – poznańskie, śląskie, 
krakowskie, warszawskie, wileńskie, brzeskie, lubelskie, łuckie, lwow-
skie. Są tam dane o stanie zdrowia, postępach w nauce, o budowie ciała 
– o somatotypie, o ostrości wzroku i słuchu, o stanie układu nerwowego, 
stanie odżywiania i o  krzywicy. Analiza tych danych, które nie wiadomo 
kto i kiedy opublikował wykazuje, że najlepszy stan biologiczny i war-
tości „wzrostu i wagi” posiadały dzieci w wieku 7-14 lat z lwowskiego, 
następnie katowickiego, poznańskiego, krakowskiego, warszawskiego, 
wileńskiego. Największe niedobory rozwojowe stwierdzono w kura-
torium łuckim. Chłopcy w stosunku do lwowian byli przeciętnie niżsi 
o około 2,5 cm i lżejsi o 2,4 kg. Dziewczęta odpowiednio były niższe 
o 2,8 cm i lżejsze o 1,5 kg. Niskorosłość Poleszuków utrzymuje się dotąd. 
Uczniowie lubelscy byli niżsi aż o 4,2 cm i lżejsi o 0,8 kg, dziewczęta o 3 
cm i 1,9 kg od tych ze Lwowa. 
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Na łamach „Wiadomości Statystycznych” wydawanych przez GUS  
w 1931 r. ukazały się wyniki pomiaru wzrostu i wagi młodzieży szkol-
nej w wieku 6-20 lat z kilku miast:  Warszawa, Lwów, Poznań, Kraków, 
powiat warszawski, powiat kolski”. Wyróżniono narodowość niemiec-
ką, żydowską, ukraińską i białoruską. W świetle tych danych najlepszy 
rozwój osiągnęły w kolejności dzieci z: Warszawy, następnie w Lwo-
wa, Poznania, Krakowa. Najgorszy rozwój cechował dzieci z powiatu 
kolskiego. Zadziwiająco wysoki poziom rozwoju stwierdzono u dzieci 
żydowskich, następnie niemieckich, gdy ukraińskie, a zwłaszcza białoru-
skie najbardziej odchylały się od warszawskich – były niższe o ponad 4 
cm. Zły stan fizyczny Żydów, Białorusinów i Ukraińców K. Stojanowski 
uważał za podstawę do zaniechania procesów asymilacji tych trzech na-
rodowości z ludnością Polską. 

Okres międzywojenny zamknęła publikacja standardów rozwojo-
wych R. Barańskiego, J. Bogdanowicza, Z. Łomnickiego (1938) – do 
16 roku życia. A. Jaczewski (2005) pisał, że w samym „dnie” okupa-
cji w Warszawie ekipy lekarzy szkolnych zmierzyły i zważyły ponad 
50 tys. dzieci szkolnych, które były mimo ubóstwa przeciętnie wyższe 
i cięższe w stosunku do standardów z 1938 roku. Zdaniem Jaczewskie-
go „teoria o jedynym wpływie żywienia nie jest tak oczywista, jak się 
to niekiedy głosi”. Po wojnie M. Ćwirko-Godycki podjął w 1946 roku 
masowe badania około 150 tyś. dzieci szkolnych Wielkopolski, a nieco  
później A. Jankowiak w 1950 roku. Odwrotnie niż w Warszawie stwier-
dzono tu obniżenie  wskaźników rozwoju w wyniku wojny. Nawet 
kryzys lat 80-tych XX w. spowodował u miejskich chłopców 9-letnich 
z Wielkopolski przejściowe obniżenie wysokości ciała. 

W okresie po II wojnie światowej awans ekonomiczny odnotowa-
ły miasta i wieś polska. Na wsi proces ten zakłócała zmienna polityka 
wobec wsi – kolektywizacje, „walka klasowa” co sprzyjało migracji do 
miast najlepszego elementu ludzkiego tzw. kułaków. Proces ten, zaha-
mowany w latach 70-tych XX w., dał podstawy do wyrównywania się 
dystansów rozwojowych wsi w stosunku do miast.  

Badania ciągłe młodzieży szkół średnich Wielkopolski w latach 1961-64 
wykazały na kilkutysięcznej grupie chłopców w wieku 14-18 lat wyraźne 
społeczne zróżnicowanie rozwoju. W stosunku do pochodzących z rodzin 
inteligenckich, ci którzy pochodzili z warstwy rzemieślników i kupców 
byli średnio o 2,5 cm niżsi, z rodzin robotniczych o 3,5 cm, a  z chłopskich 
aż o 5,5 cm. Masą ciała pochodzący z rzemiosła i kupiectwa przewyższali 
pochodzących z inteligencji o 0,3 kg, a warstwy robotniczej o 3,3 kg i chłop-
skiej 3,5 kg. Powojenne przeobrażenia wsi polskiej (kolektywizacja, walka 
z bogatymi rolnikami – kułakami) odciskały swoje piętno jeszcze w tym cza-
sie. Najlepszy pod względem psychofizycznym element wiejski uciekał do 
miast. Nasze badania w Wielkopolsce przedstawione w monografii „Dziec-
ko Wielkopolskie” 1978 ukazały utrzymywanie się dystansu rozwojowego 
między młodą generacją  Poznaniaków, a mieszkańcami miast i wsi w Wiel-
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kopolsce. Chłopcy w wieku 7-15 lat z Poznania byli wyżsi od rówieśników 
z miast Wielkopolski przeciętnie o 0,5 cm, od pochodzących ze wsi o 3,3 cm, 
ciężsi odpowiednio o 1,0 kg i ze wsi o 1,6 kg. Późniejsze opracowania z ob-
szaru Poznania i Wielkopolski  ukazały związek rozwoju z wykształceniem 
rodziców – modny temat ostatniego trzydziestolecia XX w. W nowe stulecie 
młodzież męska Poznania, ale też niektórych innych miast osiągnęła jako 
przeciętną wartość 180 cm. Pocieszano się stwierdzeniem, że trend sekularny 
wygasa, że rozwojowo osiągnięty został górny zakres normy adaptacyjnej 
i dalej nic nie powinno się już zmieniać. 

Niewątpliwie współcześnie dystanse społeczne rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży maleją, tak jak maleją różnice regionalne rozwoju. 
Można więc założyć, że zanika konieczność stosowania do ocen rozwoju 
regionalnych standardów, że populacja Warszawska (uważana za docelową 
normę) jest w praktyce auksologicznej najlepszym punktem odniesie-
nia do indywidualnych ocen rozwoju przeciętnego dziecka polskiego. 
Również połączone dane z wybranych regionów Polski z pierwszych lat 
XXI w. mogą służyć jako takie standardy. 

Wiele pisano na temat trendu sekularnego, akceleracji rozwoju, 
zmian w budowie ciała ludzi dorosłych. Słabiej nieco dokumentowano 
retardacje procesów starzenia. Na ogół uważano wysokoroślenie i akce-
lerację rozwoju za zjawiska pozytywne. Sama jednak akceleracja rozwoju 
i dojrzewania biologicznego ma jednak ten minus, że nie podlega jej doj-
rzałość emocjonalna i społeczna, że jest też pewien rozziew w stosunku 
do niektórych cech sprawności czy wydolności fizycznej. W XX w. do-
rosła ludność Polski – tak mężczyźni jak i kobiety „urośli” o ok. 16 cm. 
Dojrzewanie biologiczne przyśpieszyło się o ok. 3 lat, a retardacja proce-
sów starzenia przesunęła się o ok. 10 lat.

W jakim kierunku będą dalej  zachodziły zmiany procesów roz-
wojowych pokażą przyszłe badania. S. Tarkowski (1999) przestrzega, 
że ludzie i zwierzęta doświadczają współcześnie oddziaływania – eks-
pozycji substancji chemicznych poprzez m. in. układ hormonalny. 
Poznanie ryzyka zdrowotnego, mechanizmu  działania tych substancji 
stało się celem licznych badań. Wzrost częstości chorób nowotworo-
wych, bezpłodności u człowieka, zwierząt hodowlanych i żyjących 
w naturze, budzi coraz większy niepokój. Szacuje się, że już ok. 3-5 % 
mężczyzn nie produkuje plemników i międzypokoleniowo przybywa 
liczba mężczyzn o małej ilości plemników i o nieprawidłowej ich bu-
dowie. Zjawisko to jest globalne i dotyczy krajów bogatych i biednych.  
Budowa chemiczna niektórych substancji daje możliwość interakcji 
z estrogenami. Ksenoestrogeny, w tym także roślinne, uznano za eg-
zogenny czynnik biorący udział w procesach wytwarzania, uwalniania, 
transportu i metabolizmu naturalnych hormonów odpowiedzialnych za 
utrzymanie homeostazy i regulujących procesy rozwojowe. Substancje 
te mogą stymulować rozwój wielkości ciała, wpływać na procesy po-
wstawania nowotworów, czy na rozrodczość. Przypisuje się im również 
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działanie neuro- i immunotoksyczne. Zaburzenia układu hormonalnego 
w okresie ciąży i laktacji, w fazie progresywnego rozwoju dzieci i mło-
dzieży, to jak się wydaje nowe trendy molekularnej auksologii. Ostatnie 
dziesięciolecia to stosowanie powszechne w bogatych krajach świata 
leków psychostymulujących nawet już u dzieci w wieku 2-4 lat. Ner-
wice, natręctwa, fobie, impulsywność, bezsenność, sytuacje stresowe 
coraz częściej u dzieci reguluje się stabilizatorami nastroju, antydepre-
santami, środkami nasennymi i dziesiątkami różnych farmaceutyków. 
Każdy „kryzys” zdrowotny dzieci daje pretekst do stosowania środków 
leczniczych. Tu, gdzie kiedyś proste metody stosowane przez obecną 
przy dziecku matkę dawały pozytywne rezultaty, to współcześnie uczu-
cie i troskę matki zastępuje bateria medykamentów, a matki przyuczane 
są do swych ról przez telewizyjne „supernianie”. Można zadać pytanie 
czy współczesny układ rodzice-dzieci nie stanowi przyczyny dewia-
cyjnych postaw młodej generacji. W tym kontekście problem szeroko 
pojętej opieki nad dziećmi i młodzieżą przenosi się na problem modelu 
funkcjonowania rodziny polskiej. W badaniach tych wieloaspektowych 
problemów jest miejsce dla antropologii ontogenetycznej – auksologii, 
miejsce do badań środowiskowych różnic rozwoju, zdrowia w ramach 
ocen stanu biologicznego populacji polskiej. 

Przyspieszenie rozwoju fizycznego dzieci – akceleracja – stano-
wi o wcześniejszej gotowości – dojrzałości szkolnej, którą osiąga się 
w wieku 6 lat. Współczesny siedmiolatek rozwojowo posiada budowę 
ciała 9-latka z przed ok. 100 lat. Warto też odnieść się do problemów 
wad postawy.

