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Wstęp

Szanowni Czytelnicy!

Po kilkuletniej przerwie przygotowaliśmy kolejny tom Zachodniopomorskich 
Wiadomości Konserwatorskich. Wydawnictwo obejmuje działania konserwatorskie 
podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017. 
Staraliśmy się przedstawić Państwu różnorodne działania: prace konserwatorskie, 
prace badawcze, a także działania związane z nadzorem konserwatorskim.

Proponujemy Państwu zapoznanie się z  opracowaniem pana Macieja 
Słomińskiego, który omówił historię i konserwację jedynego, zachowanego na 
terenie Polski drewnianego, polichromowanego, pozornego sklepienia kościoła pw. 
Narodzenia NMP w miejscowości Brzesko, gm. Pyrzyce, pochodzącego z 1697 roku.

W omawianym okresie podjęto także ratowanie XVIII-wiecznego, ryglowego 
dworu w miejscowości Niepołcko w gm. Barlinek. Trudna i ciekawa zarazem ze 
względu na przyjęte rozwiązania techniczne – praca opisana została przez pana 
Tomasza Cykalewicza, jednego z  uczestników tego przedsięwzięcia, członka 
Stowarzyszenia „Młyn Papiernia” z Barlinka. Obecnie dwór, choć wymaga wielu 
zabiegów konserwatorskich, został uratowany i  zachował swoją autentyczną 
substancję.

Prosimy zwrócić uwagę na tekst pani Janiny Kochanowskiej, która omówiła 
zasób, stan zachowania oraz problematykę konserwatorką nowożytnych witraży 
sakralnych – „kruche dziedzictwo”.

Równie interesujący jest temat niezwykłego i jedynego w naszym regionie, 
barokowego założenia parkowo-pałacowego w Mirosławcu, poddanego w ostatnich 
latach badaniom archeologiczno-architektonicznym. Na bazie średniowiecznego 
zamku otoczonego fosą powstało w  XVIII wieku założenie, które pozostaje 
dalej zagadką do odkrycia i wymaga dalszych prac badawczych. Zagadnienie to 
przedstawiły panie Małgorzata Haas-Nogal i Kazimiera Kalita-Skwirzynska. 

Prowadzone w województwie różnorodne inwestycje w obrębie zabytków, 
spowodowały konieczność prowadzenia nadzorów archeologicznych, które częściowo 
przerodziły się w badania archeologiczno-architektoniczne. Omawiają te badania 
kolejno: pan Marek Dworaczyk przedstawiając wyniki badań archeologicznych 
z terenu Starego Miasta Gryfina, panie Tatiana Balcerzak i Anna Uciechowska-Gawron 
zapoznają nas z ciekawymi wynikami badań prowadzonych w trakcie realizacji 
remontu zabytkowej ulicy Kuśnierskiej na Starym Mieście w Szczecinie; równie 
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interesujące są wyniki badań prowadzonych przez państwa Tatianę Balcerzak 
i Marcina Peterlejtnera na terenie wzgórza zamkowego w Resku.

Z pewnością dużym problemem zachodniopomorskiej służby ochrony zabytków 
są zachowane rezydencje zachodniopomorskie. Pani Ewa Kulesza-Szerniewicz, 
na przykładzie powiatu stargardzkiego, omawia stan zachowania tychże rezydencji.

W okresie obejmującym prezentowany tom Wiadomości, bardzo istotnym 
jest tekst pani Anny Musiał-Gąsiorowskiej, która omówiła działania egzekucyjne 
prowadzone przez konserwatora na przykładzie przeprowadzonego remontu 
zastępczego zabytkowej, późnośredniowiecznej ruiny zamku w miejscowości Dobra 
w powiecie łobeskim. 

Od lat pracujemy nad porządkowaniem rejestru zabytków nieruchomych. 
Problem ten przedstawiła pani Agnieszka Rychlicka-Karazej. 

Tom Wiadomości, który Państwu prezentujemy, zawiera również 
komunikaty przygotowane głównie przez pracowników naszego urzędu. I tak pani 
Anna  Musiał-Gąsiorowska zaprezentowała prace remontowo-konserwatorskie 
murów obronnych w Pyrzycach, które były zagrożone całkowitą utratą stabilności, 
a w konsekwencji – zawaleniem na długości ponad 100 metrów.

Ciekawe przedsięwzięcie przedstawili państwo Paulina Kubacka 
i Grzegorz Kurka związane z ratowaniem wyrzuconego przez Bałtyk XIX-wiecznego, 
drewnianego żaglowca, którego zakonserwowane elementy kadłuba zdobią już 
nabrzeże w Kamieniu Pomorskim, nad Zalewem Kamieńskim.

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła 
sprawozdanie z działalności urzędu za lata 2014–2017, prezentując podejmowane 
inicjatywy badawcze i eksperckie dotyczące zabytków w województwie. Całość 
dopełniają zestawienia  obrazujące ilości i wysokości dotacji na zabytki pochodzących 
z budżetów Wojewody, przygotowane przez panią Aleksandrę Hamberg-Federowicz.

Tom ten zamyka omówienie przez pana Mirosława Opęchowskiego publikacji 
konserwatorskich i pokrewnych z lat 2014–2017.

Mam nadzieję, że zaproponowane poszczególne tematy poświecone dziedzictwu 
kulturowemu naszego województwa przybliżą Państwu problemy konserwatorskie 
naszego regionu. 

Wraz z Kolegium Redakcyjnym, życzę Państwu ciekawej i zajmującej lektury.

Ewa Stanecka
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Małgorzata Haas-Nogal 
Architekt krajobrazu
Kazimiera Kalita-Skwirzyńska
Konserwator – zabytkoznawca

Pałac i ogród w Mirosławcu

Wstęp
W południowo-wschodniej części Starego Miasta w Mirosławcu, na niewielkiej 
wyspie otoczonej kanałem wodnym, znajdują się relikty średniowiecznego zamku 
i barokowego pałacu odkrywane i badane przez archeologów przez ostatnie cztery 
lata1. Po wschodniej stronie wyspy rozciąga się teren dawnego ogrodu (obecnie 
łąki) i park leśny o promienistym układzie ścieżek i kanałów wodnych. W obrębie 
parku, na osi głównej ścieżki prowadzącej od pałacu w głąb lasu, znajduje się ruina 
grobowca ostatniego właściciela pałacu z rodu von Blankenburg. 

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie prezentacja nowożytnego założenia 
pałacowo ogrodowego jako unikalnego na Pomorzu przykładu „pałacu na wodzie” 
zaprojektowanego w oparciu o znane w Holandii i północnych Niemczech realizacje 
magnackich siedzib doby baroku.

W  literaturze temat założenia pałacowego pozostaje na etapie dobrego 
historycznego rozpoznania dziejów ogólnych potwierdzanych wynikami badań 
archeologiczno-architektonicznych. Podstawowym źródłem wiedzy o budowie pałacu 
jest praca Alfreda Urlicha2. Autorzy późniejszych opracowań, jak Ernest Berg, czy 
autorzy sprawozdań archeologicznych pisali o pałacu w oparciu o pracę Urlicha3. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza architektury pałacu przeprowadzona 
na podstawie ikonografii oraz rozpoznanie założenia ogrodowo-parkowego, który 
to temat badały autorki niniejszego artykułu w 2014 roku4.

1  Prace prowadzone sezonowo przez studentów Instytutu Historii Sztuki i  Kultury Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem dr. Sławomira Dryji. 
2  A. Urlich. Schloss Friedland und das Geschlecht von Blankenburg zawarta [w:] „Zeitschrift des 
historischen Vereins fur der Regierungsbezirk Marienweder”, z. 2. 1877, s. 1–13. 
3  E. Berg, Geschichte der Stadt Markisch Friedland,. Markisch Friedland 1910; P.Bartosik, Na zamku 
w Markisch Friedland [w:] Szkice do dziejów Ziemi Wałeckiej od czasów najdawniejszych do 1945 roku. 
Wałcz 2010; S. Dryja, D. Osiński, S. Sławiński. Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych 
zamku w Mirosławcu. Badania prowadzono od 1–14 lipca 2013 r. Kraków 2013 r., mps w zbiorach 
WUOZ w Szczecinie.
4 M. Haas-Nogal, K. Kalita-Skwirzyńska, Wartości zabytkowe oraz weryfikacja i  określenie granic 
barokowego parku w Mirosławcu pow. Wałecki. Szczecin 2014 r., mps WUOZ w Szczecinie.
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Położenie
Zespół pałacowy i cmentarz rodowy rodu von Blankenburg znajdują się na 
wschodnim krańcu i środkowej osi ulicy Zamkowej. Od zabudowy miejskiej teren 
założenia oddziela ulica Krótka, z trzech pozostałych stron znajdują się nieużytki, 
ciągnące się po stronie wschodniej do linii lasu olchowego. Relikty pałacu znajdują 
się na wyspie o kształcie prostokąta, otoczonej ze wszystkich stron szerokim kanałem 
o wyrównanych brzegach. Na zewnętrznych brzegach kanału rośnie kilka ponad 
stuletnich kasztanowców. Kanał zasilany jest wodą wąskiego strumienia Korytnicy 
płynącej z południa na północ. Dojście do wyspy prowadzi przez współcześnie 
wykonany most od strony miasta. Za kanałem, po stronie wschodniej, na środkowej 
osi ruiny pałacu znajduje się początek długiej alei prowadzącej przez nieużytki 
i las olchowy do grobowca rodu von Blankenburg, wybudowanego na wierzchołku 
pasma wzniesień otaczających całe miasto. Po obu stronach alei głównej i ścieżek 
bocznych biegną równolegle wąskie kanały wodne.

Zarys historii zespołu
Na miejscu barokowego pałacu w Mirosławcu, mieście założonym na początku 
wieku XIV przez rodzinę von Wedel, stał zamek tejże rodziny5. Zniknął on 
z pejzażu miasta po 1719 roku6 przy czym od XVI wieku był już w posiadaniu 
rodziny von Blankenburg. Zmiana nastąpiła w 1576 roku, kiedy Jerzy von Wedel, 
ostatni po mieczu Wedel z Mirosławca przekazał majątek zięciowi Henrykowi von 
Blankenburg7.

Rodzina von Blankenburg, wywodząca się ze starego niemieckiego rycerstwa 
z gór Harzu przybyła na Pomorze przed 1322 rokiem i osiedliła się w Ramlewie 
w Ziemi Kołobrzeskiej. Na Ziemi Wałeckiej członkowie rodu pojawili dzięki 
mariażowi Henryka von Blankenburg (1545–1610) z Elżbietą von Wedel z linii 
Wedlów Frydlandzkich (zwanych w ten sposób od nazwy ich głównej posiadłości 
w Mirosławcu). Elżbieta wniosła mężowi w wianie całe miasto, zamek i majątek 
ziemski. Zmarła w 1589 roku, pozostawiając syna Dionizego jako dziedzica majątku. 

5 Historię miasta omawiają następujący autorzy: E. Berg, Geschichte… op. cit, Dr. F.W. F.Schmitt, 
Geschichte des Deutsch-Croner Kreises. Thorn 1867, s. 82, pokrótce dzieje Mirosławca zawarte są 
w dziele E.Keysera, Deutsche Stadtebuch, Berlin 1939, s. 203–204, w pracy Schultz F., Geschichte des 
Kreis Deutsch Krone. Deutsch Krone 1902 oraz w  opracowaniu Boras Z., Walczak R, Wędzki A., 
Historia powiatu wałeckiego w  zarysie, Poznań 1960, s. 84–85. Istnienie zamku w  tym miejscu 
potwierdziły badania archeologiczne prowadzone w  sezonie 2015–2016. Patrz – Program prac 
badawczych na 2017 r. (mps w  zbiorach WUOZ w  Szczecinie), https://www.asta 24.pl 2015/07/19 
archeologiczne odkrycie w Miroslawcu.
6 H.W. Janocha, F.J. Lachowicz, Zamki Pomorza Środkowego. Koszalin 1990, s. 117–121.
7 H.v. Wedel. Urkundenbuch des Schlossgesessenen Geschichtes der Grafen und Herren von Wedel. 
Leipzig 1884, t. 2, s. 264.
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Pałac i ogród w Mirosławcu

Mąż zmarłej powtórnie się ożenił i miał troje dzieci roszczące sobie pretensje do 
dóbr w Mirosławcu, w związku z czym w 1599 roku, majątek wraz z zamkiem został 
podzielony na połowę i pozostawał podzielony przez cały XVII wiek. Połączenie 
obu części nastąpiło dopiero 28 czerwca w 1729 roku, na drodze procesu sądowego 
w Kostrzynie. Majątek przyznano rodzinie Blankenburgów, jego właścicielem został 
Dionizy Jerzy Joachim (Dionysius Georg Joachim) von Blankenburg (1696–1745) 
syn Dionizego i Elżbiety Marii z domu von Goltz z Siemczyna8. 

Można założyć, że sytuacja prawna zamku w ciągu XVII wieku nie sprzyjała 
jego rozbudowie a nawet wątpliwe się wydaje czy zamek mógł być zamieszkały przez 
skłócone rodziny z Mirosławca i Siemczyna. Losy zaniedbanego przez stulecie zamku 
przypieczętował pożar miasta wybuchły 9 maja 1719 roku, o godz. 14. Zniszczył 
„kościół, szkołę, zamek i całe miasto”9. Zamek przez wiele lat pozostawał opuszczony 
i nie zamieszkały, natomiast teren oddany został w dzierżawę mirosławskim 
mieszczanom. W 1736 roku, dzierżawcą zamku był Condrat Marcus – syn Johana 
Marcus10.

Analiza form założenia pałacowego
 Inicjatorem i inwestorem budowy nowej siedziby rodu w Mirosławcu był Dionizy 
Jerzy Joachim, major w służbie króla pruskiego. Ożenił się w 1726 roku z Charlottą 
Luisą hrabiną von Schwerin (1672–1748). Kilka lat po ślubie i po wygraniu procesu 
z postanowieniem przyznającym Dionizemu Jerzemu prawo do całego majątku 
w Mirosławcu, zlecił on wykonanie projektu nowej siedziby w majątku rodowym. 
Autor projektu jest niestety nieznany, natomiast znana jest koncepcja bryły 
i rozwiązania przestrzennego datowana na lata około 1731. 

 Rysunki opublikowane w pracy A.Urlicha przedstawiają dwie plansze. 
Na pierwszej ukazana jest bryła pałacu od frontu (od strony zachodniej) wraz 
z budynkami gospodarczymi przylegającymi do zabudowy miejskiej. Na drugiej 
widoczny jest pałac i rzut rozległego ogrodu po stronie wschodniej oraz zabudowa 
gospodarcza widoczna od strony wewnętrznej. Na projekcie, pałac posadowiony jest 
pośrodku wyspy o kształcie regularnego czworoboku, z umocnionymi brzegami; 
bastionami w narożach i na osiach krótszych boków. Wyspę otacza fosa z dwoma 
mostami na osiach środkowych pałacu; od strony frontu i od strony ogrodu. Przed 
wjazdem na wyspę od frontu rozciągają się dwie symetrycznie zaprojektowane 
grupy parterowych budynków mieszkalnych dla służby pałacowej, stojące po obu 
stronach bramy wjazdowej i ustawione prostopadle do nich stajnie i powozownie.

8  A. Urlich, op. cit., s. 2.
9  Tamże, s. 2.
10 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, wydanie elektroniczne  
2010–2012, red. T. Jurek, s. 443.
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Projekt w zakresie kompozycji zespołu nawiązuje wprost do założeń zwanych 
„pałacami na wodzie”, realizowanych od początku XVIII wieku, na terenie północno-
zachodnich Niemiec a inspirowanych realizacjami holenderskimi powstającymi 
od połowy XVII wieku. Założenia tego typu były w pewnym sensie kontynuacją 
średniowiecznych warowni otoczonych fosami, jak np. w westfalskim zamku 
Vischering, lecz woda w nowożytnych zespołach nie była składnikiem fortyfikacji 
ale elementem kompozycji otoczenia. Występowała nie tylko w geometrycznych 
fosach wykopanych równo na płaskich terenach, lecz również w postaci fontann 
i stawów urozmaicających rozległe założenia ogrodowe, wzorowane na francuskich 
ogrodach doby baroku. Doskonałym przykładem jest ogród przy holenderskim 
pałacu królewskim w Het Loo koło Apeldoorn z lat 1684–1686, będący wzorem 
dla wielu założeń, w  tym dla wspaniałej siedziby biskupiej w  Nordkirchen  
(1703–1734) zwanej „Wersalem Westfalii”. Można założyć, że obiekt ten, zapewne 
znany z autopsji Dionizemu Jerzemu von Blankenburg z racji odbywania przez niego 
służby wojskowej w Wesel (niedaleko Nordkirchen) mógł stanowić bezpośrednią 
inspirację dla otoczenia planowanej siedziby w Mirosławcu11.

Pałac w Mirosławcu, tak jak w Nordkirchen i w innych zwłaszcza holenderskich 
zamkach, pałacach i domach, budowano na rusztach z drewnianych pali, co wynikało 
z faktu wznoszenia budowli na podmokłych gruntach. Np. pałac w Amsterdamie 
wzniesiony latach 1648–1655 jako ratusz, a dopiero później adaptowany na siedzibę 
królewską, posadowiono na 13 659 palach. Tego typu technika budowy znana 
była oczywiście i na Pomorzu (np. kościół św. Jana w Szczecinie z XIV w.), lecz 
dla lokalnej ludności była fanaberią, na co wskazuje wypowiedź miejscowego 
pastora: „Kierując się pańską fantazją nakazał (fundator) kłaść fundamenty pod 
nowy pałac na terenie bagnistym, gdzie zwykli ludzie chodzić nie mogą”. Pastor był 
zaniepokojony tą lokalizacją i przewidywał, że z uwagi na źle wybrany teren „nie 
minie sto lat jak pale drewniane zgniją i pałac zawali się”12. 

Wzorzec z  Nordkirchen nie dotyczył jednak architektury pałacu, co 
widzimy porównując wielkość i wystrój elewacji obu budowli. Bryłę pałacu 
w Mirosławcu ukazano na rysunku jako budowlę jednoskrzydłową, podpiwniczoną, 
dwukondygnacyjną przykrytą dachem mansardowym. W Nordkirchen to ogromny, 
wieloskrzydłowy zespół, a elewacje wszystkich skrzydeł znamionuje występowanie 
gładkich powierzchni ścian praktycznie bez detalu, przeciwnie niż w Mirosławcu, 
gdzie ściany podzielono symetryczne lizenami, opaskami okien i gzymsami. 
Zarówno bryła jak i podziały elewacji siedziby Dionizego Ludwika von Blankenburg, 
mieszczą się zatem bliżej barokowych siedzib szlacheckich z terenu Pomorza, tak 
w zakresie proporcji brył jak i podziałów elewacji. Mamy tu na myśli zwłaszcza 

11  En.wikipedia.org/wiki/Schloss Nordkirchen. Zamki na wodzie www.turboro 
12  A. Urlich, Schloss,… op. cit, s. 7.
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pałace inspirowane architekturą francuską, zbudowane w pierwszej dekadzie 
XVIII wieku, np. w Siemczynie, skąd pochodziła matka fundatora, czy w Stolcu 
koło Szczecina13.

Jedynym elementem pałacu w Mirosławcu, który w miejscowej architekturze 
nie znajdował swoich odniesień, była wieża wbudowana w centralną partię 
frontowego traktu budowli. Czworoboczna, przykryta dachem kopulastym, 
zwieńczona ośmioboczną latarnią nawiązywała jednoznacznie do form wież pałaców 
holenderskich np. do królewskiej siedziby Huis ten Bosch w Hadze, czy do ratusza 
w Amsterdamie, adaptowanego w XIX wieku, na siedzibę królewską14. Tak więc 
w przypadku zastosowania motywu wieży wbudowanej w centralną część korpus 
możemy również mówić o inspiracji holenderskiej.

Przebieg prac i dalsze losy pałacu
Prowadzenie budowy powierzył Dionizy Jerzy swemu pełnomocnikowi Goltzowi 
z Prusinowa, ten natomiast zatrudnił mistrza murarskiego Gottfrieda Merckera. 
Do prac przystąpiono 10 lutego w 1731 roku, a ukończono je w 1738 roku. Budowę 
pałacu poprzedziły prace wodno-ziemne polegające na nasypaniu na bagnach wyspy 
o wymiarach 60 × 80 metrów, wokół której przekopano kanał wodny o szerokości 
sięgającej obecnie 5 m. Przed położeniem fundamentów wzmocniono grunt rusztem 
złożonym ze 180 drewnianych pali. Na ruszcie wymurowano ceglane fundamenty 
i mury obwodowe pałacu założonego na planie prostokąta, pierwotnie o wymiarach 
około 36 × 12 metrów. Wnętrza piwnic przykryto sklepieniami kolebkowymi, 
których relikty odkryto w czasie badań w 2013 roku. W trakcie badań odkryto 
również dylatacje pomiędzy korpusem głównym a narożnymi partiami pałacu15. 
Analiza rycin i rysunków z XIX wieku, pokazuje iż zrealizowana budowla była 
dłuższa od projektowanej (40 × 12 m) przy czym wydłużenie nastąpiło już po 
wymurowaniu fundamentów głównej części korpusu. W literaturze przyjmuje się, 
że miało to miejsce w latach 1743–1745, i że pałac rozbudowano na życzenie żony 
Dionizego Jerzego, która ponoć nie była zadowolona z nowej rezydencji16.

Z  opisu wnętrz, przekazanym potomnym przez A. Urlicha wynika, że 
rozplanowane one były odmiennie od przykładów lokalnej architektury. Istotna 
różnica polegała na posadowieniu klatki schodowej, nie centralnie jak w pałacach 
pomorskich, lecz w pomieszczeniu po prawej stronie holu. Z holu mieszczącego 
się we wnętrzu wieży wchodziło się do wielobocznego salonu ogrodowego po 

13  Zamki i rezydencje na Pomorzu. Oprac zbior. Szczecin 2006, s. 102, 114.
14  brewminate.com/ huis-ten-bosch
15  A. Urlich, Schloss…, s. 7; S. Dryja, D. Osiński, S. Sławiński. Badania…
16  P. Bartosik, Na zamku w Märkisch Friedland. [w:] Szkice do dziejów Ziemi Wałeckiej od czasów 
najdawniejszych do 1945 r., Wałcz 1910, s. 41. 
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wschodniej stronie i do długiej sali ozdobionej gobelinami po stronie północnej. 
Z opisów wynika, że wnętrza jak przystało na epokę baroku, wyposażone były 
luksusowo17.

 Równolegle z budową pałacu prowadzono prace przy wznoszeniu budynków 
gospodarczych. W  projekcie autor zaproponował dwa identyczne zespoły 
parterowych budynków po obu stronach ozdobnej bramy na osi wjazdu na 
wyspę. Budynki ustawione tuż przy ulicy, o elewacjach ozdobionych pilastrami, 
przeznaczono na mieszkania dla służby. Budynki przylegające prostopadle do 
domów pełnić miały zapewne funkcje gospodarcze np. stajni i powozowni. O tym, że 
budowle te zrealizowano świadczą mapy z 1767, z ok. 1800 i 1876, na których obiekty 
te zostały zaznaczone. Świadczy o tym również fotografia z początku XX wieku, na 
której widać fragmenty dwóch parterowych domów od strony ulicy, a także mur 
z przejazdem bramnym. 

Po śmierci Dionizego Jerzego i jego żony zmarłej w 1748 roku, majątek przejął 
kuzyn – Fryderyk Wilhelm Johann (1746–1777), po nim zaś dziedziczył Dionizy 
Johannes Carolus (1777–1836), na którym skończyła się linia Blankenburgów 
z Mirosławca. Po 1836 roku, majątek przeszedł na własność rodu von Goltz, 
a w 1894  roku był własnością Maxa Krugera18. Już od lat siedemdziesiątych 
XIX  wieku, pałac nie był zamieszkały. Spalił się w 1890 roku, przy czym w formie 
ruiny stał jeszcze do lat sześćdziesiątych XX wieku, i wówczas mury naziemne 
rozebrano. Przed I wojną światową wykonano projekt odbudowy pałacu, lecz go 
nie zrealizowano.

Założenie ogrodowe
Projekt posadowienia pałacu na wyspie otoczonej kanałem i planowane założenie 
dużego ogrodu z alejami i kanałami był na Pomorzu i Pograniczu pomorsko-polskim 
rozwiązaniem unikatowym, inspirowanym najlepszymi wzorcami. 

Ogród zaprojektowany został razem z pałacem około 1731 roku, w konwencji 
ogrodu barokowego, typu francusko-holenderskiego po wschodniej stronie 
rezydencji za fosą, na terenie wcześniej niezagospodarowanym. W projekcie 
przewidziano pod ogród grunty płaskie i podmokłe, które podzielono alejami 
i kanałami na prostokątne kwatery zakomponowane symetrycznie19. Projekt ogrodu, 
jak twierdzi A. Urlich, nie został zrealizowany, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż 
na mapach z 1767 i 1800 roku ukazane zostały: nie tylko wyspa pałacowa otoczona 
fosą, ale również granice ogrodu tworzącego rzut zbliżony do trapezu oraz podziały 

17 Tamże, s. 41.
18 F. Schultz, op. cit., s. 287–291; Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Provinz 
Westpreussen. Bear. V. G.Volger. Berlin 1894, s. 126–127.
19 A. Ulrich, Schloss… tab I, II, III.
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tego terenu na parter przy pałacu i kwatery przecięte alejami i kanałami wodnymi 
w części wschodniej założenia. 

Potwierdzeniem istnienia ogrodu, przynajmniej jego części, jest również 
informacja źródłowa z  1800 roku, mówiąca o  tym, że grupa mieszczan na 
przełomie 1800/1801 roku „poszła do ogrodu zamkowego, aby obejrzeć tam pokaz 
fajerwerków20, a także plan katastralny miasta z lat trzydziestych XIX wieku, na 
którym widać podział na kwatery i aleje.

Na mapie z 1767 roku21 można zauważyć, że prace przy ogrodzie musiały 
być prowadzone równolegle z robotami budowlanymi. Mapa ukazuje bardzo 
schematycznie, ale wyraźnie wyodrębnione granice parku, obsadzone drzewami. 
Szrafem podkreślono odmienność sposobu użytkowania terenu (tak zaznaczano 
ogrody i sady). Czytelny jest kształt i układ wyspy z pałacem, otaczającego ją kanału 
oraz zespół zabudowy gospodarczej od strony miasta. Od pałacu w kierunku 
wschodnim biegnie aleja, będąca osią całego układu. Widoczne są trzy zbiorniki 
wodne w  części centralnej oraz zagospodarowana skośnymi alejkami część 
wschodnia, prawdopodobnie zadrzewiona.

Po śmierci fundatora, pałac i  jego otoczenie zaczęły powoli popadać 
w zaniedbanie, co dla ogrodu miało w przyszłości skutki fatalne. Ostatni z rodu 
Blankenburgów Dionizy Johannes Carolus (1777–1836) zlecił jeszcze za swojego 
życia wybudowanie grobowca na wzgórzu położonym na osi środkowej alei głównej 
prowadzącej od pałacu poprzez ogród do najwyższego punktu pasma wzniesień 
otaczających miasto. Wybudowano grobowiec w formie ceglanej komory przykrytej 
sklepieniem odcinkowym z wejściem od strony zachodniej. Komorę pod koniec 
XIX wieku, od góry ogrodzono metalowym kutym płotem, co pokazuje fotografia 
w formie pocztówki. Dziś jest to ruina z otwartym wnętrzem, bez szczątków 
pochowanej tu osoby, z częściowo zawalonymi murami obwodowymi, zarośnięta 
krzewami. 

Mapa z około 1800 roku, ukazuje geometryczną kompozycję barokowego 
założenia. Widoczna jest lokalizacja wyspy z pałacem i otaczającym go kanałem, 
oraz zespół zabudowy gospodarczej. Czytelne są granice parku z wyraźnym układem 
alejek. Widoczny jest kolisty placyk centralny (zachowany do dzisiaj), rozchodzące 
się promieniście alejki, w tym jedna, skośna (zachowana) wiodąca do lodowni 
zlokalizowanej w zboczu wzgórza. Na uwagę zasługuje także rozbudowany układ 
kanałów wodnych, różniący się od pokazanego na mapie z 1767 roku. Zaznaczony 
jest młyn po zachodniej stronie miasta z rozbudowanymi funkcjami, ale staw 
młyński powstał później. Możliwe, że spiętrzenie wody podniosło jej poziom także 

20 S. Łozowski, Karol Fryderyk Kloden 1786–1856. Szkic biograficzny. [w:] Zeszyty Wałeckie, nr 2, 
Wałcz 2006, s. 50.
21 Biblioteka Państwowa w Berlinie, Blatt 42, sygnatura L 5420–42.
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w parku, co musiało źle wpłynąć na nasadzenia. Na planie Siedlera z końca XVIII 
lub pocz. XIX wieku (ze zbiorów WKZ w Koszalinie), również ukazana jest wyspa, 
a na niej pawilony ogrodowe w części wschodniej. Park poza wyspą oznaczono 
schematycznie.

Mało wiemy na temat roślinności posadzonej w ogrodzie w części parku 
położonej najbliżej pałacu. Nie wiemy jakiej użyto roślinności do wyznaczenia 
ozdobnych parterów. Możliwe, że były to żywopłoty bukszpanowe lub grabowe. 
Część zadrzewioną mogły tworzyć adaptowane drzewostany olchowe, rosnące na 
podmokłym, lecz trochę wyżej położonym terenie w części wschodniej parku (mapa 
z 1767 r.) wzbogacone o nasadzenia gatunków ozdobnych. Przy zewnętrznych 
brzegach głównego kanału otaczającego pałac posadzono kasztanowce. Sadzono 
także topole czarne odmiany włoskiej o cyprysowym pokroju, które zostały 
wyhodowane w XVIII wieku w Lombardii we Włoszech (są rozpoznawalne na 
rycinach powstałych w XIX wieku).

Plan katastralny miasta z ok. 1830 roku, pokazuje rozbudowany układ wodny 
w mieście z rozbudowanym stawem młyńskim w części zachodniej i regularnym 
kanałem wokół wyspy pałacowej. Dobrze widoczny jest także układ kanałów 
(rowów) w części parkowej, wzdłuż alejek, po obu stronach. Zastanawiająca jest 
granica własności (działki), która nie jest granicą parku (na planie katastralnym 
zaznaczono współczesne wymiarowanie). 

Ogrody barokowe wymagają dużych nakładów finansowych i stałej pielęgnacji. 
Brak właściwego użytkowania ogrodu po 1836 roku, a także prawdopodobna zmiana 
stosunków wodnych, spowodowały zatarcie kompozycji parkowej, obumarcie 
nasadzeń ozdobnych i zarośnięcie zarówno części wschodniej parku jak i samej 
wyspy. Mapa z 1887 roku, ukazuje degradację założenia parkowego. Czytelna jest 
oś główna. Aleja obsadzona drzewami, wiodąca z pałacu do grobowca oraz skośna 
alejka z placyku centralnego do lodowni (oznaczone jest wyrobisko Sgr.). Na północ 
od centralnego placyku parkowego widoczne są trzy prostokąty, które oznaczały 
prawdopodobnie wyrobiska torfu. Wrysowane są dwa (z trzech, widocznych na 
mapach z 1776 i 1800 roku) stawy parkowe. Czytelne są obsadzenia wokół wyspy 
pałacowej.

Jak wiadomo, w 1890 roku pałac spłonął, a z barokowego ogrodu, jak można 
przypuszczać, pozostały: główna aleja prowadząca do grobowca, kanały wodne i las 
olchowy. W okresie przed I wojną światową władze miejskie projektowały odbudowę 
pałacu i zagospodarowanie wyspy22. Nie jest to w pełni wiarygodne, ponieważ 
nieznane są źródła wyjściowe do planu. Trudno ocenić co było autentycznym 
elementem zagospodarowania, a co zaprojektowano. Na wyspie w narożnikach 

22 Opisy współczesne Puzo L., „Mirosławiec miasto historyczne”, Warszawa 2003 r., praca dyplomowa, 
maszynopis w posiadaniu autorki.
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zlokalizowane są pawilony ogrodowe. Wspominano o nich wcześniej, ale ich forma 
pozostaje nieustalona. Na mapie z 1929 roku (uaktualniona mapa z 1887 r.) część 
parkowa ukazana jest bez zmian. Ruina pałacu i wyspa zarosły drzewami, kwatery 
ozdobne wróciły do stanu pierwotnego, utrzymywana była natomiast główna aleja, 
prowadząca do grobowca wraz z kanałami. Z zachowanych ilustracji i opisów 
wynika, że w drzewostanie przeważały kasztanowce i topole.

Po II wojnie światowej ruina pałacu niszczała, a samosiewy drzew liściastych 
zarastały wyspę. Park został rozparcelowany. Zadrzewione fragmenty, we 
wschodniej części, przejęły Lasy Państwowe na początku lat osiemdziesiątych 
od Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ). W 1993 roku H. Grecki23 opracował 
ewidencję ogólną parku pałacowego uznając za jego obszar wyspę, na której 
posadowiony był pałac oraz fosę której brzegi umocnione są faszyną i obsadzone 
kasztanowcami. Poza terenem wyspy autor odnotował rośnięcie w rzędach 
i rozproszeniu: olch, topoli, grabów i kasztanowców nie pochodzących z założenia 
ogrodowego. Dlatego też zaproponował objąć ochroną konserwatorską tylko teren 
wyspy z fosą i zadrzewieniem rosnącym wzdłuż brzegów zewnętrznych. Jako 
ochronę ekologiczną wyznaczył pas szerokości 30 metrów od strony łąk i 60 metrów 
od strony miasta do linii zabudowy. Zaproponował również ochronę kompozycji 
widokowej, to jest osi widokowej od ulicy Zamkowej do grobowca oraz osi bocznych 
przy kanale północnym i południowym na odcinku 60 metrów od fosy. 

 Na podstawie dostępnych obecnie materiałów historycznych, kartograficznych 
i ikonograficznych oraz przeprowadzonej analizy, można dokonać korekt błędnych 
wniosków w zakresie określenia typu całego założenia i okresu jego budowy. Przy 
podjętej koncepcji budowy „pałacu na wodzie”, teren pod jego budowę został 
wybrany w sposób świadomy i od początku musiały być tu projektowane duże 
zakresy prac hydrotechnicznych. Bardzo istotnym elementem omawianego typu 
założenia był ogród i nie sposób przyjąć, że nie został on zrealizowany, zwłaszcza 
przy wysokich aspiracjach właścicieli. Ogród nie ograniczał się do terenu wyspy, 
lecz wykonywany był na znacznie większym obszarze zgodnie z projektem 
(zrealizowanym być może w sposób częściowy). Składał się z części „parteru” 
położonego na terenie obecnej łąki i z części zadrzewionej.

 Idea założenia ogrodu jest nadal czytelna, możliwym jest również określenie 
granic oraz ustalenie zasad ochrony konserwatorskiej dla przetrwałych reliktów 
reprezentujących ważny etap w rozwoju architektury i sztuki ogrodowej na Pomorzu. 
Kanwę strukturalną parku stanowił układ wodny. Inaczej nie dałoby się opanować 
podmokłego terenu. Każda alejka parkowa powstała na podwyższonej grobli, której 
z dwóch stron towarzyszyły rowy. Po analizie wszystkich zebranych materiałów, 

23 Park pałacowy. Ewidencja ogólna dendrologiczno-techniczna. Szczecin 1993, mps w zb. WUOZ 
Szczecin.
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wyraźnie widać, że układ wodny, który stanowił najważniejszy strukturalny 
element parku, przetrwał. Ciągle jest czytelna oś główna założenia parkowego, czyli 
aleja biegnąca od zachowanej wyspy pałacowej (otoczonej kanałem) w kierunku 
wschodnim, do wzgórza, na którym w około 1836 roku powstał grobowiec.

Na wszystkich mapach, historycznych i współczesnych czytelny jest okrągły 
plac w centralnej części parku i alejka, biegnąca skośnie, w kierunku południowo-
wschodnim, prowadząca do dawnej lodowni. Zachowane elementy zagospodarowania 
parkowego miały swoje uzasadnienie funkcjonalne (eksploatowane ciągi 
komunikacyjne), dlatego przetrwały. Inne elementy o funkcjach ozdobnych podlegały 
łatwo degradacji w wyniku chociażby zaniedbań pielęgnacyjnych. Ozdobne stawy 
parkowe zarastały. Rozwój miasta i zmiany stosunków wodnych (np. spiętrzanie wody 
z powodu budowy stawu młyńskiego) musiały mieć ogromny wpływ na „zanikanie” 
barokowego układu alejek i nasadzeń w parku. 

Ryc. 1. Mirosławiec. Mapa z XIX w. (Messtischblatt 1:25000, zbiory WUOZ Szczecin) 
opracowanie M. Haas-Nogal
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Ryc. 2. Projekt założenia pałacowo-parkowego z ok. 1731 r. Widok od frontu wg A. Urlich, 
Schloss Fiedland Und das Geschlecht von Blankenburg [w:] Zeitschrift des historischen 

Vereins für Regierungsbezirk Marienweder, 2 Heft, 1877, s. 2–14
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Ryc. 3. M. Haas-Nogal, K. Kalita-Skwirzyńska, Wartości zabytkowe oraz weryfikacja 
i określenie granic barokowego parku w Mirosławcu, pow. Wałecki. Szczecin 2014 r.  

(rys. fragment). Mirosławiec, stan współczesny, opracowanie M. Haas-Nogal

Ryc. 4. Oś główna założenia parkowego, widok w kierunku wsch.  
Fot. M. Haas-Nogal, 2014 r.
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Pałac i ogród w Mirosławcu

Ryc. 5. Kanał (fosa) otaczający wyspę. Fot. M. Haas-Nogal, 2014 r.

Ryc. 6. Ruiny grobowca Dionizego Johannesa Carolusa von Blankenburg. 
Fot. M. Haas-Nogal, 2014 r.
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Ewa Kulesza-Szerniewicz
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rezydencje powiatu stargardzkiego. 
Stan zachowania

Na terenie gmin należących do powiatu stargardzkiego1 do dzisiaj pozostało 37 
dworów i pałaców2. Większość posiada ochronę prawną w formie wpisu do rejestru 
zabytków (21 obiektów). Pozostałe zostały ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji 
zabytków. Są to budowle o rozmaitych kubaturach, formie zagospodarowania, 
stanie technicznym, stopniu zachowania oryginalnej architektury i historycznego 
wyposażenia wnętrz.

W zdecydowanej większości są to obiekty wybudowane w ciągu drugiej połowy 
XIX wieku, ale także występują obiekty o starszej metryce. Do tych starszych należy 
pałac w Dzwonowie, którego najstarsza części jest datowana na XVI wiek3, oraz 
datowane na XVIII wiek: pałac w Kamiennym Moście (skrzydło z mansardowym 
dachem) i dwory w Tolczu, Starej Dąbrowie. W XIX wieku, a szczególnie w jego 
drugiej połowie, właściciele majątków budowali swoje nowe siedziby lub starszym, 
także tym wyżej wymienionym, nadawali nową szatę architektoniczną. Stylistycznie 
są to obiekty, zgodnie z duchem czasu, o neostylowych dekoracjach, jak np.: pałac 
w Karkowie będący świetnym przykładem neogotyku angielskiego, neorenesansowy 
pałac w Koszewku, neoklasyczne pałace w Dobropolu Pyrzyckim, Małkocinie, 
Warszynie. Także te budowle, które zbudowano w pierwszej połowie XX wieku 
(do lat 30.) cechuje nawiązywanie do historycznych stylów, jak np. podobne 
stylistyczne (nawiązujące do form baroku północnego)4 dwory (z l. 20–30.XX w.) 
w miejscowościach: Dolice, Krzywiec, Trąbki, Chlebówko, Kurcewo5.