W drugiej  połowie XX w. zaburzenia posturalne częstsze były 
u dzieci rozpoczynających naukę szkolną przed siódmym rokiem życia. 
Natomiast międzypokoleniowo w zasadzie nie stwierdza się istotnych 
zmian częstości występowania bocznych skrzywień kręgosłupa – sko-
lioz, czy płaskich stóp u dzieci. Skłonności do zaburzeń posturalnych są 
związane ze stosunkiem masy do wysokości ciała i częściej mają miej-
sce przy zbyt szczupłej, astenicznej budowie ciała oraz zwłaszcza przy 
nadwadze związanej z otyłością. Wzrost tej ostatniej u współczesnych 
młodych generacji może zatem w pewnym stopniu zwiększyć tendencje 
do nabywania wad i nieprawidłowości postawy ciała.
Tabela 1. Wartości porównawcze wysokości chłopców i dziewcząt  
z Radomia, Ziemi Lubuskiej, Poznania, Krakowa i Warszawy z lat 2000-
2002. 

chłopcy – wysokość

Wiek [lat] Radom Ziemia 
Lubuska Poznań Kraków Warszawa

10 143,1 141,7 140,8 140,9 141,2
11 148,0 145,8 146,6 145,9 145,6
12 150,4 151,4 152,2 150,8 152,4
13 158,8 159,3 158,8 158,3 159,6
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14 164,2 166,0 166,7 165,7 165,8
15 166,7 172,1 171,4 171,8 171,5
16 177,2 175,4 175,6 174,9 176,3

dziewczęta - wysokość 

Wiek [lat] Radom Ziemia 
Lubuska Poznań Kraków Warszawa

10 138,2 142,4 140,3 139,9 140,3
11 146,8 147,4 147,3 145,5 147,4
12 152,7 153,1 153,0 152,8 152,8
13 157,9 158,1 159,0 158,7 158,9
14 160,1 161,5 162,3 161,6 161,8
15 161,7 163,5 164,1 164,0 163,3
16 164,4 165,1 164,8 164,6 164,5
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 Dr Stanisław Nowak 

Zdrowie i radość drogowskazem  
dla wychowania fizycznego

Obecnie szkolne wychowanie fizycznie 
to eklektyczny zbiór treści z obszaru sportu 
z ogromem dyscyplin i konkurencji dowolnie 
wybieranych i po sportowemu realizowanych, 
sporadyczne formy rekreacji ruchowej i śladowe 
ilości rehabilitacji. W obszarze tym spotyka się 
ponad 80% dzieci i młodzieży z wadami postawy 
i zaledwie kilka procent dzieci i młodzieży, któ-
rzy mają wybitny talent sportowy predestynujący 

do osiągania sukcesów w sporcie wyczynowym. W pierwszej kolejności 
należy zająć się tymi pierwszymi. 

Nadrzędnym celem wychowania fizycznego powinna być pra-
ca nad odbudową i utrzymaniem kondycji zdrowotnej w atmosferze 
wzajemnej życzliwości. Podczas lekcji obligatoryjnego wychowania 
fizycznego na pierwszym miejscu powinna być radość ze spotka-
nia zespołu klasowego z nauczycielem, na drugim zdrowie każdego 
z osobna, na trzecim przygotowanie do aktywności fizycznej na całe 
życie, na czwartym – na bazie zdrowia – odkrycie i rozwinięcie in-
dywidualnego talentu: sportowego, talentu animatora sportu, talentu 
sędziego, ukształtowanie kulturalnego kibica. 

Po wyjściu z każdej lekcji wychowania fizycznego uczeń powinien być 
radosny i bardziej zdrowy.

„W zajęciach wychowania fizycznego 
bierze się udział po to, aby być zdrowym, 

ale sport wyczynowy 
uprawiać mogą tylko osoby zdrowe”.

prof. Zygmunt Gilewicz
1. Wstęp

Niewydolność procesu wychowania fizycznego i widoczny „gołym 
okiem” chaos w tym obszarze wynika z braku wyrazistego jego ukierun-
kowania. Obecnie szkolne wychowanie fizycznie to eklektyczny zbiór 
treści z obszaru sportu z ogromem dyscyplin i konkurencji dowolnie wy-
bieranych i po sportowemu realizowanych, sporadyczne formy rekreacji 
fizycznej, śladowe ilości rehabilitacji i modne, różne formy fitness.

Szkoły są silnie zorientowane na promocję poprzez sukcesy 
sportowe. Najczęściej pracę nauczyciela wychowania fizycznego oce-
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nia się przez pryzmat pucharów i dyplomów zdobytych przez jego 
podopiecznych. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne. W takim 
systemie nauczyciel szybko zapomina o potęgowaniu zdrowia wy-
chowanków. Chcąc być dobrze ocenionym swoją pracę z dziećmi 
i młodzieżą na lekcjach wychowania fizycznego podporządkowuje 
sportowi zorientowanemu na rywalizację międzyszkolną. Kryteria 
oceny pracy nauczyciela oparte na wynikach sportowych są wygodne 
i pozornie obiektywne. Wynik sportowy to dobre kryterium dla oceny 
pracy trenera lub instruktora pracującego w klubie sportowym, a nie 
nauczyciela wychowania fizycznego. 

W szkole potrzebny jest sport szkolny dostępny dla większości 
dzieci i młodzieży, przede wszystkim w wymiarze wewnątrzklasowym 
i międzyklasowym, a już ten międzyszkolny powinien być rozsądnie 
reglamentowany. Zauważmy na marginesie, że mimo zlikwidowania 
w szkołach zajęć Szkolnych Kół Sportowych (SKS) i niewielkiej ilości 
dodatkowych zajęć sportowych presja na wyniki sportowe o dziwo nie 
maleje. Dlaczego taka presja nie towarzyszy walce o zdrowie?

2. Miejsce należne wychowaniu fizycznemu w obszarze kultury fi-
zycznej – fundament

W ustawie o kulturze fizycznej z 18 I 1996 r, czytamy: 
„Art. 2.1.Podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o pra-

widłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności 

poprzez:
1) wychowanie fizyczne,
2) sport,
3) rekreację ruchową,
4) rehabilitację ruchową”1.

Niestety dalej trudno dopatrzeć się uporządkowania tych obszarów 
(ich zakresu, kompetencji i relacji wzajemnych) zwłaszcza w aspekcie 
„zdrowia wszystkich obywateli”. Szybko uwagę „przekierowano” na ob-
szar sportu i przyległe do niego zagadnienia. Dużo o sporcie ale czy aby 
o najistotniejszych zagadnieniach? Wydaje się, że jest potrzeba wpro-
wadzenia nowych, skutecznych rozwiązań w układzie koordynowania 
sportu realizowanego w szkołach i klubach sportowych. Istniejący du-
alizm jest niekorzystny i nieekonomiczny. Środki finansowe wydatkuje 
się niezależnie na sport szkolny i sport w klubach sportowych. Z per-
spektywy dzieci natomiast – korzystniej byłoby trening zrealizować 
„raz a dobrze”. Godzenie nauki i sportu jest trudne. Nadal niestety nie 
doczekaliśmy się rozwiązań systemowych umożliwiających trenerom 
klubowym funkcjonowanie w szkołach. Cóż, „kłopot” z kulturą fizyczną 

1 Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r., Dz. U. nr 25/1996 r., poz. 113. 
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mają także ustawodawcy. Ale nie tylko oni.
Już sam obszar kultury fizycznej jest bardzo wieloznaczny, niedo-

określony, rozumiany na wiele sposobów2. Rzutuje to na Wychowanie 
Fizyczne3 potraktowane, jako jedna z form kultury fizycznej. Henryk 
Grabowski pisał „Współcześnie do najbardziej wyspecjalizowanych form 
uczestnictwa w kulturze fizycznej należą: Wychowanie Fizyczne (jako 
fundament kultury fizycznej, a zarazem podstawowa forma przekazu jej 
dziedzictwa z pokolenia na pokolenie), rekreacja fizyczna, rehabilitacja 
ruchowa, sport”4. To podkreślenie nadrzędnej roli Wychowania Fizycz-
nego w stosunku do pozostałych form wydaje się bardzo trafne. 

3. Powinność wychowania fizycznego – dać zdrowie i radość
Szkolne lekcje wychowania fizycznego to dla ponad połowy populacji 

dzieci i młodzieży jedyna forma aktywności ruchowej5. Z uwagi na obli-
gatoryjny charakter lekcje wychowania fizycznego stwarzają doskonałą 
sposobność skutecznego oddziaływania w zakresie edukacji i promocji 
zdrowego stylu życia dla każdego człowieka.

Środki masowego przekazu (głównie internet i telewizja) skutecz-
nie przyciągają uwagę młodych ludzi w wymiarze dziennym znacznie 
większym niż szkolne Wychowanie Fizyczne i mogłyby być miejscem 
skutecznego propagowania treści prozdrowotnych, jednak jeszcze nie 
są6. Wręcz przeciwnie, zabierają czas, który mógłby być spożytkowany 
na niezbędną dla zdrowia aktywność fizyczną.

Środowisko rodzinne w zakresie zabezpieczenia potrzeb ruchowych 
dzieci i młodzieży także jest za mało wydolne. Rodzice często pracują-
cy wiele godzin dziennie nie mają czasu na własną aktywność fizyczną, 
a tym samym na pozytywny i wiarygodny przekaz w tym zakresie dla 
swoich dzieci.

Pozostaje szkoła. System szkolnego wychowania fizycznego jest 
jednak zbyt mało zorientowany na najważniejsze potrzeby społeczne7. 
Dlatego niezbędne są zmiany polegające na przewartościowaniu celów 
i innym rozłożeniu głównych akcentów 8.

2 H. Grabowski, Ciało czy ruch?, Kultura Fizyczna, 1996 nr 5-6. 
3 W. Osiński, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań 2002. 
4 H. Grabowski, O kształceniu i wychowaniu fizycznym, AWF, Kraków 1993.
5 M. Bukowiec, Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego 
w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze Fizycznej, AWF, Kraków 1990. 
6 B. Woynarowska, Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i w innych krajach. Raport z badań 
przeprowadzonych w 1994 r. przez Instytut Matki i Dziecka Zakład Pediatrii i Medycyny 
Szkolnej, Warszawa 1996. 
7 S. Sulisz, Czy każdy może uprawiać sport? W: Drogi i bezdroża sportu i turystyki, 
Wydawnictwo Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2007. 
8 R.W. Winiarski, Aktywność sportowa młodzieży: geneza, struktura, uwarunkowania, 
AWF, Kraków 1995. 
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Wychowanie Fizyczne to obszar, w którym spotyka się ponad 80% 
dzieci i młodzieży z wadami postawy i zaledwie kilka procent dzie-
ci i młodzieży, którzy mają wybitny talent sportowy predestynujący do 
osiągania sukcesów w sporcie wyczynowym. Zająć się dobrze trzeba 
jednymi i drugimi. Priorytetem jednak muszą być ci pierwsi. Gdy nieco 
zaniedbalibyśmy tych drugich to nic strasznego się nie stanie. Nadrobią 
te zaległości trenerzy klubowi, którzy z łatwością docierają do utalento-
wanych sportowo. 

Szkolne Wychowanie Fizyczne musi być zorientowane na zdrowie. 
Będzie tak, jeśli nadrzędnym celem Wychowania Fizycznego będzie 
stworzenie atmosfery pracy nad odbudową i potęgowaniem zdrowia w at-
mosferze życzliwości. Gdzie podmiotem będzie każdy uczeń i nauczyciel. 
Na pierwszym miejscu będzie radość ze spotkania zespołu klasowego 
z nauczycielem, na drugim zdrowie każdego z osobna, na trzecim przy-
gotowanie do aktywności fizycznej na całe życie, na czwartym – na bazie 
zdrowia odkrycie i rozwinięcie indywidualnego talentu: sportowego, 
talentu animatora sportu, talentu sędziego, czy nawet ukształtowanie kul-
turalnego kibica.

Zdrowie to skuteczne zlikwidowanie wad postawy ciała i sku-
teczna profilaktyka w tym zakresie. Każdy nauczyciel wychowania 
fizycznego powinien mieć umiejętności i wiedzę przynajmniej w za-
kresie podstaw postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Aby 
oddziaływać ruchem musi mieć wiedzę o stanie postawy ciała swoich 
podopiecznych, a czy ma? Ruch odpowiednio dobrany i umiejęt-
nie stosowany będzie dobrodziejstwem, podczas gdy bezrefleksyjne 
zastosowanie ćwiczeń bez względu na podmiot oddziaływania zwy-
czajnie zaszkodzi. Tak, ruchem również można szkodzić. Badania, 
prowadzone w latach 2004-2006 w ramach programu Akademia Zdro-
wych Pleców wykazały w 13 województwach wady postawy w liczbie 
od 82 do 93%.9. Ten fakt trzeba koniecznie dostrzec i uwzględnić od-
powiednie działania na każdej lekcji wychowania fizycznego.

Zdrowie uczniowie zdobędą, gdy nauczyciel umiejętnie i atrakcyjnie 
prowadził będzie trening aerobowy. Trening taki skutecznie zlikwiduje 
nadwagę i otyłość dziecka, co zaczyna być dużym problemem cywilizacyj-
nym. A tym z należną masą ciała da wiele dobrego w postaci zwiększenia 
możliwości układu oddechowego i krążenia. Każdemu da energię potrzebną 
do życia, pracy, nauki, zabawy itp. Aby to osiągnąć nauczyciel umiejętnie 
będzie stosował umiarkowane wysiłki wytrzymałościowe, którym wszyscy 
podołają. Atrakcyjność z pewnością zapewni czynny udział nauczyciela 
w ćwiczeniach. Nieumiejętnie stosowany wysiłek wytrzymałościowy nie 
tylko nie spełni swojej roli, a wręcz zniechęci uczestników. Przypomnijmy 

9 M. Mrozkowiak, Raport z badań 2004-2006, http://www.zdroweplecy.org/html/
mapa_raport.php 
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sobie sprawdziany lekkoatletyczne z zakresu biegów wytrzymałościowych. 
Ponieważ są zapisane w programach nauczania to większość nauczycie-
li realizuje je raz lub dwa razy do roku w formie wygodnej dla siebie tj. 
sprawdzianu biegu na dystansach: 600, 800, 1000, 1500, 2000 m. Następnie 
skrupulatnie zanotowane czasy przeliczają oni na oceny szkolne. Niestety, 
jeśli sprawdzian nie był poprzedzony wystarczająco długim treningiem 
(a tak najczęściej jest) niskie oceny odegrają rolę negatywną – zniechę-
cą skutecznie do wysiłków aerobowych. Poza tym w biegu takim, ściśle 
związanym z rywalizacją grupową zwycięzca jest tylko jeden – no może 
satysfakcję mieć będą także ci zajmujący miejsca drugie i trzecie. A jakie 
upokorzenie, wręcz traumę przeżyją ci, którzy nie będą w stanie przebiec 
całego dystansu? Po co więc takie sprawdziany? Ocenę można wystawić 
przecież w znacznie przyjemniejszych okolicznościach. 

Przygotowanie do aktywności fizycznej na całe życie. Nauczyciele 
realizują ten cel niestety najczęściej tylko werbalnie. Uczniowie będą 
przygotowani do aktywności fizycznej na całe życie, gdy nauczyciel 
wyposaży ich w bardzo dużą ilość różnorakich umiejętności rucho-
wych, zwłaszcza utylitarnych. To właśnie brak odpowiednich nawyków 
ruchowych i umiejętności przeszkadza ludziom w realizacji własnego 
programu aktywności fizycznej. Gdy nie mamy umiejętności ruchowych 
np. gry w siatkówkę czy koszykówkę to nikt nie jest w stanie zaprosić 
nas do gry… Nauczyciel wychowania fizycznego powinien wyposażyć 
podopiecznych w możliwie największą ilość umiejętności ruchowych 
z różnych form aktywności fizycznej – niekoniecznie nawet na najwyż-
szym poziomie sportowym.

Zdrowe, wszechstronnie przygotowane dzieci można, a nawet trzeba 
kierować do sportu, który może dostarczyć kolejnych wielu pozytywnych 
wrażeń. Nie jest trudno określić predyspozycje dziecka do określonej 
dyscypliny sportu. Taką wiedzę posiadają nauczyciele wychowania fi-
zycznego. Pozwoli to uniknąć rozczarowań w poszukiwaniu metodą prób 
i błędów. A jeśli dziecko nie ma predyspozycji sportowych, to może ma 
predyspozycje do bycia animatorem sportu, czy sędzią sportowym, czy 
w końcu kulturalnym i kompetentnym kibicem. Wszędzie tu może zna-
leźć radość, zadowolenie i spełnienie.

Radość i zadowolenie dzieci i młodzieży ze szkolnego wychowania 
fizycznego to najlepszy miernik jakości tych zajęć, to gwarancja skutecz-
ności procesu wychowania fizycznego. 

4. Znajdowanie radości w aktywności fizycznej
Wszelkiej aktywności ludzkiej związanej z kulturą fizyczną powinna 

towarzyszyć radość i jej pomnażanie. Znacznie łatwiej wtedy osiągnąć 
pożądane efekty w każdej formie, obojętnie czy to będzie: rekreacja ru-
chowa, rehabilitacja ruchowa czy sport. 
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Rekreacja ruchowa w każdej formie uprawiana bez radości sprawia 
wrażenie katorgi. Męczymy się oglądając osobę uprawiającą jogging, 
jazdę na rowerze, czy którąś z wielu odmian fitness, która za cel główny 
postawiła sobie utratę zbędnych kilogramów i katuje swoje ciało. Męczy 
się często ona również sama aplikując sobie nadmierne obciążenia. Taka 
osoba nawet, jeśli uzyska zamierzony efekt, to zwykle nie jest on trwały. 
Zarzuci aktywność ruchową, gdyż nie kojarzy jej się ona z przyjemny-
mi doznaniami. A przecież swój cel mogłaby osiągnąć „przy okazji”. To 
właśnie radość manifestująca się w pogodnej twarzy najlepiej świadczy 
o dobrze dobranym obciążeniu ruchowym. Radość to gwarancja uzyska-
nia dobrych efektów zdrowotnych „przy okazji”. 

W rehabilitacji znacznie trudniej o radość, gdyż związana jest ona 
z naprawianiem dysfunkcji. Działanie ruchem w tej sferze jest o wiele 
trudniejsze niż w rekreacji ruchowej. Najbardziej istotne jest przeko-
nanie do żmudnego treningu. Występować tu musi wykwalifikowany 
specjalista, który wie jak skutecznie leczyć ruchem. Podstawą sukcesu 
w rehabilitacji jest zaangażowanie ćwiczącego i rehabilitanta, ich wy-
trwałość i konsekwencja. To musi być zgrany team. Kluczowe wydaje się 
tutaj, aby ćwiczący wespół z rehabilitantem znaleźli radość z wykony-
wania ćwiczeń. Pozytywna motywacja, cieszenie się z najdrobniejszego 
postępu. Radość to gwarancja nie tylko odbudowania potencjału zdrowia, 
ale także późniejszego jego potęgowania.

W sporcie pomnażanie zdrowia często jest trudne. „Teoretycznie” do 
tej sfery powinni trafiać tylko zdrowi ludzie. Skoro zdrowi, więc nie po 
zdrowie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że celem sportu jest wy-
nik, a nie zdrowie. Ważne jest nie to, aby w sporcie znaleźć zdrowie, 
ale to, aby go tu nie stracić. Niewiele jest dyscyplin sportowych, które 
pomnażają zdrowie. 

Oglądanie rywalizacji „herosów” na trybunach stadionów czy przed 
telewizorem to także element kultury fizycznej. Piękny ruch zachwy-
ca, daje wiele doznań estetycznych. Utożsamiamy się ze sportowcami 
zwłaszcza tymi, którzy reprezentują nasz kraj. Radość zarówno sportow-
cy jak i kibice zawsze znajdują w zwycięstwie. Zwycięstwie nad innymi 
i nad samym sobą. To nie tylko finalne zwycięstwo, to także wiele ma-
łych zwycięstw – zwycięstw etapowych, wygranych akcji, wirtuozowsko 
wykonanych ćwiczeń. Sport to święto. Sport to radość spotykania się 
z innymi ludźmi. Brak radości u zawodników drażni nas kibiców. Potra-
fimy wybaczyć porażkę, o ile zawodnicy byli zaangażowani, pełni wiary 
w końcowy sukces. Nie potrafimy wybaczyć braku zaangażowania, bra-
ku entuzjazmu, braku radości w rywalizacji sportowej. Radość w sporcie 
przeżywa się często na długo przed samą rywalizacją. Czekamy z rado-
ścią i wielkimi nadziejami na kolejne igrzyska olimpijskie, mistrzostwa 
świata, czy start ulubionego sportowca. Temu oczekiwaniu towarzyszy 
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radość. Ludzie potrafią za ulubionymi sportowcami przemierzać wie-
le setek kilometrów, podporządkowują swoje plany życiowe. W końcu 
naśladują swoich mistrzów uprawiając zawodowo lub rekreacyjnie ulu-
bione sporty. 
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stażem morskim, sternik motorowodny. Zdeklarowany przyjaciel Czaplin-
ka i jego okolic. 
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Dr Stanisław Tuzinek 

Znaczenie pływania i ćwiczeń  
w wodzie w profilaktyce i leczeniu  

wad postawy ciała

Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań postawy cia-

ła i sposoby profilaktyki. Dzięki badaniom dzieci, 
nastolatków i dorosłych wykryto mechanizm fi-
zjologiczny, który przeciwdziała skoliotycznym 
naruszeniom postawy (SNP) w procesie dorastania 
i rozwoju. Mechanizm ten przedstawiają główne 
składniki zdrowia – potencjał energetyczny i po-
ziom integracji czynności organizmu. Istotną rolę 
w zapobieganiu SNP odgrywa kontrola propriocep-

cyjna mięśni kręgosłupa i tułowia. Większość SNP formuje się na skutek 
stopniowej „kapitulacji” tych czynników i formowanie się trwałego 
funkcjonalno – strukturalnego „śladu” jako adaptacji do asymetrycznego 
ruchowego zachowania się. 