Powszechnie używanym na tym terenie materiałem budowlanym była cegła 
i kamień. Tak więc są to budowle o murach obwodowych postawionych z cegły, 
zazwyczaj na cokole z kamienia. Ściany wewnętrzne budowano także z cegły, ale 

1  Do powiatu stargardzkiego należą gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara 
Dąbrowa, Stargard, w których zachowały się rezydencje. Także  gminy Kobylanka i Suchań, ale na ich 
terenach brak rezydencji.
2  W artykule nie brano pod uwagę zamków, które w formie reliktowej występują na tym terenie, jak 
np. w Krępcewie (gm. Dolice), traktując je jako budowle obronne a nie rezydencjalne, za wyjątkiem 
zamku w Pęzinie, przebudowanego na rezydencję ok. 1600 r.
3  T. Balcerzak, Badania architektoniczne pałacu w  Dzwonowie, listopad 2004, mps w  zb. WUOZ 
w Szczecinie.
4  Wg: Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, tom I i II, red. M. Majewski. Stargard 2010.
5  Ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, zamieszkałe, w stosunkowo dobrym stanie. 
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też były stawiane w konstrukcji ryglowej (zwłaszcza na wyższych kondygnacjach). 
Zwracam na to uwagę, ponieważ jest to jeden z czynników mających wpływ na 
kondycje zabytkowych budowli. 

Wśród zachowanych budowli zabytkowych występują nieduże parterowe dwory 
(Tolcz, Łęczyna, Stara Dąbrowa), a także okazałe wielkokubaturowe budowle, jak np. 
pałace w Bytowie, Dzwonowie, Koszewie, Koszewku, Kamiennym Moście.

Rezydencje mają zbliżoną powojenną historię. Przejęte na rzecz Państwa 
Polskiego, zagospodarowywane przez państwowe gospodarstwa rolne, zwykle 
na siedzibę administracji i mieszkania pracownicze. Stan zabytkowych dworów 
i pałaców znajdujących się w zasobach państwowych gospodarstw rolnych przez 
około 50 lat, zależał od różnych czynników. Nie bez wpływu na stan zachowania 
historycznych rezydencji na terenie Pomorza Zachodniego był powojenny 
pejoratywny stosunek do poniemieckiego mienia „junkierskiego”, traktowanego jak 
obce kulturowo. Wiele opuszczonych, niezagospodarowanych uległo zniszczeniu. 
Powszechnym zjawiskiem było użytkowanie dworów i pałaców bez inwestowania, 
likwidowania zagrożeń, jak np. nieszczelny dach. Zdewastowane obiekty albo 
opuszczano i pozostawiano niszczejące lub podejmowano remonty, skutecznie 
(np. dwór w Małkocinie w latach 1978–1979) lub, z powodu braku funduszy, nie 
kończone (np. pałac w Dobropolu Pyrzyckim). Nie istnieją już okazałe pałace 
w Chlebowie, Krępcewie, Lisowie,  dwór w Storkówku oraz renesansowy dwór 
w Morzycy. Bywało i tak, że zarządcy PGR-ów dbali o powierzone mienie niezależnie 
od proweniencji tych obiektów, prowadząc bieżące remonty i utrzymując budynki 
w dobrym stanie (np. pałace w Koszewie, Warszynie, Krąpieli, dwór w Kani), 
podobnie budynki, w których urządzono szkoły, jak np. pałac w Kamiennym 
Moście.

W 1991 roku powołano Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)6. 
Do zadań AWRSP należało zarządzanie nieruchomościami PGR-ów oraz wszelkim 
majątkiem państwowym, w tym także jego prywatyzacja. Pierwsze sprzedaże 
zabytkowych nieruchomości następowały już w latach 1992–1993 (np. pałace 
w Koszewie i Koszewku). Według informacji z 1995 roku7 w zasobie AWRSP na 
terenie ówczesnego województwa szczecińskiego było ponad 270 zabytkowych 
zespołów rezydencjalnych. W  zespołach tych istniało ponad 180 budynków 
mieszkalnych (pałace, dwory, rządcówki), w tym – 53 dwory i pałace wpisane 
do rejestru zabytków. W  większości były to obiekty wymagające remontów, 
wiele opuszczonych, w ruinie. Stan 25 budynków oceniono jako zagrożony, 11 – 
dostateczny, a tylko 17 – dobry. Z funduszy AWRSP, przy wsparciu finansowym 

6 W  2003 r. przekształcona w  Agencję Nieruchomości Rolnych, a  w  2017 r. w  Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa.
7 Informacja nt. prac zabezpieczających obiektów zabytkowych w zasobie AWRSP w 1995 r., oprac. 
E.K. (Ewa Kulesza-Szerniewicz, mps w zb.WUOZ w Szczecinie).
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wojewódzkiego konserwatora zabytków (na dokumentacje), wykonywano niezbędne 
roboty zabezpieczające najbardziej zagrożonych obiektów. Ponieważ jednak fundusze 
na te cele były ograniczone, to prace te polegały głównie na doraźnym zabezpieczeniu, 
jak zamurowanie okien, uszczelnienie pokrycia dachu i objęły nieliczne obiekty. 
Na terenie powiatu stargardzkiego w 1995 roku wykonano zabezpieczenia pałaców 
w Dzwonowie i Dobropolu Pyrzyckim. W tym też roku przygotowano dokumentację 
do remontu – zabezpieczenia pałacu w Karkowie, którego nie wykonano ze względu 
na za małe fundusze. 

Jak na wstępie stwierdzono, w granicach powiatu stargardzkiego obecnie 
znajduje się niemal 40 zabytkowych budowli rezydencjalnych8. Wśród nich 20 
obiektów jest zagospodarowanych i znajduje się w stosunkowo dobrym stanie. Do 
najlepiej zachowanych należą m.in.: zamek w Pęzinie, pałace w Kamiennym Moście, 
Koszewie, Koszewku, dwory w Małkocinie i Trzebiatowie.

Obiekty zagospodarowane, w dobrym stanie
Okazała rezydencja w Pęzinie, kryjąca w swej czteroskrzydłowej bryle mury 
gotyckiego zamku (XIV/XV w.), renesansowej rezydencji, rozbudowy i przebudowy 
w XIX i pocz. XX wieków. Po wojnie urządzono w nim mieszkania. W latach 1978–
1990 Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie prowadziły remont kapitalny. Od 
1996 roku zamek z parkiem i zabudowaniami folwarcznymi jest własnością prywatną. 
Wówczas w akcie notarialnym sprzedaży prywatny właściciel został zobowiązany 
do udostępniania zabytku. Obecni właściciele nie mają takiego obowiązku (zmiana 
przepisów  o zabytkach nie pozwala na to). Niemniej, zamek, utrzymywany w dobrym 
stanie, funkcjonuje zarówno komercyjnie jako miejsce uroczystości rodzinnych, 
ale także odbywają się w nim lekcje szkolne, organizowane są wystawy, imprezy 
kulturalne, spotkania naukowe. Ostatnio (2015 r.) wykonano nowe ceramiczne 
pokrycie dachów (dotacja MKiDN).        

Malowniczo położony nad jez. Miedwie eklektyczny pałac w Koszewie z 2 
połowy XIX wieku, 2-kondygnacyjny, z fasadą ujętą półkolistymi basztami i wieżą 
narożną wbudowaną w korpus, został sprzedany przez AWRSP w 1993 roku. Był 
w stosunkowo dobrym stanie. Nowy właściciel w latach 1993–1994 przeprowadził 
gruntowny remont ze zmianą układu wnętrza, wybudowaniem paradnych 
marmurowych schodów w miejsce oryginalnych drewnianych, dodaniem nowego 
stiukowego wystroju wnętrz, marmurowych kolumn, ozdobnych opasek okiennych. 
Ten sam właściciel kupił w 1993 roku pałac Koszewku, zbudowany na początku 
XIX i rozbudowywany etapami do końca tego wieku. Przykład okazałej rezydencji 
o cechach renesansu włoskiego. Pałac poddano także gruntownemu remontowi, 

8 Wykaz zachowanych dworów i  pałaców na końcu artykułu w  tabeli: Rezydencje powiatu 
stargardzkiego.
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odrestaurowano wystrój elewacji oraz wnętrz, wzbogacając o dodatkowy nowy 
„dekor”. 

Dwór w Małkocinie z drugiej ćwierci XIX wieku, zbudowany w stylu późnego 
klasycyzmu północnego, rozbudowany o skrzydło (oficynę) pod koniec XIX wieku 
i oranżerię wykonaną w konstrukcji żeliwnej. Użytkowany przez PGR do lat 
70. XX wieku, zaniedbany wymagał remontu. W latach 1877–1987 szczecińskie 
Pracownie Konserwacji Zabytków przeprowadziły generalny remont (drewniane 
stropy zastąpiono masywnymi typu Kleina, drewniane schody – żelbetowymi, 
wymieniono stolarkę z zachowaniem dawnej formy). Z historycznego wyposażenia 
wnętrza pozostał (częściowo zrekonstruowany) drewniany strop sali balowej. 
W dobrym stanie w 2001 roku przekazany przez ANR wraz z parkiem nieodpłatnie 
Uniwersytetowi Szczecińskiemu. W latach 2005–2007 zaadaptowany na potrzeby 
Centrum Edukacji Środowiskowej US (z dotacją unijną). 

Pałac w Kamiennym Moście – obiekt o znacznej kubaturze, starsze skrzydło 
datowane na 1 połowę XVIII wieku, młodsze na pocz. XX. W 1953 roku pałac 
wraz z parkiem stał się siedzibą Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły 
Mechanizacji Rolnictwa. Szczęśliwie bez istotnego przekształcenia wnętrz. Nadal 
funkcjonuje w pałacu szkoła. Należy do tych obiektów, w których wnętrzach, 
pomimo funkcji odmiennej od pierwotnej, pozostały elementy historycznego 
wystroju (reprezentacyjna klatka schodowa, reprezentacyjne schody, strop 
belkowy, kominki, stolarka, boazerie). Jest nadal w dobry stanie, po remoncie 
w 2013 roku9. 

Dwór w Trzebiatowie w gminie Stargard – eklektyczna (neoklasycyzm 
z elementami neorenesansu) dwukondygnacyjna budowla z połowy XIX wieku, 
z 11-osiową fasadą. Po przejęciu przez AWRSP stał nieużytkowany, ale w stosunkowo 
dobrym stanie do 2008 roku, gdy został sprzedany. Nowa właścicielka w latach 
2008–2013 przeprowadziła remont i adaptację na ośrodek SPA. Odrestaurowano 
i wyeksponowano zachowany wystrój wnętrz (fasety, polichromie sufitu z k. XIX/
pocz. XX w.).

Pałac w Warszynie jest zagospodarowany, w dobrym stanie technicznym. 
Odbudowany po pożarze w 1988 roku. Wnętrze znacznie przebudowane. Zachowana 
historyczna bryła i kompozycja elewacji z detalem. W technicznie dobry stanie jest 
także dwór w Kani (własność prywatna), w którym urządzono dom opieki. Wnętrze 
istotnie przebudowane. Budynek w dobrym stanie technicznym, ale oryginalna forma 
architektoniczna czytelna tylko w bryle i skromnym detalu snycerskim.

9 Wymiana stolarki okiennej (nowa na zasadzie odtworzenia dawnej), ocieplenie stropów i dachu. 
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Obiekty niezagospodarowane, zabezpieczone
Pałac w Barzkowicach z XIX wieku rozbudowany w 1911 roku, 2-kondygnacyjny, 
zryzalitowany, przykryty dachem naczółkowym. Po likwidacji PGR stał 
nieużytkowany do 1998 roku, gdy  AWRSP  sprzedała go prywatnej osobie. Właściciele 
wykonywali jedynie niezbędne prace zabezpieczające przed działaniem czynników 
atmosferycznych i penetracją przez osoby niepowołane (co zawsze stwarza zagrożenie 
pożarem). Kolejni właściciele w maju 2015 roku przeprowadzili prace remontowo-
zabezpieczające: uszczelniono pokrycie dachu, wykonano naprawy stropów 
w miejscach istotnych zniszczeń, zabezpieczono  otwory okienne i zewnętrzne 
drzwiowe. Prace te wykonano dopiero po nałożeniu, na wniosek ZWKZ,  przez sąd 
kary pieniężnej za niewykonanie konserwatorskich zaleceń pokontrolnych. 

W Łęczynie znajduje się założenie dworsko-parkowe z folwarkiem (całe wpisane 
do rejestru zabytków), sprzedane w 2005 roku. Zabytkowe założenie w prywatnych 
rękach funkcjonuje jako gospodarstwo rolne (kontynuacja historycznych funkcji).  
Skromny, parterowy dwór wzniesiony w 4 ćwierci XIX wieku ma nowe pokrycie 
dachu, jest zabezpieczony. Wykonano remonty budynków gospodarczych 
przystosowując do nowoczesnych funkcji, jednocześnie zachowując maksymalnie 
oryginalną architekturę i materiał. Jest to jeden z nielicznych dobrze zachowanych 
zespołów XIX-wiecznej zabudowy folwarcznej. 

Pałac w Storkowie – dwuskrzydłowy, starsze skrzydło z lat 30. XIX wieku, 
młodsze – koniec XIX wieku. Nabyty przez obecnych właścicieli w 2008 roku. 
Właściciele wykonali remont dachu młodszego skrzydła (nowe pokrycie z papy, 
remont więźby i stropu). Pałac na razie jest wystarczająco zabezpieczony. Wymaga 
bieżących napraw, jak utrzymywanie sprawnego orynnowania, uzupełnianie 
miejscowo odpadniętych tynków.

Obiekty w trakcie odbudowy, remontu, adaptacji na nowe funkcje
Pałac w Bytowie jest przykładem odbudowy obiektu z ruin. Dwukondygnacyjna 
budowla neoklasycystyczna na rzucie 30,50 × 14,70 m, o bryle urozmaiconej ryzalitami, 
wieżami,  stała opuszczona od 1975 roku. W momencie kupna przez obecnych właścicieli 
istniały już tylko mocno nadwątlone mury obwodowe pałacu z fragmentarycznie 
zachowanym wystrojem architektonicznym i zagruzowane wnętrze. W ciągu dwóch 
lat (2013–2015) odbudowano i otynkowano mury obwodowe, wykonano nowe stropy, 
przykryto korpus i wieżę dachem. Na elewacji frontowej wykonano konserwację 
istniejącego i odtworzenie zniszczonego detalu architektonicznego według uprzednio 
zinwentaryzowanych oryginałów z pozostałych elewacji10. 

10  Przyjęto zasadę pełnego odrestaurowania przede wszystkim elewacji frontowej. Prace realizowano 
na podstawie projektu budowlanego: Odbudowa dachu, stropów, ciągów komunikacyjnych i elewacji 
frontowej pałacu w Bytowie, autorstwa L. Hermana, B. Garncarz, Szczecin 2012 (mps w zb. WUOZ 
w Szczecinie).
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Pałac w Dzwonowie to przykład kilkuletniego (jeszcze nie zakończonego) 
remontu realizowanego równolegle z  badaniami architektonicznymi i  pod 
nadzorem konserwatorskim. Pałac jest okazałą dwukondygnacyjną budowlą 
z renesansową częścią XVI-wieczną, rozbudowywaną etapami: ok. 1870 roku 
o neorenesansowe skrzydło, a następne na pocz. XX wieku. W 1995 roku na 
zlecenie AWRSP przeprowadzono tymczasowe zabezpieczenie11, które jednak nie 
zatrzymało niszczenia nadal opuszczonego pałacu. W 1997 roku według opisu 
z karty ewidencyjnej „Obiekt ogólnie zniszczony i zaniedbany”12. W 1980 roku 
opuszczony „mocno zniszczony”13. Sprzedany przez AWRSP osobom prywatnym 
w 2000 roku. Ale dopiero w 2006 roku właściciele podjęli trud remontu i adaptacji 
na nowe funkcje (dom spokojnej starości). Przygotowanie projektu budowlanego 
poprzedziły badania architektoniczne, na podstawie których określono wytyczne 
konserwatorskie do projektu zagospodarowania pałacu na nowe funkcje, przy 
jednoczesnym eksponowaniu historycznej architektury, w tym profilowanych, 
polichromowanych stropów z XV wieku14.

Pałac z około1859 roku w Krąpieli (2-kondygnacyjny na planie 34,13 × 15,5 m 
z narożną 3-kondygnacyją basztą), należy do tych, które były nieprzerwanie użytkowane 
po 1945 roku przez PGR (funkcje mieszkalne, biurowe). Po likwidacji PGR-ów, przejęty 
do zasobu AWRSP, sprzedany w kwietniu 2007 roku prywatnym osobom. Nowi 
właściciele podjęli remont pałacu z zamiarem adaptacji na „dom weselny”. 

Obiekty zagrożone, w ruinie
Pałac w Dobropolu Pyrzyckim – neoklasycystyczny z połowy XIX w., z oficyną  
dobudowaną w 4 ćwierci XIX wieku. Po remoncie w latach 1948–1953 funkcjonowały 
w nim biura PGR i mieszkania pracownicze. W 1979 roku rozpoczęto następny 
remont, którego nie zakończono, opuszczony pałac niszczał. W 1995 roku na zlecenie 
AWRSP wykonano prace zabezpieczające: zamurowano okna piwnic i parteru, 
zabezpieczono okna piętra, uszczelniono pokrycie dachu. Po kilku latach (2001) 
ponownie wykonano doraźne zabezpieczenie. Sprzedany w 2002 roku nadal 
opuszczony, z nieszczelnym dachem, odpadającymi tynkami i otworami okiennymi 

11 Na podstawie dokumentacji: „Pałac w Dzwonowie. Ocena stanu technicznego i projekt tymczasowego 
zabezpieczenia”, M. Płotkowiak, D. Płotkowiak, I. Całus, A. Haba. Szczecin 1995, mps w zb. WUOZ 
w Szczecinie. 
12 C. Nowakowski, BSiDZ Szczecin, Karta ewidencyjna zabytku architektury i  budownictwa. Pałac 
w Dzwonowie,  w zb. WUOZ w Szczecinie.
13  Wg: M.Borkowska, Katalog XIX-wiecznych dworów i pałaców woj.szczecińskiego. Gmina Marianowo. 
PP PKZ Szczecin 1980, mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
14 Balcerzak, Badania architektoniczne pałacu w  Dzwonowie, listopad 2004, mps w  zb. WUOZ 
w Szczecinie oraz: T. Balcerzak, Dzwonowo dwór. Część renesansowa – badania uzupełniające 2016, 
mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
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bez stolarki. W oficynie właściciel urządził mieszkanie, wykonał bez uzgodnienia 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków prace adaptacyjne, jak: ocieplenie elewacji 
styropianem, w miejscu istniejących otworów okiennych fasady i elewacji tylnej 
oficyny wstawiono stolarkę okienną z PCV, wybito nowe otwory okienne. Pałac 
w Dobropolu Pyrzyckim jest przykładem sytuacji gdy właściciel (ten sam od 2002 r.) 
nie jest w stanie ponieść kosztów odbudowy pałacu o znacznej kubaturze i zakresie 
prac konserwatorskich.

Pałac w Karkowie, przykład neogotyku angielskiego, wzniesiono około 1900 
roku. Po wojnie zagospodarowany przez miejscowy PGR na biura i mieszkania. 
Zaniedbywany i ostatecznie opuszczony w 1971 roku15. Wpisany do rejestru zabytków 
w 1990 roku. W 1991 roku przejęty do zasobu AWRSP. Wówczas budynek był już 
zrujnowany, bez dach, z zawalonymi stropami. W 1995 roku na zlecenie AWRSP 
opracowano inwentaryzację pałacu wraz z oceną stanu technicznego oraz projekt 
zabezpieczenia pałacu16. Zabezpieczenia nie wykonano (brak funduszy). W 1997 roku 
sprzedany „w pakiecie”, jako „dodatek” do gruntów i zabudowań gospodarczych. Ten 
i kolejni właściciele nie wykonywali żadnych prac.  

Dwór w Tolcz parterowy pod wysokim dachem naczółkowym, z narożną 
4-kondygnacyjną wieżą, wzniesiony w 1835 roku, do 1961 roku zagospodarowany 
przez Zakład Rolny w Tolczu (biura). W 1979 roku był już w złym stanie, zagrożony 
rozbiórką17. Jeszcze do 1986 roku w części dworu mieszkano. Gdy mienie PGR 
przejęła AWRSP dwór był już w ruinie, zachowane były tylko mury obwodowe  
pozbawione większości tynków, zawalone stropy, część ścian wewnętrznych, okien 
i drzwi, wieża także w stanie ruiny ze zniszczonymi tynkami i zdewastowanym 
wnętrzem i więźbą grożącą zawaleniem. W takim stanie dwór kupiony przez obecnych 
właścicieli z zamiarem odbudowy i zagospodarowania na funkcje mieszkalne. 
Odbudowano wieżę, po czym remont przerwano. 

Pałac w Ziemomyślu B – eklektyczna budowla z 1847 roku. W 1980 roku był 
już opuszczony, w 1981 roku w ruinie18. W takim stanie w 2000 roku sprzedany 
(bez dachu, z zawalonymi ścianami wewnętrznymi i tylko częściowo zachowanymi 
murami obwodowymi). Właściciel nie podjął odbudowy.

15  Wg: M. Borkowska. Katalog XIX-wiecznych dworów i pałaców woj.szczecińskiego. Gmina Chociwel. 
PP PKZ Szczecin 1977/1078, mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
16  Inwentaryzację i  projekty oprac. Zespół: M.Płotkowiak, D.Płotkowiak, I.Całus, A.Haba, ocenę 
stanu technicznego – G. Nowaczyk i S. Nowaczyk, mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
17 M. Borkowska, Katalog XIX-wiecznych dworów i pałaców woj. szczecińskiego. Gmina Stara Dąbrowa. 
PP PKZ Szczecin 1979, mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
18  K. Loose, Katalog XIX-wiecznych dworów i pałaców woj.szczecińskiego. Gmina Dolice…
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Podsumowanie
W tabeli (niżej) ujęłam 37 istniejących dworów i pałaców z krótką informacją o stanie 
technicznym i użytkowym. Obecnie około 90% z nich jest w rękach prywatnych 
właścicieli (osoby fizyczne, spółki itp.). Tylko niewielki procent stanowi własność 
komunalną. W przeważającej większości pełnią funkcje mieszkalne (mieszkania 
właścicieli). Różny jest stopień zachowania oryginalnej architektury i zabytkowego 
wyposażenia wnętrz. 

Rezydencji zagospodarowanych, w dobrym stanie jest ponad 50% (20). Niektóre 
wymagają remontów w wąskim zakresie, jak np. zlikwidowanie zawilgocenia piwnic 
oficyny pałacu w Nowej Dąbrowie, zakończenie odbudowy tynków elewacyjnych 
pałacyku w Brodzie. Użytkowanych, ale wymagających remontów w większym 
zakresie jest 4 (np. dwory w Starej Dąbrowie, Długim). Nieużytkowanych ale 
skutecznie zabezpieczonych – 4. Pałace, w których podjęto remont/odbudowę 
– 4 (w Bytowie, Dzwonowie, Krąpieli). Stosunkowo niewiele (5) jest obiektów 
zagrożonych zniszczeniem lub w ruinie. W stanie ruiny są dwa obiekty wpisane do 
rejestru zabytków: pałac w Karkowie i dwór w Tolczu. 

Określenie czynników mających wpływ na  stan zachowania  rezydencji na 
terenie ww. gmin powiatu stargardzkiego wymaga odrębnej analizy w perspektywie 
historycznej, jak i obecnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Na podstawie 
swojego  doświadczenia mogę wskazać kilka z nich. O jednym z tych czynników 
wspominałam już wyżej: powojenny pejoratywny stosunek do poniemieckiego 
mienia „junkierskiego”. Obecnie podstawowym jest po prostu brak  pieniędzy. 
Niektórzy nowi właściciele przeceniają swoje możliwości finansowe. Wstępne 
oceny kosztów remontów budowli historycznych bywają zwodnicze. Szczegółowy 
zakres wymaganych napraw, a tym samym kosztów np. remontu stropów można 
określić dopiero po ich odsłonięciu, podobnie jak z konstrukcją więźby itp. Poza 
tym właściciele zbyt optymistycznie liczą na dofinansowanie kosztów remontów. 
Jednak środki, jakimi dysponuje wojewódzki konserwator zabytków (średnio 700 
tys. zł rocznie), dotacje z funduszy państwowych i europejskich są zbyt skromne 
w stosunku do potrzeb. 

W literaturze tematu podkreśla się także inne czynniki: „główne tego przyczyny 
były rozmaite i często występowały jednocześnie, znacznie utrudniając działania 
rewaloryzacyjne. Były to: ustawodawstwo, niszcząca działalność ludzka i warunki 
atmosferyczne, a także czas działający na niekorzyść każdego budynku”19. 

Nadzór nad stanem zabytków realizowany przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków poprzez kontrolowanie ich stanu w  terenie, wydawanie zaleceń 
pokontrolnych, nakazów zmuszających do wykonania określonych prac przy zabytku 

19 A. Merta-Staszczak, Czynniki wpływające na stan zachowania obiektów zabytkowych po 1945 roku 
na Dolnym Śląsku, [w:] „Społeczeństwo i ekonomia”, T.1 (5) 2016, s. 27 i nast.
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jest realizowany stosunkowo od niedawna. „Mimo że przepisy dotyczące ochrony 
prawnej obiektów zabytkowych istniały, w praktyce do końca lat 80. XX wieku na 
ogół nie były one skrupulatnie przestrzegane. W szczególności dotyczyło to zamków, 
pałaców, dworów i folwarków na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”20.

Zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzone od 
stycznia 2018 roku pozwalają na nakładanie kar pieniężnych (od 500 do 500.000 zł) 
na właścicieli nie wykonujących prawidłowo opieki nad swoim zabytkiem i nie 
respektujących przepisów o opiece nad zabytkami. 

Tabela 1. Rezydencje powiatu stargardzkiego

Obiekt Położenie Własność Stan, funkcja Forma ochrony

1. Pałac Barzkowice  
(gm. Stargard)

Prywatna Opuszczony. Zabezpieczany.  
Do remontu.

Rejestr 
zabytków 

2. Dwór Bród  
(gm. Chociwel)

Prywatna Zagospodarowany – 
mieszkanie właścicieli.  
Elewacje do remontu.

Rejestr 
zabytków 

3. Pałac Bytowo  
(gm. Dobrzany)

Prywatna Zaawansowana odbudowa 
z ruin.

Rejestr 
zabytków 

4. Dwór Chlebówko  
(gm. Stara Dąbrowa)

Prywatna W dobrym stanie. Użytkowany 
(mieszkania).

GEZ

5. Dwór Długie  
(gm. Chociwel)

Komunalna Budynek do remontu. 
Częściowo użytkowany 

(mieszkania).

WEZ

6. Pałac Dobropole 
Pyrzyckie  

(gm. Dolice)

Prywatna Główny korpus w złym stanie, 
do remontu generalnego. 

Jedno skrzydło użytkowane 
(mieszkanie właściciela).

Rejestr 
zabytków 

7. Pałac Dolice  
(gm.loco)

Prywatna W dobrym stanie. 
Użytkowany(mieszkania).

WEZ

8. Pałac Dzwonowo  
(gm. Marianowo)

Prywatna W trakcie zaawansowanego 
remontu.

Rejestr 
zabytków 

9. Dwór Golczewo  
(gm. Stargard)

Prywatna Użytkowany. Funkcje 
mieszkalne. Trwają prace 

remontowe. 

WEZ

10. Pałac Kamienny Most 
(gm. Chociwel)

Starostwo 
Stargardzkie 

W dobrym stanie. Użytkowany 
(szkoła).

Rejestr 
zabytków 

11. Dwór Kania  
(gm. Chociwel)  

Prywatna W dobrym stanie. 
Zagospodarowany (dom 

opieki).

Rejestr 
zabytków 

12. Pałac Karkowo  
(gm. Chociwel)

Prywatna Ruina. Rejestr 
zabytków 

20 Tamże, s. 30.
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Obiekt Położenie Własność Stan, funkcja Forma ochrony

13. Dwór Kiczarowo 
(gm. Stargard)

Prywatna Brak zagrożeń. 
Zagospodarowany 

(mieszkania).

WEZ

14. Pałac Koszewko  
(gm. Stargard)

Prywatna Dobry stan. Zagospodarowany  
(na potrzeby właściciela)  

Rejestr 
zabytków 

15. Pałac Koszewo  
(gm. Stargard)

Prywatna W dobrym stanie. Użytkowany 
(mieszkanie właściciela).

Rejestr 
zabytków 

16. Pałac Krąpiel  
(gm. Stargard) 

Prywatna W trakcie zaawansowanego 
remontu.

Rejestr 

17. Dwór Krzywiec  
(gm. Marianowo)

Stan dobry. Zagospodarowany 
(mieszkania).

GEZ

18. Dwór Krzywnica  
(gm. Stara Dąbrowa) 

Prywatna Do remontu. Użytkowany 
(mieszkania).

GEZ

19. Dwór Kurcewo  
(gm. Stargard)

Prywatna Użytkowany (mieszkania). WEZ

20. Dwór Lipnik  
(gm. Stargard)

Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Techniczny 

w Szczecinie

Stan dobry. Zagospodarowany 
(biura, mieszkania).

WEZ

21. Dwór Łęczyna  
(gm. Stara Dąbrowa)

Prywatna Nieużytkowany, skutecznie 
zabezpieczony.

Rejestr 
zabytków 

22. Pałac Małkocin  
(gm. Stargard)

Uniwersytet 
Szczeciński

Stan dobry. Po remoncie 
i adaptacji na potrzeby 
US (Centrum Edukacji 

Środowiskowej).

Rejestr 
zabytków 

23. Pałac Nowa Dąbrowa  
(gm. Stara Dąbrowa)

Komunalna Mieszkania. Rejestr 
zabytków 

24. Zamek Pęzino  
(gm. Stargard)

Prywatna Stan dobry. Użytkowany 
(imprezy okolicznościowe, 

akcje edukacyjne, wystawy).

Rejestr 
zabytków 

25. Dwór Rogowo  
(gm. Stargard)

Prywatna Brak zagrożeń. 
Zagospodarowany 

(mieszkania).

WEZ

26. Pałac Sądów  
(gm. Dolice)

Prywatna Zagospodarowany (mieszkania 
właścicieli).

Rejestr 
zabytków 

27. Pałac Skalin  
(gm. Stargard)

Prywatna Opuszczony. 
Niezabezpieczony. Do 

remontu.

WEZ

28. Dwór Stara Dąbrowa  
(gm. Stara 
Dąbrowa)

Gmina Stara 
Dąbrowa + KOWR

Budynek do remontu. 
Użytkowany (mieszkania).

Rejestr 
zabytków 

29. Pałac Stargard  
(Giżynek)

Prywatna Użytkowany (mieszkania). Rejestr 
zabytków

30. Dwór Storkowo
(gm. Ińsko)

Prywatna Nieużytkowany, zabezpieczony. Rejestr 
zabytków 
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Obiekt Położenie Własność Stan, funkcja Forma ochrony

31. Pałac Strzyżno 
(gm. Stargard)

Spółdzielcza 
(Agrofirma 
Witkowo)

Nieużytkowany, skutecznie 
zabezpieczony.

WEZ

32. Dwór Tolcz
(gm. Stara 
Dąbrowa)

Prywatna Dwór w ruinie (pozostały 
ściany obwodowe). Wieża po 

remoncie, zabezpieczona.

Rejestr 
zabytków 

33. Dwór Trąbki
(gm. Marianowo)

Prywatna Stan dobry. Użytkowany 
(mieszkania).

GEZ

34. Dwór Trzebiatów 
(gm. Stargard)

Prywatna Stan dobry. Po remoncie 
i adaptacji na SPA.

Rejestr 
zabytków 

35. Pałac Warszyn 
(gm.Dolice) 

AGRO-WAR Spółka 
z o.o.,  dzierżawa 
z zasobu KOWR

Stan dobry. Zagospodarowany 
na potrzeby dzierżawcy  

(biura i in.).

Rejestr 

36. Dwór Załęcze 
(gm. Stara 
Dąbrowa)

Prywatna Do remontu. Użytkowany 
(mieszkania). Przebudowane 

elewacje, brak wystroju.

GEZ

37. Pałac Ziemomyśl B
 (gm. Dolice)

Prywatna Ruina (pozostały ściany 
obwodowe w niepełnej 

wysokości). 

WEZ

GEZ – gminna ewidencja zabytków, WEZ – wojewódzka ewidencja zabytków

Ryc. 1. Zamek w Pęzinie – widok od strony głównego wjazdu. Fot. E. Stanecka
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Ryc. 2. Zamek w Pęzinie – dziedziniec wewnętrzny. Fot. E. Stanecka

Ryc. 3. Pałac w Barzkowicach – elewacja południowa (stan obecny).  
Fot. E. Kulesza-Szerniewicz
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Ryc. 4. Dwór w Łęczynie – elewacja (stan obecny). Fot. E. Kulesza-Szerniewicz

Ryc. 5. Pałac w Bytowie – elewacja frontowa i boczna południowa  (stan w 2015 r.).  
Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie
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Ryc. 7. Pałac w Dzwonowie – zachowany profilowany i polichromowany strop 
w najstarszej renesansowej  części. Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie

Ryc. 6. Pałac w Dzwonowie – fasada i elewacja boczna północna (część z pocz. XX w.). 
 Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie
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Ryc. 8. Pałac w Karkowie – widok na fasadę (stan z września 2018 r.).  
Fot. E. Kulesza-Szerniewicz

Ryc. 9. Dwór z wieżą w Tolczu – stan aktualny. Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie
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Marek Dworaczyk
Archeolog

Badania archeologiczne na terenie  
Starego Miasta w Gryfinie

Odbudowa Starego Miasta w Gryfinie, którego przestrzeń wyznaczają miejscami 
zachowane do dzisiaj mury obronne, podobnie jak w przypadku prawie wszystkich 
zachodniopomorskich ośrodków o średniowiecznej metryce1, odbyła się bez 
udziału archeologów. Dopiero od lat 90. XX wieku, a zwłaszcza od początku 
obecnego milenium wszelkie prace ziemne realizowane na jego obszarze objęte 
są badaniami archeologicznymi2. Niestety, do chwili obecnej nie przeprowadzono 
tu szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych, których wyniki pozwoliłyby 
na podjęcie próby odtworzenia pierwotnej wielkości parceli budowlanej, jej 
wewnętrznego rozplanowania, czy też zajęć i statusu społecznego zamieszkującej ją 
ludności. Dotychczasowe badania ograniczone były do nadzorów archeologicznych 
wykonywanych przede wszystkim podczas modernizacji starej czy też budowy 
nowej infrastruktury technicznej. Tego rodzaju roboty budowlane realizowane są 
z reguły w dość płytkich i wąskoprzestrzennych wykopach. Zwłaszcza ze względu 
na niezbyt dużą głębokość wykopów, w większości przypadków zanotowano w nich 
jedynie nawarstwienia powstałe po II wojnie światowej. Tylko w kilku miejscach, 
w specjalnie wykonanych sondażach oraz w wykopach pod zabudowę mieszkalno-
usługową, a także związanych z modernizacją nabrzeża nad Regalicą (por. ryc. 1), 
gryfińskiego Starego Miasta udokumentowano zarówno warstwy i obiekty, jak 
i źródła ruchome pochodzące z okresu wczesnonowożytnego i średniowiecznego 
bądź starsze. Jednak uzyskane tą drogą źródła archeologiczne są niewystarczające do 
rekonstruowania pełni zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości 
na tym obszarze. Pozwalają one jedynie na częściowe odtworzenie procesu 
zasiedlenia tego terenu od momentu pojawienia się tu pierwszych grup ludzkich 
aż po czasy współczesne. 

Z przypadkowych odkryć pojedynczych wyrobów krzemiennych, kamiennych 
i ułamków naczyń glinianych, nie mających precyzyjnych lokalizacji, wiemy, że 
obszar Starego Miasta w Gryfinie, bądź jego bezpośrednie sąsiedztwo, zasiedlony 

1 Por. dokumentacje z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miast zachodniopomorskich 
w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
2 Por. sprawozdania z  tych badań w  archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Szczecinie.
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był już w neolicie3. Dane archiwalne4 wskazują również, że także w młodszych 
epokach i okresach archeologicznych teren ten był zamieszkany. W epoce brązu 
i wczesnej epoce żelaza rozwijało się tu osadnictwo związane z kulturą łużycką5, 
a w okresie wpływów rzymskich przebywały tu plemiona reprezentujące ten krąg 
kulturowy.

W  trakcie dotychczasowych ratowniczych badań archeologicznych 
prowadzonych na terenie Starego Miasta potwierdzono jedynie pozostałości 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej. W wykopie sondażowym o wymiarach 
2,0 × 2,0 m, założonym w tylnej partii frontowej części działki nr 280/5, usytuowanej 
przy ul. Kościelnej (por. ryc. 1, pkt 1), na głębokości około 2,0 m p.p.t., w humusie 
pierwotnym znaleziono dziewięć ułamków środkowych części naczyń glinianych, 
w tym dwa zdobione, które jedynie ogólnie można datować na czasy funkcjonowania 
tej kultury, tj., na epokę brązu i okres halsztacki6.

Pozostałe źródła archeologiczne odkryte podczas interwencyjnych badań 
archeologicznych związane są z powstaniem i rozwojem miasta komunalnego, 
lokowanego przez księcia Barnima I na prawie magdeburskim w 1254 roku7. 
Nawarstwienia i obiekty ilustrujące najstarszy, średniowieczny etap funkcjonowania 
miasta odkryto we wspomnianym wyżej wykopie sondażowym (ryc. 1, pkt 1), 
w południowo-zachodniej części miasta, nad brzegiem Regalicy (ryc. 1, pkt 2), przy 
ul. Niepodległości, w sąsiedztwie Bramy Bańskiej (ryc. 1, pkt 3), oraz w południowej 
części ul. Kościelnej, przy zachowanym murze obronnym (ryc. 1, pkt 4).