W celu przeciwdziałania SNP celowym jest wykorzystanie 
specjalistycznego treningu czucia propriocepcyjnego z wykorzystaniem 
ćwiczeń w wodzie. 

Wprowadzenie
Z punktu widzenia fizjologii postawa ciała jest nawykiem ruchowym 

przesądzonym genetycznie i utrwalonym systemem określonych odru-
chów warunkowych. Jest cechą charakterystyczną każdego człowieka 
i wyraża jego stan fizyczny i psychiczny [4]. Jest zarazem wskaźnikiem 
mechanicznej wydolności zmysłu kinetycznego, równowagi mięśniowej 
i koordynacji mięśniowo – nerwowej. Symetryczna postawa ciała jest 
ważnym warunkiem pomyślności organizmu, jego zdrowego i aktywne-
go funkcjonowania. 

Wady postawy ciała są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech posta-
wy prawidłowej, właściwej danej kategorii wieku, płci i typu budowy [3]. 

Dla zrozumienia zmian zachodzących w organizmie, w jego funkcjach 
i strukturach, przy naruszeniach postawy ciała, należy mieć na uwadze, 
że zmiany te w organizmie nie mogą być zmianami izolowanymi. Każda 
zmiana stanu organizmu, naruszająca jego homeostazę, odczuwana jest 
systemami regulacji nerwowo – humoralnej i jeśli ta zmiana jest dość 
wyraźna to mobilizują się mechanizmy fizjologiczne, przeciwdziałające 
temu naruszeniu [5, 7].
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Znakomity, pozytywny wpływ na uaktywnienie tych obronnych 
mechanizmów mają różne formy aktywności ruchowej. Zarówno 
w profilaktyce jak i w długotrwałym procesie leczenia wad postawy 
ciała ważne miejsce, jako uzupełnienie ćwiczeń specjalnych powinny 
zajmować sporty rekreacyjne, odpowiednio dobrane do indywidualnych 
potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Jednym z istotnych środków stosowanych w zapobieganiu i leczeniu 
wad postawy ciała powinny być ćwiczenia w wodzie. Ćwiczenia te mają 
znaczący wpływ na układ krążeniowo-oddechowy tym samym mogą 
mieć wpływ na kształtowanie potencjału energetycznego organizmu i in-
tegracji jego funkcji.

Współczesna wiedza fizjologiczna w oparciu o najnowsze badania 
czynników naturalnej ochrony organizmu przed naruszeniami postawy 
ciała i skoliozy, pozwala zaliczyć potencjał energetyczny i integrację bio-
logiczną organizmu, jako ważne ogniwo w mechanizmie obronnym [1].

Rys. 1. Zależność między poziomem mak-
symalnego wykorzystania tlenu (MWT na 
górze) i stopniem skoliotycznej postawy 
(SSP na dole), u dziewczynek -  białe słupki, 
u chłopców -  szare słupki

Rys. 2. Zależność między poziomem mak-
symalnego wykorzystania tlenu (MWT na 
górze) i stopniem skoliotycznej postawy 
(SSP na dole,) u dziewcząt – białe słupki, 
u nastolatków – szare słupki
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Badania fizjologicznych czynników i ich wpływu na postawę ciała 
podjęto w Katedrze Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego w Radomiu. 
Jednym z bardziej istotnych wyników otrzymanych podczas badań, było 
wykrycie związku między stopniem naruszenia postawy ciała a podsta-
wowymi komponentami zdrowia: potencjałem energetycznym organizmu 
i jego integracją biologiczną [6].

Materiał i metoda
Stan SPC określono metodą I.Karpiuk [8]. Integracyjny komponent 

zdrowia był oceniany przy pomocy testu korelacji mięśniowo-sercowej 
(test KMS) [1]. Potencjał energetyczny organizmu ustalono na podstawie 
maksymalnego wykorzystania tlenu (MWT) określonego przy pomocy 
metod gazometrycznych. W badaniach uczestniczyło 450 osób z różnym 
stanem SPC, w tym w wieku 7-8 lat 125 dzieci, w wieku 14-15 lat – 194 
nastolatków oraz w wieku 20-24 lat – 131 dorosłych. Wyniki badań pod-
dane zostały obróbce statystycznej [2].

Wyniki i ich omówienie
Jednym z bardzo istotnych wyników otrzymanych podczas badań, 

było wykrycie związku między stopniem naruszenia postawy ciała 
u dzieci i młodzieży i poziomem aerobowych możliwości organizmu. 
Ilustruje to rysunek 1 i 2.

Wyniki badań pozwalają dostrzec obronne działanie potencjału ener-
getycznego w procesie formowania skoliotycznej postawy ciała (SPC).

W badaniach składnik energetyczny został określony na podstawie 
maksymalnego wykorzystania tlenu ( MWT ). Przy wskaźniku MWT na 
poziomie 42,1±1,6 u dziewczynek i 46,2±1,8 ml x kg -1 x min-1 u chłop-
ców oraz na poziomie 44,3± 1,6 u dziewcząt i 48,3 ± 2,0 ml x·kg -1·x min 

–1u nastolatków obserwuje się całkowity brak naruszeń postawy ciała.
Innym ważnym czynnikiem wskazującym ochronne działanie 

w stosunku do naruszeń postawy ciała jest poziom integracji funk-
cjonalnej organizmu. Poziom ten charakteryzuje się wysokimi 
wskaźnikami testu korelacji mięśniowo – sercowej (KMS ) [1]. Wyni-
ki te prezentuje tabela 1 i 2.
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Tabela 1
Wskaźniki testu korelacji mięśniowo-sercowej (KMS, r) u dziewcząt 

i chłopców z różnym stopniem skoliotycznej postawy ciała (SSP, mm) 

Grupy Dziewczynki Chłopcy
Test KMS SSP Test KMS SSP

0 0,617±0,051 2,07±1,32 0,841±0,054 2,87±1,08
1 0,559±0,42 4,32±1,17 0,794±0,051 5,03±1,10
2 0,534±0,45 7,25±0,88 0,765±0,046 6,42±0,95
3 0,481±0,041 9,84±1,12 0,721±0,043 9,27±1,05

W
ia

ry
go

dn
oś

ć 
ró

żn
ic

y
t i

 p
 m

ię
dz

y

0-1 0,88
>0,3

1,28
>0,2

0,63
>0,5

1,40
>0,1

0-2 1,22
>0,2

3,27
<0,005

1,070
>0,2

2,46
<0,025

0-3 2,08
>0,05

4,49
<0,001

1,74
>0,05

4,25
<0,001

1-2 0,41
>0,5

2,00
>0,05

0,42
>0,5

0,96
>0,3

1-3 1,33
>0,1

3,41
<0,005

1,09
>0,2

2,78
<0,025

2-3 0,87
>0,3

1,82
>0,05

0,70
>0,5

2,01
>0,05

Tabela 2
Wskaźniki testu korelacji mięśniowo-sercowej (KMS, r) u dziewcząt 

i chłopców z różnym stopniem skoliotycznej postawy ciała (SSP, mm) 

Grupy
Dziewczęta Chłopcy

Test KMS SSP Test KMS SSP
0 0,751±0,056 5,12±1,72 0,905± 4,07±1,68
1 0,690±0,043 8,35±1,03 0,835±0,051 7,28±0,95
2 0,605±0,040 10,23±1,14 0,794±0,047 9,12±1,08
3 0,572±0,045 15,71±1,31 0,743±0,048 13,88±1,23

W
ia

ry
go

dn
oś

ć 
ró

żn
ic

y,
t i

 p
, m

ię
dz

y

0-1 0,86
>0,4

1,61
>0,1

0,87
>0,3

1,67
>0,1

0-2 2,12
<0,05

2,48
<0,025

1,43
>0,1

2,53
<0,025

0-3 2,49
<0,025

4,90
<0,001

2,07
>0,05

4,71
<0,001

1-2 1,45
>0,1

1,22
>0,2

0,59
>0,5

1,28
>0,2

1-3 1,90
>0,05

4,42
<0,001

1,31
>0,2

4,25
<0,001

2-3 0,55
>0,5

3,16
<0,05

0,76
>0,4

2,91
<0,01



83Konferencje

 

0 

5 

10 

15 

0 

2 

4 

6 

Odtworzenie 
ruchów 

Odtworzenie 
wysiłków pomyłka, 

stopnie 
pomyłka,  
kg 

5,93 
±0,45 

4,56 
±0,41 

11,07 
±1,12 

9,14 
±1,00 

2,07 
±0,24 

1,83 
±0,25 

5,10 
±0,80 

2,95 
±0,31 

Grupa 0 Grupa 3 Grupa 0 Grupa 3 

Rys.3. Wskaźniki pomyłki przy odtworzeniu bez kontroli wzrokowej ruchów tułowia 
i wysiłków dynamometrycznych u dziewcząt (białe słupki) і chłopców (szare słupki). 
Z lewej strony – wskaźniki grupy z normalną postawą (grupa 0), z prawej strony – ze 
znacznymi NP (grupa 3)
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Rys. 4. Schemat formowania długotrwałego efektu prawidłowej postawy ciała
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Wskaźniki testu KMS przy powiększeniu stopnia naruszeń postawy 
obniżają się. U dziewczynek bez naruszeń postawy ciała wynoszą one r = 
0,617± 0,051 u nastolatek 0,751 ±  0,056, zaś przy naruszeniach postawy 
obniżają się do 0,481 ± 0,041 u dziewczynek i 0,572 ± 0,045 u nastolatek. 
Podobną tendencję obserwuje się w grupach męskich.

Rozwojowi naruszeń postawy (NP) towarzyszy u nastolatków 
również obniżenie kontroli propriocepcyjnej: u dziewcząt bez NP 
wskaźnik ten wynosi 5,93±0,45 stopni, przy znacznych NP wzrasta on do 
11,07±1,12 stopni (t=4,26; р<0,001). Odpowiednie wartości u chłopców 
wynoszą 4,56±0,41 і 9,14±1,00 stopni (t=2,85; р<0,01; rys. 3).