W pierwszym z  tych miejsc udokumentowano średniowieczne warstwy 
kulturowe o miąższości około 1,3 m, których strop zalega na głębokości około 
1,5 m p.p.t. Znaleziono w nich mało urozmaicone i niezbyt liczne źródła ruchome, 
których głównym składnikiem jest ceramika naczyniowa (103 fragmenty naczyń), 
a także 3 fragmenty silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych, 2 fragmenty 
naczynia szklanego (czarne, nieprzeźroczyste szkło), 28 fragmentów kości 

3 Por. archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, teczka AZP: 34–05.
4 Por. archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, teczka AZP: 34–05.
5 Z osadnictwem ludności tej kultury, oprócz ułamków naczyń glinianych, związane są pojedyncze 
przedmioty brązowe i  kamienne (szpile, siekierki z  tulejami, sztylet, topory) znalezione na 
terenie miasta (por. P. Kołosowski, Okolice Gryfina w  pradziejach, [w:] Dzieje Gryfina i  okolic, 
red. P. Kołosowski, Gryfino, 2005, s. 44.
6 Por. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, W  sprawie początków średniowiecznego Gryfina, [w:] Acta 
Archaeologica Pomoranica, t. III, cz. 2, Szczecin, 2009, s. 58.
7 Por. m.in. J.M. Piskorski, Prawo magdeburskie w miastach Pomorza Zachodniego od XIII do XVIII 
wieku, [w:] Niemcy – Polska, red. J. Strzelczyk, Poznań, 1986, s. 255; K. Guzikowski, Powstanie i rozwój 
miasta w okresie średniowiecza, [w:] Dzieje Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino, 2005, s. 53 
i nast. 
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zwierzęcych, 2 artefakty krzemienne i 1 bryłkę cegły gotyckiej8. Chronologia tego 
zespołu, ustalona ogólnie na drugą połowę XIII do XV wieku, oparta została na 
zbiorze naczyń glinianych, w którym podstawowym komponentem są naczynia 
siwe (92 fragmenty), oprócz których wyróżniono 3 ułamki brzuśców całkowicie 
obtaczanych na kole garncarskim naczyń tradycyjnych9 oraz 8 ułamków naczyń 
importowanych. Te pierwsze reprezentowane są głównie przez garnki o kulistych 
dnach, którym towarzyszą dzbany o płaskich dnach, w tym jeden zachowany prawie 
w całości, o „kołnierzowatym” wylewie, który w rzucie z góry ma kształt czterolistnej 
koniczynki. Naczynia te, jako miejscowe wyroby, w Szczecinie rejestrowane są już 
w drugiej połowie XII wieku10. Jednak powszechnie zaczęto je wytwarzać dopiero 
od około połowy XIII stulecia11. Zapewne nieco później dotarła tu część ceramiki 
importowanej z ośrodków zachodniej i północnej Europy12, w tym zwłaszcza czerwone 
naczynia szkliwione oraz wyroby z wczesnej kamionki siwej angobowanej, które 
sprowadzono z Nadrenii i Dolnej Saksonii. Z pewnością dopiero na XIV wiek można 
datować naczynie z klasycznej kamionki, wykonane w nadreńskim Siegburgu13.

Kolejne nawarstwienia związane z najstarszym etapem funkcjonowania miasta 
odkryto w trakcie budowy nabrzeża nad Regalicą (ryc. 1, pkt 2)14. Zarejestrowano je 
w części głębszych wykopów pod infrastrukturę techniczną, w tym zwłaszcza pod 
sieć kanalizacji deszczowej, o głębokościach dochodzących do 1,2–1,5 m, a miejscami 
nawet do około 3,0 m p.p.t. Jednak w celu udokumentowania pełnej sekwencji 
stratygraficznej, niektóre z nich zostały punktowo pogłębione, gdzieniegdzie do 
poziomu około 2,2 m p.p.t. Strop tych warstw, złożonych głównie z piasku, próchnicy, 

8 Por. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, W sprawie początków..., s. 58–59.  
9 Naczynia tradycyjne są to pojemniki gliniane charakterystyczne dla środowiska słowiańskiego, 
wykonane w  technice typowej dla wczesnego średniowiecza, ale wytwarzane i  użytkowane także 
w późniejszym okresie (por. na ten temat uwagi m.in. M. Rębkowskiego, Średniowieczna ceramika 
miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg, 1995, s. 21–25. 
10 Por. m.in. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, M. Rulewicz, Szczecin we wczesnym średniowieczu. 
Wschodnia część suburbium, red. W. Łosiński, Szczecin, 2003, s. 250.
11 Por. m.in. M. Rębkowski, Średniowieczna ceramika…, s. 26–39; ostatnio M. Dworaczyk, Ceramika 
naczyniowa, [w:] Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. M. Rębkowski, 
F. Biermann, Szczecin, 2015, s. 91.
12 Na temat napływu na Pomorze Zachodnie ceramiki importowanej z  ośrodków zachodnio- 
i  północnoeuropejskich por. m.in. T. Nawrolski, M. Rębkowski, Ein Beitrag zur Erforschung 
mittelalterlicher Keramik in Pommern, „Offa”, t. 52, 1995, s. 163–184; M. Rębkowski, Średniowieczna 
ceramika…, s. 39–65.
13 Początki wytwórczości wyrobów z  klasycznej kamionki datowane są tam na około 1300 rok 
(por. m.in. B. Beckmann, The main types of the first four production periods of Siegburg pottery, [w:] 
Medieval pottery from excavations, red. V.I. Evison, H. Hodges, J.G. Hurst, London, 1974, s. 189).
14 Por. sprawozdanie z przeprowadzonych tam badań archeologicznych w archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
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a także mierzwy, zalega tam na rzędnej około 1,2–1,3 m p.p.t. Znaleziono w nich jedynie 
2 fragmenty przedmiotów skórzanych (niewielka podeszwa i lamówka?), 1 fragment 
poroża, 9 fragmentów kości zwierzęcych (bydło i trzoda chlewna) oraz 16 fragmentów 
ceramiki naczyniowej. Wśród tych ostatnich wyróżniono 1 zdobiony poziomymi 
żłobkami ułamek brzuśca, 1 ułamek brzuśca importowanego, czerwonego naczynia 
pokrytego brązowym szkliwem, a także 14 ułamków naczyń siwych (13 środkowych 
i dolnych partii oraz 1 dno), pochodzących zarówno z pojemników o kulistych, jak 
i płaskich dnach. Podobnie jak w przypadku zbioru odkrytego przy ul. Kościelnej, 
także i ten można datować tylko ogólnie na drugą połowę XIII do XV wieku.

Ponadto ustalono, że południowy odcinek muru miejskiego, przylegający 
do rzeki, posadowiono na fundamencie złożonym z dużych i średnich kamieni 
polnych tkwiących w warstwach piasku i mułów, zalegających do głębokości około 
2,0 m p.p.t. W wyżej położonym rejonie miasta, w południowej części współczesnej 
ul.  Kościelnej15 (por. ryc. 1, pkt 4), stopa kamiennego fundamentu muru uchwycona 
została na rzędnej około 1,1 m p.p.t. Budowa muru miejskiego rozpoczęta została 
najwcześniej w końcu XIII (druga połowa?), a być może dopiero na początku XIV 
stulecia, skoro pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1314 roku16. Nie wiemy jednak 
czy już wtedy wzniesiony był na całym obwodzie. 

Jak dotychczas ostatnim miejscem w mieście, gdzie odkryto nawarstwienia 
i obiekty z okresu średniowiecza, jest rejon południowej części ul. Niepodległości, 
znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Bańskiej (por. ryc. 1, pkt 3)17. 
W wykopie pod wielorodzinny budynek mieszkalny, stałe pozostałości osadnicze 
z tego czasu udokumentowano wyłącznie na zapleczu istniejących tam przed 
wojną działek, których fronty zajmowała najpewniej kalenicowa zabudowa. 
W części zachodniej parceli strop tych warstw zalegał dość płytko, bo około 
1,0  m p.p.t., natomiast w części południowej nieco głębiej, na rzędnej około 1,2–
1,3 m p.p.t. Jeden z uchwyconych tu obiektów to wkopana w calec jama po słupie 
(przekrój prostokątny, szer. – 40 cm, głęb. – 14 cm), drugi to jama o niekreślonym 
przeznaczeniu (przekrój nieckowaty, szer. – 80 cm, głęb. – 42 cm). W tej ostatniej 
znaleziono siwy garnek o kulistym dnie typu IIIa18, o średnicy wylewu 19 cm 
i wysokości 18,5 cm, zdobiony na przejściu szyjki w brzusiec poziomym żeberkiem 
(ryc. 2:1), oraz 1 fragment rurkowatego wylewu związanego najpewniej z siwym 
naczyniem o kulistym dnie służącym do przechowywania płynów (ryc. 2:3). 

15 Por. sprawozdanie z przeprowadzonych tam badań w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Szczecinie.
16 Por. K. Guzikowski, Powstanie i rozwój…, s. 59.
17 Por. sprawozdanie z  badań archeologicznych w  archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Szczecinie.
18 Typologia naczyń siwych wg E. Cnotliwego z uzupełnieniami M. Dworaczyka (por. M. Dworaczyk, 
A.B. Kowalska, M. Rulewicz, Szczecin we wczesnym średniowieczu…, s. 307, ryc. 156).
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Poza tym w nawarstwieniach zarejestrowano jeszcze tylko 4 fragmenty naczyń 
siwych, w tym 1 ułamek wylewu dzbana o płaskim dnie (ryc. 2:2), 1 dno z trzema 
niewielkim otworami w spodzie (ryc. 2:4) oraz 2 ułamki środkowych części 
naczyń. Zbyt mała liczba źródeł ruchomych, złożonych wyłącznie z ułamków 
siwych naczyń glinianych, nie pozwala na bardziej precyzyjne datowanie odkrytych 
pozostałości osadniczych. Niemniej wydaje się, że ta część miasta mogła zostać 
zasiedlona dopiero w XIV wieku. Najpewniej funkcjonowała tu wówczas zabudowa 
drewniana, która prawdopodobnie została zniszczona w wyniku pożaru, do jakiego 
doszło w Gryfinie w 1530 roku19. Nie wiadomo czy po tym kataklizmie powstała 
tu zabudowa ceglana, czy w dalszym ciągu wznoszono budynki drewniane. 
Niewątpliwie murowane budowle funkcjonowały tu w okresie przedwojennym.

W części wykopów udokumentowano także źródła związane z okresem 
nowożytnym. W wykopie sondażowym, usytuowanym na zapleczu działki położonej 
przy ul. Kościelnej (por. ryc. 1, pkt 1), zarejestrowano pozostałość po wzniesionym 
tu, najpewniej po pożarze w 1530 roku, budynku ceglanym oraz bruk kamienny 
(posadzka?, moszczenie podwórza?)20. Zupełnie inny charakter mają źródła odkryte 
nad Regalicą (por. ryc. 1, pkt 2). W wykopach usytuowanych w bezpośrednim są 
sąsiedztwie wschodniego brzegu rzeki uchwycono konstrukcje najpewniej nabrzeża. 
Zbudowano je z drewnianego rusztu wspartego na fundamencie utworzonym 
z dużych głazów oraz długich, głęboko wbitych i wkopanych w podłoże pali. Ponadto, 
w trakcie pogłębiania koryta Regalicy, przy jej wschodnim brzegu, wydobyto dużą 
ilość długich pali. Słupy te były zapewne pozostałością wysuniętych w głąb rzeki, 
prostopadłych do nabrzeża, pomostów. Z części tych pali pobrano próbki do oceny 
dendrochronologicznej, którą wykonał prof. dr hab. Marek Krąpiec z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z wykonanych analiz wynika, że domniemane 
pomosty nabrzeża zbudowano najwcześniej około połowy XVIII wieku (rok ścięcia 
drzew: 1740 r., 1735 r., po 1730 r.). Budowa nabrzeża byłaby więc zbieżna z odbudową 
całego miasta po zniszczeniach powstałych w trakcie wojny trzydziestoletniej 
i późniejszych działań wojennych, do której doszło w pierwszych dekadach XVIII 
stulecia dzięki inicjatywie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I21.

19 Por. L. Turek-Kwiatkowska, Miasto w  czasach książęcych, [w:] Dzieje Gryfina i  okolic, 
red. P. Kołosowski, Gryfino, 2005, s. 79.
20 Por. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, W sprawie początków…, s. 59).
21 Por. L. Turek-Kwiatkowska, Pod panowaniem szwedzkim i pruskim, [w:] Dzieje Gryfina i okolic, 
red. P. Kołosowski, Gryfino, 2005, s. 97.
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Podczas bagrowania koryta Regalicy wydobyto również prawie w całości 
zachowaną płaskodenną, jednopienną łódź dłubankową22. Wykonano ją 
z drewna dębowego i zaopatrzono w jedną gródź, a jej zrekonstruowana długość 
wynosi 3,91 m, zaś szerokość 0,95 m (ryc. 3). Jej datowanie umożliwiła analiza 
dendrochronologiczna wykonana przez prof. dr. hab. Marka Krąpca. W  jej 
wyniku ustalono, że łódź zbudowano z drzewa ściętego po 1573 roku. W celu 
dokładniejszego datowania wykonano również badania radiowęglowe. Pozwoliły 
one na określenie zbudowania dłubanki na około połowę XVII wieku (najbardziej 
prawdopodobna data – 1649 r.). Łódź zalegała w mulistym dnie. W trakcie jej 
czyszczenia znaleziono fragment fajki glinianej, drobne fragmenty cegieł, główką 
lalki, muszelki małży i ślimaka.

Z dna Regalicy wyciągnięto również 3 karabiny z czasów II wojny światowej: 1. 
niemiecki karabin maszynowy MG 34, z okrągłą chłodnicą lufy (ryc. 4); 2. niemiecki 
karabin maszynowy MG 42, z chłodnicą lufy o przekroju prostokątnym; 3. radziecki 
karabin samopowtarzalny SWT. Do rzeki dostały się one najpewniej w marcu 1945 
roku, tj. w czasie walk o miasto23.

Dotychczas przeprowadzone badania archeologiczne na terenie Starego Miasta 
w Gryfinie dostarczyły jedynie niewielkiej liczby i dość mało zróżnicowanych źródeł 
by na ich podstawie wnioskować o charakterze zajęć mieszkańców, ich statusie 
społecznym, czy warunkach bytu. Nie jest także możliwa ocena dotycząca pierwotnej 
wielkości parceli budowlanej i jej wewnętrznego rozplanowania. Wyniki tych badań, 
a przede wszystkim brak odkryć pozostałości osadniczych z wczesnego średniowiecza, 
pozwalają przypuszczać, że miasto założono na tzw. surowym korzeniu24. Wniosek 
ten nie wyklucza jednak innej koncepcji mówiącej o założeniu miasta w pobliżu 
starszej osady słowiańskiej, która miała znajdować się przy północnej granicy 
średniowiecznego ośrodka25.

22 Partia dziobowa łodzi została częściowo zniszczona w trakcie wydobywania łodzi i  składała się 
z  pięciu kawałków – por. sprawozdanie z  badań w  archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Szczecinie; por. także W. Filipowiak, Łódź – dłubanka z XVII wieku z Gryfina, „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 3, 2013, s. 463–467.
23 Por. P. Brzeziński, Ziemia gryfińska w  ostatnich dniach drugiej wojny światowej, [w:] Z  dziejów 
Gryfina i okolic, red. P. Kołosowski, Gryfino, 2004, s. 159.
24 Por. m.in. W. Kuhn, Die deutschen Stadtgründungen des 13. Jahrhunderts im westlichen Pommern, 
“Zeitschrift für Ostforschung”, t. 23, 1974, s. 1–58.
25 Por. J.M. Piskorski, Położenie przedlokacyjnego Gryfina. Przyczynek do dziejów wików 
zachodniopomorskich, „Roczniki Historyczne”, t. 50, 1985, s. 153–163, zwłaszcza 160.
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Legenda: 1 – wykop sondażowy przy ul. Kościelnej (działka nr 280/5), 2 – wykopy nad brzegiem Regalicy, 3 – 
wykop przy ul. Niepodległości (działki nr 248/2 i 250/1), 4 – wykop w południowej części ul. Kościelnej

Ryc. 1. Gryfino. Plan miasta z 1617 roku wg Lubinusa (za: K. Guzikowski, Początki 
i rozwój miasta).  Usytuowanie wykopów archeologicznych z lokalizacją rejonów odkrycia 

źródeł archeologicznych. Opr. komputerowe K. Zielińska

Ryc. 2. Gryfino, ul. Niepodległości (działki nr 248/2 i 250/1). Siwa ceramika naczyniowa. 
Rys. H. Bona
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Ryc. 3.  Gryfino. Dłubanka wydobyta z koryta Regalicy, przy wschodnim jej brzegu.  
Rys. M. Jusza

Ryc. 4. Gryfino. Niemiecki karabin maszynowy MG 34, z okrągłą chłodnicą lufy, 
wydobyty z koryta Regalicy, przy wschodnim jej brzegu. Fot. M. Dworaczyk. 

Opr. komputerowe K. Zielińska
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Ulica Kuśnierska. Badania archeologiczno-
architektoniczne

W 2016 roku podczas prac ziemnych związanych z gruntownym remontem 
ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie, na zlecenie Inwestora ZDiTM przeprowadzono 
interwencyjne badania archeologiczno-architektoniczne. 

Ulica Kuśnierska leży w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej, jakim jest 
obszar Starego Miasta, w tym Podzamcza. Remontowano ją na całym odcinku od 
ulicy Panieńskiej (część tzw. dolna na Podzamczu) po ulicę Farną (na tzw. górnym 
Starym Mieście). Prace terenowe poprzedziła kwerenda archiwalna obejmująca 
bibliografię, ikonografię i również Akta Policji Budowlanej.

Miano „Kuśnierska” powstało po roku 1856, kiedy to w ramach porządkowania 
nazw połączono ze sobą dwie odrębne ulice: Szewców Łataczy (odcinek od ulicy 
Panieńskiej do ulicy Grodzkiej) i ul. Kuśnierzy (odcinek od ulicy Grodzkiej do 
Farnej). Górna część ulicy pełniła funkcję drogi łączącej górne miasto z zamkiem, 
a dolna część, która zapewne powstała z chwilą zasypania fosy zamkowej około 
1503 roku, łączyła górne miasto z Podzamczem. Na tym odcinku ulicy osiedlali 
się szewcy łatacze zajmujący się łataniem i naprawą obuwia, stąd początkowo 
nazwa jej brzmiała Oldeböterstrasse, z czasem ulegając modyfikacjom, i tak 
np. w 1536 roku brzmiała Oltböterstrasse, w 1625 – Altböter Berg, a w 1811 –  
Altböterberg, co można tłumaczyć „Górka Szewców Łataczy” (cytat za „Nazwy ulic 
i nazwy miejscowe dawnego Szczecina”, Sedinum 2006 r.). Tę urzędową nazwę ulicy 
potwierdzała wisząca do 1843 roku na łękowym rozporze przy ulicy Panieńskiej 
metalowa tabliczka. Przypora ta (bądź rozpór) wspominana jest w dokumentach 
źródłowych już w XVI wieku (1504 r.) i utrwalona na rycinie wg Kotego z 1625 roku. 
Rozpoczynała bieg ulicy i miała dość rozbudowaną formę. Zazwyczaj był to 
bowiem ceglany łęk, często stosowany w miastach wzniesionych na niestabilnym 
gruncie, rozparty pomiędzy budynkami po przeciwnych stronach wąskiej ulicy. 
Ta część drogi przez długie lata pełniła też funkcję zamkowego rynsztoka, którym 
odprowadzano w kierunku rzeki cuchnące nieczystości z zamkowej kuchni, co było 
przedmiotem licznych zatargów mieszczan z zamkiem (1535 r.). Zaś górna część 
ulicy Kuśnierskiej, zwana „Pelzenstrasse” pojawiła się w nazewnictwie ulic Szczecina 
w XV wieku (1423 r.). Na przestrzeni wieków nazwę kilkakrotnie zmieniano, 
nadając nowe brzmienie takie jak „Latteke Peltzerstasse” (1432 r. Mała Kuśnierska) 
czy „Mangh den Peltzen” (1495 r.). Część parcel tej ulicy należała do tzw. Fundacji 



Tatiana Balcerzak, Anna Uciechowska-Gawron

48

Mariackiej. W kamienicach nr 10, 11, 12 (naprzeciwko zamkowego skrzydła), 
mieszkał organista kościoła św. Ottona, książęcy marszałek i kowal.

Ciekawostką jest informacja zarejestrowana na mapie przebiegu wodociągu 
króla Fryderyka Wilhelma I z 1732 roku, publikowana w opracowanej przez Pawła 
Guta, książce „Wodociągi Szczecińskie” z 2015 roku, w której autor sugeruje, iż 
końcowy odcinek drewnianej rury doprowadzającej ze Wzgórz Warszewskich 
wodę do zamku biegł właśnie ulicą Kuśnierzy, wchodząc w zabudowania zamkowe 
w rejonie bramy dziedzińca Menniczego (podczas badań nie natrafiono na ślady 
tego rurociągu). 

Zarejestrowane na rycinach widoki ulicy Kuśnierskiej pokazują w schematyczny 
sposób zabudowę tworzącą jej pierzeje. Na najstarszych widać gęsto ustawione 
kamienice wypełniające południową pierzeję ulicy na wszystkich jej odcinkach. 
Północna pierzeja zabudowana jest kamienicami jedynie na odcinku zachodnim – 
górnym (plan Lubinusa z początku XVII w.). Część wschodnia ulicy, sąsiadująca ze 
wzgórzem zamkowym, zabudowana jest jedynie u jego podnóża. Wyżej, w kierunku 
zachodnim, widoczny jest mur zamkowy, pochodzący prawdopodobnie z 1. 
połowy XV wieku. Dalszy odcinek zabudowy północnej pierzei ul. Kuśnierskiej 
(dawnej Altboterberg) stanowiły, widoczne na rycinie  z 1575 roku niskie mury 
okalające podwórze gospodarcze zamku, powstałe po rozebraniu kościoła św. 
Ottona oraz stojących tam wcześniej kamieniczek. Do murów tych dostawiono 
budynki gospodarcze zamku mieszczące stajnie, magazyny, a nawet urzędy. Na 
początku XVII w. książę Filip II zlikwidował podwórze gospodarcze, stawiając 
w jego miejscu Skrzydło Muzealne (Mennicze) z niewielkim dziedzińcem. Od tej 
pory tę część pierzei ul. Kuśnierskiej stanowił mur z przejazdem na dziedziniec 
menniczy i południowy szczyt Skrzydła Menniczego. 

Podczas nalotów ostatniej wojny zabudowa okalająca ul. Kuśnierską, 
a szczególnie kamienice mieszczańskie, mocno ucierpiały. Po wojnie większość 
z tej zniszczonej zabudowy rozebrano, wykorzystując jej cegłę na odbudowę 
innych miast. W latach 1950–1980 odbudowano szczeciński zamek oraz kilka 
barokowych kamienic położonych w jego sąsiedztwie. W dolnej (wschodniej) części 
odtwarzanej ulicy, w sąsiedztwie zamku zachowano jej historyczną nawierzchnię 
brukową, rynsztoki i krawężniki. Niezabudowane puste pierzeje uzupełniono 
w latach 60. współczesną zabudową mieszkaniową, z usługami i garażami. Na całej 
długości ulicy, w głębokich wykopach umieszczono infrastrukturę techniczną: 
kanalizację, wodę, gaz, prąd. Współcześnie ulica Kuśnierska stanowi w strukturze 
Szczecina trakt łączący centrum miasta z odbudowywanym Podzamczem, stanowiąc 
atrakcyjny ciąg pieszy.

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzono w formie nadzorowania 
prac ziemnych zwiazanych z wymianą mediów leżących w ulicy i poprawą jej 
nawierzchni. Pomimo że trasy przebiegu nowo wprowadzanych sieci wodno-
kanalizacyjnych i elektrycznych pokrywały się z trasami sieci wykonanych w latach 
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ubiegłych, w wielu miejscach odsłonięto zachowane pod ziemią relikty dawnej 
zabudowy. Ich rejestracja pomiarowa, fotograficzna i identyfikacyjna były zadaniem 
badających. Nie natrafiono zaś na nienaruszone warstwy wczesnośredniowieczne 
czy średniowieczne. Nieliczny, znaleziony materiał ceramiczny pochodził z warstw 
przemieszanych – zasypisk dawnych wkopów pod media, które instalowano wzdłuż 
i w poprzek całej ulicy, niszcząc wszystkie starsze nawarstwienia.

Prace rozpoczęto od ulicy Panieńskiej, kontynuując w kierunku Farnej. 
W ich trakcie odsłonięto fragmentarycznie zachowane ściany piwnic kamienic 
wypełniających niegdyś południowy narożnik zbiegu ulic Kuśnierskiej i Panieńskiej, 
zarejestrowano ścianę oficyny kamienicy przy ul. Panieńskiej 20, której zabudowa 
oficynowa pięła się po skarpie w kierunku zamku. Odkryto również mur obronny 
zamku biegnący wzdłuż ul. Kuśnierskiej do wieży więziennej, równolegle do 
południowego skrzydła zamkowego, a także przypory kamienicy narożnej przy 
ul. Grodzkiej oraz drobne ślady nieistniejącej już zabudowy poprzedzającej 
wzniesienie w XVII wieku przez księcia Filipa II skrzydła Muzealnego (Menniczego) 
– wykopy 1–6. Kolejne zarejestrowane relikty (wykopy 7–12) to fragmenty 
zabudowy północnej i południowej pierzei ulicy Kuśnierskiej w jej górnym odcinku. 
Zachowały się one dzięki odsunięciu współczesnej zabudowy z linii historycznych 
pierzei ulicy. Zarejestrowany w wykopach materiał jest udokumentowaniem 
historycznego przebiegu ulicy, jej pierwotnych szerokości i charakteru towarzyszącej 
jej zabudowy. Stanowi zatem niezmiernie cenny dla historii Szczecina materiał 
pogłębiający wiedzę o tej średniowiecznej, nie do końca znanej części miasta.

Pierwszym etapem badań ul. Kuśnierskiej był jej wschodni, dolny odcinek, 
gdzie odsłonięto relikty ściany frontowej piwnic kamienic nr 21, 22, 23 przy 
ul. Panieńskiej. Ich przebieg w odległości ok. 3 m od współczesnego krawężnika ulicy 
pozwala zlokalizować historyczny przebieg pierzei tej głównej ulicy Podzamcza, na 
odcinku od Kuśnierskiej w kierunku Rynku Siennego. W wykopach uchwycono 
mury kamienicy narożnej Panieńska nr 21 oraz kolejnych nr 22 i fragment nr 23. 
Pierwsza z nich o szerokości frontu około 10 m wzniesiona była z cegieł o wym. 
6,5 × 12–12,5 × 25 cm (XIX w.), druga o szerokość frontu ok. 6 m wzniesiona była 
z cegły nowożytnej układanej w wątku blokowym. Na jakim poziomie budynki te 
miały posadzki piwnic nie ustalono. Grubość ścian obu kamienic wynosiła około 
80 cm.

Wykop kontynuowany wzdłuż ulicy Kuśnierskiej w kierunku zachodnim 
odsłonił fragmenty ścian wewnętrznych oficyny kamienicy narożnej przy 
Panieńskiej nr 21 oraz ściany jej elewacji, tworzącej południowy odcinek pierzei, 
a w części wykonanej wzdłuż współczesnej zabudowy północnej pierzei, znane 
z badań kwartału XXI leżącego u podnóża zamku, ściany fundamentowe kamienicy 
przy Panieńskiej 20 oraz mury jej oficyny zamykające podwórze posesji. Położenie 
murów związanych z posesją nr 20, biegnących lekko ukośnie w stosunku do 
współczesnego krawężnika, oznacza, iż ulica ta pierwotnie miała znacznie mniej 
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płynny przebieg, a w miejscu styku z murami okalającymi skrzydło południowe 
zamku była wyraźnie załamana.

Następny obszar badań związany był z  wykopem biegnącym wzdłuż 
ściany współczesnego, południowego tarasu zamkowego. W głębokim wykopie 
odsłonięto gotycki mur ceglanej kurtyny zamkowej, biegnący wzdłuż ulicy z lekkim 
odchyleniem w kierunku południowo-wschodnim. Mur kończył się na przedłużeniu 
wschodniej linii elewacji skrzydła wschodniego zamku, a więc prawie w miejscu 
historycznego zagięcia w kierunku północnym. Łączna długość odsłoniętego 
muru zamkowego wynosiła 47 m, mierząc od ściany Wieży Więziennej zamku 
do jej załamania w kierunku północnym. We wschodnim licu wieży zachował się 
ślad ściętego muru kurtyny o grubości około 96 cm. W wykonanych wykopach 
mur ten odsłonięto do głębokości 2,5 m poniżej poziomu ulicy Kuśnierskiej, 
nie osiągając stopy jego posadowienia. Wymiary cegieł odsłoniętego muru to: 
9,0–9,5 × 13,0–13,5 × 26–27 cm, murowane w wiązaniu wendyjskim na mocnej 
zaprawie wapiennej. Pochodzić mogły z XIV–XV wieku. Mury obronne zazwyczaj 
posadowione były na kamiennych cokołach. Ceglany mur kurtynowy zamku był 
zapewne jednocześnie murem oporowym wzgórza zamkowego. Niewspółmiernie 
niski poziom jego posadowienia w stosunku do poziomu posadowienia leżących 
naprzeciwko kamienic dowodziłby jego wcześniejszego niż one czasu powstania. 
Potwierdzałoby to również fakt istnienia w tym miejscu głębokiej, omurowanej 
od strony zamku fosy, zasypanej dopiero w początku XVI wieku na potrzeby 
poprowadzenia nowej miejskiej uliczki Szewców Łataczy. O planowaniu ok. roku 
1503 ulicy biegnącej wzdłuż południowych murów zamku wspomina burmistrz 
Szczecina P. Friedeborn opisując Szczecin w roku 1618. 

Kolejnych obserwacji dokonano w wykopie w świetle bramy przejazdowej 
na główny dziedziniec zamku, w przestrzeni pomiędzy dwoma filarami przejścia 
dla pieszych. Wykop miał wymiary 70 × 200 cm. Odsłonięto w nim fundament 
filarów bramy przejazdowej wzniesionych w roku 1735, które zastąpiły starszy 
zamkowy mur z przejazdem. W wykopie czytelny był relikt fundamentu tego muru, 
o kamienno-ceglanej konstrukcji. Wzniesiono go z cegieł o dużych rozmiarach, 
murowanych na kamiennym fundamencie, z grubą wapienną spoiną. Mur mógł 
mieć grubość około 1 m. Od niego, w miejscach późniejszych, pochodzących 
z XVIII w. filarów, odchodziły niezwiązane z nim murowane z cegły nowożytnej 
krótkie odcinki ścian (ok. 1,5 m), z których udało się zarejestrować jedynie zatarte 
zaprawą lico. Czemu służyły – nie wiadomo. Być może były rodzajem przypór 
wzmacniających ścianę kurtyny chroniącej dziedziniec lub wzmocnieniem 
usytuowanego w nim przejścia.

Następnego odkrycia dokonano w  części wykopu tuż przy murze 
południowym skrzydła Menniczego Zamku. Skrzydło to zostało wzniesione 
w XVII wieku przez Filipa II. Zbudowano je na potrzeby muzealne. Na parterze 
mieściło zbrojownię, piętra zajmowała biblioteka oraz zbiory przyrodnicze 
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i dzieł sztuki. Powstało w miejscu zajmowanym wcześniej przez podwórze 
gospodarcze zamku, ogrodzone niewysokim murem, dostawionym do stojących 
tam nielicznych budynków gospodarczych. Odsłonięto częściowo fundament 
niepodpiwniczonego skrzydła Menniczego oraz zachowane w niewielkim stopniu 
relikty stojącego tu wcześniej narożnego obiektu. Ślad jego mocno zniszczonej 
ściany wychodził pod kątem prostym poza obrys zamkowego skrzydła. Relikt 
ten wiązał się zapewne z kolejnym odsłoniętym nieco dalej murem o tej samej 
grubości, biegnącym równolegle do szczytu południowego skrzydła, w odległości 
2,80 m od niego. Mur ten zarejestrowano na odcinku mniej więcej 1,5 m, mierząc 
od naroża południowo-zachodniego skrzydła zamku. Wzniesiony był z cegły 
o wym. 8,5–9,0 × 12,5 × 27,5 cm na zaprawie wapiennej i mógł być murem piwnicy 
wczesnonowożytnego budynku stojącego tu do XVII wieku. W ścianie czytelny był 
fragment blendy, typowej dla murów piwnic tego okresu. Poziom posadowienia 
sięgał głębokości ok. 2,5–3,0 m poniżej współczesnego poziomu ul. Kuśnierskiej.

Następny wykop wykonano w  rejonie wejścia do narożnej kamienicy 
przy ul. Grodzkiej 15 (obecnie budynek Wyższej Szkoły Muzycznej, dawniej 
Grodzka  46). Odsłonięto w nim krąg ceglanej obudowy studni o średnicy ok. 1,50 m. 
Cembrowinę wykonano z cegieł nowożytnych o wym. 6,5 × 14.0 × 26,0 cm na 
zaprawie wapiennej. Mogła to być obudowa ulicznej studni. Zbieg ulic Kuśnierskiej 
i Grodzkiej był bowiem w tym miejscu dostatecznie szeroki, by znaleźć miejsce 
na takie publiczne urządzenie. Na rycinie G. Brauna i F. Hogenberga z roku 1588 
widoczny jest ryglowy budyneczek studzienny u zbiegu tych właśnie ulic. Być 
może tradycja istnienia w tym miejscu ulicznej studni przetrwała dłużej, aż po 
wiek XVII–XVIII. 

Na przeciwko studni wykonano kolejny wykop, zlokalizowany tuż przy murze 
narożnym kamienicy Kuśnierska 12b, dawniej 14 (od strony ulicy Grodzkiej), 
ocalałej częściowo po rozbiórkach w latach 50. Odsłonięto tu relikty dwóch krótkich 
odcinków ścian o grubości ok. 45–60 cm, odchodzących prostopadle od ściany 
wschodniej (szczytowej) budynku. Niezwiązane ze sobą, mogły być fragmentem 
zniszczonych przypór kamieniczki narożnej, wchodzących w  światło ulicy 
Grodzkiej lub też obudową tzw. szyi piwnicznej kamienicy bądź śladem dostawionej 
„budy“. Znaczne rozszerzenie ulicy Grodzkiej przy zbiegu z ulicą  Kuśnierską 
mogło sprzyjać powstawaniu takich prowizorycznych budynków towarzyszących 
kamienicom.

Kolejnego odkrycia dokonano w sąsiedztwie muru ogrodzenia chroniącego 
szkolne boisko, zajmującego południową pierzeję górnej części ulicy Kuśnierskiej 
(Pelzenstrase). Odsłonięto tu odcinek gotyckiego muru długości 1 m o pokaźnej 
grubości, którego lico leżało w odległości ok. 140 cm od linii w/w ogrodzenia. 
Prawdopodobnie była to ściana frontowa piwnicy nieistniejącej obecnie kamienicy 
przy ul. Kuśnierskiej nr 5. Wzniesiona była z  cegły gotyckiej o wymiarach 
9–9,5 × 13,5–14,0 × 27,5 cm, wiązanej zaprawą wapienną. Jej położenie wyznacza 
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linię średniowieczne pierzei ul. Kuśnierskiej, wyznaczając znacznie mniejszą 
szerokość historycznej ulicy niż istniejąca współcześnie.

Dalsza część wykopu wykonanego po północnej stronie ulicy Kuśnierskiej 
w miejscu, gdzie jej pierzeję tworzy ciąg garaży sąsiadujących ze współczesnym 
budynkiem ul. Kuśnierska nr 5, ukazała przecięte współczesnymi instalacjami 
mury frontowe przesklepionej piwnicy nieistniejącej kamienicy nr 27 lub 28. 
Cegły widoczne w murze miały wymiary 7,5 × 12,5–13,0 × 26,0–26,5 cm. Lico 
frontowe odkrytej ściany pozwala zlokalizować w terenie pierwotną północną 
linię pierzei ulicy Kuśnierskiej w jej górnym, zachodnim przebiegu. Odległość 
pierzei północnej od południowej wynosiła 5–5,5 m, co oznacza, że historyczna 
szerokość ul. Kuśnierskiej w tym miejscu była węższa o ok. 3 m od współczesnej. 

W kolejnych wykopach górnego odcinka ulicy odsłonięto mury frontowe 
późnogotyckich piwnic nieistniejących kamienic nr 28, 29, 30. Mury te wzniesiono 
z cegieł o wymiarach 9,5 × 12,0–12,5 × 26,5–27 cm, wiązanych zaprawą wapienną. 
W odcinku muru przynależnym do dawnej kamienicy Kuśnierska nr 29 zachowały 
się półokrągłe ceramiczne kształtki oraz obszerny łęk, prawdopodobnie stanowiący 
oprawę ościeża wyjścia na ulicę.

W wykopach wykonanych w rejonie zbiegu ulic Kuśnierskiej i Farnej ukazał się 
niewielki odcinek XIX w. muru elewacji bocznej nieistniejącej kamienicy narożnej 
o numerze Farna 20. Jego lokalizacja pozwala ustalić dawną linię zabudowy 
północnej pierzei ulicy Kuśnierskiej, tylko nieznacznie wysuniętej w tym miejscu 
w kierunku południowym (105 cm) w stosunku do współczesnego jej przebiegu.

Ostatnim miejscem badań był fragment wykopu w linii południowej pierzei 
Kuśnierskiej, tuż przy zbiegu z ulicą Farną. Odsłonięto fragment ceglanego muru 
(wymiary cegły 6,0 × 12,5 × 25–25,5 cm) nieistniejącej kamienicy narożnej 
Farna 19. Mur z XIX w. określił przebieg pierzei południowej ulicy Kuśnierskiej, 
a skonfrontowany z reliktem ściany po północnej stronie tej ulicy pozwalał 
precyzyjnie stwierdzić jej szerokość wynoszącą w tym miejscu 6 m, a więc o 3 m 
węższą od współczesnej.

W trakcie nadzoru zaobserwowano, że zabudowując w latach 60. XX wieku 
miejsca po zniszczonych historycznych pierzejach górnego (zachodniego) 
odcinka ulicy Kuśnierskiej, zachowano dawną szerokość jej jezdni i istniejący 
układ kanalizacyjny. Poszerzono jedynie chodniki, odsuwając linię współczesnej 
zabudowy o ok. 1,5 m z każdej strony w głąb kwartałów, niszcząc zachowane tam 
piwnice i ślady dawnych podziałów katastralnych. Przeprowadzona wymiana 
ulicznych instalacji stała się zatem niepowtarzalną okazją by „zajrzeć” w historię 
budowlaną tej części miasta, a szczególnie w tą najciekawszą, związaną z zamkiem 
i jego historią. Pozwoliła odnotować na podkładach geodezyjnych Starego Miasta 
przebieg linii historycznej zabudowy, w tym zamkowego muru kurtynowego, co daje 
szansę ich ochrony przed przypadkowymi niszczącymi działaniami, wynikającymi 
najczęściej z braku informacji o ich lokalizacji. Zachowane pod chodnikami ślady 
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dawnej zabudowy są zatem już ostatnimi reliktami historii budowlanej tej ulicy. 
Być może jedynie okalające współczesną zabudowę trawniki oraz teren pobliskiego 
szkolnego boiska to ostatnia strefa, gdzie historyczne piwnice ocalały. Natomiast 
stwierdzono, że wszystkie wczesnośredniowieczne, średniowieczne a nawet 
w większości nowożytne nawarstwienia zostały zniszczone przez współczesne 
wykopy do mediów, które zajmują całą przestrzeń ulicy. Częściowo naruszały też 
relikty murowane.

Warto odnotować na geodezyjnych podkładach przebieg zamkowego muru 
wzdłuż ulicy Kuśnierskiej, by w przyszłości ochraniać go przed przypadkowymi 
działaniami niszczącego planowania sieci, wynikającego nie ze złej woli 
projektantów, tylko z braku informacji o reliktach wartych ochrony. 

Trzeba zatem zastanowić się czy remontując zniszczone lico południowego 
tarasu zamkowego nie należałoby wyciągnąć nad poziom ulicy Kuśnierskiej jego 
ceglane lico, osłaniając w ten sposób współczesną ścianę tarasową. Zabieg ten, 
uczytelniający przebieg dawnego muru, stałby się jednocześnie dodatkowym 
elementem przywracającym piękno tej wyjątkowej w planie Starego Miasta ulicy.

Literatura: 
1.  Die älteren Stettiner Straßennamen, gesammelt und erklärt von H. Lemcke, Professor am 

Königl. Marienstifts-Gymnasium. Stettin, L. Saunier 1881.
2.  Encyklopedia Szczecina pod red. Tadeusza Białeckiego t. I i suplement, Szczecin 1999–2003 r.
3. Opis miasta Szczecina, Paul Fredeborn, Wyd. Naukowe Sub Jupa 2016 r.
4. Zamek książęcy w Szczecinie, praca zbiorowa, Wyd. Glob 1992 r.
5.  Samsonowicz H., Ulica w mieście średniowiecznym: szlak, miejsce działań, przekaz informacji. 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Rok XLVI nr 3–4, Warszawa 1998 (s. 221–225).
6.  Balcerzak T., Uciechowska-Gawron A., Badania archeologiczno-architektoniczne 

przeprowadzone w trakcie prac związanych z przebudową i wymianą uzbrojenia podziemnego 
ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie. Szczecin 2017 (mps w zbiorach WUOZ Szczecin).
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Ryc. 2. Widok ulicy Kuśnierskiej po 
remoncie przeprowadzonym w 2016 r.

Ryc. 1. Ulica Kuśnierska po wojnie (1947). 
Fot. Henry N. Cobb

Ryc. 3. Ceglana cembrowina studni u zbiegu ul. Kuśnierskiej i Grodzkiej
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Ryc. 4. Widok zamkowego muru poniżej chodnika ul. Kuśnierskiej

Ryc. 5. Łęki piwnicy kamienic w zachodnim odcinku ul. Kuśnierskiej
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Ryc. 6. Widok Szczecina wg G.Brauna i F.Hogenberga  z roku 1588, fragment
 (ze zbiorów MNS)

Ryc. 7. Zbliżenie na rysunek ul. Kuśnierskiej 
z roku 1588 zaczerpnięty z mapy powyżej. Widok 

zabudowań sprzed powstania skrzydła Muzealnego 
(Menniczego) 

Ryc. 8. Widok studni na rogu  
ul. Kuśnierskiej i  Grodzkiej
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Ryc. 9. Plan ulicy Kuśnierskiej z zaznaczonymi obiektami odkrytymi podczas badań w 2016 r. 
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Nowożytne witraże sakralne na Pomorzu 
Zachodnim w świetle najnowszych badań

Zasób, stan zachowania, problemy konserwatorskie
Szczegółowe badania nad witrażami z XVI–XVIII wieku w pomorskich kościołach 
rozpoczęły się już w latach 1933–35, kiedy to słupski nauczyciel Rudolf Hardow 
otrzymał od Landesmuseum w Szczecinie zlecenia na wykonanie rysunkowej 
i opisowej inwentaryzacji na terenie Prowincji Pomorze. Jego praca objęła około 
800 sztuk witraży. Niestety nie została opublikowana, a w czasie wojny uległa 
rozproszeniu1. Ostatnia wojna i pierwsze lata powojenne przyniosły ogromne starty 
w zasobach witraży. To „kruche dziedzictwo” długo pozostawało niezauważane, 
a nawet niechciane. Znane są przypadki, gdy witraże przetrwały wojnę i wpisane 
zostały do ewidencji, a zniknęły w momencie zakładania nowego szklenia okien 
w kościele (np. Nowy Klukom, gm. Krzęcin). W 1976 roku w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu zaprezentowano po raz pierwszy sześć witrażyków pomorskich z XVI 
i XVII wieku pochodzących ze zbiorów szczecińskiego Muzeum Narodowego. 
W katalogu opisała je Zofia Krzymuska – Fafius2. Dopiero w 1986 roku ukazała się 
szersza publikacja dotycząca obrazowania herbów w oknach pomorskich kościołów, 
dla której jako miarodajny przykład posłużył zasób renesansowych witrażyków 
w kościele w Łęknie, gm. Będzino3. Poza tymi większymi publikacjami o nowożytnych 
witrażach pomorskich pojawiały się jedynie krótkie wzmianki4.

W 2014 roku Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zleciło autorce 
niniejszej publikacji opracowanie katalogu najstarszych witraży pomorskich 

1  O niepublikowanym dziele Hardowa: Die Glassmalerei in Pommern, Bd. 1–3: B. Fekecz-Tomaszewska, 
Rudolf Hardow (1878–1946). Niestrudzony miłośnik witraży. [w:] Nie tylko art. deco. Sztuka witrażowa 
w  okresie międzywojennym, red. B. Fekecz-Tomaszewska i  M. Ławicka, Kraków–Legnica 2014, 
s. 259–266 (tam wcześniejsza literatura o  Hardowie). W  czasie wojny rysunki zostały rozproszone, 
a niepublikowany tekst w maszynopisie pozostaje w rękach spadkobierców w Niemczech.
2  Z. Krzymuska–Fafius, Witraże nowożytne w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. [w:] Witraże 
nowożytne w zbiorach polskich, katalog, red. B. Fekecz-Tomaszewska, s. 27 – 29, il. 34 – 39.
3  R. Scheller, Familienwappen auf den Fenstern pommerscher Dorfkirchen – dargestelt am Beispiel 
Bast, Kr. Köslin, „Pommern. Kunst. Geschichte. Volkstum”, XXIV Jh., 1986, H. 2, s. 19–25, H.3,  
s. 24–28, H. 4, s. 33–37 (tu starsza literatura o Łęknie/ Bast).
4  M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535–1684, Szczecin, 2005, s. 245 (wzmianka 
o witrażyku pastora Jürgena Forstera w kościele w Łęknie).
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(XVI–XVII w.)5. Badania – ukończone w 2016 roku wykazały, że województwo 
zachodniopomorskie, obejmujące znaczną część historycznego obszaru państwa 
Gryfitów jest nadal istotnym zagłębiem nowożytnych witraży w skali całego kraju. 
Zachowało się tu aż 95 sztuk takich witraży – a raczej witrażyków – zważywszy 
ich niemal miniaturowe rozmiary, mimo zniszczeń wojennych i powojennych 
rozbiórek oraz przekształceń kościołów6. Gdyby nie kolejne powojenne podziały 
administracyjne opracowywany zespół byłby jeszcze liczniejszy, bowiem obecnie 
poza obszarem województwa zachodniopomorskiego znajduje się wschodnia część 
historycznego Pomorza – Ziemia Słupska, Bytowska i Lęborska, na którym to terenie 
zachowały się liczne przykłady zabytkowego szklenia, w tym liczący aż 24 sztuki 
zespół witrażyków nowożytnych z fundacji książęcej w Możdżanowie, gm. Ustka.

Zebrane materiały wskazują na wielką różnorodność form i treści pomorskich 
witrażyków. Są wśród nich herbowe – książęce i  szlacheckie oraz herbowe 
– mieszczańskie, z emblematami – urzędników nadwornych i z gmerkami – 
rzemieślników, witrażyki ze scenami ze Starego i  Nowego Testamentu oraz 
postaciami świętych – fundacji duchownych i  zamożnych włościan, wreszcie 
witrażyki inskrypcyjne – włościańskie7. Formy witrażyków są też bardzo różne. 
Często spotyka się kompozycje złożone z kilkunastu szybek, tworzących razem 
pełny herb szlachecki z labrami i podwieszeniem z inskrypcją. Bardzo interesujące 
kształty mają witrażyki, występujące tylko we wspomnianym już Łęknie. Ich 
złożona kompozycja przypomina miniaturowy obraz, ujęty ornamentalnym 
obramieniem, ze zwieńczeniem i podwieszeniem, zawierającym inskrypcję. Sporo 
jest prostych w kształcie tond lub owali z miniaturowymi scenami figuralnymi lub 
herbami. Rzadziej spotkać można maleńkie, bo zaledwie kilkucentymetrowe szybki 
romboidalne lub prostokątne z malowanymi herbami (te ostatnie – z XVIII w.), do 
wyjątków należy szybka sześcioboczna z kompozycją figuralną.

5  Wstępne założenia przewidujące, że na badanym terenie zachowane są tylko witrażyki z  końca 
XVI i  1 połowy XVII w. trzeba było zweryfikować, wprowadzając do katalogu witraże z  przełomu 
gotyku i renesansu (z Koszewka) oraz witrażyki barokowe – z 2 połowy XVII w i początku XVIII w. 
Najpóźniejszy witrażyk, zachowany w  Mechowie, gm. Golczewo, nosi datę 1717. W  trakcie prac 
nad katalogiem opublikowano dwa artykuły dotyczących witraży: J. Kochanowska, Skarby Pomorza 
Zachodniego – witraże herbowe i figuralne z XVI – XVII w.  [w:] Zeszyty Siemczyńsko – Henrykowskie 
t. V, Siemczyno 2015, s. 45–55 oraz  – J. Kochanowska, R. Sienkiewicz: Kruche dziedzictwo. Witraże 
z XVI–XVII w. na Pomorzu Zachodnim. Problemy badawcze i konserwatorskie. [w:]Witraże – dziedzictwo 
cenne czy niechciane?, red. D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków – Legnica 2017, s. 13–28.
6  Największe zgrupowanie omawianych witrażyków zachowało się na terenie dawnego województwa 
koszalińskiego (64 szt.), natomiast największe straty wojenne i powojenne poniosły kościoły w części 
dawnego województwa szczecińskiego. Zniszczone zostały m.in. zespoły witrażyków w kościołach 
w Benicach, gm. Kamień Pomorski, Szadzku, gm. Dobrzany, Trzebuszu, gm. Trzebiatów (fundacja 
książęca!), Włodzisławiu, gm. Przybiernów, Nowym Klukomiu, gm. Krzęcin i  inne. Stąd też liczba 
zachowanych witrażyków na tym obszarze to jedynie 31 szt.
7  Por. tabela 1 i 2.
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Również sposób malowania witrażyków bywa różnorodny. Są malowidła na 
bezbarwnym szkle wykonywane farbami emaliowymi o intensywnych barwach 
(np. Łękno, Runowo, gm. Węgorzyno, czy Karwin, gm. Karlino). Jest bardzo wiele 
kompozycji wykonywanych czarnym konturem i delikatnie lawowanych farbami 
emaliowymi (najczęściej są to 3 barwy: żółć, czerwień i błękit, rzadziej – fiolet). 
Witrażyki z 2. połowy XVII i początku XVIII wieku – mają stonowane barwy, 
lawowane są szarością lub są malowane en grisaille. Odrębne, bo barwione w masie, 
malowane i powtórnie wypalone są witraże z  przełomu XV/XVI wieku w Koszewku 
– wykonane techniką charakterystyczną dla średniowiecza.

Największe zespoły witrażyków powstały w  kościołach, związanych 
z rezydencjami książęcymi: w Łęknie, Słupsku i Darłowie lub z siedzibami urzędników 
domen książęcych (np. Szadzko – zespół zniszczony w czasie wojny).

Łękno od 1513 roku występujące jako własność biskupa kamieńskiego po 
przyjęciu reformacji weszło w skład dóbr stanowiących uposażenie tytularnych 
biskupów kamieńskich, którą to funkcję pełnili książęta pomorscy. Tytularny 
biskup – książę Kazimierz IX, sprawujący swój urząd w latach 1577–1605, wzniósł 
w bliskiej odległości od Łękna letnią rezydencję zwaną Kasimirsburgiem8. Wtedy to 
gotycki kościół w Łęknie stał się świątynią rezydencjonalną. Zespół zachowanych 
do dziś witrażyków (łącznie 23 szt. – z czego 1 – zrekonstruowany z kilku szybek 
z odtworzoną inskrypcją) powstał w  latach 1577–78, 1590 i na początku XVII wieku 
(przed 1605 r.)9. Ich fundacji dokonali: dworzanie księcia Kazimierza IX – wywodzący 
się z pomorskich rodów szlacheckich (8 szt.), urzędnicy i dworzanie pochodzenia 
mieszczańskiego (7 szt.), pastorzy, sprawujący swój urząd w Łęknie i okolicznych 
kościołach (5 szt.) oraz baliw joannitów ze Słońska, a także faworyta książęca – 
Kathrina Froryke10. Jest to dziś największy zachowany zespół witrażyków nowożytnych 
na terenie województwa zachodniopomorskiego11.

Drugi, nieco mniej liczny zespół witrażyków został ufundowany do kościoła 
w Dobiesławiu, gm. Darłowo. Fundatorzy związani byli z dworem księżnej Elżbiety 
Holsztyńskiej – wdowy po ostatnim księciu pomorskim – Bogusławie XIV (zm. 
w 1637 r.), po śmierci męża rezydującej w Darłowie oraz z zarządem domeny darłowskiej. 
Dobiesław – dawna wieś cystersów z Bukowa Morskiego o nazwie „Abtes Papenhagen 
up der Wyck” po przyjęciu reformacji i sekularyzacji majątków klasztornych dołączona 

8  R. Hanncke, Neue Materialen zur Geschichte der Bischof herzöge Casimir und Franz, „Baltische 
Studien”, Alte Folge, XXXIII, s. 365–367, L. Böttger, Die Bau – und Kunstdenkmäler d. Reg. Bezirks 
Köslin, Bd. 1, H. 1, Stettin 1892, s. 4–9.
9  J. Kochanowska, Katalog witraży nowożytnych, cz. I, mps (2014), archiwum BDZ Szczecin, Karty 
ewidencyjne zabytków ruchomych: Witrażyki z herbami i emblematami, J. Kochanowska mps (2015), 
w zb. Delegatury WUOZ Koszalin.
10  R. Scheller, Familienwappen.., op. cit, H. 2, s. 24.
11  Jak podaje Böttger, Die Bau.. – dz. cyt., jeszcze w 1892 r. w kościele było 30 witrażyków.
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została do domeny darłowskiej12. W okresie wojny trzydziestoletniej istniejący tu 
od XV wieku kościół i jego wyposażenie uległo dewastacji13. Remont zakończony 
zapewne dopiero w 1655 roku upamiętniła fundacja zespołu witrażyków, który do 
ostatniej wojny liczył 16 sztuk, obecnie jest ich 14. Wśród zachowanych są fundacje 
urzędników książęcych (2 szt.), superintendenta, pastora, prowizorów kościoła 
w Dobiesławiu (2 szt.), wreszcie również zamożnych włościan (7 szt.) i rzemieślnika 
(stolarza) z domeny darłowskiej, biorącego zapewne udział w przebudowie i wznoszeniu 
wystroju. W 1976 roku witrażyki zostały wymontowane z okien kościoła i przeniesione 
do nowo utworzonej siedziby biskupiej w Koszalinie (dawny budynek Archiwum)14.

Trzeci zespół witrażyków (24 szt.) z fundacji książęcej znalazł się po ostatnich 
podziałach administracyjnych w województwie pomorskim – mimo to nie sposób 
go pominąć w niniejszym opracowaniu15. Znajduje się w kościele w Możdżanowie, 
które było w średniowieczu wsią klasztorną, należącą do norbertanek słupskich. Po 
reformacji weszło w skład domeny książęcej w Słupsku16. Witrażyki pochodzące z lat 
1617– 22 osadzone są wtórnie w dwóch nowych przeszkleniach okien prezbiterium. Czas 
fundacji przypada na lata, w których na zamku słupskim rezydowała księżna Erdmuta 
Brandenburska, wdowa po zmarłym w 1600 roku księciu szczecińskim Janie Fryderyku, 
a fundacja wiąże się z przebudową (1616 r.) i wyposażaniem kościoła sumptem księżnej. 
W zespole znajdują się: tonda z herbami książęcymi – Jana Fryderyka i jego żony (2 szt.), 
z herbami szlacheckimi dworzan książęcych (6 szt.), ze scenami ze Starego i Nowego 
Testamentu z fundacji pastorów w Możdżanowie (2 szt.) i pozostałe 14 to witrażyki 
z fundacji włościańskiej – rzemieślników i zamożnych chłopów z domeny słupskiej17.

Książęce fundacje były niewątpliwie wzorem do naśladowania dla rodów 
szlacheckich. Jak wskazuje Marcin Wisłocki – witrażyki z herbami „były znakiem 
identyfikującym, ...symbolicznym wyrazem obecności osób i rodów... ale też znakiem 

12  L. Walkiewicz, Domena darłowska. [w:] Historia i  kultura ziemi sławieńskiej, Gmina Darłowo, 
t.  VI, Sławno 2007, s. 111.
13  L. Böttger, Die Bau – und Kunstdenkmäler d. Regierungs Bezirks Köslin, Bd. I, H.III, Stettin 1890, 
s. 2–5, K. Kalita-Skwirzyńska, Katalog kościołów gminy Darłowo, Kościół w Dobiesławiu, mps (1991), 
Karta ewidencyjna architektury: Kościół w Dobiesławiu, J. Kowalczyk, mps (2001), arch. Delegatury 
WUOZ Koszalin.
14  Karty ewidencyjne zabytku ruchomego: Witraże, D. Horoszko, mps (1993), w  zb. Delegatury 
WUOZ Koszalin.
15  Bezpośrednio zespół ten łączy się z  działalnością fundacyjną księcia szczecińskiego Jana Fryderyka 
(m.in. Słupsk zawdzięczał mu renesansową przebudowę zamku) i  jego żony księżnej Erdmuty 
(fundacje wyposażenie do słupskiego kościoła zamkowego).
16  L. Böttger, Die Bau – und Kunstdenkmäler d. Regierungs Bezirks Köslin, Bd. II, H. 1, Stettin 1894, 
s. 20.
17  Rudolf Hardow, Die Glassmalerei… dz. cyt., Bd. I  Ostpommern (Pomorze Tylne), lata 30. 
XX  w., s. 40–50, kopia fragmentu mps. autorskiego (z  oryginału w  zbiorach rodziny Hardowa) 
przechowywana w  Bibliotece Pomorza Środkowego w  Słupsku, B. Fekecz-Tomaszewska, Rudolf 
Hardow... dz. cyt., s. 262 i nn.
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stanowej zależności gminy od patrona”18. W kilku zachodniopomorskich kościołach 
związanych z siedzibami szlacheckimi zachowały się resztki zespołów witrażyków 
herbowych, tworzących niegdyś rodzaj rozbudowanych wywodów genealogicznych. 
Jednym z ciekawszych przykładów takich zespołów są witrażyki w Runowie. Wieś 
wzmiankowana była już w 1313 roku, jako należąca do rycerzy Rhoede (Rhőede). 
W ich rękach pozostawała co najmniej do początku wieku XVII, kolejno była 
własnością rodów von Borck i von Wedel. Kościół w Runowie powstał w XV wieku 
z fundacji rycerzy von Rhoede19. Na przełomie XVI i XVII wieku ufundowali oni 
nowy wystrój. W 1605 roku powstał zespół witrażyków z herbami rodu m. in. 
Adama, Kathrin i Barbry v. Rhoede oraz osób połączonych więzami rodzinnymi: 
von Ubeske, Steinwer, Sukow, Lentz, Strauss. W tym samym czasie ufundowali do 
kościoła witrażyk z emblematem pastor Lucas Krüge z żoną Evą. Znacznie późniejszy 
jest witrażyk z herbem Henninga von Borcka i jego dwóch kolejnych żon z rodów 
von Drake i Ovstin, ufundowany już za czasów nowych właścicieli Runowa – rodu 
von Borck20.

Drugi zespół witrażyków – podobny stylowo – znajduje się w Karwine. Była 
to wieś należąca do dóbr lennych rodu von Damitz, związana z położoną nieopodal 
siedzibą rodu w Domacynie, wymienianą już w 1243 roku. Pierwszy kościół 
w Karwinie powstał w XIV wieku, przed 1596 roku na jego miejscu powstała nowa 
świątynia, do której ufundowany został zespół witrażyków herbowych21. W 1894 roku. 
ten drugi już z kolei kościół w Karwinie został zamknięty z powodu złego stanu 
budynku, a w 1914 roku został rozebrany. W trakcie rozbiórki wymontowano z okien 
witrażyki herbowe (dokładna liczba nieznana). W kolejnym roku na tym samym 
miejscu wybudowano nową świątynię, w której oknach zamontowano ponownie 6 
ocalałych witrażyków. Cztery z nich to podwójne – małżeńskie rodu von Damitz 
i ich krewnych, pozostałe to witrażyki z pojedynczymi herbami rodu Manteufflów 
z Rymania i Drozdowa, którzy byli przez całe wieki najbliższymi sąsiadami von 
Damitzów.

 Jedną z  najliczniejszych fundacji szlacheckich, powstałych przy końcu 
XVII wieku był – zachowany do czasu ostatniej wojny zespół witrażyków w Benicach. 
Wieś od XVI wieku była siedzibą rodową Flemmingów z Buku. Już w 1594 roku 

18  Cytat wg M. Wisłocki, Sztuka… op cit., s. 273–274.
19  H. Lemcke, Die Bau – und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. III, H. X, Stettin 1912, 
s. 397.
20  Karty zabytków ruchomych: Witraże (2 szt.), M. Kępińska, mps (1996) oraz J. Kochanowska 
(7  szt.), mps (2004), w zb. WUOZ Szczecin.
21  L. Böttger, Die Bau - und Kunstdenkmäler d. Regierungs – Bezirks Köslin, Bd.I, H. II, Stettin 
1892, s. 12, H. Berghaus, Landbuch des Herzogthums Pommern und d. Fürstentums Rügen, 
Bd.  III, Bd.  1, Anklam 1867, s. 318 (Domacyno), M. Vollack, Das Kolberger Land. Seine Städte 
und Dörfer. Ein pommersches Heimatbuch, Husum 1999, s. 175–183, Karty ewidencyjne zabytków 
ruchomych:Witraże, D. Horoszko, mps w zb. Delegatura WUOZ, Koszalin.
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istniał tu kościół, który rozbudowany został około 1690 roku22. W 1691 roku 
ufundowano do okien nawy zespół co najmniej 29 witrażyków: z  herbami rodu 
Flemmingów i  ich krewnych, a także z emblematami urzędników i dworzan, 
pastora, wreszcie witrażykami inskrypcyjnymi – włościańskimi, upamiętniającymi 
rzemieślników, pracujących przy przebudowie kościoła (m. in. stolarza, cieślę i ich 
żony). W XIX wieku Flemmingowie przyłączyli się do kościoła staroluterańskiego 
i wybudowali w 1899 roku nowy kościół23. Stary kościół pełnił odtąd tylko rolę 
kaplicy rodowej. Flemmingowie polecili przenieść z niego dziewięć witrażyków 
do nowego kościoła, a dalszych pięć – z ich herbami trafiło w 1901 roku do nowo 
wzniesionej siedziby gałęzi rodu w Śniatowie, gm. Kamień24.  Do dziś w pałacu, 
w którym funkcjonuje DPS, zachowane są w oknie sekretariatu dwa witrażyki, 
prezentujące herby Feliza Parisa i Hansa Heinricha von Flemmingów, powstałe 
w latach 1666 i około 170025.

Stary kościół w Benicach został zburzony w latach 50. XX wieku. W 1962 roku 
w tzw. „nowym kościele” zinwentaryzowano w oknach nawy i zakrystii dziewięć witraży 
herbowych, oceniając ich stan jako dobry26. Niestety, w 1968 roku do kościoła wpadł 
piorun kulisty, powodując zniszczenie większości okien. Dopiero na początku XXI wieku 
do okna elewacji południowej kościoła powrócił – odnaleziony i odnowiony – jedyny 
ocalały witrażyk z rozbudowaną kompozycją złożoną z czterech tarcz herbowych: Ottona 
von Flemminga, jego pierwszej żony Sofii Kathriny (primo voto von Rammin), córki 
z tego małżeństwa – Marii Hedwig oraz jej męża Fredricha von der Osten27.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego nie przetrwały do dziś witraże 
w dużych kościołach miejskich, ani średniowieczne ani nowożytne. Sądzić można 
jednak, że przypadki przenoszenia witraży dotyczyć mogły nie tylko kościołów 
związanych z rezydencjami pańskimi ale także kościołów miejskich. Zdaje się 
o tym świadczyć późnośredniowieczny zespół witraży herbowych w Koszewku, wsi, 
która od XIV aż do lat 70. XVIII wieku była lennem rodu von Küssow. Niewielki 
kościół w Koszewku, związany z  siedzibą rodu, został wzniesiony w końcu 
XV wieku (przypuszczalnie istniał już w 1492 r.). Cechy formalne fragmentów 

22  G. Bronisch, W. Ohle, Kreis Kammin – Land, Stettin 1939, s. 107, 111–112 , ikonografia – tabl. 151, 153.
23  Zachowany do dziś – ob. parafialny.
24  G. Bronisch, W. Ohle, Kreis Karmin... dz. cyt., s. 340–341, 111–112. Karta ewidencyjna zabytku 
architektury: Śniatowo. Pałac – obecnie Dom Pomocy Społecznej, K. Kalita-Skwirzyńska, mps w zb. 
WUOZ Szczecin (2007).
25  Karty ewidencyjne witraży herbowych w Śniatowie, J. Kochanowska, mps w zb. WUOZ Szczecin 
(2016).
26  Karta zabytku ruchomego: Witraże (zbiorcza, dla 9 szt. – bez opisu), L. Madejska, mps w zb. 
WUOZ Szczecin (1962) oraz Karta: Witrażyk herbowy, J. Kochanowska, mps w zb. WUOZ Szczecin 
(2015) także J. Kochanowska, Katalog witraży nowożytnych, t. I, mps w zb. BDZ Szczecin (2014).
27  Karty ewidencyjne zabytków ruchomych: Witrażyki herbowe, J. Kochanowska, mps w zb. WUOZ 
Szczecin (2015).
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witraży zachowanych w trzech oknach również wskazują na podobny czas ich 
powstania – przełom XV i XVI wieku. Jednak sposób oprawienia witraży – 
w okna szklone wprawdzie witrażowo ale o kwadratowych szybkach (XVIII w.?), 
wskazuje, że znalazły się tu wtórnie. Znamienne jest, że pary stosunkowo dużych 
tarcz herbowych nie mogły się zmieścić w małych i wąskich oknach, zostały więc 
przycięte, co dobitnie świadczy o  innym pierwotnym ich przeznaczeniu. Sądzić 
można, że zachowane w Koszewku fragmenty witraży pochodzić mogą z okna 
nieznanej kaplicy w kościele NMP w Stargardzie, jako że ród ten był zaangażowany 
m.in. w fundacje ołtarzy w tym kościele28. Witraże w Koszewku mogą być jedynym 
zachowanym w  województwie zachodniopomorskim przykładem fundacji 
rycerskiej do miejskiego kościoła.

Wśród zachowanych nowożytnych witrażyków pomorskich natrafiamy też na 
nielicznie zachowane fundacje burmistrzów i radnych, patronujących kościołom 
we wsiach, stanowiących majątek miejski. Jedną z  takich fundacji były dwa 
witrażyki – tonda w kościele w Górzycy, gm. Gryfice. Wieś należąca do norbertanek 
w Trzebiatowie, po reformacji znalazła się pod patronatem rady miejskiej Gryfic29. 
Wiąże się z tym powstanie dwóch tond witrażowych, fundowanych do kościoła 
przypuszczalnie w  1602 roku – być może z okazji jego przebudowy lub powstania 
nowego wyposażenia. Jedno z tych tond (zniszczone przez piorun około 1995 r.) 
ufundował burmistrz Gryfic – Egidius Brockhausen30. Drugie tondo – ze sceną 
Nawiedzenia św. Elżbiety ufundowała żona burmistrza – Anna, z domu Teske. Gdy 
w 1885 roku stary, gotycki kościół został rozebrany – oba tonda przeniesiono do 
szklonych witrażowo okien prezbiterium nowego kościoła.

Drugi przykład upamiętnienia patronatu rady miasta nad wiejskim kościołem 
zachował się w Marszewie (gm. Goleniów). Gotycki kościół z XV w. przebudowywany 
był kilkakrotnie, w tym – na początku XX wieku. Wprowadzono wtedy nowe 
oszklenie, do którego przeniesiono ze starych okien kościoła dwa witrażyki z herbami 
mieszczańskimi. Niewielkie, romboidalne szybki z herbami zostały ufundowane 

28  O związkach rodu von Küssow z kościołem farnym Stargardu świadczy wiadomość, że w 1409 r. 
Henning von Küssow – pan na sąsiednim Koszewie – fundował ołtarze do tego kościoła. Por. Katalog 
Zabytków Powiatu Stargardzkiego, red. M. Majewski, t. I, Stargard 2010, s. 343, 346–349, s. 352–353, 
O Koszewku: H. Lemcke, Die Bau – und Kunstdenkm. Regierungsbezirks Stettin, H. VII, Stettin 1906, 
s. 74, Katalog Karty ewidencyjne zabytków ruchomych:Witraże herbowe (3), Z. Krzymuska-Fafius, 
mps (1985), oraz Karty: Witraże herbowe małżeńskie, J. Kochanowska, mps (2014 r.), w zb. WUOZ 
Szczecin oraz ta sama: Katalog witraży nowożytnych t. I, w zb. BDZ Szczecin.
29  H. Lemcke, Die Bau – u. Kunstdenkmäler d. Regierungsbezierkes Stettin, H. XI, Stettin 1914, s. 51, 
F. Baatz, N. Buske, M. Lissok, Die Dorfkirchen im historischen Kreis Greifenberg, Schwerin 2006, s. 59, 
Karta zabytku ruchomego: Witraż – Nawiedzenie św. Elżbiety, J. Kochanowska, mps (2011), w zb. 
WUOZ Szczecin.
30  F. Baatz, Greifenberg in historischen Stadtansichten und Karten, “Beiträge zur Greifenberg – 
Treptower geschichte”, Bd. 22, 1999, s. 24–26.
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w 1664 roku, co mogło być związane z przebudową kościoła lub fundacją nowego 
wyposażania31. Fundatorami byli dwaj radni: Johann Christoff Flatow i  Friedrich 
Nitze Junior z  pobliskiego Goleniowa, do którego, co najmniej od XIV wieku, należała 
część wsi Marszewo.

 Zapewne do grupy witraży mieszczańskich zaliczyć należy także niewielkie 
tondo w kościele w Osiekach (gm. Sianów) ze scenką przedstawiającą mieszczkę 
podającą puchar żołnierzowi, siedzącemu na koniu32. Stroje obojga wskazują na czas 
fundacji w latach wojny trzydziestoletniej. Scena ma wydźwięk zdecydowanie świecki, 
wręcz z podtekstem erotycznym, witrażyk był więc przypuszczalnie wykonany 
pierwotnie jako gabinetowy. W kościele osadzony został zapewne dopiero w XIX lub 
nawet XX wieku. Oprawiono go w obramienie, utworzone z niewielkich fragmentów 
gotyckich witraży, być może pochodzących z kościoła w Osiekach.

Opisany – z konieczności skrótowo, znakomity i liczny – mimo wielkich strat 
wojennych i powojennych – zespół witrażyków zachodniopomorskich nie przetrwałby 
do naszych czasów, gdyby nie szczególny szacunek, jakim otaczane były przez wieki tego 
typu fundacje. Najstarszy przykład działań związanych z ratowaniem i przenoszeniem 
witraży odnotowano już w XVII wieku. W 1634 roku uległa zniszczeniu w czasie 
wojny trzydziestoletniej, podziwiana przez współczesnych podszczecińska rezydencja 
księcia Barnima XI zwana Oderburgiem, w której znajdował się kościół z witrażami 
przedstawiającymi 32 antenatów księcia. Wówczas księżna Anna Croy, siostra ostatniego 
władcy pomorskiego – Bogusława XIV, poleciła wymontować ocalałe witraże i przenieść 
na zamek książęcy w Szczecinie33. Zostały one spisane w trakcie inwentaryzacji wykonanej 
w 1639 roku, jako znajdujące się na strychu jednego z budynków zamkowych34.

Śledząc losy kościołów, w których były witraże można natknąć się wielokrotnie na 
przypadki przenoszenia ich do okien nowych świątyń, wznoszonych na miejscu starych 
– zburzonych. Przy okazji takich „przenosin” zdarzały się przypadki nieprawidłowego, 
bo odwrotnego montowania witrażyków w nowych oknach (malaturą na zewnątrz). 

31  H. Lemcke, Die Bau – und Kuntsenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, H. IX, Stettin 1910, 
s. 221, ks. R. Kostynowicz, Kościoły archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, t. I, Szczecin 2000, s. 251, 
Rozpoznanie kościoła w Marszewie, W. Witek, mps w zb. NID Szczecin, Karty ewidencyjne zabytków 
ruchomych: Witrażyki herbowe – mieszczańskie, J. Kochanowska, mps w zb. WUOZ Szczecin (2015) 
oraz ta sama Katalog nowożytnych witraży, t. III, mps w zb. BDZ Szczecin (2015).
32  L. Böttger, Die Bau – und Kunstdenkmäler d. Regierungs Bezirks Köslin, T.I, H.3, Stettin 1892, 
s. 120–122, K. Mellin, T. Sierant, Katalog zabytków pow. Sławno, mps (1959), s. 42 oraz Karta zabytku 
ruchomego: Witraż XVI w., mps w zb. Delegatury WUOZ Koszalin (1983). Witrażyk ten uwiecznił 
w  swoim rysunku w  okresie międzywojennym Hardow – por. B. Fekecz-Tomaszewska, Rudolf 
Hardow... op. cit., s. 265.
33  AP Szczecin, Archiwum Książąt Szczecińskich, sygn. II/53, Belanget die Abbrechung und 
Verwüstung der Oderburg, 1634.
34  AP Szczecin, Kamera Wojenno-Skarbowa, nr 187, „Inventarium des fürstlichen Hauser in Stettin 
Anno 1639”, oprac. L. Turek-Kwiatkowska, mps, archiwum NID Szczecin.
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Stało się tak m.in. w Krzęcinie i Pomianowie. Malatura osadzonych błędnie witrażyków 
narażona na działanie czynników atmosferycznych ulegała powolnemu zniszczeniu 
(rozmyciu). Rzadko zdarzało się, że przenosiny witrażyków do nowych okien 
połączone było z fachowym uzupełnieniem braków kompozycji szkłem w neutralnym 
kolorze jak w Karwinie i Mechowie gm. Pyrzyce. Prace te wykonała firma Deutsche 
Glasmosaikanstalt Puhl&Wagner z Berlina – Treptow, założona w 1889 roku35.

W bardzo wielu przypadkach odnotowano przenoszone witrażyków (co 
najmniej jeden raz) w obrębie tego samego kościoła – do nowego szklenia okien: 
np. w Łęknie, Unieradzu, gm. Siemyśl, Pomianowie, Strzepowie, gm. Będzino, 
Trzebieszewie, Możdżanowie i innych. W większości jednak te działania wykonywane 
były, niestety, bez należytej staranności i rzetelności naukowej. Szczególnie drastyczny 
przykład nieodpowiedzialnych działań „ renowatorskich” stanowi Łękno. Witrażyki 
przetrwały tu do naszych czasów pozornie w dość dobrym stanie ale dokładniejsza 
analiza wykazuje, że spora ich ilość jest w rzeczywistości kompilacją. W XX wieku 
co najmniej dwukrotnie przeprowadzono tu prace polegające na zamontowaniu 
ich w nowe oszklenie. W  trakcie prac przyjęto metodę składania części lepiej 
zachowanych witrażyków w jedną kompozycję. Szczególnie jest to rażące w przypadku 
kompozycji herbowych, w których, w trakcie „konserwacji” tarcze herbowe połączone 
zostały z nieodpowiednimi klejnotami lub inskrypcjami, co zafałszowało całkowicie 
prawdę historyczną. W przypadku witrażyków z emblematami – w wyniku opisanych 
działań zatarte zostały i są trudne lub wręcz niemożliwe do odczytania ich pierwotne 
treści symboliczne. Nie sposób też ustalić, przez kogo były fundowane jako, że 
w większości pozbawione zostały inskrypcji.

 Wielkim problemem jest to, że większość witrażyków znajduje się w wiejskich 
kościołach, w których sprawy remontu dachów, zawilgoconych ścian, zagrożonych 
runięciem dzwonnic, zaatakowanych przez drewnojady cennych sprzętów – stanowią 
priorytet konserwatorski. Renowacja witrażyków nie jest postrzegana jako konieczna, 
a tym bardziej – pilna. Jedynie w niewielkim procencie można stwierdzić dobry stan po 
wykonanej w ostatnim ćwierćwieczu renowacji np. w kościołach w Benicach, Runowie, 
Karścinie, Nowej Dąbrowie, Możdżanowie. Większość witrażyków wymaga podjęcia 
kompleksowych działań w celu ich ochrony, niektóre znajdują się w stanie zagrażającym 
ich dalszemu przetrwaniu. To niezwykle rzadkie, „kruche dziedzictwo” powinno być 
w pierwszej kolejności w całości wpisane do rejestru, co ograniczyć może niewłaściwe 
działania renowacyjne czy wprowadzanie zmian, niszczących pierwotną kompozycję36. 
Najbardziej zagrożone szklenia powinny być jak najszybciej poddane konserwacji 
(szczególnie zespół renesansowych witrażyków w Chociminie, gm. Polanów). Aby 

35  Informacje o wykonawcy umieszczono na płytkach uzupełniających ubytki witrażyków herbowych.
36  Niepokój budzi fakt, że do dziś wpisano do rejestru: na terenie podlegającym Delegaturze 
Koszalińskiej 48 witrażyków (z zachowanych tu 64), na pozostałym terenie – zaledwie 7 (zachowanych 
31).



68

Janina Kochanowska

pomorskie witraże były docenione i otoczone właściwą opieką, należy we właściwy 
sposób zaprezentować ich wartości artystyczne i  zabytkowe – poprzez przygotowanie 
publikacji i wystawy (np. objazdowej), prezentującej to wyjątkowe dziedzictwo. 
W przyszłości można by opracować szlak zabytkowych witraży, który przyczynił by 
się do lepszego poznania pomorskiego dziedzictwa i promocji regionu.

Tabela 1
 Witraże z okresu: od końca XV w. do 1717 r.

 zachowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
 na obszarze objętym działalnością WUOZ Szczecin

Nr Miejscowość
(nazwa przed 1945 r.)

Szt. Rodzaj witraża Forma i sposób zdobienia

1 Koszewko gm. Stargard
(Klein Küssow)

3  Herby szlacheckie
(3 pary)

Witraż tradycyjny, barwiony w masie, 
malowany

2 Marszewo,  
gm. Goleniów

(Marsdorf)

2  Herby mieszczańskie Szkło – romb,
Malatura: emalia wielobarwna

3. Nowa Dąbrowa,  
gm. St. Dabrowa 
(Neu Damerow)

1 Figuralny – włościański Szkło – sześciobok
Malatura: emalia wielobarwna

4. Mechowo,  
gm. Golczewo
(Dorphagen)

8 Herby szlacheckie (5)
Herb mieszczański(1)

Inskrypcyjne – włościańskie 
(2)

Szkło: prostokąt i kwadrat
Malatura: emalia barwna

i en grisaille

5. Mechowo, gm. Pyrzyce
(Megow)

2 Herby szlacheckie Szkło: kompozycja z wielu płytek 
tworzących formę tarczy herbowej

Malatura: emalia wielobarwna

6. Górzyca, gm. Gryfice
(Görke)

1 Figuralny – mieszczański Szkło: tondo
Malatura: emalia wielobarwna

7. Benice, gm. Kamień, 
(Benz)

1 Herb szlachecki Szkło: płytki prostokątne malatura: 
emalia wielobarwna lawowanie

8. Śniatowo, gm. 
Golczewo

(Schnatow)

2 Herby szlacheckie Szkło: płytki prostokątne malatura: 
emalia wielobarwna, lawowanie

9. Trzebieszewo, 
gm.Kamień
(Tribsow)

1 Herb szlachecki Szkło: tondo
Malatura: emalia dwubarwna 

lawowanie

10. Runowo, gm. 
Węgorzyno

(Runow)

7 Herby szlacheckie (6)
Emblemat mieszczański (1)

Szkło: kompozycja z wielu płytek 
tworzących formy tarcz herbowych 

i emblematu
Malatura – emalia wielobarwna

11. Krzęcin, gm. Krzęcin
(Kranzin)

3  Herby szlacheckie Szkło: tondo
Malatura en grisaille , lawowana

Łącznie: 31 szt.
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Tabela 2
 Witraże z okresu: od 1577 do 1655 r.

 zachowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
 na obszarze objętym działalnością WUOZ – Delegatura w Koszalinie

Nr Miejscowość
(nazwa przed 1945 r.)