Otrzymane wyniki wskazują, że w rozwijającym się organizmie istnieje 
fizjologiczny mechanizm przeciwdziałający naruszeniom postawy ciała. 
Ważnymi czynnikami są składniki zdolności do życia, czyli obiektywnej 
postawy zdrowia: potencjał energetyczny organizmu i poziom integracji 
czynnościowej. Istotne znaczenie dla zapobiegania naruszeniom postawy 
ciała ma jeden z fizjologicznych mechanizmów integracji czynnościowej - 
propriocepcyjna kontrola ruchów kręgosłupa i tułowia.

Podsumowanie
Otrzymane wyniki wskazują na swoisty „bezpieczny poziom” za-

równo dla wartości MWT jak i integracji funkcjonalnej. Osiągniecie tego 
poziomu dość wysokiego dla większości dzieci i nastolatków wymaga 
systematycznego i prawidłowo zorganizowanego reżimu ruchowego. Re-
żim ten winien zapobiegać naruszeniom postawy, ale inny trening należy 
zastosować w celu likwidacji już istniejących naruszeń.

Znakomitymi środkami  w zapobieganiu wadom postawy ciała są: 
pływanie oraz inne ćwiczenia w środowisku wodnym. Podczas ćwiczeń 
w wodzie niezależnie od czynnika ruchu, na ciało działają dodatkowo 
inne czynniki jak ciśnienie hydrostatyczne i wypór hydrostatyczny, tem-
peratura wody oraz siły związane z jej spójnością i przyczepnością.

Budując strategię walki o prawidłową postawę ciała (rys. 4) należy 
wykorzystać walory ćwiczeń w wodzie.

Ćwiczenia z wykorzystaniem walorów środowiska wodnego mogą 
pełnić rolę zarówno ćwiczeń specjalnych oddziaływując na mechanizm 
propriocepcji i stymulacji integracji biologicznej jak i ćwiczeń ogólnoro-
zwojowych poprawiających potencjał energetyczny człowieka.

Systematyczny i rozważny trening już dla dzieci w wieku przedszkol-
nym w formie zabaw i ćwiczeń w wodzie pod kierunkiem nauczyciela 
i rodziców daje bardzo dobre rezultaty. Niezbędnym elementem takich 
zajęć powinny być ćwiczenia rozwijające  proprioceptywne czucie ruchu 
i położenia części ciała względem siebie. Ćwiczenia w wodzie, zwłaszcza 
gdy korzystamy z niej w warunkach naturalnych, gdzie pozytywny wpływ 
na organizm wywiera piękno krajobrazu, energia słoneczna, a znakomity-
mi nośnikami bodźców prozdrowotnych stabilizujących stan postawy ciała.
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Stanisław Tuzinek, dr nauk biologicznych, magister WF, nauczyciel 
akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zajmuje się korekcją wad 
postawy. Autor kilkunastu książek, m. in,: Zarys metodyki postępowania 
korekcyjnego (1997), Postawa ciała fizjologia patologia i korekcja (2000), 
Podstawy teorii i metodyki gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej (2010) 
i około 70 publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Pre-
zes Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury 
Fizycznej i członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleolo-
gicznego. Hobby turystyka górska i rowerowa. 

Summary
The importance of swimming and water exercises in prevention and 

treatment of body posture defects.
The article presents the results of body posture research and prophy-

laxis manners.
On the basis of research on children, teenagers and adult people, 

reaching morphofunctional maturity, a physiological mechanisms has 
been revealed in growing organisms is exposed, counteractive to carriage 
violations (CHO). It is represented by basic health factor, such as power 
potential and organism functions integration level. An essential part in 
preventing of these violations belongs proprioception to muscles control 
of vertebral column and body. Majority development of CHO takes place 
as a result of gradual „capitulation” of these factors and forming of a long-
lasting functionally-structural „track” as the adaptation to asymmetric motor 
conduct. In order to counteraction CHO it is purposeful to use a specialistic 
training of proprioception feeling, with use of water exercises.
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Arch. Marek Jankowski 

Magiczne miejsce – Siemczyno 

Jest coś, co nieustannie każe mi powracać 
nad brzeg jeziora Drawsko. Gościnna Ziemia 
Pojezierza Drawskiego, już od niemal 20 lat, 
nasyca moje zmysły wyjątkowym krajobrazem. 
Wierny tej ziemi, każdej wiosny, powracam tu 
jako żeglarz, znajdując to, co jest sensem mo-
jego życia: twórczą iskrę i pogodę ducha, bez 
której trudno czuć się szczęśliwym, i ludzi, bez 
których najpiękniejszy skrawek ziemi, byłby 

chyba zbyt pusty i nudny. I jeszcze świadomość swojego jestestwa, które 
znacząc czas i wybrane miejsca, naturalnie dopełnia dziejącą się historię. 
Nikt z nas nie umie żyć na jej peryferiach. Wpisując się w jej wartki nurt, 
łatwiej jest rozumieć teraźniejszość i nabrać tak potrzebnej, każdemu z nas, 
pokory. Jeszcze do niedawna, moja obecność na szlakach turystycznych 
Pojezierza Drawskiego, związana była li tylko z rekreacją i wypoczynkiem. 
Ale to się zmieniło. 

Od pewnego czasu, moją zawodową uwagę, koncentruje niewielka 
wieś Siemczyno. Jako architekt podjąłem się trudnego dzieła przywró-
cenia do dawnej świetności niezwykłej budowli,  barokowego pałacu, 
którego początki sięgają pierwszej połowy XVIII w. Jeszcze kilka lat 
wcześniej, Siemczyno kojarzyło mi się z jednym z dziesiątków szarych 
i zapomnianych siedlisk na urokliwej, skądinąd drodze, łączącej Czapli-
nek ze Złocieńcem. Za to doskonale znałem zatokę siemczyńską, w której 
mój jacht „Marco Polo” nieraz gościł i w dzień, i w nocy. Piękne miejsce. 
Gdybym mógł, to z pewnością bym je zawłaszczył dla siebie i swoich 
przyjaciół. Historia uczy jednak pokory. Otóż to, co było dla mnie niczym, 
okazało się miejscem magicznym, naznaczonym wyjątkową historią zie-
mi, którą wystarczy tylko chcieć poznać, wsłuchując się, choćby w mury 
opustoszałych budowli. Świadomość stąpania po miejscach naznaczo-
nych duchem ludzi, których już dawno nie ma wśród żywych, pozwala 
jeszcze raz pochylić się nad sensem trwania. 

Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni, ale tam gdzie sięga-
my martwych murów ruin, jest też sztuką kompromisu, jaki staje na drodze 
wyboru między tym co godne i warte utrwalenia, i tym co podpowiada nam 
twórczy umysł. Wszystko się zmienia. Świadomość możliwości zmierze-
nia się z materią tak uduchowioną, jak ów siemczyński pałac, każe z dużą 
pokorą poszukiwać takich rozwiązań, dzięki którym to miejsce, stanie się 
ważne, nie tylko dla obecnych właścicieli dóbr, ale i lokalnej społeczności. 
Jest szansa, że pałac zacnej rodziny Andziaków stanie się dobrym zaczy-
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nem w tworzeniu wspólnej wartości. Znakiem identyfikującym odrodzoną 
świetność miejsca, które stanie się dobrem wszystkich.

Jako architekt nieustannie mierzę się nie tylko z potężnym zasobem 
koniecznej wiedzy technicznej, której znajomość jest niezbędna w rzemio-
śle, ale i z filozofią podejścia do samej rzeczy. Mam tu na myśli, choćby 
współczesną funkcję pałacu. Z pewnością, nie będzie to nowy dom miesz-
kalny właścicieli pałacu. A przecież od zarania miał takie przeznaczenie. 
Jakże trudno zbudować racjonalny program użytkowy, dla tak dużej kuba-
tury budynku, którego istniejące powiązania funkcjonalne, ni jak się mają 
do współczesnych oczekiwań i wymogów cywilizacji. Jeszcze trudniej 
dokonywać owych wyborów pamiętając, że wszystko co się ziści, będzie 
kolejnym dziejowym zapisem, tworzącym współczesną historię wyjątko-
wej ziemi. I jeszcze świadomość, że ja, skromny architekt, mam sposobność 
i zaszczyt wycisnąć dla potomnych swoje piętno. Ktoś, kiedyś ten przywi-
lej zapisze w księgach i tak już zostanie. Dlatego tak ważne jest, by zawód 
swój uprawiać z pasją. To znaczy świadomie, poddając się urokowi miejsca 
i czasu, w którym przyszło nam być. Musimy zarazem pamiętać o nowych. 
Ogrom zadań stojących przed budowniczymi, musi dać owoc, z którego 
dumni będą wszyscy. Istotą jest wypracowanie spójnego programu użyt-
kowego, który nie tylko tchnie nowego ducha w to miejsce, ale i potrafi 
oprzeć się tym najprostszym wymaganiom i obowiązkom. W dobie bezna-
miętnych i bezwzględnych prawideł kapitalizmu, „to coś” musi na siebie 
zarobić. Choćby tylko po to, by dalej trwać, opierając się upływowi czasu, 
który swoim działaniem, kolejny raz będzie testował pracę budowniczych. 
Słowem, za wszystkim musi stać racjonalny rachunek ekonomiczny. Dla 
tak małej społeczności, trudno jest wypracować spójny program użytkowy, 
dzięki któremu możliwe będzie pozyskanie realnych środków na bieżące 
utrzymanie odrestaurowanych dóbr.

Na pałac w Siemczynie, należy zatem spojrzeć inaczej. To dobro kul-
tury musi mieć szansę na ocalenie. Bez zbudowania sensownego programu 
o charakterze publiczno-partnerskim, nie widzę szansy na skuteczną od-
nowę tego, jakże magicznego miejsca. Spójny program, szczegółowo 
określający zdolność obiektu do obsługi koniecznych i istotnych funkcji, 
jest podstawą w budowaniu programu ratunkowego dla pałacu.

Moja praca, poparta rzeczowymi przesłankami, wynikającymi z ciężaru 
uprawiania mojej profesji, nie ogranicza się li tylko do poszukiwania możli-
wych kompromisów funkcjonalnych czy formalno-prawnych, związanych 
choćby z faktem wpisu pałacu do rejestru zabytków kultury i dziedzictwa 
narodowego, ale przede wszystkim, badania skutków finansowych podję-
tych kroków, które w sposób naturalny mogą być ograniczeniem samym 
w sobie. Dlatego też poszukiwanie złotego środka musi iść w kierunku 
takiego rozwiązania formalnego, które umożliwi wprowadzenie w jedną 
kubaturę, kilku odrębnych, lecz nie wykluczających się profili użytko-
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Marek Jankowski (ur. 1964-) w Koszalinie. Absolwent  Politechniki 
Szczecińskiej Wydziału Budownictwa i Architektury. Czynny zawodowo ar-
chitekt. Z zamiłowania żeglarz. Pasjonat historii.

wych.  To jest możliwe. Zespołowa praca właściciela obiektu, architekta 
i lokalnego samorządu, zaowocowała powstaniem spójnej koncepcji ar-
chitektonicznej, której program został zatwierdzony przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. To ważne, bo operacji dokonano na obiekcie, nad 
którym służby konserwatorskie trzymają pieczę.