Szt. Rodzaj witraża  Forma i sposób zdobienia

1. Łękno, gm. Będzino
(Bast)

23 Herby szlachec. (11)
Emblematy 

mieszczańskie (6)
Gmerki mieszcz. (3)
Sceny figuralne (3)

Szkło: złożone kompozycje:
- o kształcie obrazu 

w obramieniu, ze zwieńczeniem 
i podwieszeniem z inskrypcją
- kompozycje z wielu płytek 

tworzących formę tarczy 
herbowej
- tonda

Malatura: emalia wielobarwna 
i lawowanie

2. Strzepowo, gm. Będzino
(Strippow)

4 Sceny figuralne - 
włościańskie: 3

Herb szlachecki: 1

Szkło: tondo
Malatura: emalia wielobarwna

3. Unieradz, gm. Siemyśl
(Neurese)

3 Herby szlacheckie Szkło: tondo
Malatura: emalia wielobarwna

4. Dobiesław, gm. Darłowo
Abtshagen 

(Papenhagen)

14 Herb – szlachecki – 1
Herby mieszcz.: 3

Figuralne – 
włościańskie: 10

Szkło: owal
Malatura: en grisaille

5. Karścino, gm. Karlino
(Kerstin)

5 Herby szlacheckie Szkło: tondo (3) i romb (2)
Malatura: emalia wielobarwna

6. Karwin, gm. J.w
(Karvin)

6 Herby szlacheckie Szkło: kompozycja z wielu 
płytek tworzących formę tarczy 

herbowej
Malatura: emalia wielobarwna

7. Pomianowo, gm. Białogard
(Pumlow)

2 Figuralne – 
włościańskie

Szkło: tondo
Malatura: emalia wielobarwna

8. Tychówko, gm. Połczyn
(Woldisch Tychow)

1 Herb szlachecki Szkło: tondo
Malatura: emalia wielobarwna

9. Osieki, gm. Sianów
(Wusseken)

1 Figuralny – 
mieszczański (?) - 

scena świecka

Szkło – tondo
Malatura: emalia dwubarwna

10. Chocimino, gm. Polanów
(Gutzmin)

5 Herby szlacheckie Szkło: kompozycja z wielu 
płytek tworzących formę tarczy 

herbowej
Malatura; emalia wielobarwna

Łącznie: 64 szt.
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Ryc. 1. Łękno. Witrażyk z emblematem pisarza książęcego Davida Hoppenera, 1577r. (?)
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Ryc. 2. Możdżanowo. Tondo witrażowe ze sceną „Daniel w jaskini lwów”, fundacja dwóch 
włościan ze Starkowa ( prowizorów kościoła?), 1618 r.

Nowożytne witraże sakralne na Pomorzu Zachodnim w świetle najnowszych badań
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Ryc. 3. Runowo. Witrażyk herbowy małżeński Jacoba von Suckow i Anny von Lentz,  
1605 r. (?)

Janina Kochanowska
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Ryc. 4. Śniatowo. Pałac. Witrażyk herbowy Feliza Parisa von Flemminga, 1666 r. 
(pochodzi z kościoła w Benicach)

Nowożytne witraże sakralne na Pomorzu Zachodnim w świetle najnowszych badań
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Ryc. 5. Koszewko. Witraż herbowy małżeński rodów v. Kunow i v. Küssow, XV/XVI w.

Janina Kochanowska
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Tomasz Cykalewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”

Dwór w Niepołcku —  wartość obiektu 
zabytkowego

Wielokrotnie badając obiekty zabytkowe przekonujemy się, że ich trwałość 
w większym stopniu zależy od działań człowieka, niż od czynników naturalnych, 
powodujących starzenie się poszczególnych materiałów, z których wzniesiono 
obiekt. Trwałość pozostaje wyłącznie problemem technicznym tak długo, jak 
długo zachowana jest integralność 1 zabytku, a zastosowane rozwiązania techniczne 
i estetyka odpowiadają systemowi wartości uznawanemu przez użytkowników. Utrata 
trwałości zabytku następuje zwykle wtedy, kiedy zmianie ulega system wartości 
zgodnie z którym go oceniamy. Kiedy brak jest motywacji do zachowania obiektu 
wówczas jest on przebudowywany, zaniedbywany lub ulega rozbiórce.

Dwór w Niepołcku (gm. Barlinek) był jednym z obiektów zabytkowych, który 
popadał w ruinę na skutek zaniedbania. Okazały dwukondygnacyjny obiekt, przy-
kryty dachem mansardowym, wzniesiono prawdopodobnie w latach 1707–1711. 
W przyziemiu i piwnicy dworu odnajdujemy relikty wcześniejszego obiektu, praw-
dopodobnie średniowiecznego, kiedy majątek należał do żeńskiego klasztoru cy-
sterskiego w Pełczycach2. Kolejne fazy zmian zachodzących w obiekcie są trudne do 
przypisania kolejnym, rozpoznanym dwunastu właścicielom, którzy dysponowali 
obiektem do 1945 roku. Na szczególną uwagę zasługuje jednak zmiana, do której 
ostatecznie nie doszło. Z badań archiwalnych dowiadujemy się, że rodzina von Kel-
ler, która nabyła majątek w 1910 roku przeprowadziła wiele prac wprowadzających 
do dworu i majątku nowoczesne urządzenia, planowała gruntowną przebudowę 

1 Bogumiła J. Rouba integralność zabytku definiuje następująco: Integralność to inaczej jednorodność 
zabytku – to zachowane rozwiązania techniczne i estetyczne typowe dla czasu, w którym on powstał, 
niekiedy wzbogacone jeszcze o  cenne elementy przyrosłe na przestrzeni wieków. Por. B.J. Rouba, 
Autentyczność i integralność zabytków, Ochrona Zabytków 4/2008.
2 Ks. Barnim I  w  1235 r. potwierdził cystersom z  Kołbacza rozległe dobra, w  tym na końcu listy 
Niepołcko. Klasztor oddał wieś biskupowi kamieńskiemu Konradowi III (29.V.1236 ), po czym margr. 
Albrecht III (2.VI.1300) nadał Niepołcko na pełnych prawach świeckich i  duchownych cysterkom 
z  Pełczyc (za E. Rymar, Niepołcko, wieś k. Barlinka – rękopis). Po sekularyzacji dóbr klasztornych 
(27.XI.1577) wieś nadana została przez elektora Jana Jerzego za wierną służbę w  lenno Veitowi von 
Tobellz Drezdenka (E. Rymar, za Erbregister Cartzig 152–4). Relikty obiektu murowanego zachowały się 
poniżej najstarszych zachowanych elementów dworu rycerskiego. Potwierdzenie datowania ceglanych 
części budowli wymaga przeprowadzenia szerszych badań archeologicznych, które dotychczas nie były 
możliwe ze względu na bezpieczeństwo i brak dostępu do dolnych, zagruzowanych części obiektu.
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dworu i zmianę jego charakteru na rezydencję. Projekt przebudowy sporządził Paul 
Thiersch3. Zamiar przebudowy był wynikiem zakwestionowania wartości i atrak-
cyjności obiektu. Do przebudowy nie doszło z powodów losowych. 6 października 
1915 roku kpt. Johannes von Keller poległ w walkach na polach Szampanii. Majątek 
zarządzany przez wdowę borykał się z trudnościami i w 1928 roku został sprzedany 
rodzinie dr. Tuckermanna. Nowi właściciele inaczej spojrzeli na dwór i podjęli prace, 
które określić można jako prace konserwatorskie. 

Dwór w  Niepołcku nie uległ zniszczeniu w  trakcie II wojny światowej 
i zachowany był w dobrym stanie. Przez pierwsze lata powojenne dawał dach 
nad głową pięciu rodzinom osadników. Opuszczony w latach siedemdziesiątych 
XX wieku, nieużytkowany niszczał ponad 30 lat. W stanie ruiny, częściowo zawalony 
dwór był wielokrotnie bezskutecznie wystawiany na sprzedaż. Zachowanie dworu 
mogła w tej sytuacji zapewnić jedynie jego ochrona prawna.

Osiemnastowieczny dwór ryglowy w Niepołcku wraz z ponad sześciohektarowym 
parkiem podworskim został w 2003 roku wpisany do rejestru zabytków. Dwór, jako 
obiekt uznany za prawem chroniony zabytek, był kilkakrotnie zabezpieczany. Nie 
zdało się to jednak na wiele. Obiekt uległ katastrofie budowlanej. Zawalony został 
balkon, a część ścian osunęła się do piwnic pozbawionych sklepień. 

Jeśli uznać kwotę, na jaką dwór wyceniono, za miarę jego wartości materialnej, 
a znajomość historii obiektu, uznanie tradycji, do której nawiązywał, za miarę jego 
wartości niematerialnej, to ogólnie wartość obiektu zbliżała się do zera. Nakłady, jakich 
wymagał zrujnowany budynek wielokrotnie przekraczały wartość nieruchomości. 

W celu ratowania przed, zdawało się nieuchronną, rozbiórką dwór w grudniu 
2009 roku został kupiony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
„Młyn Papiernia”. Członkowie Stowarzyszenia mieli już wcześniej kontakt z dworem 
w Niepołcku, kiedy to w trakcie praktyk studenckich opracowywali inwentaryzację 
konserwatorską4 oraz w trakcie doraźnych prac zabezpieczających w latach 19985 i 20096.

3 Szersza informacja o  projekcie przebudowy dworu i  projektach innych obiektów na terenie wsi 
Niepołcko dostępna w  katalogu wystawy „Paul Thiersch na Wakacjach”, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”, Szczecin, 2014.
4 Inwentaryzacja dworu została wykonana latem 1976 roku podczas obozu naukowego Koła 
Studentów Architektury z  Politechniki Szczecińskiej pod kierunkiem Stefana Kwileckiego. 
Inwentaryzacja została ponowiona i  uzupełniona w  latach 1991–93 w  trakcie letnich warsztatów 
Stowarzyszenia „Młyn Papiernia”.
5 W  roku 1998 z  inicjatywy Stowarzyszenia „Młyn Papiernia”, we współpracy z  Gorzowskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz gminą Barlinek po raz pierwszy wykonano prace 
zabezpieczające dwór w Niepołcku. Ogrodzono teren, założono deskowania na otworach okiennych 
i wykonano stemplowania.
6 Zabezpieczanie dworu w Niepołcku w 2009 r. prowadzone były na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w  Myśliborzu, ze środków ZWKZ w  Szczecinie, na podstawie dokumentacji opracowanej przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” w 2009 r.
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W  latach 2010–2011 Stowarzyszenie prowadziło prace porządkowe, 
przygotowana została dokumentacja7, zgromadzone zostało odpowiedniej jakości 
drewno rozbiórkowe i pozyskane zostały środki na rozpoczęcie remontu dworu. 
Równolegle podjęte zostały badania, poszukiwanie dokumentów archiwalnych, 
nawiązywane były kontakty z osobami, które miały w przeszłości styczność z dworem 
i wsią Niepołcko. 

Prace budowlane rozpoczęte zostały latem 2012 roku od zabezpieczenia 
i ustabilizowania konstrukcji8. Mimo znacznego stopnia zniszczenia przyjęto, że 
obiekt jako cenny dokument musi pozostać dostępny do dalszych badań również 
po zakończeniu remontu. Zdecydowano, że zawalony obiekt będzie podnoszony 
w całości, a rozbiórki ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Ponadto 
założono, że wszelkie prace przy obiekcie prowadzone będą przy użyciu tradycyjnych 
materiałów i tradycyjnymi metodami.

Zasadniczy problem przy podnoszeniu obiektu stanowiła jego wielkość 
i  skala odkształceń. Dwukondygnacyjny dwór zbudowany został na planie 
prostokąta o wymiarach 28,35 m na 14,08 m i nakryty dachem mansardowym 
z naczółkami o nachyleniu połaci 44° i 55°. Wysokość dworu wraz z imponującym, 
dziewięciometrowej wysokości dachem wynosi 15,50 m. Odkształcenia bryły, które 
należało skorygować w trakcie podnoszenia to: 

 – obniżenie ścian parteru na całym obwodzie dworu spowodowane degradacją 
podwalin i ścian fundamentowych, które po obetonowaniu w początku 
XX wieku zgniły i rozpadły się rozsadzając podmurówki,

 – osunięcie północno-wschodniej części dworu do piwnicy, w której zawalone 
zostały sklepienia, w wyniku czego stropy nad piętrem zawisły pochylone pod 
kątem 45°,

 – deformacje stropów, w szczególności stropu nad parterem, którego belki 
oparte na podłużnej ścianie środkowej i obniżonych ścianach obwodowych 
wygięły się w łuki – deniwelacje poziomu stropu poddasza wynosiły blisko 
2,0 m,

 – deformacje ścian poprzecznych i  podłużnych, brak znacznej części 
konstrukcji ścian szczytowych, które powypadały na zewnątrz,

 – skręcenie bryły budynku,
 – rozszczepienie wiązań konstrukcji dachowej.

Mimo licznych, rozległych odkształceń więźba dachowa zachowała się w bardzo 
dobrym stanie. Oryginalny materiał więźby nosił jedynie nieliczne ślady napraw. 
Zachował się komplet oryginalnych znaków ciesielskich, inskrypcja na krokwi 

7 Projekt remontu dworu w  Niepołcku opracowany został przez zespół w  składzie: dr inż. arch. 
Tomasz Cykalewicz, dr inż. Stefan Nowaczyk, mgr inż. arch. Krzysztof Tymbarski, mgr inż. arch. 
Bartłomiej Dzieciątko.
8 Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego podjął dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz.
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pochodząca z czasu naprawy północno – wschodniej części dachu (1885 r.) i duża 
ilość małych kołeczków o wielkości około 3–4 cm mocowanych na powierzchniach 
elementów konstrukcji dachowych9.

Przebieg prac pierwszej fazy remontu obejmował: stemplowanie konstrukcji, 
spięcie węzłów, odciążenie, wyjęcie i zabezpieczenie stolarki oraz detali, które 
mogłyby ulec zniszczeniu w trakcie podnoszenia dworu, odsłonięcie pozostałości 
zewnętrznych ścian fundamentowych i ich odbudowę.

Ponieważ część elementów konstrukcji była odspojona od budynku i przysypana 
gruzem, przed podnoszeniem cały budynek został spięty taśmami stalowymi w sposób 
zapewniający elastyczność połączeń wszystkich elementów. Do podnoszenia użyto 
podnośników mechanicznych (podnośniki kolejowe). Oparciem dla podnośników były 
odbudowane ściany fundamentowe. W trakcie podnoszenia na bieżąco korygowano 
naprężenie wszystkich stempli tak, aby zapobiec ewentualnemu tąpnięciu. Podnoszenie 
dworu było operacją długotrwałą i wymagającą najwyższej uwagi. Tempo podnoszenia 
ograniczono do maksimum 2 cm dziennie, aby dać możliwość rozładowania naprężeń 
wewnątrz konstrukcji, dać czas na prostowanie się wygiętych belek stropowych 
i zapobiec ich oderwaniu się od ściany wewnętrznej. Problem, który powstał w trakcie 
podnoszenia obiektu to niezgodność bryły budynku i umiejscowienia komina. 
Jak się okazało w trakcie prostowania konstrukcji, szeroki, wielokanałowy komin 
„gaciowy” kolidował z konstrukcją więźby dachowej, ponieważ wybudowany został 
już w przechylonym dworze. Spowodowało to konieczność rozbiórki i ponownego 
ustawienia blisko dziesięciometrowego, górnego odcinka komina.

Podnoszenie budynku po obwodzie ścian zewnętrznych oraz w kolejnym etapie 
korygowanie geometrii ścian wewnętrznych i stropów zajęło dwa sezony10. W trakcie 
remontu wymienione zostały elementy konstrukcji drewnianej o łącznej kubaturze 
około 35,2 m3 co stanowi zaledwie około 16% łącznej kubatury drewna użytego 
niegdyś do budowy dworu. 

Kolejnym etapem prac było wypełnianie płycin i  stropów. Ponieważ 
zdecydowano, że użyte będą wyłącznie tradycyjne materiały i technologie konieczne 
okazało się zastosowanie długiej, nie połamanej słomy żytniej. Słoma po zbiorach przy 

9 Przeznaczenie małych kołeczków mocowanych na elementach konstrukcji dachowych nie 
jest dotychczas wyjaśnione. Więcej informacji na temat badań dotyczących małych kołeczków 
prowadzonych  przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” podano 
w  komunikacie A. Cykalewicz-Tymbarska, T. Cykalewicz, Występowanie i  przeznaczenia małych 
kołeczków drewnianych w zabytkowych więźbach dachowych, Antikon, 2016.
10 Całość operacji podnoszenia i stabilizowania konstrukcji dworu opisana została w Materiałach 
Konferencyjnych Antikon 2014, T. Cykalewicz, Podnoszenie osiemnastowiecznego dworu 
ryglowego w  Niepołcku, Materiały konferencyjne, Antikon 2014, Wydawnictwo Hogben, 
Szczecin 2015, s. 387–401 oraz w pracy dyplomowej: K. Tymbarski, Ratowanie ryglowego dworu 
w  Niepołcku, promotor dr inż. Stanisław Karczmarczyk, Podyplomowe Studium Konserwacji 
Zabytków Architektury i Urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków, 2014 r.
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użyciu kombajnu była nieprzydatna do tego celu. Dla potrzeb prac konserwatorskich 
Stowarzyszenie podjęło uprawę żyta, a następnie jego koszenie i młockę tradycyjnymi 
metodami.

Prace z gliną zajęły kolejne dwa sezony. Obiekt został zamknięty ścianami 
zewnętrznymi, osadzone zostały okiennice11. Odbudowany został balkon przy szczycie 
wschodnim i dobudowany ganek gospodarczy przy zachodnim szczycie budynku. 
W 2014 roku dwór, już dumnie wyprostowany, z wypełnionymi płycinami ścian 
parteru, gościł uczestników konferencji Antikon. W kolejnym roku uzupełniane były 
wypełnienia płyciny ścian zewnętrznych piętra i ścian wewnętrznych, w stropach 
rozmieszczono wsuwki. Do uzupełnienia gliną pozostają niedokończone jeszcze 
wypełnienia części stropów. 

W kolejnych sezonach odbudowane zostało ogrodzenie dworu i rozpoczęto 
remont stolarki. Ogrodzenie odtworzono naprawiając zachowane fragmenty słupków 
i podmurówki oraz posiłkując się fotografiami archiwalnymi. Do odtworzenia 
okien wykorzystano wszystkie zachowane choćby w części elementy stolarki, 
nawet jeśli wymagało to znacznych uzupełnień i flekowań. Okna, niezależnie od 
specyfiki tradycyjnych prac stolarskich okazały się ciekawym obiektem badań. 
Większość zachowanych okien była wielokrotnie przerabiana. Do wszystkich 
osiemnastowiecznych skrzynek okiennych w XIX wieku dodano wewnętrzne krosna. 
Dwa wąskie okna pod balkonem wykonano z jednego wcześniejszego okna, które 
zostało rozcięte na pół. We wszystkich dolnych skrzydłach okien odnajdowano 
pozostałości wyciętych z nich szprosów12.

Znaczną trudnością okazała się naprawa i dobranie odpowiednich okuć. O ile 
okucia nowszych skrzydeł wewnętrznych były dostępne, to zwijane okucia odpowiednie 
do skrzydeł wewnętrznych nie są już obecnie stosowane ani produkowane. Aby nie 
zmieniać konstrukcji remontowanych okien wyprodukowane zostały tradycyjne 
okucia. Wykuwanie osiek zawiasów w formie listka i zwijanie zawiasów daje 
wyobrażenie o finezji i kunszcie rzemiosła, które pozwalało na wykonanie tak 
delikatnych elementów. Nieodzowna okazała się pomoc doświadczonego kowala.

Mimo wielu starań, w tym wsparcia Deutsch-Polnische Stiftung für Kulturpflege 
und Denkmalschutz (Niemiecko-Polska Fundacje Ochrony Zabytków Kultury), 
nie wszystkie elementy stolarki zostały jeszcze wykonane. Nadal brakuje 10 okien 
w ścianach dworu, okien w lukarnach i szczytach oraz większości drzwi, w tym 
reprezentacyjnych drzwi wejściowych do dworu. Pozostaje nadal do wykonania 
spasowanie okiennic, osadzenie baskwili i zabezpieczeń blokujących okiennice. 
Na podstawie zachowanych fragmentów dawnych okuć wiemy, że zabezpieczenia 

11 Okiennice zostały odtworzone na podstawie jednego zachowanego skrzydła i  archiwalnych 
fotografii. Okiennice zostały zawieszone doraźnie, w pierwszej kolejności, w celu zamknięcia obiektu, 
który pozbawiony był okien.
12 Analiza zdjęć archiwalnych wykazała, że szprosy z większości okien usunięto już przed 1945 r.
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okiennic miały formę główek kobiecych, a nie jak zazwyczaj męskich. Czeka nas 
przygotowanie wzorów i wykonanie żeliwnych odlewów.

Prac do wykonania jest jeszcze długa lista i nie sposób ich tu wymieniać. Do 
każdego z brakujących elementów zabezpieczone zostały w trakcie rozbiórki i badań 
wszystkie możliwe fragmenty i ślady. Są to tapety, części instalacji, płytki podłogowe, 
kratki wentylacyjne, kafle piecowe…

Każdy ze znalezionych śladów otwiera nowy rozdział badań i  prac 
konserwatorskich. Wymaga wiedzy, narzędzi i czasu. Przy każdym etapie prac i przy 
każdym konserwowanym elemencie powracają pytania: kiedy powstał, jak został 
wykonany, czy właściwie odczytujemy jego znaczenie i skojarzenia jakie przywołuje?

Czas budowy i historia obiektu
Karta ewidencyjna zabytku założona została dla dworu w Niepołcku w 1965 roku. 
Początkowo dwór datowano na wiek XIX, następnie skorygowano do wieku XVIII 
i uściślono na podstawie dokumentów archiwalnych na lata 1707–1711. Utwierdzała 
w  tym jednorodna, harmonijna kompozycja elewacji dworu. W trakcie prac 
zabezpieczających, kiedy odsłonięta struktura obiektu była dostępna do bardziej 
szczegółowych badań, ukazały się fragmenty konstrukcji, które mogą wskazywać 
na wcześniejsze powstanie obiektu. Są to fragmenty ceglanej budowli o układzie 
niezgodnym ze strukturą obecnego założenia, w osi odchylonej o kilka stopni od osi 
dworu ryglowego. Elementami współgrającymi z ceglanymi reliktami wcześniejszego 
układu są między innymi nawarstwienia gruntu, wskazujące na pierwotny, niższy od 
obecnego poziom posadowienia obiektu. Ślady te oraz wyniki badań wykonanych 
przy użyciu georadaru wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań 
archeologicznych. 

W samej konstrukcji ryglowej, nadbudowanej na pozostałościach wcześniejszej 
budowli również znajdujemy niespójności, ślady przebudów oraz znaczne 
zróżnicowanie czasu powstania. Znana nam zewnętrzna forma dworu, na podstawie 
której oceniany był obiekt, okazuje się młodsza niż wewnętrzne części obiektu13.

Elewacje
Wiedza na temat samych ścian zewnętrznych i elewacji dworu poszerza się w miarę 
badań i dwór po raz kolejny zaskakuje. Obecnie znamy elewację o widocznej 
konstrukcji ryglowej z gładkimi tynkowanymi płycinami. Analiza starych zdjęć 

13 Badania dendrochronologiczne przeprowadzone dotychczas na 28 próbkach wykazują, że zmiany 
w konstrukcji ryglowej dworu następowały w  kilku fazach. Elementy wewnętrzne przyziemia 
w części zachodniej datowane są na pierwszą połowę XVII w., zewnętrzne ściany dworu i część ścian 
wewnętrznych na pierwszą połowę XVIII w. część ścian wewnętrznych i stropów na druga połowę 
XVIII w. oraz przeróbki północno-wschodniej części konstrukcji i  zmiany wewnątrz obiektu na 
przełomie XIX i XX w. Stratygrafia wymaga jeszcze uściślenia i dalszych badań. 
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nasuwa wątpliwości, czy jednak obiekt w całości nie był tynkowany. Badanie śladów 
na elewacjach wskazywało na liczne uszkodzenia, nie dawało jednak podstaw do 
wnioskowania, że ryglówka była zakryta. Wątpliwości te wyjaśnili przedstawiciele 
rodzin dwóch ostatnich właścicieli Niepołcka14. Okazuje się, że za czasów rodziny 
von Keler dwór został otynkowany. Zamierzano nadać mu bardziej reprezentacyjny 
charakter. Kolejni właściciele, rodzina Tuckermann, przekazała informację, że pani 
Tuckermann, która odebrała wykształcenie artystyczne, przywróciła Niepołcku 
rustykalny charakter odsłaniając konstrukcję ryglową i zmieniając formę okien 
w szczytach z prostokątnych na łukowe. Żadna z rodzin nie domyślała się jednak, 
że wcześniej dwór mógł być pokryty gontem. Jak wynika z dokumentu z 1780 roku 
ówczesny właściciel von Enckevoort odebrał 2 duże pnie po 89 stóp na pokrycie 
gontem przedniej ściany dworu15. Po odnalezieniu dokumentu mówiącego o pokryciu 
gontem, belki ściany frontowej były po raz kolejny uważnie oglądane. Zachowane 
ślady nie są jednak obecnie wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia przekazu 
historycznego.

Balkon
Wśród uczestników konferencji Antikon w 2014 roku dyskusje wywołała decyzja 
o odbudowie modernistycznego balkonu i tarasu, które stylistycznie odbiegają od 
charakteru dworu ryglowego. Z badań architektonicznych i ikonografii wiemy, że 
wcześniejszy ganek z tarasem był mniejszy od obecnego, jak również, że w XVIII wieku 
w ogóle nie było w elewacji żadnego wyjścia od strony parku. Balkon w formie w jakiej 
dotrwał do lat 60 XX wieku powstał w czasie, gdy rozważano całkowitą przebudowę 
dworu na rezydencję według projektu Paula Thierscha. Niezależnie od faktu, że taras 
był w znacznej części zachowany, a balkon zawalono dopiero w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, już samo skojarzenie balkonu z postacią autora projektu przebudowy 
dworu uznać należy za uzasadnienie do zachowania formy balkonu. Element ten 
dokumentuje nie tylko wartość materialną, ale również niesie znaczącą wartość 
niematerialną. Pozwala powiązać dwór z istotnymi postaciami i wydarzeniami, które 
składają się na wartość zabytku. 

Badania obiektu nie zostały jeszcze zakończone, jednak już na obecnym etapie 
można stwierdzić, że dwór w Niepołcku jest obiektem o złożonej strukturze. Czytelne 
relikty średniowiecznej budowli, złożona struktura wewnętrznej XVIII i XIX-wiecznej 
konstrukcji ryglowej, jednorodna budowa ścian zewnętrznych oraz przebudowy 
i rozbudowa z początku XX wieku sumują się stanowiąc o wartości zabytku.

14 W 2017 r. z okazji EDD gościliśmy w Niepołcku przedstawicieli rodzin von Keler i Tuckermann, 
dwóch ostatnich przed 1945 właścicieli dworu.
15 Pozycja 6 w tabeli: dwór pański musi mieć nową ścianę przednią ogontowaną, 89 stóp. Dokument 
opracował cieśla miejski Arens Walde, Niepołcko 21.12.1780, zrewidował Landesbaumeister Schulze 
w Gorzowie, Archiwum w Poczdamie, Zespół Rep. 3 nr 14303.
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Celem prac prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
„Młyn Papiernia” jest przywrócenie wartości materialnej i niematerialnej. Praca 
przy obiekcie zabytkowym ma również znaczenie edukacyjne, jest to pole do 
doświadczeń dla wolontariatu. W trakcie prac obiekt jest dostępny i odwiedzany przez 
okolicznych mieszkańców. Daje to możliwość upowszechniania wiedzy o technologii 
i materiałach, które były stosowane do budowy nie tylko dworu, ale również wielu 
domów w Niepołcku i w sąsiednich wsiach. 

Poznanie wartości, których nośnikiem jest dwór w  Niepołcku, otwiera 
szerokie pole do dalszych działań bezpośrednio i pośrednio związanych z dworem, 
do odtwarzania powiązań z sąsiednim krajobrazem kulturowym oraz szerszych 
powiązań, pod wpływem których dwór powstał i ulegał zmianom. 

Myśląc w tych kategoriach o dalszych pracach dotyczących dworu w Niepołcku, 
nadal pozostaje do zgłębienia jego nie tylko odległa przeszłość, ale również przeszłość 
niedawna, powojenna. Powiązanie w logiczną, spójną całość ciągu zdarzeń, których 
świadkiem był dwór i których ślady będziemy potrafili rozpoznać, to klucz do 
możliwie szerokiej, otwartej filozofii ochrony dziedzictwa.

Ryc. 1. Najstarszy odnaleziony rzut parteru dworu z roku 1795, autor: Krauze 
(prawdopodobnie Landbaumeister), Archiwum w Poczdamie, Akta Rep. 3 nr 14304
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(prawdopodobnie Landbaumeister), Archiwum w Poczdamie, Akta Rep. 3 nr 14304.

Ryc. 2. Szkic koncepcji przebudowy dworu, autor Paul Thiersch, prawd. 1912 r.  
Archiwum Uniwersytetu w Monachium

Ryc. 3. Widok dworu w Niepołcku ok. 1960 r., ze zbiorów Stowarzyszenia 
„Młyn Papiernia”
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Ryc. 4. Widok wschodniego szczytu dworu w Niepołcku, (od lewej: M. Hamberg, 
J. Wiśniak, S. Nowaczyk), maj 2008 r., fot.: T. Cykalewicz

Ryc. 5. Dwór w Niepołcku, rozpoczęcie prac remontowych, 
sierpień 2012 r., fot.: T. Cykalewicz
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Ryc. 6. Dwór w Niepołcku, prace remontowe, listopad 2012 r., fot.: T. Cykalewicz

Ryc. 7. Dwór w Niepołcku wizytowany w trakcie konferencji Antikon, wrzesień 2012 r., 
fot.: T. Cykalewicz
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Ryc. 8. Elementy okuć do okien we dworze w Niepołcku wykonywanych w 2017 r.,  
fot.: T. Cykalewicz

 

Ryc. 9. Elewacja frontowa dworu w Niepołcku, luty 2016 r., fot.: T. Cykalewicz
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Ryc. 10. Dwór w Niepołcku, widok od strony południowo wschodniej, luty 2012 r.,  
fot.: T. Cykalewicz
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Anna Musiał–Gąsiorowska
Historyk sztuki, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ochrona historycznej ruiny zamku  
w Dobrej — wykonanie zastępcze  
jako jeden z elementów nadzoru 
konserwatorskiego

Rozważania na temat metod ochrony historycznych ruin to temat od zawsze obecny 
w ochronie zabytków i dość osobliwy, z uwagi na przedmiot badań jakim jest 
destrukt architektury. Historyczna ruina zgodnie z definicją opracowaną podczas 
Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS w dniu 4 grudnia 2012 roku jest 
destruktem ukształtowanym w długotrwałym procesie niszczenia przez warunki 
atmosferyczne i jednocześnie pełnowartościową formą zabytku. Zabytkiem jest 
nieruchomość, jej części lub zespół nieruchomości, stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową1. Niewątpliwie w taką 
definicję zabytku oraz historycznej ruiny wpisuje się ruina zamku w Dobrej. Zamek 
w miejscowości Dobra pozostaje ruiną od 1770 roku. Jako ruina wpisany został do 
rejestru zabytków decyzją z dnia 25 lutego 1957 roku i podlega ochronie prawnej 
w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami i jest jednym z najcenniejszych zabytków na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Związany jest historycznie z rodziną von Dewitzów, jednym 
z najbardziej światłych rodów pomorskich2. Początki budowy zamku w Dobrej 
przypadają na lata 80. XIII wieku. Powstał on w odległości około dwóch kilometrów 
na południe od starego grodu położonego nad jeziorem Dobra. Założenie zamku 
wiąże się najprawdopodobniej z działalnością Przybysława IV z Parchimia, do 
którego należały okolice Dobrej od 1287 roku. Przed rokiem 1308 powstały zapewne 
mury obwodowe i skrzydło zachodnie zamku. Ówczesny zamek założony był na 
rzucie nieregularnego czworoboku zbliżonego do kwadratu o boku południowym 
zwróconym ku miastu, wschodnim ku nie obwarowanemu podzamczu oraz 
murowanym skrzydłem mieszkalnym, zamykającym dziedziniec od zachodu. Po 
zniszczeniach najazdu brandenburskiego (1308 r.) opuszczono zamek na ponad 20 lat. 

1  Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 223 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2 Ród arystokratyczny bardzo zasłużony dla Pomorza – pierwsza wzmianka o  tej rodzinie 
na Pomorzu pochodzi z  1319 r., kiedy to Ekhard Dewitz jest świadkiem w  dokumencie księcia 
pomorskiego Warcisława IV.
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W końcu XIV wieku właścicielem zamku w Dobrej stał się Gerhard von Dewitz3. 
Na ten właśnie czas przypada rozbudowa zamku, który stał się do końca XV wieku 
jednym z najpotężniejszych zamków rycerskich na tych terenach. Zbudowano 
wówczas skrzydło południowe i bramne (wschodnie), a u podnóża wzniesienia drugi 
obwód murów obronnych z narożną wieżą. Rzut zamku kształtem zbliżony był do 
trapezu. Masywna wieża pełniła też rolę więzienia zamkowego. Układ przestrzenny 
i system obronny nawiązywały do typu zamku joannickiego, w szczególności zamku 
w Swobnicy. Około 1538 roku kolejny już właściciel Joste Dewitz przebudował 
zamek na wczesnorenesansową rezydencję obronną. Niestety już od 1630 roku 
skrzydło północne zagrożone było runięciem, skrzydło południowe użytkowane 
było przez kilku właścicieli i tym samym podzielone i zdewaloryzowane poprzez 
wykonanie osobnych wejść i osobnych klatek schodowych. Najstarszy przekaz 
ikonograficzny zamku, pochodzący z około 1770 roku, przedstawia zamek od strony 
południowo - zachodniej4. Na pierwszym planie fosa z mostkiem dla pieszych, w głębi 
widoczne całkowite mury skrzydła południowego i fragment wschodni skrzydła 
północnego5. W 1808 roku, nowy właściciel zamku rozkazał wysadzić część zamku 
by uzyskać materiał budowlany. W 1859 uporządkowano część ruiny, a w roku 1862 
przeprowadzono roboty porządkowe i zabezpieczające. Od początku XX wieku 
wartość ruin dyktowała objęcie ich zabiegami konserwatorskimi. W 1906 r. ówczesny 
właściciel, Henryk von Diest, postarał się o dotację państwową na renowację obiektu. 
Inwentaryzację pomiarowo-rysunkową z widokami elewacji wykonał Hugo Lemcke 
– inwentaryzator zabytków Pomorza Zachodniego. I i II wojna światowa nie wywarła 
ujemnych skutków na zamku w Dobrej. Od tego czasu nie podejmowano już żadnych 
działań konserwatorskich. W latach 1966–1968 zespół: Zbigniew Radacki, Ryszard 
Wołągiewicz oraz Eugeniusz Cnotliwy, przeprowadzili badania architektoniczno-
archeologiczne przedmiotowego zabytku6. Z ich badań wynika że zamek powstał 
z muru obronnego z narożną wieżą i dwoma skrzydłami mieszkalnymi. Całość 
jak i poszczególne elementu zamku zachowane są w 30%. Ze średniowiecznego 
rozplanowania do dziś zachowały się tylko fragmenty zewnętrznego obwodu murów 
obronnych od strony zachodniej, północnej i częściowo wschodniej oraz dolna 
część kamienno-ceglanej wieży. Najwyższe zachowane partie murów sięgają do 6 m, 
grubość murów wynosi 1,5 m. Mury wewnętrzne warowni zostały częściowo wtopione 
w rozbudowę zamku z około roku 1538. Mur obwodowy w najwyższych miejscach 

3 M. Słomiński Karta ewidencyjna ruiny zamku w Dobrej, 1998 r., mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
4 Ryc. 1 – akwarela z około 1780 r., przedstawiająca ruinę zamku od południowego wschodu, jest 
to reprodukcja w opracowaniu H.von Diesta Zur Geschichte und Urzeit des Landes Daber, Szczecin 
1904 r., podaję za: Z. Radacki Ruina zamku w Dobrej – dokumentacja historyczna, Szczecin 1964 r., 
mps w zb. WUOZ w Szczecinie, s. 16.
5 Z. Radacki, Ruina zamku w Dobrej...
6 Tamże, s. 1.
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zachował się na znacznej długości od północy i zachodu, w połowie od wschodu, a od 
południa zachował jedynie na odcinku dwóch metrów. Lico w oryginalnych partiach 
uległo silnemu zniszczeniu. W lepszym stanie przetrwało od strony zachodniej. 
Narożna wieża wysunięta przed lico północnego odcinka murów zlewa się z licem 
muru zachodniego. Obecnie wieża zachowana jest do wysokości 9 metrów, jej 
5-metrowy płaszcz otacza kwadratowe pomieszczenie wylicowane głazami. Skrzydło 
północne zachowało się w zachodniej części. Charakterystyczną cechą rozwiązania 
elewacji tego skrzydła widoczną nawet w istniejących fragmentach jest asymetria 
i różnorodność w formie okien. W elewacji południowej nad odcinkowo sklepionym 
otworem wejścia przetrwały na I piętrze dwa bliźniacze okna ostrołukowe7.