Przywołana powyżej koncepcja, lokuje w pałacu dwa zasadnicze bloki 
funkcjonalne.

Pierwszy o charakterze publiczno-społecznym. W jego obszarze za-
gospodarowano następujące funkcje: Pałac Ślubów z Urzędem Stanu 
Cywilnego miasta Czaplinek, sala balowa z przeznaczeniem na okolicz-
nościowe imprezy o charakterze społecznym i komercyjnym, funkcja 
muzeum ściśle powiązana z dziedzictwem kultury regionu, przestrzeń wy-
stawiennicza dla okolicznościowych wystaw ruchomych.

Drugi blok funkcjonalny został wyodrębniony dla działalności komer-
cyjnej. Lokalizacja hotelu na co najmniej 50 miejsc noclegowych wraz 
z funkcją obsługową, musi dać przypływ gotówki na bieżące utrzymanie 
nie tylko pałacu, ale i otaczającego go, zabytkowego parku. 

Prezentowany projekt dowodzi, że potencjał Pałacu daje możliwości 
połączenia powyższych programów. Trzeba jasno i stanowczo stwierdzić, 
że brak spójnej koncepcji przywrócenia pałacowi należnego mu miejsca 
na mapie Pojezierza Drawskiego, spowoduje dalszą degradację zasobów. 
Siemczyno ma szansę być czymś więcej, niż tylko małą osadą, przycupnię-
tą obok krajowej drogi. Potencjał miejsca, ponownie odkrywanej historii 
i ludzi, musi sprowokować splot pozytywnych zdarzeń, dzięki którym po-
zostawi potomnym „magiczne miejsce”.

Siemczyno ma niepowtarzalną szansę na rewitalizację. Ma zaczyn, 
z którego dobry gospodarz, ulepi coś więcej niż tylko przelotny byt. Patrząc 
okiem „obcego”, może widzę więcej niż ci, co ową społeczność siemczyń-
ską tworzą. Siemczyno to nie tylko urokliwy park, ruiny największego na 
Pomorzu zachodnim pałacu barokowego. Ale też jezioro, od którego, nie 
wiedzieć dlaczego, Siemczyno się odcięło. Zaciszna zatoka, z jakże urokli-
wymi wyspami tworzącymi niepowtarzalny klimat miejsca. I brak choćby 
jednego pomostu, nie mówiąc już o marinie. Wszystko to rozczarowuje. 
Własnemu szczęściu trzeba pomóc. Lokalna społeczność, jeszcze raz musi 
spojrzeć na potencjał swojej ojcowizny. Warto to uczynić. Ja takiego poten-
cjału mogę tylko pozazdrościć.

arch. Marek Jankowski
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Robert A. Dyduła 

Siemczyno zagościło w moim życiu 
przypadkiem, ale…

… nadało mu nietuzinkowy blask świeżości  
i ponadprzeciętności czegoś niezwykłego  

i niezapomnianego! 
(część 1) 

Pamiętam to jak dzisiaj, był czerwiec 2006 
roku… Razem z córką i znajomymi wybraliśmy 
się do Siemczyna. Nigdy wcześniej nie miałem 
okazji odwiedzić tej miejscowości, choć nad je-
ziorem Drawsko i w Czaplinku bywałem już 
w latach 80-tych i lubiłem te miejsca, tak urokli-
we, pełne niezapomnianej i dziewiczej przyrody. 
Dzień był upalny i słoneczny. Jechaliśmy mikro-

busem, który nie mając okien przyczynił się do tego, że gdy dotarliśmy do 
celu i wysiedliśmy z niego, nasze czoła, twarze i całe ciała oblane były potem 
i choć na zewnątrz było gorąco, dla nas był to powiew świeżego i jakże zba-
wiennego powietrza. 

Odetchnąwszy nieco rozejrzałem się dookoła. Zatrzymaliśmy się na ol-
brzymim dziedzińcu. Przed nami jawił się widok ogromnego pałacu. Jakże 
byłem zdumiony jego ogromem i majestatem. Moja córka, choć niewiele 
mówiła, to patrzyła rozszerzonymi oczami na ten monumentalny budynek. 
Za plecami mieliśmy nie mniej imponujące, ceglane budynki folwarku. Na 
dziedzińcu przy drewnianych stołach z drewnianymi ławami obok, zgro-
madziła się już całkiem pokaźna liczba osób. Przed jednym z folwarcznych 
budynków, na ziemi, znajdowała się prosta i w swej surowości urokliwa, 
drewniana scena. Nie była wysoka, lecz taka by każdy kto zechce mógł na 
nią wejść i poddać się rytmom barokowej, i nie tylko, muzyki.

Jak się okazało na scenie tej młodzież, w strojach z epoki baroku – czyli 
czasu wybudowania pałacu – prezentowała dworskie tańce i było w tym coś 
tak niesamowitego, że utkwiło to we mnie do dziś. Z jednej strony mała wio-
ska, z drugiej monumentalne budynki skupione wokół dziedzińca, na którym 
prezentowano dorobek kultury i sztuki tamtych, XVIII-wiecznych, czasów.

Dla mojej córki i dla mnie najmniej istotnym było jedzenie, czy picie, 
którego na gościnnym, pałacowym dziedzińcu nie brakowało. Mieliśmy 
jeden cel, którym żyliśmy od momentu kiedy wyjechaliśmy z domu: zwie-
dzić tajemniczy, przeogromny i opuszczony, przez co tak niesamowity, 
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pałac. Jeszcze dzisiaj, po blisko 7 latach, wspominam pierwsze wrażenie, 
jakie wywarł na mnie ten budynek, który nie jest zwykłym pałacem. Ten 
pałac ma serce i duszę, które poczuje każdy, kto zechce otworzyć szero-
ko swoje oczy, ale co najważniejsze swój umysł. Poczuje to każdy, kto 
odda kawałek swego jestestwa utożsamiając się z tym obiektem. Poczuje 
to w końcu każdy, kto zechce patrzeć nań nie tylko oczami, lecz i sercem, 
czując jego blask i chwałę minioną. Nie wiedziałem wtedy, że ta miniona 
świetność może przerodzić się w niesamowitą i jeszcze bardziej urokliwą 
przyszłość tego pałacu.

Po pałacu oprowadzał nas jeden z właścicieli, z którymi od kilku lat 
współpracowałem, choć zgoła w zupełnie odrębnej, nie tak romantycznej 
dziedzinie. Nasz przewodnik, pełen zaangażowania i wiedzy prowadził nas 
korytarzami, schodami –  tymi szerokimi - dla szlachty i tymi wąskimi, krę-
tymi - dla służby. Oprowadzał i opowiadał o komnatach, ocalałych sprzętach 
i legendach związanych z tym miejscem. Mieliśmy okazję poznać także 
trochę historii, zarówno tej starszej, jak i najnowszej, powojennej, a ściśle 
związanej z tym pałacem i przyległymi mu zabudowaniami. 

To była pierwsza i dotąd niezapomniana przygoda z barokowym pała-
cem w Siemczynie, wybudowanym przez protoplastę rodu von der Goltz, 
jako dowód ich majętności i świetności, którą niewątpliwie prezentują mury, 
komnaty, piwnice, strych oraz całe otoczenie, aż po dziś dzień. Pamiętajmy, 
że od momentu ukończenia budowy pałacu minęło już niemalże 287 lat. Pa-
łac  jak stał, tak stoi choć jego dzieje w minionych stuleciach bywały różne.

Aż do dzisiaj, przez te wszystkie lata, moja przygoda z pałacem, przy-
ległym do niego parkiem oraz otaczającymi go zabudowaniami, kiedyś 
folwarcznymi, dzisiaj już luksusowymi obiektami hotelowo-restauracyjno-
konferencyjno-koncertowymi, nie zakończyła się, lecz wręcz przeciwnie 
– nabrała rumieńców i rozwija się… Może odrobinę o tych minionych latach 
w skrócie, aby nie zanudzać szanownego czytelnika…

Zanim pierwszy raz miałem przyjemność znaleźć się w tym miejscu 
otrzymywałem dużo zdjęć Siemczyna, pałacu i zabudowań mu towarzy-
szących. Były to zdjęcia dostarczane mi przez właścicieli, odwiedzających 
i tych, którzy na stałe związani są z tą miejscowością. Utworzyłem szereg 
katalogów pokazujących to co było, co jest i co się dzieje na bieżąco. Wiele, 
tak niezbędnych, ale i bardzo praco-, energo- i finanso-chłonnych działań ze 
strony właścicieli: państwa Andziaków. Prace te są wykonywane nie tylko 
dla radości odtwarzania przeszłości, czy codziennego bytu, ale dla stworze-
nia czegoś niepowtarzalnego. Czegoś co stanie się kolebką nowego jestestwa 
i tożsamości z tym, niezapomnianym, miejscem. W końcu czegoś co otworzy 
umysły mieszkańców, gości, zwiedzających i pozostanie naprawdę wpisane 
jako dobro kultury, nie tylko numer rejestru zabytków, tak martwy w swoim 
brzmieniu, że jeśli nie połączyć go z żywymi uczestnikami wydarzeń i im-
prez organizowanych w obiektach, to pozostałby kilkucyfrowym zapisem 
w martwych aktach.
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Przez te ostatnie lata zdarzyło się wiele. Może to dostrzec każdy, kto miał 
przyjemność zamierzoną lub przypadkową być w Siemczynie. 

Z wielką dumą, choć zasługi mojej nie ma w tym żadnej, patrzę, jak 
budynki folwarczne stały się reprezentacyjnymi obiektami Siemczyna. 
W powstałej, przypałacowej, bazie hotelowej wzbogaconej o sale wypo-
czynku, konferencyjne, czy koncertowe miejsce znajdzie każdy. Zarówno ten 
uwielbiający naturę, której tutaj dookoła dostatek, jak i ten bardziej wybred-
ny, który oczekując luksusu nie pogardzi świetnym, domowym jedzeniem 
restauracji, podawanym w swojski i jakże miły sposób. 

Jednak ci, którzy pragną czegoś więcej dla duszy i umysłu zaspokoją 
swoje potrzeby przekraczając magiczny próg pałacowych wrót. Wchodząc 
do wnętrza pałacu, stajemy w innym świecie… tylko ten, który przeczyta rys 
historyczny Siemczyna, opracowany przez miłośników tego miejsca, czyli 
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, będzie wiedział gdzie zago-
ścił. Pozna tajemnice tego, tak romantycznego miejsca – czego tak bardzo 
brakuje współcześnie żyjącym ludziom.

To właśnie tutaj można poznać legendy związane z historią pałacu 
– cierpienie, ból, miłość i wierność. Tutaj, jak powiadają to wszystko mia-
ło miejsce. To tutaj można zobaczyć zamurowany tajemniczy tunel, który 
prowadził do niewiarygodnej miłości dwojga młodych. Nie będę zdradzał 
szczegółów, gdyż nie ma to sensu na papierze. Po prostu trzeba być na miej-
scu w Siemczynie, w pałacu. Posłuchać opowieści przewodnika po pałacu, 
którym sam miałem przyjemność być kilka razy, zobaczyć miejsca związane 
z legendą. Jednak legenda to tylko część prawdy. Ci, którzy mogli spać w pa-
łacu, a wciąż mieszkają w Siemczynie, mieli znacznie bardziej namacalne 
doświadczenia z tym niesamowitym i niewytłumaczalnym, ale opowieści 
o tych zdarzeniach pozostawiam im… 

Siemczyno to historia sama w sobie. Nieliczni tylko wiedzą, a ci którzy to 
zauważyli, nie kojarzą tej miejscowości z tym, co historycznie udokumento-
wane. Może to rozliczne zmiany nazwy tej małej miejscowości mają wpływ 
na to, że nie utożsamiamy tego miejsca z faktem najazdu Szwedów na Pol-
skę w XVII w. Przecież obecne Siemczyno nie jest kojarzone z powojennym 
Henrykowem, czy przedwojennym Heinrichsdorf, a właśnie o takiej miej-
scowości, jako rozpoczęciu „potopu szwedzkiego” wspominają historyczne 
kroniki, a także powieść Henryka Sienkiewicza „Potop”. Zatem jest tutaj, 
poza pałacem, wspaniałe źródło historyczno-społeczne, które może inspiro-
wać, tak jak inspirowało naszego noblistę. Tutaj rozpoczął się wyniszczający 
podbój Rzeczpospolitej przez Szwedów i tutaj miał tego boju koniec, kiedy 
wyczerpani Szwedzi uciekali przed wyzwalającym naszą ojczyznę Stefanem 
Czarnieckim. Ktokolwiek będzie w Siemczynie i prześledzi wydany przez 
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie (po wieloletnim przygoto-
wywaniu materiałów historyczno-dziejowych) przewodnik po Siemczynie 
będzie mógł znaleźć się oko w oko z tymi miejscami, które tworzyły nie 
tylko lokalną, ale i narodową historię.
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Robert A. Dyduła (ur. 1968-) w Kołobrzegu. Ukończył Liceum Ekono-
miczne w Kołobrzegu, studiował w Podkowie Leśnej teologię i języki martwe 
(grecki, hebrajski, łacinę). Po powrocie z Australii studiował język angielski 
w Kolegium Języków Obcych w Słupsku, gdzie równocześnie uczył w Police-
alnym Studium Informatycznym, Liceum Technicznym i Zaocznym Studium 
Zawodowym. Od 1998 r. mieszka w Kołobrzegu gdzie do 2002 r. uczył 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Od roku 2002 współpracu-
je z rodziną Andziaków, obecnymi właścicielami majątku w Siemczynie, które 
od 2006 r. wspiera jako pasjonat i wielbiciel tak niepowtarzalnego miejsca.

Ja ze swojej strony, jako pasjonat tego miejsca i faktów, które tu się wy-
darzyły – z roku na rok coraz bardziej licznych i znamienitych, mogę tylko 
powiedzieć: przyjedź, przeczytaj, pospaceruj szlakami, popatrz na budynki, 
przejdź się pałacowymi korytarzami, schodami i komnatami, przeanalizuj to, 
co było, co jest i co będzie. Postrzegaj umysłem otwartym i chłonnym, jak 
ktoś, kto nie wiedział, nie widział i poznaje…

Doznania zanotuj w notesie, na zdjęciach, we wspomnieniach i nie zapo-
mnij podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. To właśnie my tworzymy 
historię dzisiaj. 

Dla mnie historia i piękno tego miejsca zaczęło się w gorącym, czerwco-
wym dniu w 2006 r., kiedy to po raz trzeci obchodzono Dni Henrykowskie 
organizowane rokrocznie z coraz większym rozmachem. 

Dlatego warto zajrzeć do Siemczyna i zagościć w progach historii, no-
stalgii i przyrody, a przy okazji zaznać odrobiny luksusu, jaki gwarantują 
obiekty – uratowane od zapomnienia.

Jeśli przyjedziesz tutaj raz, to zawsze będziesz powracał i jeśli nie fizycz-
nie to myślami i wspomnieniami. Ja natomiast czuję się w Siemczynie jak 
w domu i to nie tylko ze względu na piękno i niepowtarzalność tego miejsca, 
ale dzięki jego przesympatycznym gospodarzom, którzy oddali swe serca, 
aby zagościło tu ciepło i  duch dawnych legend. 

Jeśli tylko będę mógł, opiszę wiele przygód i wydarzeń, których byłem 
świadkiem i uczestnikiem w pałacu i jego otoczeniu.

Robert A. Dyduła
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Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero z nim. 
Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba, 
i wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna. 

Jan Parandowski

Wiesław Krzywicki

Poezja to coś więcej niż wiersze,  
to dusza przelana na papier

Kilka lat temu, mając na karku już ponad siedem krzyżyków, 
odkryłem poezję. Owszem w szkole czytałem wiersze Mickiewicza, Sło-
wackiego, Lermontowa i nie pamiętam już, jakich poetów. Uczyłem się 
ich na pamięć, a niektóre z nich dotąd pamiętam. Jednak nie czułem ich 
piękna, lecz niechęć, bo z trudem je zapamiętywałem.  Ocalały z okrutnej 
wojny, nie czułem głodu piękna, lecz głód chleba i ciekawość świata. Po-
chłaniałem książki, szczególnie przygodowe, podróżnicze, a gdy byłem 
starszy także historyczne. Potem studia, praca, fotografika, żeglarstwo. 
I tak jakoś bez poezji biegło to życie. Czasem tylko olśnił jakiś przypad-
kowo przeczytany wiersz.

W spuściźnie po bliskim mi człowieku zostało kilka zbiorów wierszy 
pisanych przez niego w niewoli i potem, w starszym wieku. Odczuwałem 
potrzebę, aby coś z nimi zrobić, a z czasem także ciekawość, co w nich jest. 
Kiedyś sięgnąłem po zbiorek p.t. „Pieśń ziemi rodzinnej”. Przypadkowo 
otworzył się on na stronie z wierszem „Ułomek polskiego chleba” napisa-
nym w Oflagu II D Gross Born w Wielką Sobotę 1944 r. Kończyłem go 
czytać ze łzami w oczach1. Jan Wiktor powiedział: „Poezja jest skrzypkiem 
- dobywa ze skrzypiec dźwięki, które są duszą czytelnika”. Ten wiersz okazał 
się skrzypkiem grającym na strunach mej duszy. Czytałem potem inne jego 
wiersze i dopiero teraz poznawałem ich autora, człowieka, którego szano-
wałem i lubiłem, lecz nie znałem. Czytając jego wiersze widziałem oczami 
wyobraźni piękno jego ziemi rodzinnej i dzielnych ludzi, którzy ją zamiesz-
kiwali. I zacząłem sięgać po  wiersze innych poetów i zacząłem dostrzegać 
piękno poezji. I przestałem stronić od poezji. Okazało się, że  nigdy nie jest 
za późno, by zaspokoić głód piękna! 

Wielu mieszkańców naszej pięknej Ziemi Drawskiej pisze lub kie-
dyś pisało wiersze, ukazując w nich swą duszę. Przedstawiam tu kilka 
wierszy: 

- Oli Turowskiej, która jako uczennica szkoły napisała wiersz „Pałac 
w Siemczynie”.

1  opublikowałem go w „Kurierze Czaplineckim” nr 31 w 2009 r.



94 Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie Tom 1

- Ireny Gałązkiewicz (1934) poetki z Drawska Pomorskiego, autorki  
zbiorku poezji „Zauroczenia i zamroczenia” z którego pochodzi wiersz 
„Taki świat”. 

- Wandy Połetek (1925-) wieloletniej mieszkanki Siemczyna reflek-
syjny wiersz  „A jednak mi szkoda”.

 - Elżbiety Nowik urodzonej w Czaplinku, wieloletniej mieszkanki 
Czaplinka wiersz „Wspomnienie”.

- Heleny Mirowicz (1907-1982) zasłużonej czaplineckiej nauczyciel-
ki wiersz „Gdzie jest  to miejsce”.

- Janiny Stępińskiej (1902-1969) zasłużonej nauczycielki z Czaplin-
ka wiersz „Czaplinecka ballada”

Zachęcam naszych poetów do prezentacji swej twórczości na łamach 
kolejnych „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”.
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PAŁAC W SIEMCZYNIE

Znam miejsce, gdzie stanął czas,
Gdzie wciąż jeszcze damy w powłóczystych sukniach
Przechadzają się grabowa aleją,
Gdzie wieczorami w blasku lampionów i księżyca
Widać tłum
I słychać gwar rozbawionych ludzkich głosów.
Tutaj uciekam od teraźniejszości.
Staję na palcach
I zaglądam przez okno do wielkiej,
Jaskrawo oświetlonej Sali.
Gra muzyka,
Sto par wiruje w tańcu,
Jest cudnie, więc…
Otwieram oczy.
Obdarte ściany. Kawałek marmuru
Odpadł od rzeźbionego kominka.
Wrócę tu jutro.
Ktoś z nich zaprosi mnie do środka
I zatańczę jak oni.
Tu, gdzie stanął czas.
Tu, gdzie najlepiej się marzy.

Ola Turowska
WSPOMNIENIE

Witaj wspomnienie,
radości moja i natchnienie.
Witaj ozdobo mego życia,
serca delikatnego bicia.
Witaj jutrzenko swobody,
w pasażach muzyk urody.
Witaj, bo witać chcę wszędzie,
to, co już było, i to, co będzie.

Kwitnie w myślach, w marzeniach,
kwiat uroczego wspomnienia.
Buduję świątynię dumania,
uczę się sztuki kochania.
Wspominać trzeba i warto,
bo bez wspomnień tak martwo !

Elżbieta Nowik

TAKI ŚWIAT

Nie śpiewaj bzdurnych pieśni
artysto od siódmych boleści
że świat jest okrutny
bezduszny
podły i zły
bo taki świat jest
jaki tworzymy my
a więc i ty!...

Irena Gałązkiewicz
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A JEDNAK MI  SZKODA…

Nie ma co żałować minionego lata
Nie byłej miłości, ani końca świata
Nie ma co żałować złocistej jesieni
Kiedy już wiadomo, że w zimę się zmieni.

Nie ma co żałować nierealnych marzeń
O wielkiej miłości, czy niezwykłych zdarzeń
Nie ma co żałować tych co nas kochali
Oni to przeżyli, a myśmy przespali.

Nie ma co żałować życia co ucieka
Gdy wszystko już było, na nic się nie czeka
Nie ma co żałować, choć nam bardzo skoda
Co było minęło, jak dziewcząt uroda.