Bez wątpienia ruina zamku w krajobrazie danego miejsca uatrakcyjnia tę 
przestrzeń turystycznie otwierając na aspekty zabytkowo-historyczne. Potwierdza 
to Beata Frydryczak w tekście „Historyczne formy waloryzacji ruiny”: Ruiny mogą 
być uznane za wartościowe uzupełnienie krajobrazu w jego warstwie estetycznej. 
Przekonanie o symboliczno-turystycznej atrakcyjności ruin niezmiennie towarzyszy 
nam co najmniej od romantyzmu, po którym odziedziczyliśmy melancholijne 
rozmiłowanie we wszelkich nostalgicznych przedmiotach i przestrzeniach, ale 
rozpoznanie w nich cennego obiektu postrzegania estetycznego zawdzięczamy czasom 
wcześniejszym, które w ruinach dostrzegły istotne zjawisko estetyczne8. W ocenie 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
ruina zamku w Dobrej stanowi przykład obiektu, który poprzez wydarzenia 
historyczne i zakorzenienie w krajobrazie województwa zachodniopomorskiego 
jest obiektem determinującym tę przestrzeń poprzez swoją autentyczność i wartość 
historyczną i architektoniczną. Przez wiele lat narażony był na destrukcyjne 
działanie czynników atmosferycznych oraz niszczenie związane z eksploracją 
tego miejsca przez „amatorów ruin”. Ponieważ substancja zabytkowa obiektu od 
wielu lat ulegała destrukcji, a zabezpieczenie wymagało zastosowania umiejętnych 
zabiegów konserwatorskich, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków podjął procedurę administracyjną zmierzającą do zabezpieczenia 
obiektu przed dalszą degradacją. Zgodnie z przepisem art. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad 
zabytkiem sprawowana jest przez jego właściciela, polega w szczególności na 
prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, 
na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym 
stanie oraz korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości. Gmina Dobra, która jest właścicielem obiektu od roku 1945, obowiązku 
tego nie wypełniała w sposób zgodny z założeniami ustawy o ochronie zabytków. 

7 M. Słomiński, Karta ewidencyjna ruiny zamku w Dobrej, 1998 r., mps w zb.WUOZ w Szczecinie.
8 B. Frydryczak, Historyczne formy waloryzacji ruin, „Studia Europea Gnesnensia” 3/2011, s. 176.
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Zadaniem organów administracji publicznej, w tym w szczególności wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, jest ochrona zabytków polegająca m.in. na zapobieganiu 
zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz 
udaremnieniu niszczenia i niewłaściwego korzystania z niego. Instrumentem 
mającym na celu ochronę zagrożonego zniszczeniem zabytku nieruchomego 
jest art.49 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który stanowi, 
że: „wojewódzki konserwator zabytków, może wydać decyzję nakazującą osobie 
fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania 
z zabytku wpisanego do rejestru (...) przeprowadzenie, w terminie określonym 
w decyzji, prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli 
ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym 
uszkodzeniem tego zabytku”. W związku z  tym, dnia 9 kwietnia 2013 roku, 
ZWKZ w Szczecinie wydał decyzję nakazującą Gminie Dobra przeprowadzenie 
prac zabezpieczających ruiny zamku, na podstawie dokumentacji: Orzeczenie 
o stanie technicznym i wytyczne konserwatorskie do remontu i adaptacji ruiny 
zamku w Dobrej, opracowanej przez dr. inż. Stefana Nowaczyka oraz dr. inż. 
arch. Macieja Płotkowiaka, w lipcu 2012 roku. Ponieważ obowiązek nałożony 
na Gminę, nie został podjęty w wyznaczonym terminie, Zachodniopomorski 
Wojewódzki Konserwatora Zabytków po przeprowadzeniu długiej i żmudnej 
procedury egzekucyjnej, po zabezpieczeniu w budżecie finansowym na rok 2015 
funduszy, przystąpił do przeprowadzenia procedury wykonania zastępczego, 
zwanego w języku służb konserwatorskich - remontem zastępczym. Wykonanie 
zastępcze uregulowane jest przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, który ma swoje zastosowanie w egzekucji decyzji nakazującej 
przeprowadzenie prac remontowo-zabezpieczających zabytku architektury. 
Przeprowadzenie takiego postępowanie administracyjnego w praktyce urzędów 
konserwatorskich jest niezwykle rzadkie przede wszystkim ze względu na złożoną 
procedurę związaną z tego rodzaju egzekucją oraz na duże koszty, które wojewódzki 
konserwator zabytków musi zabezpieczyć we własnym budżecie zadaniowym. Nie 
mniej jednak Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął to 
zadanie z sukcesem. Przed rozpoczęciem prac należało określić niezbędny zakres 
działań zabezpieczających i remontowych, opracować kosztorys tych prac, uzyskać 
pozwolenie na budowę wydawane przez organ administracji architektoniczno – 
budowlanej oraz w drodze przetargu wyłonić wykonawcę prac. Przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej zakresu prac ZWKZ kierował się doktryną konserwatorską, 
której główną zasadą jest zachowanie autentyczności obiektu i znikoma ingerencja 
w istniejącą substancję zabytkową obiektu oraz konieczność przeprowadzenia 
zabiegów konserwatorskich opierając się, w miarę możliwości, na tradycyjnej sztuce 
budowlanej, przy zastosowaniu materiałów pierwotnie używanych przy wznoszeniu 
danej budowli. Przy prowadzaniu prac zabezpieczających na obiekcie zabytkowym 
takim jak ruina zamku w Dobrej, polegających w dużej części na ingerowaniu 
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w istniejącą substancję zabytkową, najważniejszym staje się to aby właściwie 
dobrać materiały i technologię9. Ponadto szczególnie ważne przy podjęciu działań 
zabezpieczających historyczną ruinę jest aby obiekt był rzetelnie zinwentaryzowany, 
poddany waloryzacji krajobrazowej oraz poddany pełnemu zakresowi badań 
historycznych, konserwatorskich, archeologicznych i architektonicznych10. Przy 
tak zarysowanej problematyce określił następujący zakres prac. W pierwszej 
kolejności należało zebrać cegły i kształtki oderwane z kotarowych nadproży 
okiennych, zalegających u podstawy ściany skrzydła południowego, zabezpieczyć 
je i wykorzystać przy dalszych pracach remontowych. Następnie wyciąć drzewa 
i krzewy wzrastające na murach, bez usuwania systemu korzeniowego. Ostrożnie 
usunąć z korony murów luźne elementy, zdemontowane wartościowe elementy 
jak np. cegłę i kształtkę ceramiczne należało zabezpieczyć. Koronę murów, 
należało przemurować i zabezpieczyć poprzez wykonanie poniżej 3 warstw cegły 
warstwy izolacyjnej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej z elastycznej zaprawy 
bitumicznej. Warstwę izolacji powinno wykonywać się na oczyszczonej i starannie 
wyrównanej powierzchni muru poprzez nałożenie 2–3 warstw zaprawy. Natomiast 
po całkowitym związaniu zaprawy uszczelniającej na izolacji należało wykonać 
3 warstwy muru z cegły ceramicznej na zaprawie systemowej przeznaczonej do 
wznoszenia korony muru. Należało również zabezpieczyć łuk półkolisty nad 
wnęką między spiralnymi klatkami schodowymi skrzydła południowego ruiny 
(poprzez ostrożne, staranne podstemplowanie konstrukcją drewnianej krążyny). 
Prace rozpoczęto l października 2015 roku. Prowadzone były w oparciu o wyżej 
wymienioną dokumentację opracowaną przez S. Nowaczyka oraz M. Płotkowiaka. 

W dniu 17 grudnia 2015 roku prace zostały odebrane przez przedstawicieli 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Po zakończeniu procedury 
wykonania zastępczego ZWKZ złożył wniosek do Urzędu Skarbowego wraz 
z tytułem egzekucyjnym w celu obciążenia Gminy Dobra kosztami remontu. Istnieje 
możliwość złożenia wniosku do Wojewody o umorzenie długu, z takiego prawa 
Gmina skorzystała. Wojewoda jednak odmówił umorzenia. Koszty remontu zostały 
w całości zwrócone do Skarbu Państwa. Obecnie ZWKZ, po przeprowadzeniu w dniu 
16 lutego 2016 roku kontroli ruiny zamku w Dobrej, wydał Gminie Dobra zalecenia 
obejmujące wykonanie kolejnych prac remontowo-zabezpieczających, między innymi 
zabezpieczenie korony murów nad oknem w ścianie południowej, pomiędzy dwoma 
spiralnymi klatkami schodowymi, poprzez przemurowanie górnych luźnych warstw 
cegieł, wykonanie warstwy izolacji z elastycznej masy bitumicznej, na poziomie 3 
warstw poniżej korony murów, a także zabezpieczenie korony murów spiralnych 

9 D. Chlebowska, Trwała ruina w  Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, 
„Wiadomości konserwatorskie”, 16/2004, s. 76.
10 Karta ochrony historycznych ruin /regulująca zasady ochrony historycznych ruin/ przyjęta Uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS w dniu 4 grudnia 2012 r.
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klatek schodowych w skrzydle południowym. Prace te powinny zostać wykonane 
do dnia 30 grudnia 2020 roku. 

Podjęte przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków 
w Szczecinie działania trudne i w mniemaniu wielu również dość ryzykowane, 
zmierzały w pierwszej kolejności do zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją, 
ale miały również na celu zwiększenie świadomości społecznej polegającej na 
potrzebie ochrony obiektu, bez którego zubożeje historyczny krajobraz kulturowy 
tego miejsca. Ruina zamku w Dobrej nie tylko jest cennym zabytkiem architektury 
obronnej i rezydencjalnej Pomorza Zachodniego, będącym przykładem rozwoju 
architektury i losów wielkich rodów pomorskich, ale również a może i przede 
wszystkim pozostaje ważnym elementem świadomości społeczności lokalnej.

Ruina zamku w  Dobrej jest faktycznym dziedzictwem kulturowym, 
żywym w  pamięci byłych i  obecnych mieszkańców. Dzięki podjętym przez 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działaniom 
konserwatorskim ma szanse pozostać świadectwem dziejów tych ziem. 
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Ryc. 1. Widok zamku w Dobrej z około 1780 r., w opracowaniu H. von Diesta  
”Zur Geschichte und Urzeit des Landes Daber”, Szczecin 1904 r. 

Ryc. 2. Rzuty zamku i jego skrzydeł i rysunki elewacji wg H. Lemckego, z karty 
ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa. Zamek w Dobrej, M. Słomiński, 

w zasobach archiwalnych WUOZ w Szczecinie
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Ryc. 3. Skrzydło południowe - elewacja północna. Stan z 2014 r. przed rozpoczęciem prac 
zabezpieczających. Fot. w zasobach WUOZ w Szczecinie

Ryc. 4. Skrzydło południowe i fragment skrzydła północnego – widok od strony 
zachodniej. Stan po wykonaniu robót zabezpieczających. Fot. A. Musiał-Gąsiorowska
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Ryc. 5. Skrzydło południowe – elewacja południowa. Stan po wykonaniu robót 
zabezpieczających. Fot. A. Musiał-Gąsiorowska

Ryc. 6. Otwory okienne skrzydła południowego. Stan po wykonaniu robót 
zabezpieczających. Fot. A. Musiał-Gąsiorowska
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Ryc. 7. Zabezpieczona korona murów na wschodnim odcinku skrzydła południowego. 
Fot. A. Musiał-Gąsiorowska

Ryc. 8. Skrzydło południowe – widok od północy (ściana wewnętrzna). Stan po 
wykonaniu robót zabezpieczających. Fot. A. Musiał-Gąsiorowska
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Zamek Borków w Resku. 
Opracowanie wyników badań 
archeologiczno-architektonicznych  
dla celów rewitalizacji wzgórza zamkowego

Na południowy wschód od rynku w Resku rozciąga się XIX-wieczny, zadbany park, od 
południa ograniczony meandrującą rzeką Regą. W parku od strony miasta znajduje 
się niewielkie, porośnięte drzewami wzniesienie, na które od wschodu i zachodu 
prowadzą betonowe schody. Jego splantowany szczyt okala kamienny murek, a we 
wschodniej części zachowały się betonowe pozostałości sceny. Na stokach leżą, na 
pozór bezładnie, porozrzucane wielkie głazy, niektóre malowniczo przerośnięte 
korzeniami drzew. To niepozorne dziś wyniesienie nazywane jest Wzgórzem 
Borków. Bez zapoznania się z historią miasta trudno jest dostrzec bogatą przeszłość 
tego miejsca i powiązanie z jednym z bardziej znaczących szlacheckich rodów 
Pomorza. Niestety nie zachowały się żadne źródła ikonograficzne czy kartograficzne 
umożliwiające wizualizację nieistniejącej już zabudowy wzgórza. Jedynie zatem 
badania archeologiczne lub geologiczne mogły pomóc w lepszym poznaniu jego 
przeszłości. 

 Rozpoczęte przez zespół archeologów pod kierunkiem Marcina Peterlejtnera 
w roku 2014 prace terenowe, finansowane ze środków Urzędu Gminy w Resku, 
poprzedzone były wnikliwą analizą historii, opracowaną przez Alicję Kurtz-Biranowską 
w „Studium historyczno-urbanistycznym Reska”1, w tym Wzgórza Borków. 

Z badań autorki skromnie zachowanych archiwaliów wynika, iż rejon dzisiejszego 
miasta był obszarem atrakcyjnym dla osiedlających się Słowian już w czasach wczesnego 
średniowiecza (X w.). Początki powstania grodu będącego zalążkiem późniejszej osady 
i miasta, niemieccy badacze datują na 1190 rok. Powstać mógł wtedy gród kasztelański, 
usytuowany w pobliżu dróg komunikacyjnych wiodących na północ i zachód Pomorza. 
Na podmokłych terenach rozlewisk Regi, dogodnych do obrony, przysposobiono jedną 
z wysp na miejsce grodu książęcego lennika. Przy nim zapewne uformował się ośrodek 
targowy z wolna przekształcany  w osadę.

1 A. Kurtz-Biranowska, Studium historyczno–urbanistyczne Reska, 1995, mps w zb.WUOZ Szczecin. 
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Pierwsza nieudana próba nadania praw miejskich dla osady  nastąpiła w roku 
1255. W tym czasie była ona własnością dwóch rodów: Borków (wywodzących się 
ze Strzemiela – powiat łobeski) i Vidantów (zapewne niemieckich osadników). Brak 
zgodności między oboma rodzinami spowodował problemy z nadaniem lokacji. 
Z dokumentów źródłowych wynika, że dopiero w 1288 roku Resko otrzymało 
prawa miejskie, które zostały potwierdzone w 1295 roku. Alicja Kurtz-Biranowska 
podaje, że w okresie 1260–1270, czyli jeszcze przed ponownym lokowaniem miasta 
na prawie lubeckim, na wyniesieniu w południowo-wschodniej części miasta Jakub 
Borek zbudował siedzibę rodową, którą w roku 1295 roku określono mianem 
zamku (Castrum Regenwalde). Bohdan Guerquin w swoim opracowaniu „Zamki 
w Polsce”2 poddaje pod wątpliwość, czy był to obiekt murowany, skłaniając się 
bardziej w kierunku drewnianej zabudowy. Ponieważ Borków w tym okresie 
obowiązuje książęcy zakaz wznoszenia nowych warowni w rejonie Reska, na 
jego przebudowę musieli czekać aż do 1338 roku. Wówczas książęta pomorscy 
Bogusława V i Barnima IV wyrazili zgodę na wzniesienie „nowej, murowanej 
siedziby – zamku”.

Autorzy publikacji o miastach i zamkach Pomorza zgodnie piszą, iż powstał 
prawdopodobnie wtedy zamek oparty na planie czworoboku o wymiarach 40 × 38 m2. 
Jest to zapewne przypuszczenie oparte na analizie podobnych zamków rycerskich 
powstających w tym czasie jako siedziby lenników książęcych (np. w Złocieńcu 
36 × 36 m, Krępcewie ok. 34 × 34 m, Strzmielu 30 × 40 m, Tucznie 30 × 39 m, 
Dobrej ok. 30 × 37 m), choć kształt zamkniętego prostokąta  nie zawsze był regułą 
(np. w Płotach 28 × 43 m)3.

Ze względu na brak danych kartograficznych zamku w Resku, informacje 
o jego położeniu i domniemanych wymiarach pozyskać można było jedynie przez 
badania terenowe. Pierwsze wzmianki dotyczące murowanych umocnień Reska 
pochodzą z 1465 roku. Autorka studium (A. Biranowska-Kurtz) przypuszcza, że 
pierścieniem murów  miejskich otoczono również zamek, włączając go w system 
obronny miasta, choć dodatkowo oddzielała go od miasta fosa, poświadczająca 
jego odrębność.

Borkowie byli właścicielami miasta do 1688 roku, lecz jeszcze w roku 1792 
Resko wymieniane jest jako miasto prywatne. Ta forma własności była początkowo 
lennem, później zapewne przekształconym w rodzaj dzierżawy, która trwała do 1808 
roku, kiedy to mieszczanie otrzymali ordynację miejską.

Na dziejach obiektów zamkowych i miast duże piętno odciskają czasy wojen 
i pożarów. Najstarszy odnotowany duży pożar Reska miał miejsce w 1593 roku, 
lecz jest wątpliwe by objął również zamek. Zapewne nie bez znaczenia były jednak 

2 B. Guerqun, Zamki w Polsce, Arkady 1984 , s. 253.
3 Z. Radacki, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, PWN 1976. 
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działania wojenne wojny 30-letniej (1618–1648) i związany z tym pożar w 1630 roku 
który pochłonął całe miasto. Nie bez znaczenia była też śmierć ostatniego pomorskiego 
księcia Bogusława XIV (1637) i przejście Reska w ręce Brandenburgii (1648). Kolejne 
pożary miasta miały miejsce w roku 1659, 1694 oraz 1716. W latach 1716–1732 
w Resku stacjonował regiment wojsk. Największe jednak zniszczenia przyniosła 
miastu wojna 7-letnia (1756–1763) i przechodzące przez nie wojska rosyjskie. 
To wtedy spalono ratusz, a wraz z nim archiwa rodu Borków. Prawdopodobnie 
wówczas uległ również zniszczeniu  zamek Borków. Kiedy konkretnie legł w ruinie 
– nie wiadomo. Autorzy historii dziejów zamku podają, że na jego miejscu powstał 
w 1774 roku nowożytny dwór. Jego budowa musiałaby wiązać się z gruntowną 
rozbiórką murów zamku, a być może też rozbiórką części murów miejskich. Te 
ostatnie zdecydowano się rozebrać dopiero w latach 90. XVIII wieku. Całkowitą 
rozbiórkę średniowiecznych murów miejskich i niwelację wałów zakończono w Resku 
dopiero w 1835 roku.

Około roku 1826, gdy wygasł ród Borków, wzgórze zamkowe i dobra ziemskie 
przejęła rodzina von Bülow. Zapewne wtedy rozebrano ryglowy dwór Borków, 
a wzgórze i otaczający go teren zalesiono, tworząc zaczątek parku. B. Guerquin 
pisząc o Resku w latach 70. XX wieku, wspomina o zachowanych fundamentach 
zamku, za które prawdopodobnie błędnie uznał kamienny, parkowy mur oporowy 
podtrzymujący od zachodu skarpę wzgórza, uznając go za formę zamkowego reliktu. 
Rodzina von Bülow swoją siedzibę ulokowała w obszarze dawnego gospodarstwa 
u stóp wzgórza zamkowego, prawdopodobnie tuż przy obecnej ulicy Parkowej.

Otaczające wzgórze zamkowe i miasto pozostałości po fosach i rozlewiskach 
zaczęto osuszać ok. 1933 roku, a północną odnogę Regi opływającą wyspę zamkową 
wybagrowano, zmieniając tym samym  krajobraz dawnego otoczenia terenów 
przyzamkowych. 

 Poszukiwania archeologów rozpoczęte w 2014 roku skupiły się na wykonaniu  
wykopów sondażowych, których celem było wstępne rozpoznanie stanu zachowania 
i  rozmieszczenia zachowanych reliktów zamku i  dworu oraz innych śladów 
użytkowania wzgórza, w tym starszego, słowiańskiego osadnictwa. Wyniki tych 
prac miały posłużyć do wytypowania kolejnych wykopów badawczych. 

 W miarę postępujących prac terenowych prowadzonych od 2015 do 2017 roku 
odsłonięto relikty murów obronnych oraz budynków zamkowych i dworskich, jak 
również pozostałości sposobu zagospodarowania majdanu. Niestety odsłonięte 
elementy zabudowy zamkowej nie zawsze były zachowane w zadowalającym stopniu, 
aby precyzyjnie ukazać ich kompozycję. W wyniku badań ustalono, że obecny kształt 
wzgórza to efekt różnorakich prac ziemnych, które przez wieki prowadzono w celu 
jego umocnienia i ochrony przed działaniem rzeki i destrukcyjnym wpływem 
nienośnych bagiennych gruntów. Wraz z postępem prac coraz bardziej uwidaczniały 
się przekształcenia, wyraźnie widoczne w południowej i południowo-wschodniej 
części wzgórza. 
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Badania archeologiczne prowadzono szerokofrontowymi wykopami, postępując 
od strony zachodniej i północno-zachodniej w kierunku wschodnim i południowym 
plateau. Pierwsze odsłonięte elementy zagospodarowania to uchwycony, tuż 
pod powierzchnią współczesnych niwelacyjnych warstw grubości ok. 30 cm 
(poz. 44,0 m n.p.m.), kamienny bruk z otoczaków, starannie układany w pasy, 
przerywane co 1 m linią z większych, najczęściej podłużnych kamieni. Wybrukowany 
dziedziniec ciągnący się szeroką powierzchnią od zachodu w kierunku wschodnim, 
gwałtownie opadał, tworząc różnicę wysokości ok. 1,2 m (od 44,0 m n.p.m. do 
42,80 m n.p.m.). Od zachodu bruk ten dochodził do reliktów ściany budynku 
wzniesionej z cegły o wymiarach 8,5 × 13,5–15 × 27,5–28,5 cm, murowanej w wątku 
wendyjskim. Ściana ma grubość 90 cm i biegnie w kierunku północ–południe, 
równolegle do krawędzi tej części wzgórza, na odcinku 14,3 m. Jest wschodnią ścianą 
elewacyjną budynku, którego zachodnia i południowa elewacja, znajdują się poza 
obrysem plateau wzgórza, a ich ślady czytelne są być może tylko głęboko w skarpie. 
Poszukiwania tych reliktów dały rezultat jedynie w części środkowo-wschodniej 
wzgórza, gdzie we współczesnym murze okalającym wzniesienie, w rejonie schodów 
wejścia, widoczne jest wnętrze zniszczonej kamiennej ściany, murowanej na zaprawie 
wapiennej. Współczesny cement muru wyraźnie odcina się od starszych reliktów 
z zaprawą wapienną. Sądzić należy, iż znaleziony relikt mógł być fundamentem 
nieistniejącej obecnie ściany zachodniej, odsłoniętego zachodniego skrzydła zamku. 
Zatem jego szerokość mierzona od istniejącej ściany wschodniej do kamiennych 
reliktów ściany zachodniej wynosiłaby ok. 11,0 m. Odsłonięta na wzgórzu ściana 
wschodnia ma w zachowanym odcinku południowym relikt progu i wejścia oraz 
dwie warstwy cegieł rozglifionego ościeża drzwiowego. Otwór miał szerokość 1,20 m 
w świetle zachowanych węgarów. Użyta do wzniesienia muru cegła ma wymiary  
7,5–9 × 13–15 × 28–29,5 cm, co datowałoby orientacyjnie czas jego powstania 
najwcześniej na XIV wiek. Ceglany mur skrzydła zgodnie z XIV-wieczną sztuką 
murowania, wznoszony był na kamiennym cokole, którym wyrównywano duże 
różnice wysokości terenu, jaki zajmował budynek. Jego ściana od wschodu miała 
fundament kamiennego cokołu na poziomie 43,4–43,07 m n.p.m., a relikty cokołu 
ściany zachodniej widoczne są na poziomie 42,0 m n.p.m. 

Budynek nie miał piwnicy. Jego zachowany obrys w części południowej 
wypełniony jest częściowo grubą wapienną wylewką lub też jest pozostałością po dole 
wapiennym. W północnej części skrzydła zachowała się kamienno-ceglana posadzka 
(na 44,05 m n.p.m.), a jej niestaranne ułożenie świadczy być może o gospodarczym 
przeznaczeniu parteru obiektu. W obrysie budynku czytelne są również relikty 
późniejszych ścian podziałowych z cegieł o wymiarach 6,5–7,5 × 13–13,5 × 28–29 cm, 
murowanych w wątku blokowym. Relikty te dowodzą, że budynek użytkowany był 
jeszcze co najmniej w XVII wieku. Wnętrze tej części skrzydła wypełnione było 
szarą i żółto-szarą ziemią z dużą zawartością gruzu ceglanego i zaprawy wapiennej, 
a wydobywany materiał ceramiczny w postaci fragmentów naczyń, kafli i ceramiki 
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budowlanej miał dużą rozpiętość chronologiczną, od średniowiecznej ceramiki siwej, 
przez późno nowożytne kafle po naczynia z pierwszej połowy XX wieku.

Odsłaniana systematycznie przez archeologów korona muru zachodniego 
budynku zamku, pozwoliła zlokalizować jego ścianę północną, być może 
szczytową. Zachowana znacznie gorzej od wschodniej ma czytelny jedynie 
fundament kamiennego cokołu. Jego ślad o grubości 70 cm pozwala jednak 
na sprecyzowanie kolejnego wymiaru budynku, jego długości, która wynosiła 
co najmniej 14,5 m. Pełnej długości skrzydła nie sposób ustalić, brak bowiem 
południowej granicy plateau wzgórza, czego dowodem są urwane ściany 
i nadsypany sztucznie stok od tej strony. Prawdopodobnie zatem, bez udziału 
geologów, nie da się precyzyjnie określić pierwotnej, południowej granicy wzgórza 
zamkowego, oraz zasięgu otaczającej go fosy.

Przy północnej ścianie budynku archeolodzy odsłonili nieliczne, acz 
dobrze umocowane w gliniastej podsypce, relikty znanego nam już z dziedzińca, 
kamiennego bruku z drobnych otoczaków. Jest to pozostałość po istniejącym w tym 
miejscu przejeździe w kierunku miasta. Obecnie znajdują się tu wiodące na wzgórze 
po zachodnim stoku góry, współczesne schody. Zachowany bruk wskazywałby 
zatem, stary zachodni wjazd na wzgórze. Czy był to wjazd czy też przejazd nakryty 
piętrem budynku, który sięgał dalej na północ – nie wiadomo. Kamienny przejazd 
ma szerokość ok. 3,0 m. Od północy ogranicza go bowiem kolejna kamienna 
ściana fundamentowa o grubości 125 cm. W niej odsłonięto ceglany, płaski łęk 
o rozpiętości ok. 2 m. Cegły mają wymiar 9,0 × 13,5–14,0 × 29,5–3,0  cm, zbliżony 
do podstawowego materiału ceramicznego z jakiego wzniesiono budynek zachodni. 
Łęk jest zapewne odsłoniętą formą zagłębionej niegdyś w ziemi, łukowej konstrukcji 
fundamentu, która wyraźnie została wstawiona w przygotowany wkop z żółtego 
calcowego piasku. Wypełnisko wkopu stanowiła ciemna, szaro-brunatna ziemia 
zawierająca drobny gruz ceglany i fragmenty zaprawy wapiennej, jak również 
drobne fragmenty ceramiki siwej. Rozmiar ściany, w tym jej grubość dowodzi, że 
możliwe było oparcie stropu czy też pięter zachodniego skrzydła nad  zamkowym 
przejazdem. 

Długość odsłoniętego muru północnego przejazdu jest większa od szerokości 
skrzydła zachodniego i wychodzi poza jego szerokość ok. 2 m, kończąc się szeroką 
kamienną stopą (wym. 2,0 × 2,0  m), być może reliktem fundamentu przypory. 

Odsłaniając dalej przestrzeń wzgórza w kierunku północnym, wzdłuż jego 
zachodniej granicy, a więc kopiąc dalej poza granice przejazdu, odsłonięto tuż przy 
nim kolejną ścianę, o grubości ok. 120 cm, wzniesioną z kamieni murowanych 
na skąpo używanej zaprawie wapiennej. Ściana ta, jak wykazały dalsze odkrywki, 
biegnie przez całe wzgórze zamkowe od jego stoku zachodniego po wschodni 
obrys zamku. Trud jej uchwycenia w kolejnych sondażach polegał na tym, że 
ma ona konstrukcję filarowo-łękową i jest tak mocno zniszczona, że z trudem 
uchwycono kilka jej filarów i zaledwie początkowe odcinki ceglanych łęków. Jej 



Tatiana Balcerzak, Marcin Peterlejtner

106

stopień zniszczenia najdobitniej pokazuje w jak dużym stopniu zabudowa wzgórza 
była rozbierana, a jego poziomy użytkowe głęboko niwelowane, bądź nadsypywane 
dla nowej zabudowy. Łączna długość ściany o konstrukcji filarowo-łękowej 
wynosiła ok. 32,5 m (mierząc w obrysie plateu wzgórza). Doliczając brakujący 
jej odcinek od zachodu, zapewne czytelny w warstwach podstawy stoku  oraz 
grubość kurtyny wschodniej, przypuszczać należy, że miała łączną długość ok. 36 
m i orientacyjnie wyznaczała pełny północny wymiar zamku, mierzony w kierunku 
wschód-zachód. Mur ten posadowiony był na warstwie żółtej gliny, pod którą 
zalegają warstwy zawierające materiał średniowieczny, który można datować na 
połowę XIV wieku. Poniżej tego muru na wysokości około 42,18 – 42,3 m n.p.m. 
odsłonięto w części centralnej, po zachodniej stronie relikty starszego, kamiennego 
bruku, zalegającego na poziomie nawarstwień zawierających spaleniznę oraz 
fragmenty średniowiecznych naczyń. Ściana o konstrukcji filarowo-łękowej mogła 
być południową elewacją kolejnego zamkowego budynku, ciągnącego się wzdłuż 
całej północnej kurtyny i powstać mogło jako druga faza rozbudowy zamku.
To, iż odsłonięta ściana nie jest ścianą kurtynową zamku , wskazywała jej wątła 
filarowo-łękowa konstrukcja. Dalsze poszukiwania skoncentrowano zatem na 
zlokalizowaniu kurtyny północnej zamku, czyli północnej elewacji kolejnego 
skrzydła. Przebieg  tej ściany zdają się wyznaczać wychodzące z terenu dużych 
rozmiarów kamienie, widoczne na północnej krawędzi stoku wzgórza, wyznaczające 
zapewne nie przypadkowo linię prostą. Niestety prowadzenie eksploracji w tym 
rejonie skarpy północnej, było niemożliwe ze względu na rosnące tu drzewa. 

Północna linia wyznaczona na pozór luźno leżącymi kamieniami tworzy, 
w części północno-zachodniej stoku wzgórza, rodzaj narożnika. Jego położenie 
współgra z linią domniemanej ściany zachodniej pierwszego opisanego zamkowego 
budynku. Ślady te zatem rysują prostokątną bryłę zamku, precyzując zarys jego 
kurtyn w części zachodniej i północnej. 

Oczyszczając przestrzeń pomiędzy południową a  północną ścianą 
północnego skrzydła zamku, w rejonie północno-zachodnim wzgórza odsłonięto 
kamienno-ceglane ściany piwnicy i relikty koleby. Wymiary użytej tu cegły 
to 7,0 × 13,5 × 28,0– 29,0 cm, ale widać też było wiele cegieł pochodzenia  
rozbiórkowego. Piwnica miała rzut o wym. 5,9 × 3,6 m, z wejściem zabiegowymi 
schodami ulokowanymi w ścianie południowej. Jej rzut rozlokowano w widocznym 
odchyleniu w stosunku do ścian północnego skrzydła zamku, tworząc z nimi 
kąt około 5°. Odsłonięta piwnica stanowi zapewne obiekt całkowicie wtórny 
w stosunku do reliktów zamku i być może wiąże się z wzniesionym na wzgórzu 
w XVIII w. ryglowym dworem, którego reliktów w chaosie zrujnowanych ścian 
i prowadzonych niwelacji nie zidentyfikowano. W zalegającym w piwnicy gruzie 
natrafiono na znaczną ilość fragmentów detali dekoracyjnych w tym barokowych 
kafli piecowych, oraz nowożytne (XVII/XVIII w.) fragmenty naczyń. Piwnica 
pozbawiona była posadzki, a jej dno wypełniał ubity żółty piasek, prawdopodobnie 
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warstwa podsypkowa rozebranej nawierzchni.  Przesuwając się z sondażami 
archeologicznymi wzdłuż północnej granicy wzgórza w kierunku wschodnim 
odsłonięto jeszcze wiele kamiennych fundamentów, w tym być może fundament 
północnej kurtyny zamku w jej części środkowej. Sąsiadowały z nią inne kamienne 
mury, jeden przewiązany, inne wyraźnie dostawione. Tylko ceglany materiał użyty 
w niektórych z nich (8,0–8,5 × 12,5 × 27,0 cm) pozwala wydatować je orientacyjnie 
na wiek XV–XVI. Trudno jest jednak ocenić, czy materiał ten był zastosowany 
w nich po raz pierwszy, czy też wtórnie, utrudniając  datowanie. 

Najlepiej zachowane relikty zamku odsłonięto w wykopach wykonanych 
w północno-wschodnim narożu plateau wzgórza. Tam archeolodzy odsłonili 
wschodnią ścianę kurtynową zamku o grubości 1,5 m, wzniesioną z cegieł (o wym. 
8,5 × 13,5 × 29,5 cm) na kamiennym cokole (zachowane 1–2 warstwy cegieł). Wymiary 
cegieł wskazują, iż odsłonięta kurtyna zamku pochodzić mogła z XIV wieku, a więc 
czasu powstania zamku. Ściana ta miała koronę na wysokości 44,0 m n.p.m., zaledwie 
kilka centymetrów poniżej poziomu terenu.

    W dalszych poszukiwaniach w tym rejonie wzgórza zlokalizowano wewnętrzny 
narożnik zbiegu kurtyny północnej i wschodniej. Znalezisko to pozwala śmiało 
nakreślić w terenie geometrię wschodniej części zamku. Najciekawszym odkryciem 
w tym rejonie wzgórza była piwnica, odsłonięta w kilku kolejno wykonanych 
wykopach, położona w  północno-wschodnim narożniku zamku. Piwnica ta 
wypełniała przestrzeń pomiędzy kurtyną północną, wschodnią i wcześniej opisaną 
filarowo-łękową ścianą biegnącą przez całe zamkowe wzgórze w kierunku wschód-
zachód. Piwnica ta miała swoją ścianę wschodnią dostawioną do wschodniej kurtyny 
zamku. Ściana ta ma grubość ok. 1 m i powstała prawdopodobnie w dwóch fazach. 
I faza to dostawiony do kurtyny wschodniej zamku ceglany filar o wymiarach 
100 × 100 cm, wzniesiony z cegły o wymiarach 7,5 × 12,5 – 13,0 × 27,0 – 28,0 cm. 
Filar stanowił oparcie dla krzyżowego sklepienia piwnicy. Cegły sklepienia czytelne 
są w koronie filara I wyznaczają odchodzące od niego łęki w 3 kierunkach. Kolejna 
faza budowlana wschodniej ściany piwnicy to kamienne wypełnienie przestrzeni 
po obu stronach filara, pomiędzy nim a ścianą północną i południową skrzydła. 
Wypełnienie wykonano z kamieni starannie opracowując lico ściany od wnętrza 
piwnicy. W środkowej części przestrzeni piwnicy odsłonięto ceglany filar z reliktami 
oparcia kolebek (wymiar rzutu 100 × 100 cm). Przyjęto, iż jest to filar centralny 
piwnicy zbierający krzyżowy układ sklepień. Tezę tę zdają się potwierdzać dwie 
kolejne odkrywki wykonane na zachód i południe od filara w odległości zbliżonej, 
jak jego odległość od ściany wschodniej. W jednej z nich natrafiono na ścianę, która 
jest zapewne zachodnią ścianą piwnicy, w drugiej wyjście z piwnicy przekryte niegdyś 
ceglanym łękiem o rozpiętości ok. 2,5 cm. Wyjście to wtórnie zawężono do szerokości 
84 cm, o czym świadczy filarek wstawiony w jego świetle i wymurowany z cegieł 
o wymiarach  6,5–7,0 × 13,0–13,5 × 26,0–27,5 cm, pochodzący prawdopodobnie 
z XVIII w. Cegła o tych wymiarach pojawia się w kamienno-ceglanej strukturze 
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płytko posadowionych ścian podziałowych w północnej części wzgórza, co może 
być śladem stojącego w tym rejonie dworu, wzniesionego na fundamentach skrzydła 
północnego zamku.

W kolejnym wykopie odsłonięto narożnik piwnicy i koronę ściany ograniczającej 
wnętrze od południa. Ściana ma grubość 100 cm i jest prawdopodobnie dostawiona 
do ściany filarowo-łękowej (południowej ściany skrzydła zamku). Dostawienie ścian 
niosących sklepienia piwnicy dowodziłoby jej wtórnego pochodzenia w stosunku 
do kurtyn i skrzydła północnego. Piwnica ta była wypełniona gruzem ceglanym 
z grudkami zaprawy wapiennej, a w okolicy filarów natrafiono również na fragmenty 
sklepień, które zarwane opadły do wnętrza piwnicy. Z gruzowiska pozyskano 
materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki nowożytnej oraz kafli XVII/
XVIII-wiecznych.

W  wykopach wykonanych w  części wschodniej wzgórza w  rejonie 
środkowym i południowym nie natrafiono na ślady kurtyny zamkowej. Kurtyna 
wschodnia zachowała się zatem na długość zaledwie ok. 13 m, mierząc od 
narożnika północnego zamku. Jest mało prawdopodobne, by po tak solidnej, 
grubej ścianie nie zostały w ziemi choćby relikty fundamentów. Ich brak dowodzi 
planowej totalnej rozbiórki, a brak śladów wkopu znacznej destrukcji wzgórza. 
Sondaż wykonany w  oddaleniu ok. 4 m od zachowanego odcinka wschodniej 
kurtyny zamku  nie potwierdził śladów jakiejkolwiek zabudowy w tym miejscu. 
Jednocześnie wykazał nawarstwienia o charakterze zasypowym zalegające do 
poziomu 42,8/42,65 m n.p.m. niwelujące pierwotny spadek wzgórza. Co ciekawe, 
warstwy zawierające materiał zabytkowy średniowieczny, zalegające na poziomie 
42,8/42,4 m n.p.m. i 42,3/41,9 m n.p.m. wykazują spadek w kierunku zachodnim, 
czyli do środka wzgórza. Świadczyć to może o funkcjonowaniu wału od strony 
wschodniej i być może również południowej, na którym w okresie późniejszym 
po niwelacji, wzniesiono umocnienia miejskie. Sondaż ten uwidocznił również 
dwa poziomy użytkowe z okresu średniowiecza rozgraniczone warstwą żółtego 
piachu, przy czym w  pierwszym przeważa spalenizna. Materiał zabytkowy 
pozyskany z obu nawarstwień nie jest od siebie zbyt odległy chronologicznie 
i pochodzi z XIV wieku. Młodsza warstwa średniowieczna w centralnej części 
wzgórza, na granicy kamiennego bruku wykazuje mniej więcej równy poziom 
ok. 42,4 m n.p.m., a starsze nawarstwienie zalega bezpośrednio pod nim na 
wysokości ok. 42,13 m n.p.m.

Warstwy nasypowe, wypełniające południowo-wschodni obszar wzgórza, 
pochodzą zapewne z czasów jego powtórnego formowania na cele parkowe. Dla 
jakiej przyczyny tak gruntownie rozebrano kurtynę wschodnią i południową wzgórza 
– nie wiadomo. Być może w czasach rozbierania umocnień miasta rozebrano też 
kurtyny zrujnowanego już zamku, które stanowiły wspólną, jednorodną strukturę 
obronną. Reszty zniszczenia dokonać mogła wylewająca pobliska rzeka i nieodporne 
na jej działania bagienne tereny wokół wzgórza. 
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Na koniec warto wrócić jeszcze do kamiennego dziedzińca zamkowego, 
chyba najlepiej zachowanego elementu zagospodarowania wzgórza. Jego ostro 
spadająca w kierunku wschodnim płaszczyzna, wypełniająca kamiennym brukiem 
nieomal całą centralną przestrzeń majdanu zamkowego jest rozwiązaniem 
niecodziennym. Wydawałoby się oczywistym, że na sztucznie uformowanym 
wzgórzu jego użytkownicy zazwyczaj starali się by majdan siedziby kształtować 
jako powierzchnię poziomą, dzięki temu bardziej funkcjonalną. Spadający pod 
kątem 13° bruk sugeruje, że majdan reskiego zamku mógł mieć jeszcze jeden 
wjazd, od wschodu. Zamek byłby zatem rodzajem strażnicy na drodze wiodącej 
do miasta4. Tylko tak wytłumaczyć można pochylenie bruku, który od nisko 
położonych bagiennych przepraw przez rozlewisko rzeki od wschodu, biegł po 
wyżej położoną część zachodnią zamku, ku przeprawie (przez fosę) do miasta. 
Majdan i jego brukowana nawierzchnia gwałtownie kończy się ok. 8,5 m od 
domniemanego przebiegu wschodniej kurtyny zamku. Wraz z nim ucięte są 
nawarstwienia kulturowe wzgórza, co ostatecznie nie pozwala wiarygodnie opisać 
i zrekonstruować tej części reskiego zamku. Brukowana nawierzchnia wydaje się 
porządnie zakończona jedynie w swojej północno-wschodniej części na długości 
około 2 m w kierunku południowym. 

W dalszej części wyraźnie widać ubytki i późniejszą ingerencję. Wykonany 
na wschodniej granicy bruku wykop wykazał, że kamienie „graniczne” ułożone są 
na warstwie brunatnej ziemi przemieszanej z żółtym piachem wraz z nielicznymi 
drobnymi fragmentami spalenizny, z której pozyskano materiał XIX/XX-wieczny. 
Warstwę tę odsłonięto również pod kamieniami brukowymi w sondażu wykonanym 
w miejscu destruktu nawierzchni brukowanej. Nie można zatem wykluczyć że 
bruk naprawiano i przekładano w XIX w, formując romantyczne parkowe wzgórze. 
Dziwnym byłoby jednak, iż opisujący Resko H. Lemke nie wspomina w swym 
opracowaniu o tym tak charakterystycznym dla wzgórza zamkowego elemencie 
jego zagospodarowania5. 

Władze samorządowe gminy wydatkujące środki na przeprowadzone 
badania archeologiczno-architektoniczne Wzgórza Borków słusznie upatrują 
w możliwości eksponowania odsłoniętych reliktów zamku szansę na wzbogacenie 
turystycznej oferty miasta (spływy kajakowe rzeką Regą, wycieczki rowerowe, 
turyści zorganizowani i indywidualni). Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego Borków, 
a także innych siedzib tej rodziny w regionie, stanie się atrakcyjnym punktem 
na turystycznym szlaku. Zamkowe relikty mocno zniszczone, ukryte pod ziemią 

4  Sugestię taką, mimo braku informacji o sposobie rozplanowania zamku, przedstawia w „Studium 
historyczno-urbanistycznym Reska” A. Kurtz-Biranowska.
5 H. Lemcke, Die Baudenkmaler der Provinz Pommern.T. 3: Kreise Satzig, Neugard und Regenvalde:, 
Stettin 1912.
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wymagają takiego wyeksponowania, by zachowując konserwatorskie zasady ich 
zabezpieczenia pozwolić by stały się jednocześnie kanwą dla rewitalizacji wzgórza. 

W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zdecydowano, 
iż zachowane szczątkowo w ziemi relikty średniowiecznego zamku zostaną 
zabezpieczone i nadmurowane, by w formie zakomponowanej z cegieł małej 
architektury, eksponowały w czytelny sposób schemat planu dawnego zamku. 
Zaplanowano zatem następujące działania:

1. uczytelnienie przebiegu trzech kurtyn zamku jako jedynych, których 
ślady zlokalizowano, by zarysować przestrzeń zajmowaną przez zamek. 
W tym celu zaplanowano przedłużenie  w kierunku południowym kurtyny 
wschodniej, mimo braku śladów jej przebiegu w tej części wzgórza, 

2. zasygnalizowanie jedynie sztrabami w ścianach „uciętego” skrzydła 
zachodniego oraz urwaną linią kamiennej posadzki dziedzińca 
nierozpoznany przebieg kurtyny południowej,

3. uczytelnienie w posadzce oraz przez nadbudowę, wybranych ścian rzutu 
obu skrzydeł zamkowych,

4. odsłonięcie, wyremontowanie oraz udostępnienie zachowanej  piwnicy 
w  skrzydle północnym w  jego części wschodniej, pozwalającej 
na zaprezentowanie tam w  formie fotograficznej wyników badań 
archeologicznych wzgórza. 

Jednocześnie zdecydowano, że zlokalizowane w części północno-zachodniej 
relikty XVIII-wiecznej piwnicy dworskiej, pozostawi się pod ziemią (uprzednio 
zabezpieczając materiałem zasypowym), by nie wprowadzać niepotrzebnego 
chaosu nakładających się elementów zabudowy wzgórza pochodzących z różnych 
okresów jego użytkowania. W ramach projektu przewidziano remont i uzupełnienie 
kamiennego bruku dziedzińca, jako najlepiej zachowanego elementu dawnej 
struktury zamku. W projekcie przewidziano również konieczność uporządkowania 
najbliższego otoczenia ruiny zamku. Zaplanowano przebudowę drogi wiodącej na 
wzgórze od strony miasta, nadając jej charakter głównego wejścia na zamek. Od 
strony wschodniej przewidziano wyjście z zamku łagodnymi parkowymi schodami. 
By wykorzystać istniejące u podnóża wzgórza od strony zachodniej niewielkie 
obniżenie terenu, zapewne ślad po zasypanej fosie, zaproponowano poprowadzenie 
na kładce krótkiego odcinka drogi na zamek. 

Położone wśród rozlewisk Regi wzgórze zamkowe musiało zapewne korzystać 
z dróg biegnących po brodach, pomostach lub kładkach. Zaproponowane zatem 
rozwiązanie ma być reminiscencją tych dawno nieistniejących konstrukcji. 

W obszar zamku oprócz elementów uczytelniających jego dawną kompozycję, 
wprowadzono również współczesne funkcje: 

 – podest pokrywający plan skrzydła zachodniego umożliwiający organizację 
plenerowych eventów (scena estradowa, sezonowa, mała gastronomia, 
pokazy filmów, tańce itp.),
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 – chodnik widokowy nad piwnicą zamkową, by z wysokości 2 m nad 
poziomem terenu wzgórza podziwiać panoramę miasta i obszar zamku,  

 – zapewniono sposobem zagospodarowania wnętrza piwnicy możliwość 
organizowania tam kameralnych imprez i zajęć edukacyjnych. 

Wszystkie opisane działania służyć mają przywróceniu w strukturze miejskiej 
Reska i w świadomości jego mieszkańców, oraz przebywających tam turystów, 
jak istotnym w czasach nam odległych było to zapomniane dziś parkowe miejsce. 
Chciałabym, by przeprowadzona rewitalizacja stała się pozytywnym przykładem, 
jak wydobyte z podziemi  relikty służyć mogą czasom współczesnym, wzbogacając 
obszar miasta o nową, wielofunkcyjną, inspirującą przestrzeń. 

Zagospodarowując wzgórze zadbano również o walor edukacyjny, wyposażając 
przestrzeń zamku w tablice informacyjne i wizualne, traktujące o historii tego 
miejsca i przeprowadzonym tu procesie badawczym oraz jego wynikach6.

Ryc. 1. Dziedziniec zamkowy 

6 Opis na podstawie projektu wykonawczego STUDIA A4 w Szczecinie pn. „Rekompozycja Wzgórza 
Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku“, 
2017 r.



Tatiana Balcerzak, Marcin Peterlejtner

112

Ryc. 2. Centralny filar piwnicy zamku

Ryc. 3. Relikty piwnicy XVIII-wiecznego dworu
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Ryc. 4. Zachowany odcinek kurtyny wschodniej zamku
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ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE LEGENDA

0 5 10

Ryc. 5. Wzgórze Borków w Resku, Inwentaryzacja badań archeologicznych
Źródło: mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak
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Ryc. 6. Wzgórze Borków w Resku, rekonstrukcja zamku.
Źródło: mgr inż. arch. Marta Banachowicz



Tatiana Balcerzak, Marcin Peterlejtner

116

40,00

39,60

39,45

12,50 %

42
,0

41
,0

40
,0

40
,5

0

40
,3

5

40
,20

40
,05

39
,90

STOJAKI NA ROWERY

42,0

41,5

41,0

40,5

40
,0

41
,5

40
,5

41
,0

40
,0

42
,0

po
sa

dz
ka

 
w

iro
w

a

40
,0

0

40
,75

40
,40

e

MOST
DETAL NUMER 10

schody do demonta u

C

C

D

H murku=10cm

maszt dla
monitoringu

0 5 10

Ryc. 7. Wzgórze Borków w Resku, projekt rewitalizacji
Żródło: mgr inż. arch. Marta Banachowicz

Ryc. 7. Szkic koncepcji rekompozycji wzgórza  zamkowego
Źródło: mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak



117

Maciej Słomiński
Historyk sztuki, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Szczecinie

Pozorne drewniane sklepienie kościoła 
w Brzesku i jego konserwacja

Od 2011 do 2016 roku prowadzone były prace konserwatorskie przy barokowym, 
drewnianym, polichromowanym sklepieniu pozornym w kościele parafialnym 
pw. Narodzenia NMP w  Brzesku (gmina Pyrzyce). To szeroko zakrojone 
przedsięwzięcie możliwe było dzięki zgodnemu współdziałaniu strony polskiej 
i niemieckiej. Odwiedzający brzeski kościół podziwiać mogą w pełnej krasie 
niezwykłe drewniane sklepienie, na którym wśród obłoków unoszą się aniołowie, 
chwalący Boga śpiewem i grą na instrumentach. Imponujące dzieło pomorskiego 
baroku dzięki ostatnim pracom odzyskało swój dawny blask, choć do pełnego 
efektu ciągle jeszcze brakuje rekonstrukcji polichromii na dwóch zachodnich 
przęsłach. 

Niewielki kościół w Brzesku należy do najcenniejszych zabytków sakralnych 
na Pomorzu Zachodnim. Wśród zabudowań wsi z daleka widoczna jest neogotycka 
wolnostojąca dzwonnica z lat 1813–1814 – dzieło słynnego architekta Karla Friedricha 
Schinkla. Wczesnogotycki, salowy kościół wzniesiony został około 1300 roku z ciosów 
granitowych. Wzmiankowany w 1303 roku jako filia parafii w Letninie, a w 1490  jako 
kościół parafialny, od lat trzydziestych XVI wieku do 1945 służył ewangelikom. 
W  1613 roku przekształcili oni powstały jeszcze w  początkach XVI wieku 
późnogotycki tryptyk. Dodali manierystyczną obudowę i sceny pasyjne malowane 
przez Michaela Haentza z Choszczna. Pozostawili dawne figury świętych, a przede 
wszystkim Marii. Na początek XVII wieku datowane są dalsze manierystyczne 
elementy wystroju i wyposażenia kościoła – polichromia ścian, której fragmenty 
przetrwały do dziś oraz ufundowana w 1612 roku ambona o bogatej dekoracji 
snycerskiej i malarskiej1. 

W 1697 roku rozpostarto nad nawą drewniane sklepienie pozorne, zdobione 
polichromią przedstawiającą chóry anielskie. Podwieszona do więźby dachowej 
imitacja sklepienia krzyżowo-żebrowego sugeruje podział wnętrza na dwie nawy, 
z których każda nakryta jest pięcioma kwadratowymi przęsłami „sklepienia”. 

1 Katalog Zabytków Sztuki w  Polsce, Seria Nowa, t. XIII, woj. zachodniopomorskie, zesz. 1. Pow. 
pyrzycki, opr. D. Bartosz, M. Słomiński, Warszawa 2013, s. 13–19; H. Lemcke, Die Bau - und 
Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, H. VII, Der Kreis Pyritz, Stettin 1906; M. Paszkowska, 
Wyposażenie kościoła w Brzesku gm. Pyrzyce, woj. szczecińskie. Dokumentacja historyczna, Szczecin 
1991, mps w  WUOZ Szczecin; Katalog malarskich dekoracji ściennych woj. szczecińskiego, opr. 
M. Słomiński, cz. II. Okres nowożytny, zesz. 1, Brzesko, Szczecin 1991, mps w WUOZ Szczecin.
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Zakończenia spływów żeber na osi nawy, zworniki żeber oraz wsporniki przy 
ścianach, akcentowane są szyszkami, belkę tęczową podtrzymują męskie półpostacie 
z kartuszami. Deskowanie z polichromią figuralną pokrywa również półkoliste ściany 
tarczowe, zamknięte przyściennymi wysklepkami. Wykonawcą tego niezwykłego 
dzieła sztuki ciesielskiej był Michael Pahl. Do dziś zachowała się w kościele jego 
płaskorzeźbiona podobizna, a pod nią napis, w którym określony został jako czeladnik 
młynarski (Mühlenbursche) z Brzeska. Poza tą jedną inskrypcją brak jakichkolwiek 
informacji o Michaelu Pahlu. Kim był w istocie? Skąd ów rzekomy młynarczyk 
zaczerpnął pomysł na budowę tak skomplikowanej konstrukcji o zwisających niczym 
stalaktyty zakończeniach żeber? 

Sprawa jest tym bardziej zagadkowa, że najbliższą analogię do rozwiązania 
zastosowanego w Brzesku można wskazać aż w Prusach Wschodnich. Było to 
nie istniejące już dzisiaj drewniane sklepienie pozorne kościoła w Bladiau (dziś 
Piatidorożnoje, polska nazwa – Bledzewo), datowane na około 1700 rok (według 
innych źródeł na 1682). Nieco szersza niż w Brzesku konstrukcja sugerowała podział 
wnętrza na trzy „nawy”2. Podobne do siebie drewniane konstrukcje w obu kościołach 
można wiązać z wpływem warsztatów z Królewca. Niektóre z tamtejszych kościołów 
nakryte były bowiem drewnianymi sklepieniami pozornymi. Choć powstałe w epoce 
baroku nawiązywały swą stylistyką do form gotyckich, naśladując murowane 
sklepienia, zawsze jednak wsparte na ścianach czy filarach, a nigdy nie podwieszone 
w sposób widoczny do wieszarowej konstrukcji dachu3. 

Przy całym podobieństwie ciesielskich konstrukcji obu stropów, zdecydowanie 
odmienne były polichromie, którymi je ozdobiono – w pierwszym z kościołów 
były to przedstawienia chórów anielskich, w drugim – liczne postacie i sceny ze 
Starego i Nowego Testamentu, malowane  techniką en griseille. Jak się jednak 
okazuje, istnieje jeszcze jeden zabytek mogący rzucić pewne światło na genezę 
bliźniaczych rozwiązań w Brzesku i Bladiau. Jest to drewniane pseudosklepienie 
kaplicy na zamku książąt zu Fürstenberg w Heiligenbergu w Badenii-Wirtembergii4. 
Położony u podnóża Alp, na północ od jeziora Bodeńskiego zamek przebudowano 

2 A. Wiesenhütter, Protestantischer Kirchenbau des deutschen Ostens in Geschichte und Gegenwart, 
Leipzig 1936, s. 40–41; I. Grundemann, C. Wunsch, Die evangelische Pfarrkirche zu Bladiau in 
Ostpreussen mit einem Anhang über die Kirche zu Waltersdorf, Frankfurt a. M. 1969 (Die Bau - und 
Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens Reihe B, Bd 8); Dokumentacja zdjęciowa stropu w Bladiau na 
stronie: Zentralinstitut für Kunstgeschichte w  Marburgu, Farbdiaarchiv: Mitteleuropäische Wand- 
und Deckennmalerei, Stuckdekorationen und Raumausstattungen https://www.zi.fotothek.org//
objekte/19002214/042-19002214.
3 Por. Kościoły w Królewcu – Altroßgärterkirche (1651–1683), Burgkirche (1701), czy św. Jerzego 
w Malborku (1707–1714) – Wiesenhütter, op. cit., s. 44–46, 76–77.
4 J. Hecht, Schloss Heiligenberg ein Denkmal der deutschen Renaissannce, „Badische Heimat“ 23(1936),  
wersja elektroniczna uzupełniona,  dostępna na http://www.landeskunde-online.de/rhein/bodensee/
schloesser/heiligenberg/archiv/heiligenberg1936.pdf.
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w latach 1568–1600 w formach renesansowych. Gotycka kaplica została wówczas 
(zapewne pod sam koniec XVI w.) nakryta podwieszoną do więźby dachowej 
imitacją krzyżowo-żebrowego sklepienia o zakończonych szyszkami spływach żeber 
sugerujących podział na trzy nawy. Poszczególne wysklepki ozdobiono – podobnie 
jak w Brzesku – przedstawieniami muzykujących aniołów. Płaskorzeźbione 
i polichromowane, są prawdopodobnie dziełem snycerza Hansa Ulricha Glöcknera, 
który w 1592 roku wykonał ołtarz do heiligenberskiej kaplicy zamkowej. Na każdym 
z trójkątnych wysklepków umieszczono po trzy wyobrażenia aniołów, ukazanych 
jeszcze w dość statycznych pozach, odmiennych od dynamicznych barokowych 
przedstawień w Brzesku. Mimo jednak tych stylistycznych i warsztatowych różnic 
widoczne jest podobieństwo obu powstałych w odstępie całego stulecia zabytków. 
Czy drewniane sklepienie kaplicy w południowoniemieckim zamku mogło stanowić 
pierwowzór dla Michaela Pahla z Brzeska, czy też raczej twórców obu dzieł łączy 
wspólne źródło inspiracji? Tego na obecnym etapie badań nie sposób stwierdzić. 
A przy tym, co niezwykle interesujące, kaplica w Heiligenbergu pozostawała od 
średniowiecza katolicka, a niezwykłą formę jej sklepienia interpretuje się jako 
celowe nawiązanie do „dawnej” architektury sprzed okresu reformacji. Odwrotnie 
jest w przypadku Brzeska. Wystrój tamtejszego kościoła uznawany jest za jedną 
z najciekawszych kreacji sztuki protestanckiej na Pomorzu, a celowo archaizowaną 
formę pseudosklepienia przeciwstawia się katolickiemu barokowi. Jak widać, 
do interpretacji ideowych treści dzieła sztuki konieczne jest uwzględnienie 
historycznego kontekstu. 

Komplikując jeszcze bardziej obraz całości należy tu wspomnieć o niezwykle 
dekoracyjnych konstrukcjach stropów drewnianych synagog w Polsce. Podobne 
do brzeskiego, drewniane pseudosklepienie podziwiano przed 1939 rokiem np. 
w  modrzewiowej bóżnicy w  małopolskiej Pilicy koło Zawiercia, zbudowanej 
w 1768 roku5. Nadzwyczaj interesujący jest fakt wędrówki – dość w końcu rzadkiej 
i trudnej do wykonania – formy przekrycia wnętrza przez tak rozległe i zróżnicowane 
kulturowo i wyznaniowo tereny zachodniej i środkowej Europy. Zapewne zarówno 
w katolickiej kaplicy w Badenii-Wirtembergii, protestanckim kościele na pomorskiej 
wsi i synagodze w polsko-żydowskim miasteczku – misternie wykonana ciesielska 
konstrukcja nad głowami wiernych symbolizować miała sklepienie niebieskie. 
Uderzające podobieństwo obiektów oddalonych od siebie geograficznie i powstałych 
w odmiennych (zdawałoby się) kręgach kulturowych wyjaśnić powinny dalsze badania 
historyków sztuki. Może to interesujące zjawisko ma swą (przynajmniej częściową) 
przyczynę w wędrówkach warsztatów, a może w znajomości tych samych wzorników? 

5 Budowniczym synagogi był Szmul z  Wysokiej Lipy: https://fotopolska.eu/707919,foto.
html?o=b170990&p=1.
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Wysklepki brzeskiego pseudosklepienia ozdobione zostały płaskorzeźbionymi 
(naśladującymi stiuki) liśćmi akantu, a  przede wszystkim wspomnianą już 
polichromią, która przedstawia unoszące się wśród obłoków postacie aniołów. 
W  trzech wschodnich parach przęseł oraz w  odpowiadających im ścianach 
tarczowych ukazano anioły chwalące Boga grą na instrumentach muzycznych, wśród 
których można rozpoznać całe oddane z fotograficzną wiernością instrumentarium 
barokowej orkiestry. Są tam więc lutnia, skrzypce, viola da gamba, trąba prosta, 
trąbka zwojowa, puzon, pomort, cynk (kornet), szałamaja, kotły, triangel. Jeden 
z aniołów trzyma otwarte nuty. Anioły przedstawione w dwóch zachodnich parach 
przęseł  dźwigały narzędzia Męki Pańskiej (tzw. Arma Christi) oraz symbole związane 
z ofiarą Zbawiciela na krzyżu. Do dziś na przedostatniej parze przęseł zachowały 
się anielskie postacie z rózgą, biczem, koroną cierniową, kogutem, liną, kielichem, 
szablą, rękawicą żelazną, trzciną. Jak ukazują archiwalne zdjęcia na niezachowanej 
zachodniej parze przęseł widniało przedstawienie anioła z krzyżem, a na jednej ze 
ścian tarczowych – św. Michała Archanioła z labarum, depczącego smoka. Niektóre 
z symboli w obu częściach stropu odnoszą się do chwały Bożej i chwalebnego aspektu 
ofiary Chrystusa. Na jednej ze ścian tarczowych widnieje oko Opatrzności, niektóre 
z aniołów unoszą palmy, wieniec laurowy, a jeden z nich  otwartą księgę z napisem 
„Evangelium aeternum”. Malowane przedstawienia uzupełnione są banderolami 
z napisami.

Zagadkę stanowi wysoka jakość artystyczna polichromii. Zapewne 
nieprzypadkowo dzieło nieznanego artysty przypomina malowidło, które do 
1945 roku zdobiło przęsło sklepienia nad organami w szczecińskim kościele św. Jakuba. 
Datowane na około 1695 rok, a więc niemal na czas powstania stropu w Brzesku, było 
dziełem Georga Heyna (czy też według innych źródeł Meyna), pracującego również 
dla kościoła Mariackiego w Szczecinie6. Do Fundacji Mariackiej działającej przy tej 
świątyni należał patronat nad kościołem w Brzesku. Czy zatem obie polichromie 
pochodziły spod ręki tego samego twórcy? Na razie nie odnaleziono źródeł, które 
potwierdzić by mogły tę ostatnią tezę, ale samo jej postawienie oznacza nie lada 
problem dla badaczy. Przedstawienia chórów anielskich zdobiły stropy i sklepienia 
wielu pomorskich świątyń. Nie przetrwała wspomniana wyżej polichromia nad 
organami kościoła św. Jakuba w Szczecinie, jednak do dziś oglądać można na stropach 
kościołów w Koniewie i Jarszewie koło Kamienia Pomorskiego unoszące się pośród 
skłębionych obłoków postacie aniołów grających na instrumentach i śpiewających 
„Ciebie Boga wysławiamy” –  „Herr Gott, dichloben wir…” (oba malowidła powstały 

6 M. Słomiński, R. Makała, M. Paszkowska, Szczecin barokowy. Architektura lat 1630–1780, Szczecin 
2000, s. 57–66 – tam wcześniejsza literatura. 
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w 1754 roku, jednak polichromia stropu w Jarszewie została w 1913 zastąpiona kopią 
na płótnie)7.

Choć co najmniej od początku XX wieku doceniano nieprzeciętne walory 
artystyczne brzeskiego stropu i jego malarskiej dekoracji, mało brakowało a przestałby 
on istnieć pod koniec ostatniej wojny. 1 lutego 1945 roku wkroczyły do Brzeska 
wojska radzieckie. Na skutek trafienia pociskiem ucierpiała zachodnia część 
kościoła. Zniszczony został szczyt elewacji, część dachu, zachodnia para przęseł 
pseudosklepienia i chór muzyczny wraz z organami. Pozostała część sklepienia 
oraz bogate wyposażenie kościoła ocalały. Na szczęście ks. Stanisław Koszarek, 
pierwszy polski proboszcz w Pyrzycach, wobec totalnego zniszczenia miasta osiadł 
właśnie w Brzesku. 2 września 1945 roku poświęcił brzeski kościół i odprawił w nim 
pierwszą mszę. Wkrótce przystąpiono do remontu świątyni, wstępnie zabezpieczając 
ją przed dalszą destrukcją. W latach 1953–1955 wykonano remont dachu – wówczas 
pokrytego dachówką8. 

W latach 1962–1968 prowadzono przy stropie prace konserwatorskie, jednak 
o dość skromnym zakresie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie  
Konserwacji Zabytków Oddział w Gdańsku, przy współudziale Zakładu Artystycznego 
ZPAP Pracownie Doświadczalne w Łodzi. W latach 1962–1966 oczyszczono odwrocie 
całego sklepienia, wykonano dezynsekcję desek oraz podklejono styki desek od 
odwrocia paskami płótna.  Zrealizowano również pierwszy etap prac przy ścianach 
tarczowych i spływach żeber przyściennych ze wspornikami9. 

W latach 1967–1968 wykonano drugi etap wspomnianych prac, połączony 
z  rekonstrukcją zniszczonych elementów snycerskich. Odtworzono wówczas 
zniszczone fragmenty snycerskie, głównie spływy żeber przy obu ścianach bocznych 
wraz z  konsolami przyściennymi, zrekonstruowano twarz figury wspornika 
podtrzymującego belkę tęczową przy ścianie południowej, a także uzupełniono 
fragmenty listew imitujących żebra oraz dekoracji snycerskiej w formie liści. 
Przeprowadzono konserwację ścian tarczowych, wymieniając niektóre najbardziej 
zniszczone deski (na dwóch z nich – pierwszej i czwartej od zachodu na ścianie 
południowej – zrekonstruowano fragmenty postaci aniołów), wykonano też 
polichromię na nowych deskach ścian tarczowych i rekonstruowanych fragmentach 

7 Autorem malowidła w Koniewie był C.H. Rosenberg z Quedlinburga, malowidła w Jarszewie – malarz 
Kühl ze Stargardu – G. Bronisch, W.Ohle, Kreis Kammin Land. Die Kunst- und Kulturdenkmäler der 
Provinz Pommern, Stettin 1939, s. 229–230; Katalog malarskich dekoracji ściennych woj. szczecińskiego, 
opr. M. Słomiński, cz. II, Okres nowożytny, zesz. 14 (Jarszewo), 17 (Koniewo), Szczecin 1991, mps 
w WUOZ Szczecin.
8 E. Rymar, Brzesko (Brietzig) [w:] Pyrzyce i okolice poprzez wieki, Pyrzyce 2009, s. 348–355.
9 M. Wolańska, Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich, Brzesko woj. 
Szczecin, pow. Pyrzyce. Kościół parafialny. Strop polichromowany 1697 r. Gdańsk 1966, mps w WUOZ 
Szczecin.



Maciej Słomiński

122

snycerskich10. Po tak ograniczonej restauracji główna część stropu, z drewnianymi 
wysklepkami pozostała właściwie nietknięta ręką konserwatora, a   jedynie 
zabezpieczona przed owadami. Ciągle również brakowało zachodniego przęsła 
stropu, na którego miejscu założono prowizoryczne zabezpieczenie. Na dodatek 
wymiana pokrycia dachu z ceramicznego na blachę, wykonana została w 1969 roku 
tak niefortunnie, że skutkowało to zamoknięciem stropu i pojawieniem się zacieków 
na warstwie malarskiej.  

W latach 1964–1968 poddano konserwacji również ołtarz i ambonę brzeskiego 
kościoła. W 1971 roku zbudowano nową emporę zachodnią, a w 1974 ponownie 
wymieniono pokrycie dachu. W latach 80. XX wieku wykonano (niestety dość 
nieudolną) rekonstrukcję zniszczonej zachodniej pary przęseł pozornego sklepienia, 
ciągle jednak brakowało środków na jego pełną konserwację. Tymczasem w 1992 roku  
kościół parafialny w Brzesku uzyskał godność sanktuarium maryjnego. Było to 
możliwe dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Januarego Żelawskiego 
(którego od 2014 r. zastąpił ks. Janusz Skoczeń).  Do Brzeska zaczęli przybywać 
pielgrzymi i turyści. Powszechnie podziwiano piękno świątyni z jej częściowo jeszcze 
średniowiecznym ołtarzem maryjnym, późnorenesansową amboną i niezwykłym 
barokowym stropem. Walory zabytkowe kościoła sprawiły, iż odrestaurowanie 
wyposażenia i wystroju jego wnętrza stało się jednym z priorytetów dla władz 
konserwatorskich. Dzięki współdziałaniu różnych podmiotów, w kwietniu 2011 roku 
rozpoczęły się w Brzesku prace konserwatorskie przy drewnianym pseudosklepieniu. 
Były one finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsch-Polnische Stiftung 
Kulturpflege und  Denkmalschutz), z dotacji Niemieckiego Rządu Federalnego 
na Kulturę i  Media, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Parafii Brzesko. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, iż było to już drugie polsko-niemieckie przedsięwzięcie  
w regionie pyrzyckim, po ukończonej w 2012 roku konserwacji stropu kościoła 
w Przywodziu. Dzięki staraniom dr arch. Beaty Makowskiej, kierownika Oddziału 
Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie, udało się przed laty  
nawiązać kontakt z Fundacją Ochrony Zabytków reprezentowaną przez dr. Petera 
Schabe. Zaowocowało to wydatną pomocą Fundacji w konserwacji obu stropów. 
Wykonawstwa – zarówno w Przywodziu, jak i w Brzesku – podjął się wraz ze swoją 
firmą Tadeusz Makulec ze Szczecina. Program prac obejmował m.in. oczyszczenie 
stropu od strony poddasza, demontaż elementów stropu z  równoczesną ich 
inwentaryzacją, odkurzenie, oczyszczenie (mechaniczne lub chemiczne) warstwy 
malarskiej oraz jej zabezpieczenie przez powierzchniową impregnację, usunięcie 

10 B. Grabowska, A. Różański, Dokumentacja z  przebiegu prac konserwatorskich przy stropie 
drewnianym polichromowanym w  kościele parafialnym w  Brzesku pow. Pyrzyce, woj. szczecińskie 
w latach 1967–1968, mps w WUOZ Szczecin.
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zbrunatniałych zacieków (wodą destylowaną z acetonem), dezynsekcję drewna 
(metodą pędzlowania i iniekcji), impregnację wzmacniającą drewno (desek przez 
kąpiel, konstrukcji – przez  pędzlowanie), naprawy stolarskie, rekonstrukcję ubytków 
snycerskich, punktowanie polichromii, montaż desek ośmiu zachowanych przęseł 
sklepienia oraz elementów snycerskich (z wykorzystaniem kutych gwoździ kowalskich 
– oryginalnych i wykonanych na wzór), wzmocnienie konstrukcji drewnianej, 
impregnację owado- i grzybobójczą, wzmocnienie i pełną konserwację malowideł 
łącznie z punktowaniem ubytków11. Ukoronowaniem prac miała być poprawna 
rekonstrukcja zniszczonej w 1945 roku pierwszej od zachodu pary przęseł sklepienia 
wraz z czterema ścianami tarczowymi. 

Prace rozpoczęto od pierwszej od wschodu pary przęseł. W 2011 roku wykonano 
konserwację jednego przęsła i jednej ściany tarczowej, w 2012 – jednego przęsła 
i trzech ścian tarczowych, w 2013 – obu przęseł drugiej pary oraz dwóch ścian 
tarczowych. W 2014 odrestaurowano przęsła trzeciej pary, wraz z północną belką 
tęczy oraz ornamentalną oprawą północnego łuku tęczowego. Jesienią 2015 roku 
ukończony został kolejny, piąty już etap konserwacji stropu. Prace obejmowały 
konserwację malowideł (bez elementów snycerskich) na czwartej, ostatniej 
oryginalnej parze przęseł oraz dwóch wsporników figuralnych pomiędzy drugą 
a trzecią parą przęseł. W roku 2016 wykonano konserwację malowideł na ścianach 
tarczowych czwartej pary przęseł oraz elementów snycerskich, takich jak sterczynki 
w formie szyszek i rzeźbione ornamenty na wysklepkach. Udało się także odtworzyć 
konstrukcję i snycerską dekorację ostatniej pary przęseł. Zabrakło jednak środków 
na dokończenie prac przy owej rekonstrukcji i odpowiednie zabezpieczenie drewna 
oraz wykonanie polichromii12.  

Dopiero po demontażu stropu ukazała się konserwatorom techniczna 
perfekcja dawnych mistrzów. Pozorne sklepienie krzyżowo-żebrowe podwieszone 
jest do pionowych elementów więźby dachowej, zwanych storczykami. Niezwykłej 
precyzji wymagało idealne dopasowanie łączonych na wpust, nierównych 
szerokością desek, które kutymi gwoździami mocowano do krążyn tworzących 
łuki „sklepienia” (podczas powtórnego montażu po konserwacji użyto gwoździ 
oryginalnych, lub wykonanych dawną techniką na ich wzór). Wszystkie elementy 
sklepienia pokryte cienkim gruntem kredowo-klejowym, polichromowane są 
w technice mieszanej temperowo-olejnej. Polichromia dekoracji snycerskich oraz 

11 T. Makulec, Dokumentacja konserwatorska do  zaleceń konserwatorskich dotycząca pozornego 
sklepienia krzyżowo-żebrowego typu stalaktytowego z  kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku, Szczecin 2010, mps w WUOZ Szczecin. 
12 T. Makulec, dokumentacje powykonawcze kolejnych etapów prac, ostatnia z nich:  Powykonawcza 
dokumentacja konserwatorska dotycząca pozornego sklepienia krzyżowo-żebrowego typu stalaktytowego 
z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w  Brzesku – V etap prac, Szczecin 2015, mps w WUOZ 
Szczecin.



Maciej Słomiński

124

tło figur w wysklepkach i na ścianach tarczowych– wykonane zostały temperą. 
Wykorzystana perfekcyjnie metoda nakładania na siebie kolejnych laserunków 
– prześwitujących warstw farby w różnych odcieniach, pozwoliła osiągnąć efekt 
lekkości a zarazem przestrzenności kłębiących się na niebie obłoków. Postacie 
aniołów namalowano głównie w technice olejnej. Modelunek twarzy i szat, 
uchwycenie ruchu postaci, realizm szczegółów instrumentów muzycznych, 
podobnie jak wspomniane wyżej malarskie walory tła – pozwalają domyślać się 
twórcy wysokiej klasy – być może wspomnianego już wyżej Meyna lub Heyna 
związanego ze  szczecińską Fundacją Mariacką. Polichromie czterech par przęseł 
pozornego sklepienia jaśnieją od kilku lat swą dawną krasą. Niepokój budzi jednak 
pozostawienie w surowym drewnie dwu ostatnich, zrekonstruowanych przęseł. 
Pozbawione odpowiedniego zabezpieczenia, które daje polichromia, narażone są 
na rozsychanie i zniekształcenia nim wywołane. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w najbliższym czasie uda się dokończyć dzieło wykonane z tak wielkim nakładem 
sił i środków oraz zaangażowaniem tylu osób.  Zwłaszcza, że w 2018 roku rozpoczęto 
konserwację ołtarza, a na przyszłość planuje się prace przy  późnorenesansowej 
ambonie.

Ryc. 1. Brzesko, kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, sklepienie pozorne,  
widok w stronę wschodnią, stan po konserwacji. Fot. T. Makulec
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Ryc. 2. Brzesko, kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, sklepienie pozorne,  
drugie przęsło od wschodu po stronie południowej. Fot. T. Makulec

Ryc. 3. Brzesko, kościół paraf. p.w. Narodzenia NMP, sklepienie pozorne,  
drugie przęsło od wschodu po stronie północnej. Fot. T. Makulec
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Ryc. 5. Brzesko, kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, sklepienie pozorne, trzecie przęsło od 
wschodu po stronie południowej – malowidło anioł z banderolą. Fot. T. Makulec

Ryc. 4. Brzesko, kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, południowa ściana nawy, druga od 
wschodu ściana tarczowa z malowidłem Oko Opatrzności. Fot. T. Makulec 
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Ryc. 6. Brzesko, kościół paraf. pw. Narodzenia NMP, sklepienie pozorne,  
drugie przęsło od wschodu po stronie północnej – malowidło anioł grający na skrzypcach. 

Fot. T. Makulec 
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Ryc. 7. Bladiau (Bledzewo-Piatidorożnoje), Prusy Wschodnie, kościół, fragment sklepienia 
pozornego z polichromią figuralną – ze zbiorów Zentralinstitut für Kunstgeschichte 

Farebdiaarchiv Mitteleuropäische Wand- und Deckenmalerei, Stuckdekorationen und 
Raumausstattungen   https://www.zi.fotothek.org/VZ/ort_index/Bladiau
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Ryc. 8. Heiligenberg, kaplica zamkowa, sklepienie pozorne, fot. z: https://www.
heiligenberg.de/index.php?id=390
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Anna Musiał-Gąsiorowska
Historyk sztuki, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Miejskie mury obronne w Pyrzycach.  
Prace remontowo-konserwatorskie  
w latach 2013 — 2018
Mury miejskie w Pyrzycach wraz z terenem dawnych wałów i fos wpisano  do 
rejestru zabytków już w 1955 roku (numer rejestru A – 54, decyzja wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z dnia  30 lipca 1955r.). Zespół średniowiecznych murów 
obronnych wraz z podwójnym wałem i fosami stanowi jeden z najcenniejszych 
i stosunkowo dobrze zachowanych fortyfikacji miejskich na terenie Pomorza 
Zachodniego. Budowę murów w zasadniczym kształcie datuje się na czas od połowy 
XIII do początku XIV wieku, gdy pierścieniem murów otoczono miasto. W XIV 
i XV wieku dobudowano baszty, rozbudowano bramy. Początkowo wznoszone 
z kamienia zostały w pełni wymurowane z cegły. 

Mury są czytelne  na całym obwodzie. Z pierwotnego obwodu fortyfikacji 
całkowitemu zniszczeniu uległo około 10 % muru, a około 18 % obecnie jest w stanie 
ruiny, reszta fortyfikacji poddawana jest systematycznym naprawom. Z dawnej Bramy 
Szczecińskiej zachował się jedynie przejazd bramny i fragment klatki schodowej. 
Baszta Śpiącej Królewny i Mnisza są w stanie ruiny, pozostałe baszty i Brama Bańska 
zostały poddane rewaloryzacji podczas remontu w latach 80. Brama Sowia narażona 
jest na ciągłe wstrząsy spowodowane bliskim sąsiedztwem drogi krajowej. Powinna 
zostać poddana pracom remontowym w roku 2019. 

Bezwzględnej ochronie (z tytułu wpisu do rejestru zabytków) podlegają wszystkie 
elementy historycznej substancji budowlanej murów, a także teren dawnych fos i wałów. 
Należy przy tym podkreślić, że zarówno w obrębie zabytkowych murów jak i poza 
nimi na terenie starego miasta w Pyrzycach zachowały się jedynie relikty historycznej 
zabudowy. Tym cenniejszym świadectwem historii miasta i systemu miejskich 
obwarowań są mury pyrzyckie wraz z ich historycznie ukształtowanym otoczeniem 
w postaci pasa zieleni (ogrodów i alei lipowej) w miejscu dawnych wałów i fos.