A jednak mi szkoda mych młodzieńczych lat
Gdy tańczono i śpiewano i piękny był świat
Kolorowy, cudny jak tęczowy szlak
Hej młodości, hej młodości, jak mi dziś Cię brak.

Wanda Połetek 

GDZIE JEST TO MIEJSCE ?

Jest miejsce takie na naszej polskiej ziemi,
gdzie jeziora przejrzyste,
gdzie las przegląda się w jeziora toni
i nie skażone powietrze, przeczyste!

Jest takie miejsce, do którego wracam
chociaż miasteczka tam małe,
ale urocze, w prostocie swej piękne,
pełne pól, lasów, kwietnych sadów woni.

W tym miejscu miłym latem brzęczą pszczoły
nektarem kwiatów sycone.
Jasny, słoneczny dzień tam wesoły
więc oczy zwracam w tę stronę.

Helena Mirowicz
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CZAPLINECKA BALLADA

Gdzieś tam, na „dzikim zachodzie”
Miasteczko stare jak wrak
Trampów przyjęło pod skrzydła,
Jak własne pisklęta ptak.

A ptak ten - to czapla siwa
Co gniazdo w herbie swym ma
Miasteczko zaś to Czaplinek
Wszak każdy dobrze go zna.

Czas tu zatrzymał się w miejscu
- a może od Piasta już tak
Bo to, weteran Czaplinek
Na mapie maleńki znak.

Zimą ci nuda dokucza
Drętwo i gnuśno tu tak,
Lecz latem.... Miły mój Boże
Na wodny wyruszaj szlak.

Kiedy wiatr zagra ci w uszach
A górą zanuci ptak,
Serce się słońcem otworzy
I czegóż ci więcej brak!

Zabierz więc trampki i plecak,
I wędkę i łódkę też
I przemierz wodnym szlakiem
Jeziora toń, wzdłuż i wszerz.

Słońce się toczy po falach
Po wantach trzcin zefir gra
Do serca wpływa tęsknota.
Zamilkła piosenka ma.

O wodo, wodo głęboka
Wodo zielona jak liść
Jak oczy mojej dziewczyny
Do której jutro mam iść.

Weźmiemy namiot, kochanie,
Gitarę zabierzemy też.
Młodość radość i uśmiech
Wszystko do łódki wnieś.

Siądziemy w kajak dziewuszko,
Niech żagiel niesie nas w dal.
Ale wrócimy. Pamiętaj!
Czaplinka było by żal.

Janina Stępińska
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W następnym numerze

 ● Zdzisław Andziak, Sprawozdanie z działalności Henrykowskiego Sto-
warzyszenia w Siemczynie za rok 2012
 ● M. Iwanicka, Adoracja Ukrzyżowanego Chrystusa przez Henninga 
Berndta von der Goltz. Okoliczności powstania, technika wykonania 
oraz zagadnienia konserwacji i restauracji obrazu
 ● Dr Maciej Płotkowiak, Więźby dachowe wybranych przykładów baro-
kowej architektury rezydencjonalnej z Pomorza Zachodniego
 ● Zbigniew Januszaniec, Co o Goltzach napisali urzędnicy lustrujący sta-
rostwo drahimskie w XVI i w XVII stuleciu?
 ●  Kamil Połeć, Powojenne losy pałacu w Siemczynie
 ● Ryszard Mrówka, Domeny Goltzów
 ● Dr S. Nowak, Analiza wyników badań jakości postawy dzieci ze szkól 
podstawowych i przedszkoli w Czaplinku i Broczynie
 ● Robert A. Dyduła, Siemczyno zagościło w moim życiu przypadkiem, 
ale... (część 2)
 ● Henryk Leszczyński, Moje wspomnienia z pracy

Marian Romaniuk

Recenzja książki  
Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku 

Niniejsza publikacja jest poszerzoną 
prezentacją dziejów I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku. 
To nie tylko rys historyczny, ale także wykaz 
absolwentów i nauczycieli. Niezwykle cenne 
są wspomnienia uczniów i pedagogów, pu-
blikowane wcześniej w prasie lokalnej, 
teraz prezentowane w całości. Również po raz 
pierwszy zamieszczono spisy pracowników ad-
ministracji, obsługi i służby zdrowia.

Nasze Liceum zmienia się wraz z du-
chem czasu. Kolejni dyrektorzy, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice są autorami sukcesów Księżnej. Patrzymy dumnie 
w przyszłość, wszak nie zapominając o bogatej historii i tradycji.
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Ilustracje do tekstu „Tu działa się historia”

Frontowa ściana siemczyńskiego pałacu 
z wejściem głównym. Zamknięte drzwi wy-
glądają bardzo tajemniczo

Są dni, w których pałac się ożywia. Z otwar-
tych drzwi wyłaniają się wówczas postaci 
w historycznych strojach. Duch historii daje 
znać o sobie. (Dni Henrykowskie, lipiec 
2012)

Ozdobne naszyjniki z epoki brązu wy-
dobyte przypadkowo z ziemi w pobliżu 
Siemczyna, niedaleko jeziora Drawsko 
(Otto Kunkel, „Urgeschichtliches aus dem 
Land Fraheim”, Unser Pommerland”, Son-
derheft Tempelburg/Draheim, Stettin 1932, 
zeszyt 5)

Fragment mapy starostwa drahimskiego z 1711 roku („Generalkarte der Starostei Draheim nach 
Peter d´Arrest“) Źródło: Christoph Motsch; „Grenzgesellschaft und frühmoderner Staat. Die 
Starostei Draheim zwischen Hinterpommern, der Neumark und Großpolen (1575-1805)“; Göt-
tingen, 2001 r). Mapa obrazuje przebieg tutejszych granic po przejęciu starostwa drahimskiego 
przez Brandenburgię. Taki kształt granic utrzymał się do I rozbioru Polski. Wieś Heirichsdorf  
leży na obszarze oznaczonym na mapie jako „Polnisches Territorium”
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Ziemia Czaplinecka. Próba rekonstrukcji XIII-wiecznych granic komandorii tempelbur-
skiej, a także późniejszych granic domeny drahimskiej oraz posiadłości Goltzów na tle 
administracyjnych granic z lat 30.XX w. (Helmut Lüpke, „Das Land Tembelburg. Eine histo-
riach-geographische Untersuchung”, „Baltische Studien 1933, nr 35. Wieś Heinrichsdorf leży 
w sąsiedztwie zachodniej granicy obszaru badanego przez autora mapy

Herb rodziny von BredowPałac w Heirichsdorf – początek XX w.

Ilustracje do tekstu „Historia rodziny von Bredow”.

Młoda para: Mascha i Hartwig von Bredow (1904)
Junges Brautpaar: Mascha und Hartwig (1904)

Pisarz Theodor Fontane

Stara Henrykowska Księga Gości. 
 Altes Heinrichsdorfer Gästebuch



101Ilustracje

Kościół w Siemczynie

Od lewej: Heinz, Hasso, Siegward, Hartwig jr., Wilfried, Wichard, Christoph
Von links: Heinz, Hasso, Siegward, Hartwig (jun.), Wilfried, Wichard, Christoph

Połów ryb na jeziorze Wilczkowo

Wjazd do majątku von Bredow w Siemczynie
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Zabudowania gospodarcze

Zwożenie plonów

Hartwig baron von Bredow 
(zmarł 26.04.1927 r.)
Hartwig Freiherr von Bredow
(gestorben 26.4.1927)

Pałac zaprzyjaźnionej rodziny von Knebel-Döbe-
ritz w Bobrowie
Nachbargut: Schloss Dietersdorf
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Pałac w latach trzydziestych XX wieku

Dzieci przed pałacem

Spotkanie rodzinne w zachodnich Niemczech w latach czterdziestych. Tylko pięciu 
braci przeżyło wojnę. Od lewej: Hartwig jr., Wichard (ojciec Mathiasa), Heinz, Mascha, 
Hasso i Christoph
Wiedersehen in Westdeutschland Ende der 40er Jahre. Nur fünf der sieben Brüder haben 
den Krieg überlebt. Von links: Hartwig (jun.), Wichard (Vater von Mathias), Heinz, 
Mascha, Hasso und Christoph)

Hans i Aenny Dahlke (1935)
Hans und Aenny Dahlke (1935)
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Mathias z rodzicami Wichardem i Ingrid nad jeziorem Drawsko (1985)
Mathias mit Eltern Wichard und Ingrid am Drawsko-See (1985)

Pałac w Siemczynie w lipcu 2010 r.
Schloss Heinrichsdorf im Juli 2010

Hartwig jr. na Sumatrze
Hartwig (jun.) in Sumatra

Zima 1945. Podczas ucieczki przez zbliżającym się frontem
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Pałac od południa ze stawem na pierwszym planie

Elewacja frontowa pałacu po rewitalizacji

Ilustracje do tekstu „Magiczne miejsce Siemczyno”

Ilustracje do tekstu „Tajemnice codzienności, a historia”

Kompleks folwarczny z wieżą od strony podwórza
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W ścianie wieży od strony ulicy, nad trzema oknami, znajdują się zworniki z wyrytymi 
datami: na pierwszym 1900; na drugim 1800; na trzecim MDLXXXVI

Ilustracje do tekstu „Siemczyno zagościło w moim życiu” 
(część 1)

Liczna widownia Młodzież prezentuje dworskie tańce
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„Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” to pierwsza prywat-
na publikacja na naszym zachodniopomorskim terenie związana 
z zamkiem - bardzo szczególnym miejscem; dawniej tętniące 
życiem rodzinnym i kulturalnym ówczesnych jego mieszkań-
ców, obecnie w miarę naszych możliwości restaurowanym i tym 
samym przywracanym do dawnej świetności.

Książka ta jest odpowiedzią Henrykowskiego Stowarzyszenia 
na zapotrzebowanie społeczne zarówno okolicznych mieszkańców 
jak i przybywających do Siemczyna znakomitych gości, zarówno 
polskich jak i zagranicznych. Oni to w wielu rozmowach podkreślali 
zasadność wydawnictwa, opisującego nie tylko ważniejsze wyda-
rzenia, zjazdy i konferencje, ale też i przybliżającego społeczności 
lokalnej historię regionu, jego piękną kulturę materialną i ducho-
wą, ukazującego także atrakcyjne turystycznie miejsca, nie znane 
szerszej publiczności. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego, które-
go pracom mam zaszczyt przewodniczyć będzie więc wydawanie 
cyklu książek popularnonaukowych przeznaczonych zarówno dla 
profesjonalistów jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, miłośni-
ków historii i tej lokalnej szczecinecko-siemczyńsko-czaplineckiej, 
i tej polskiej, którą warto i należy ocalić od zapomnienia. 

Zachęcamy zatem do lektury i współpracy przy tworzeniu ko-
lejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko Henrykowskich...

 
Bogdan Andziak 

Redaktor naczelny
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