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, ochrona sprawowana przez organ administracji publicznej nad zabytkiem 
polega w szczególności na podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie 
zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Taką 
wartością, poza konstrukcją i wyglądem murów, czyli ich materialnym wymiarem, 
jest także ekspozycja murów i panoramy starego miasta. Zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi na omawianym terenie powinny zostać przeprowadzone działania 
uczytelniające i porządkujące, pozwalające  na odpowiednią ekspozycję murów 
z historycznym układem fos i wałów. W 2015 roku Burmistrz Pyrzyc, w porozumieniu 
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z Polskim Związkiem Działkowców Okręg w Szczecinie, podjęła decyzję o częściowej 
likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pyrzycach, zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznych murów, zabezpieczając jednocześnie 
interesy działkowców. W ten sposób umożliwiono dostęp do murów (m.in.w celu 
ich remontów, konserwacji) a  także wyeksponowano średniowieczne mury 
i wykonano ważny krok w kierunku utworzenia miejsca odpoczynku, rekreacji dla 
mieszkańców i turystów. W celu urządzenia tego terenu wykonana została i wybrana 
w konsultacjach społecznych koncepcja zagospodarowania obejmująca plac zabaw 
dla dzieci, siłownię zewnętrzną, odwodnienie, nasadzenia, miejsca do odpoczynku, 
remont nawierzchni wału i wymiana oświetlenia.

Burmistrz Pyrzyc zwróciła się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o  wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac 
remontowo-konserwatorskich na północno-zachodnim odcinku obwarowań 
miejskich wzdłuż ul. 2  Marca i ul. Szkolnej, od Baszty Sowiej do czatowni nr 47, na 
działce nr 6/3, ze względu na zły stan murów na tym odcinku i przygotowaną na ten 
cel dokumentacją projektową. Wnioskowane prace polegały  na: 

1. wzmocnieniu podłoża gruntowego pod murami – iniekcja strefowa;
2. wzmocnieniu fundamentów murów po stronie zewnętrznej poprzez 

wykonanie podwaliny żelbetowej posadowionej na studniach żelbetowych; 
3. budowie przypory od strony zewnętrznej muru; 
4. wzmocnieniu części kamiennej muru poprzez dwuetapową iniekcję;
5. przemurowaniu korony muru na całej długości odcinka remontowanego;
6. przemurowaniu silnie zniszczonych partii muru;
7. przemurowaniu pęknięć  w murze lub ich naprawie poprzez montaż prętów 

w systemie Brutt  Saver;
8. konserwacji cegły i kamienia (dezynfekcja, piaskowanie, oczyszczenie 

chemiczne; odsalanie, wymiana wszystkich fug, scalenie kolorystyczne cegieł 
współczesnych z cegłami gotyckimi);  

9. odbudowie czatowni;
10. wzmocnieniu lub wymianie tynku Baszty Sowiej w partii gzymsu dzielącego;
11. odtworzeniu tynków w blendach znajdujących się pod krenelażem;
12. izolacji tarasu Baszty Sowiej; 
13 skuciu betonu z partii zwieńczenia baszty, pokrycie tynkiem trasowo – 

wapiennym, zastosowaniu gąsiorów ceramicznych;
14. odtworzeniu brakujących kształtek;
15. odtworzeniu metalowej sygnaturki zwieńczenia baszty.
Na potrzeby realizacji tych prac opracowano dokumentację projektową: 

Projekt zabezpieczenia murów obronnych i  czatowni między basztami Sowią 
i Lodową w Pyrzycach (etap I od baszty Sowiej do czatowni nr 47), autorstwa 
mgr inż. arch. Justyny Bernard-Łagody (architektura), dr. inż. arch. Stefana 
Nowaczyka (konstrukcja) oraz mgr Ewy Palacz (konserwacja) z czerwca 2014 r. Prace  
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remontowo-konserwatorskie na tym odcinku są systematycznie, etapami  prowadzone 
od 2014 roku. Wcześniej w 2013 roku Gmina Pyrzyce wykonała, finansując z własnych 
środków, zabezpieczenie terenu i podparcie zagrożonych zawaleniem murów. 

Tabela. Prace przy murach obronnych w Pyrzycach w latach 2013–2018 
oraz źródła finansowania

Rok Zadanie Koszty Źródło Finansowania
2013 Zabezpieczenie terenu i podparcie murów 25 409,34 Środki własne Gminy Pyrzyce
2014 Renowacja z częściową odbudową murów na 

odcinku północno-zachodnim od Baszty Sowiej 
do czatowni nr 47 – kontynuacja prac, na działce 
nr 6/3obręb 8 miasta Pyrzyce wzdłuż ul. 2 Marca 
i ul. Szkolnej – etap I

525 428,55

MKiDN – 275 189,00
ZWKZ – 13 766,23

Urząd Marszałkowski – 20 649,34
Środki własne – 215 823,98

2015 Renowacja z częściową odbudową murów  
na odcinku północno-zachodnim od Baszty 
Sowiej do czatowni nr 47 – kontynuacja prac, na 
działce nr 6/3obręb 8 miasta Pyrzyce wzdłuż  
ul. 2 Marca i ul. Szkolnej – etap II

449.935,25 

MKiDN – 200 00,00
ZWKZ – 20 000,00

Urząd Marszałkowski –40 000,00
Środki własne – 189.935,25

2016 Remont schodów i muru przy Bramie Pijackiej 52.000,00 Środki własne 

2017 Prace fundamentowe i renowacyjne  na odcinku 
od Baszty Sowiej do Baszty Lodowej – etap I  137.728,10 ZWKZ – 20.000,00 zł

2018 Zabezpieczenie murów obronnych na odcinku od 
Baszty Sowiej do Baszty Lodowej – etap II 1.863.570,28

Urząd Marszałkowski – RPO WZ – 
1.584.570,28

Ryc. 1. Mury obronne w Pyrzycach – plan sytuacyjny (z karty ewidencyjnej w zasobach 
archiwalnych WUOZ w Szczecinie w Szczecinie – W. Witek)
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Ryc. 2. Widok murów na odcinku od Bramy Sowiej do Baszty Lodowej z funkcjonującymi 
na terenie fosy ogródkami działkowymi, przed pracami remontowo-konserwatorskimi. 

Fot. WUOZ w Szczecinie

Ryc. 3. Widok murów na odcinku od Bramy Sowiej do Baszty Lodowej po 
przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich i likwidacji ogródków.  

Fot. WUOZ w Szczecinie
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Ryc. 4. Widok murów na odcinku od Bramy Sowiej do Baszty Lodowej  
podczas prac remontowych. Fot. WUOZ w Szczecinie

Ryc. 5. Widok czarowni (od strony wewnętrznej) po przeprowadzonych pracach 
remontowo-konserwatorskich. Fot. WUOZ w Szczecinie
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Ryc. 6. Widok odcinka murów na wysokości Bramy Bańskiej przed pracami 
remontowo-konserwatorskimi. Fot. WUOZ w Szczecinie

Ryc. 7. Widok odcinka murów na wysokości Bramy Bańskiej po wykonaniu prac  
remontowo-konserwatorskich. Fot. WUOZ w Szczecinie
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Ewa Kulesza-Szerniewicz
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ruiny zamku w Krępcewie.  
Badania archeologiczno-architektoniczne 
w latach 2016 – 20171

Ruiny zamku zlokalizowane są na wyniesieniu terenu w dolinie rzeki Iny, około 
1 km na wschód od wsi Krępcewo (gm. Dolice) i około 10 km na płd.-wsch. 
od Stargardu2. Z zachowanych opisów źródłowych i wyników wcześniejszego 
rekonesansu archeologicznego3 wiemy, że pierwszy zamek w Krępcewie zbudowano 
w niezamieszkanym dotąd miejscu na świeżo usypanym kopcu w okresie późnego 
średniowiecza. Budowę pierwszego zamku Wedlów nad Iną datuje się na początek 
XIV wieku. W roku 1338 „castrum” w Krępcewie zostało najechane i spalone przez 
księcia szczecińskiego Barnima III. Zamek został odbudowany a w roku 1375 był 
wymieniany wśród najsilniejszych warowni rodu Wedlów na ziemiach na wschód od 
Odry. W 1500 roku zamek był już opuszczony i popadał w ruinę. Jeszcze w połowie 
XIX wieku widoczna była na wyniesieniu ruina zamku z murami znacznej wysokości. 
Jeszcze niedawno  lokalizację wskazywało jedynie obrośnięty roślinnością pagórek 
nad Iną. 

Ruiny zamku wpisano 2004 roku do rejestru zabytków wraz z otoczeniem 
(w granicach działki nr 257/34 w obrębie Krępcewo) pod  numerem  A-158 (decyzja 
ZWKZ z dnia 13 stycznia 2004 r.). W 2008 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa sprzedała działkę z ruinami zamku. W 2014 roku Zachodniopomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Właścicieli zamku wydał zalecenia 
konserwatorskie do zagospodarowania ruin zamku, wskazując na konieczność 
wykonania w pierwszej kolejności badań archeologiczno-architektonicznych  oraz 
oceny stanu zachowanych elementów budowli zamkowych.  

W  2016 roku rozpoczęto badania archeologiczne pod kierunkiem 
dr. Przemysława Kołosowskiego. Badania są kontynuowane przez kolejne sezony. 
Pierwszy etap to przede wszystkim oczyszczenie z roślinności i odsłonięcie z warstw 
zasypiskowych korony zachowanych reliktów murów. Poza tym wykonano dwa 
wykopy sondażowe w celu rozpoznania układu przestrzennego założenia, jeden 

1  Na podstawie sprawozdania z badań:  P. Kołosowski,  Dokumentacja z przeprowadzonych badań 
architektoniczno-archeologicznych wraz z  wykonaniem inwentaryzacji pozostałości murów zamku 
w Krępcewie, Chwarszczany 2016, mps w zb.WUOZ Szczecin.
2  Zamek leży w granicach działki nr 257/34 w obrębie Krępcewo, gm. Dolice. 
3  G. Kierys, M. Majewski, Sprawozdanie z badań powierzchniowych i weryfikacji terenowej stanowisk 
archeologicznych, Szczecin 2015.
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przy wieży w północno-zachodnim narożniku założenia, drugi we wschodniej części 
majdanu, gdzie odsłonięto fragment kamiennej podwaliny interpretowanej jako 
fundament budynku mieszkalnego wzniesionego w konstrukcji ryglowej. Dalsze 
badania do końca 2017 roku pozwoliły ostatecznie zlokalizować w obrębie majdanu 
zamkowego: obrys murów zamkowych, w większej części zachowanych w postaci 
kamiennej ławy fundamentowej, tylko w części północnej przetrwał kilkumetrowej 
wysokości fragment muru kamiennego w podstawie i ceglano-kamiennego w partii 
górnej, z układem cegieł w wiązaniu gotyckim; kamienne mury czworobocznej wieży 
w północno-zachodnim narożniku założenia zachowane do wysokości ok. 4 m; 
wieżowy budynek mieszkalny po zachodniej stronie majdanu; wjazd (furta, brama?) 
na majdan pomiędzy tym budynkiem a wieżą obronną. 

„Zachowały się  relikty murów kurtynowych warowni z reliktami narożnej 
wieży i przylegającym do niej od południa murem z wejściem – furtą na teren zamku. 
W części zachodniej założenia zachował się  fundament tworzący całość  z murami 
domniemanej wieży bramnej. Odsłonięta w trakcie badań konstrukcja pozwala stwierdzić, 
że w zasadniczej części mury warowni zachowały się w postaci fragmentów dolnych 
partii ścian i fundamentów. W dwóch miejscach (ściana północna i wieża) przetrwały 
fragmenty wyższych partii ścian, jednak tylko w postaci rdzenia muru bez istniejącego lica. 
Z poczynionych obserwacji wynika, że ściany w dolnej części wznoszono ze zbieranych na 
okolicznych polach granitowych otoczaków, które łączono zaprawą wapienno-piaskową 
wciskając pomiędzy małe odłupki kamienne i fragmenty gruzu ceglanego. W ten sposób 
wzniesiono między innymi mur narożnej wieży (widoczna odsłonięta struktura wnętrza 
muru)przynajmniej do zachowanej obecnie wysokości. Jak świadczą fragmentaryczne 
odkrycia kamienne lico wieży wyprowadzono w formie granitowych kwadr tylko 
same narożniki (najczęściej nie zachowane) wykonywano z cegły. Wyższe partie ścian 
wykonywano w cegle gotyckiej (wymiary około 27–29 × 12–13 × 8–9 cm) z użyciem 
drobniejszych otoczaków łączonych zaprawą wapienno-piaskową. Odkrycia dotyczące 
muru wschodniego pokazują (zachowane nisko części ceglanych przemurowań), że od tej 
strony większa część muru mogła być zbudowana z cegły, co mogło być związane z faktem 
(potwierdziły to badania), że w tym miejscu zlokalizowany był budynek mieszkalny 
i mur wschodni stanowił jedną z jego ścian. Ponad 7 metrów od lica muru odsłonięto 
podwalinę wschodniej ściany budynku wzniesionej zapewne w konstrukcji szkieletowej. 
Na miejscu znaleziono liczne artefakty z okresu jego funkcjonowania, w tym fragmenty 
materiałów budowlanych jak np. dachówki typu gąsiory wypełnione zaprawą wskazującą 
na formę mocowania. Również z cegły wzniesiono fragment muru o grubości około 2 
metrów przylegającego od południa do wieży narożnej zamku. Dlatego z cegły, że tak 
było łatwiej osiągnąć cel konstrukcyjny, ponieważ w tym miejscu zlokalizowane było 
wejście brama na dziedziniec zamkowy” 4. 

4  P. Kołosowski,  Dokumentacja z przeprowadzonych badań architektoniczno-archeologicznych….
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Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzone w Krępcewie w latach 
2016–2017 już na tym etapie pozwalają skorygować koncepcje na temat struktury 
założenia obronnego Wedlów w Krępcewie5, jak np. stwierdzić, iż wysunięte na 
zachodzie przed wieżę obronną mury nie są pozostałością budynku bramnego 
(wg Z. Radackiego) a raczej wieżą mieszkalna z pierwszej fazy budowy założenia 
zamkowego. 

Odsłoniętym fragmentom budowli groziła przyspieszona degradacja, 
głównie pod wpływem czynników atmosferycznych. W 2017 roku na zlecenie 
ZWKZ została opracowana i przekazana Właścicielowi zamku dokumentacja 
zawierająca konserwatorskie zalecenia do zabezpieczenia odsłoniętych reliktów 
zamku. „Stan zachowania ruiny jest bardzo zły. Pilnej  interwencji konserwatorskiej 
wymagają zachowane relikty, zarówno w partiach ceglanych jak i kamiennych. 
Zaprawa  zastosowana do murowania uległa spękaniu, odspojeniu, wykruszeniu 
i wypłukaniu. Na znacznych powierzchniach nastąpiło odpadnięcie licowej warstwy 
muru.  Szczególnie jest to widoczne w części północnego muru kurtynowego od strony 
dziedzińca. (…) Badania laboratoryjne wykazały znaczne zasolenie cegły”6. Prace 
badawcze i konserwatorskie zamku w Krępcewie finansują Właściciele przy wsparciu 
z budżetu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. Obserwując dotychczasowe działania Właścicieli 
zamku można mieć nadzieję, że badania archeologiczno-architektoniczne będą 
kontynuowane a sukcesywnie odsłaniane mury zamku zostaną zabezpieczone. 
Koncepcja zagospodarowania terenu zamkowego pozostaje otwartą do czasu 
osiągnięcia takiego etapu badań, który pozwoli zidentyfikować wszystkie obiekty 
w strukturze zamku oraz określić chronologię ich powstawania.

5  M.in. w opracowaniu Z. Radackiego, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.
6  M. Koutny-Giedrys, Dokumentacja konserwatorska. Zabezpieczenie reliktów zamku w Krępcewie, 
Szczecin 2017, mps w zb.WUOZ Szczecin. Prace zabezpieczające murów wieży w północno-zachodnim 
narożniku zamku oraz zachowanego fragmentu muru północnego przeprowadzono w 2018 r. przy 
pomocy dotacji ZWKZ.
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1. Dziedziniec zamkowy
2. Mury obwodowe
3. Pozostałości wieżowego budynku mieszkalnego (?) pierwsza faza założenia(?)
4. Ceglana furta wejściowa (druga faza założenia?)
5. Wieża ostatecznej obrony (druga faza założenia?)
6. Pozostałości mokrej fosy
7. Pozostałości wału (chronologia – średniowiecze?)7

Ryc. 1. Plan sytuacyjny zachowanych pozostałości murów zamku w Krępcewie 
odsłoniętych w 2016 roku

7  Wg P. Kołosowski, Dokumentacja z przeprowadzonych badań architektoniczno-archeologicznych…
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Ruiny zamku w Krępcewie. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2016 – 2017 

Ryc. 2. Wzgórze nad Iną kryjące ruiny zamku w Krępcewie. Fot. ze zb. WUOZ 
w Szczecinie, 2017 r.

Ryc. 3. Odsłonięte relikty murów obiektów w południowo-zachodniej partii założenia 
zamkowego. Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie, 2017 r.
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Ryc. 4. Relikty południowego odcinka murów. Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie, 2017 r.
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Ruiny zamku w Krępcewie. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2016 – 2017 

Ryc. 5. Zachowany odcinek muru północnego – widok z zewnątrz, od strony fosy.  
Fot. E. Kulesza-Szerniewicz, 2018 r.
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Ryc. 6. Relikty wieży (z lewej) w północno-zachodnim narożniku założenia oraz odcinek 
najlepiej zachowanego północnego muru – widok z dziedzińca. 

Fot. ze zb. WUOZ w Szczecinie, 2017 r.

Ryc. 7. Ceglane ościeże bramy przy południowym murze narożnej wieży. 
Fot. E. Kulesza-Szerniewicz, 2018 r.
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Paulina Kubacka
Archeolog, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Grzegorz Kurka
Archeolog, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim

Wydobycie wraku XIX-wiecznego żaglowca 
z Morza Bałtyckiego 

W 2016 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz 
z Urzędem Morskim w Szczecinie oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej 
w Kamieniu Pomorskim podjęli się wydobyciu wraku XIX-wiecznego żaglowca, 
który spoczywał na linii brzegowej Morza Bałtyckiego w okolicach Międzywodzia. 
Niezwykła zimowa akcja doprowadziła do zadokumentowania, wydobycia, wreszcie 
konserwacji i już w najbliższym czasie ekspozycji zabytku na kamieńskiej marinie.

Pojawienie się wraku drewnianego statku  przy brzegu wschodniej części plaży 
w Międzywodziu sięga ponad 20 lat wstecz. Po raz pierwszy zainteresowali się nim 
pracownicy z Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1997 roku, 
przeprowadzając inwentaryzację jednostki. Zarówno wtedy, jak i w 2011 roku, kiedy 
szkielet łodzi został odsłonięty przez sztorm, nie było możliwe jego wydobycie. Szansa 
na to przedsięwzięcie pojawiła się dopiero w październiku 2016 roku. Wówczas Bałtyk 
pod wpływem silnych wiatrów przemieścił wrak o 500 metrów wzdłuż linii brzegowej 
na zachód, natomiast samą stępkę ważącą ok. 7 ton o 3 km. Lokalizacja obiektu okazała 
się na tyle korzystna, że w grudniu 2016 roku, dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
podjęto działania mające na celu ratowanie drewnianego wraku przed zniszczeniem. 
Akcję wydobywczą, trwającą 2 dni głośno relacjonowały media ogólnopolskie. 
Szczecińska firma „Gispro” podjęła się szczegółowej inwentaryzacji z wykorzystaniem 
metod fotogrametrycznych i technologii naziemnego skaningu laserowego, a Portal 
Informacyjny Powiatu Kamieńskiego „Kamieńskie.info” wykonał dokumentację 
fotograficzną przy użyciu drona. 

Wśród wydobytych i zinwentaryzowanych elementów wraku są m.in.: fragment 
stępki o długości ok. 14 m (z zachowanym zamkiem do łączenia kolejnego fragmentu) 
z zamontowaną tylnicą i węzłówką tylnicy, stępka ma starannie opracowany wpust 
na pasy poszycia, na tylnicy widoczne są wyrzeźbione cyfry arabskie „5 6 7 8” 
oznaczające zanurzenie oraz dwa metalowe ucha do montowania steru zawiasowego; 
nadstępka – fragment o długości ok. 10 m z dwoma prostokątnymi gniazdami masztu 
– element ciekawy konstrukcyjnie złożony z dwóch warstw: nadstępki i nadstępki 
wierzchniej, spasowanych zamkami, w dolnej części nadstępki są wycięte wpusty na 
denniki. Zachowanych zostało 45 rzędów denników i wręgów prawej burty i 31 lewej. 
Ogólna ilość zachowanych denników i wręgów może wynosić ok. 100 elementów 



Paulina Kubacka, Grzegorz Kurka

148

(niektóre segmenty wręgów są nadal tak dobrze spasowane, że trudno jest dostrzec 
ich łączenie, a co za tym idzie oszacować ich ilość). Z niemal kompletnego poszycia 
części przydennej zaobserwowanej w 1997 roku zachowały się jedynie fragmenty 3 
pasów szalunku wewnętrznego i ok. 15 pasów poszycia zewnętrznego. Stan elementów 
drewnianych jest zadowalający – drewno jest twarde. Wrak statku z Międzywodzia 
reprezentuje ginący już w XIX wieku gatunek żaglowca, prawdopodobnie  towarowego. 
Do wykonania jego kluczowych elementów konstrukcyjnych wykorzystano ponad 
120-letnie drewno dębowe. Stan zachowania i wykonana dokumentacja pozwalają 
na zrekonstruowanie fragmentu jednostki.

Wydobyty wrak statku został przetransportowany do Kamienia Pomorskiego 
oraz – z uwagi na swoje wartości historyczne i naukowe – wpisany do rejestru 
zabytków (pod numerem B-576 w rejestrze zabytków ruchomych). Obecnie trwają 
prace związane z jego zabezpieczeniem, konserwacją i złożeniem, aby w najbliższym 
czasie mógł być wyeksponowany przy kamieńskiej marinie jako kolejna atrakcja 
turystyczna tego miasta. 

Przeprowadzone badania radiowęglowe C14 pozwoliły określić przypuszczalny 
czas budowy statku. Jego wielkość i konstrukcja wskazuje, iż wrak statku reprezentuje 
gatunek XIX-wiecznego żaglowca, prawdopodobnie towarowego. Wiadomo, że 
do wykonania jego bazowych elementów konstrukcyjnych wykorzystano ponad 
120-letnie drewno dębowe spoza obszaru obejmującego południowe wybrzeże 
Bałtyku. Wydobyty szkielet pod względem konstrukcyjnym prezentuje większość 
zdobyczy myśli technicznej w drewnianym budownictwie okrętowym. Można na nim 
zaobserwować technicznie zaawansowane elementy wynikające z wielowiekowej tradycji 
i doświadczenia. Po przeminięciu czasów wielkich drewnianych żaglowców sztuka ich 
budowy niemal zaginęła. Szczegółowe projekty podobnych wielkich drewnianych 
żaglowców nie zachowały się do czasów współczesnych, gdyż jednostki te budowano 
według schematów, a nie indywidualnych planów. Obiekty te, poza kilkoma wyjątkami 
(XVII-wieczny szwedzki galeon wojenny „Vasa”), również nie przetrwały do dziś. 

Obecnie wrak statku jest już po konserwacji, którą wykonało Stowarzyszenie 
Słowian i Wikingów z Wolina. W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej od czerwca 
2017 roku prezentowana jest wystawa z akcji wydobycia zabytku. 

Wrak udało się wydobyć dzięki współpracy pomiędzy różnymi instytucjami,  
firmami pracującym przy akcji wydobycia, w szczególności szczecińskiej firmie „Gispro”, 
jak również Pawłowi Ukraińskiemu, który wykonał niezwykłe zdjęcia z przebiegu akcji 
z drona, Wojciechowi Celińskiemu ze Stowarzyszenia Słowian i Wikingów, który podjął 
się niezwykle trudnego zadania konserwacji wraku statku i przygotowania zbliżającej 
się ekspozycji. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków reprezentowała i całą akcję 
pilotowała Paulina Kubacka kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych. Akcję 
wydobycia i konserwacji statku finansowały m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Szczecinie i Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim.
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Wydobycie wraku XIX-wiecznego żaglowca z Morza Bałtyckiego 

Ryc. 1. Wrak statku przed wydobyciem. Fot. G. Kurka

Ryc. 2. Wydobycie wraku. Fot. P. Ukraiński
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Ryc. 3. Wydobycie wraku. Fot. P. Ukraiński

Ryc. 4. Stępka statku po konserwacji. Fot. G. Kurka
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Agnieszka Rychlicka–Karazej
Zabytkoznawca. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Księgi rejestrów zabytków województwa 
zachodniopomorskiego

W wyniku reformy administracyjnej kraju wdrożonej 1 stycznia 1999 roku z dawnego 
województwa szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, pilskiego utworzono 
nowe województwo zachodniopomorskie. W związku z tym powstała konieczność 
założenia ksiąg rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego: księgi 
rejestru A (zabytki nieruchome), księgi rejestru B (zabytki ruchome), księgi rejestru C 
(zabytki archeologiczne) i przepisania do nich zabytków z ksiąg rejestrowych 
zlikwidowanych województw. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków przeprowadza czynność przenoszenia wpisów zabytków do nowych ksiąg 
wojewódzkich rejestrów zabytków od 2009 roku. Stan zaawansowania przepisywania 
zabytków do nowych ksiąg rejestrów wynosi: około 65% – księga A, około 90% – 
księga B, około 10% – księga C.

Zgodnie z instrukcją w sprawie przenoszenia wpisów zabytków do nowych 
ksiąg wojewódzkich rejestrów zabytków wydaną przez Ministerstwo Kultury, 
Departament Ochrony Zabytków w Warszawie z 2003 roku, zakładanie nowych 
ksiąg rejestru zabytków należało połączyć z porządkowaniem dotychczasowych 
wpisów do rejestru zabytków1. Podstawą wpisu do nowej księgi rejestru zabytków 
woj.zachodniopomorskiego jest pierwsza, pozostająca w obrocie prawnym, decyzja 
dotycząca danego zabytku. Pozostaje podstawowym dokumentem o objęciu zabytku 
ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków. Wpisu zabytku do nowej księgi 
rejestru zabytków dokonuje się pod numerem zgodnym z kolejnym numerem w tej 
księdze. W  przypadku gdy zespoły architektoniczne, budowlane, zespoły pałacowo-
parkowo-folwarczne lub obiekty pochodzące z jednego okresu tworzące historycznie 
jednolity zespół (np. kościół z cmentarzem przykościelnym), wpisane zostały do 
rejestru zabytków w różnym czasie na podstawie oddzielnych decyzji, w trakcie 
przenoszenia do nowych ksiąg, WKZ scala  takie zabytki i przenosi do nowej księgi 
rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod jednym numerem. 

Przepisanie zabytku do księgi rejestru zabytków woj.zachodniopomorskiego 
jest poprzedzone szeregiem działań, jak oględziny zabytku (stwierdzenie istnienia 
i stanu obiektu), ustalenie aktualnego właściciela zabytku na podstawie aktualnych 
dokumentów prawnych, badanie dokumentacji konserwatorskich będących w zasobach 

1 Instrukcja w  sprawie przenoszenia wpisów zabytków do nowych ksiąg wojewódzkich rejestrów 
zabytków przekazana Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków przez Ministerstwo Kultury, 
Departament Ochrony Zabytków w Warszawie pismem z dnia 27.06.2003 r., znak DOZ-95/03.
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archiwalnych WUOZ oraz dokumentów prawnych (decyzje WKZ dot. np. podziałów 
zabytkowych nieruchomości, zmian zakresu ochrony, postanowienia wyjaśniające treść 
decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków i in.) wydanych przez WKZ na przestrzeni 
lat. Czynności te wymagają wiedzy i doświadczenia i są czasochłonne. Przeprowadza 
je dwuosobowy zespół inspektorów Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji 
Zabytków WUOZ realizując jednocześnie bieżące zadania związane z nowymi 
wpisami do rejestru zabytków i rozpatrywaniem wniosków wpływających do WUOZ 
w Szczecinie. Zabytki archeologiczne są przepisywane do nowej księgi przez jednego 
inspektora, jako dodatkowe zadanie obok wykonywania bieżących obowiązków.

Po przeprowadzeniu wymienionych wyżej działań mających na celu 
rozpoznanie stanu prawnego i faktycznego zabytku przygotowuje się zawiadomienie 
o przepisaniu zabytku z księgi rejestru dawnego województwa (szczecińskiego, 
koszalińskiego, gorzowskiego, pilskiego) do księgi rejestru zabytków województwa 
zachodniopomorskiego. Jest one dostarczane właścicielowi zabytku oraz na 
wniosek WKZ (na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami) ujawniane w księdze wieczystej prowadzonej dla zabytkowej 
nieruchomości oraz w katastrze nieruchomości prowadzonej dla zabytkowej 
nieruchomości w przypadku zabytku nieruchomego (księga A) oraz zabytku 
archeologicznego (księga C). Zawiadomienie dostarczane jest do wiadomości również 
do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z położeniem terytorialnym oraz Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Zawiadomienie w przypadku zabytku ruchomego 
dostarczane jest właścicielowi zabytku oraz do wiadomości Kurii  Metropolitarnej 
(w przypadku obiektów sakralnych) i  do Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w Warszawie. Do zawiadomienia dołączona jest kopia decyzji o wpisaniu zabytków 
do rejestru (nieistniejącego już województwa) oraz pouczenie o skutkach wpisania 
do rejestru zabytków. W przypadku zabytku nieruchomego (księga A) oraz zabytku 
archeologicznego (księga C) dołączana jest również aktualna mapa ewidencyjna, na 
której zaznacza się zabytek wpisany do rejestru zabytków lub w przypadku zabytku 
obszarowego (np. teren Starego Miasta, park, cmentarz, aleja, zespół architektoniczno-
budowlany) wkreśla się granicę wpisu do rejestru zabytku. Granica wpisu do rejestru 
zabytków określana jest przede wszystkim na podstawie treści decyzji o wpisaniu 
do rejestru zabytków. 

Przenoszenie istniejącego już wpisu zabytku nie jest postępowaniem 
administracyjnym, które ma zmierzać do ponownego wpisania do rejestru zabytków 
województwa zachodniopomorskiego, jest to jedynie czynność techniczna przepisania 
z ksiąg rejestru zabytków prowadzonych dla zabytków zlokalizowanych w granicy 
administracyjnej dawnych województw, istniejących przed dniem 01.01.1999 roku, 
do ksiąg rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Prowadzona 
czynność techniczna nie może  wiązać się z rozszerzeniem granicy wpisu do rejestru 
zabytków bądź zawężeniem tej granicy. Jest jedynie odzwierciedleniem treści decyzji 
o wpisaniu do rejestru zabytków. 
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Księgi rejestrów zabytków województwa zachodniopomorskiego

Jeżeli w trakcie przygotowywania zawiadomienia pojawia się merytoryczna 
konieczność rozszerzenia granicy wpisu do rejestru zabytków, WKZ zobowiązany 
jest przeprowadzić z urzędu odrębne  postępowanie  administracyjne, które kończy 
się wydaniem decyzji administracyjnej, od której strony postępowania zgodnie 
z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą wnieść odwołanie 
do organu wyższej instancji, w tym przypadku do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie. W przypadku dewaloryzacji czy znacznej utraty wartości 
zabytku części zabytku wpisanego do rejestru zabytków, WKZ przy przenoszeniu 
tegoż zabytku do nowej księgi nie ma możliwości prawnej skreślenia takiego zabytku, 
czy jego części z rejestru. Postępowanie w sprawie skreślenia z rejestru prowadzone 
jest (na podstawie art. 13 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek właściciela zabytku bądź  
w wyniku postępowania administracyjnego wszczętego z Urzędu.
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Ewa Stanecka
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

Sprawozdanie z działalności 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
w latach 2014-2017

Kierownictwo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie pozostaje bez 
zmian: ZWKZ mgr Ewa Stanecka i Zastępca ZWKZ mgr Tomasz Wolender. Funkcję 
Kierownika Delegatury w Koszalinie sprawuje mgr Dorota Raczkowska, która została 
powołana na to stanowisko po przejściu mgr Ewy Kowalskiej na emeryturę. Nie zmienił 
się regulamin organizacyjny Urzędu. Do połowy roku 2016 zespół pracowników był 
ustabilizowany. Druga połowa 2016 roku spowodowała zmiany w Delegaturze. Na 
emeryturę odeszli: mgr inż. arch. Barbara Sożyńska-Maciejko, długoletni pracownik, 
specjalista w zakresie ochrony zabytków nieruchomych i planowania przestrzennego, 
Anna Turowska, archiwistka oraz wieloletni kierowca Janusz Niedenthal. Okazało 
się, że znalezienie pracownika na stanowisko opuszczone przez panią Sożyńską, 
jest bardzo trudne i pozostaje do końca 2017 roku nieobsadzone. Stanowisko pracy 
ds. dokumentacji i archiwum przejęła mgr Barbara Ziętowska, zaś stanowisko 
kierowcy objął Oskar Jakubowski. W roku 2016 odszedł inż. Cezary Lachtara, 
a obowiązki realizowane w ramach zadań obronnych oraz ochrony zabytków na 
wypadek zagrożeń przejął mgr Grzegorz Piechota. W roku 2017 wzmocniony został 
skład osobowy specjalistów ds. zabytków archeologicznych, w Szczecinie zatrudniona 
została na czas określony Agnieszka Kowalówka, w Delegaturze w Koszalinie – 
Ewa Kozak. Pod koniec 2017 roku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 
w Szczecinie zatrudnionych było 13 inspektorów, a w Delegaturze w Koszalinie – 6 
(struktura organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na naszej 
stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl).

Ewidencja zabytków
Ewidencja zabytków jako podstawowe zadanie jest kontynuowane corocznie 
i w budżecie konserwatorskim są zabezpieczone środki na ten cel. Kontynuacja 
ewidencji zabytków wynika z zadań ustawowych i generalnie plan wykonywania 
tychże zadań jest corocznie weryfikowany i przystosowywany do aktualnych 
potrzeb. Na bieżąco uzupełnianie są karty ewidencyjne, niezbędne między innymi 
dla prowadzonych postępowań w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków. Generalnie opracowywane są karty dla obiektów dotychczas nie 
zaewidencjonowanych – jak w wypadku ruchomych takich jak np. zabytkowe witraże 
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czy instrumenty muzyczne a także zabytki techniki, jak np. karta ewidencyjna dla 
jachtu s/y „Kapitan Głowacki”. Ze względu na wnioskowany wpis do rejestru zabytków 
jachtu, przygotowana została pełna dokumentacja historyczna żaglowca z oceną jego 
wartości, jako zabytku techniki wartego objęcia ochroną. Podobną dokumentację 
przygotowano dla zespołu zagrożonych rozbiórką spichrzy w Darłowie, które 
niewątpliwie wpisały się w historyczną panoramę miasta i stanowią charakterystyczny 
element darłowskiego portu.

Uzupełniono również brakujące karty dla historycznych układów 
urbanistycznych i ruralistycznych objętych ochroną konserwatorską: Strzeżewa, 
Połchowa, Cedyni oraz dzielnicy uzdrowiskowej w Kołobrzegu. W roku 2017 
ZWKZ pozyskał kartę ewidencyjną dla obszaru historycznego śródmieścia Szczecina 
z przełomu XIX i XX wieku. To ostatnie opracowanie dotyczy historycznego centrum 
miasta wzniesionego po rozebraniu twierdzy (1873 r.). Karta zawiera również 
informację o ciągach komunikacyjnych z historycznymi obsadzeniami alejowymi 
oraz ciągami przedogródków.

Lista obiektów, które winny otrzymać karty ewidencyjne jest długa, jednak 
w pierwszej kolejności uzupełniane są karty dla obiektów pozostających w ewidencji 
wojewódzkiej, które dotychczas takiej dokumentacji nie posiadały. W ciągu czterech 
ostatnich lat kontynuowano wykonywanie kart ewidencyjnych dla obiektów 
znajdujących się w wykazie konserwatora a wskazanych do ujęcia w ewidencji 
gminnej. Karty wojewódzkiej ewidencji zabytków wykonywane są kompleksowo 
dla poszczególnych gmin. I tak w roku 2014 roku wykonano m.in. karty zabytków 
gminy Stargard, w 2015 skupiono się na opracowaniu kart zabytków gmin Sławno, 
Mielno, Czaplinek i Bobolice. W następnych latach: gmin Suchań (2016) dla której 
wykonano 204 karty dla zabytków pozostających w ewidencji wojewódzkiej oraz 
dla gminy Recz – 104 karty, Złocieniec i Darłowo (2017).

Ponadto dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie 
wpisania do rejestru zabytków, wykonane zostały karty ewidencyjne, pozwalające na 
ocenę wartości zabytkowych wpisywanych obiektów. Wykonano karty ewidencyjne 
planowanych do wpisania do rejestru zabytków: szkoły w Szczecinku, dworów 
w Brudzewicach (gm. Suchań) i Malińcu (gm. Radowo Małe) oraz obiektów 
w Szczecinie na Pomorzanach. Wśród wartych odnotowania są karty zespołu szkół 
w Szczecinku, cerkwi w Białym Borze, wspomnianych magazynów zbożowych 
w Darłowie i innych: kamienicy wzniesionej w konstrukcji ryglowej przy Rynku 
nr 2 w Myśliborzu, obiekty w Bobolicach, Moryniu i Trzebiatowie. W pozostałych 
prowadzonych postępowaniach w sprawie wpisania do rejestru zabytków konserwator 
bazował na zasobach archiwum zakładowego.

W budżecie konserwatora część środków przeznacza się na dokumentacje 
dotyczące historycznych układów zieleni. Lista zabytkowych parków i ogrodów, 
które winny otrzymać zaktualizowaną dokumentację ewidencyjną także jest bardzo 
długa. Na przeszło 700 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w ciągu trzech 
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ostatnich lat wykonano jedynie 10. Wynika to z faktu, iż koszt dokumentacji jest 
zdecydowanie wyższy niż karty ewidencyjnej dla zabytku architektury i budownictwa. 
Specyfika tychże obiektów, ich materiał roślinny tworzący historyczną przestrzeń, 
wymaga doprecyzowania historycznych granic, które w decyzjach w sprawie 
wpisu do rejestru zabytków, pochodzących głownie z  lat 80. XX wieku, były 
opisane nieprecyzyjnie. I tak dla parków już wpisanych do rejestru zabytków, 
konieczne okazało się przygotowanie aktualizacji dokumentacji z określeniem 
granic ochrony, co niezbędne jest przy przepisywaniu zabytków do księgi rejestru 
A założonej dla województwa zachodniopomorskiego, związane jest to ponadto 
z ustaleniem aktualnych właścicieli zabytków. Nowe dokumentacje wykonano 
dla parków miejskich w Płotach, Trzebiatowie, Myśliborzu (2016) oraz parków 
wiejskich w Stołecznej, Rusowie, Lisowie. Rozpoznano i zinwentaryzowano aleję 
przydrożną Krężelin-Dyszno (gm. Myślibórz). W roku 2014 przygotowana została 
dokumentacja dla historycznej alei lipowej Mielno-Mielenko. Ponadto rozpoznane 
zostały walory związane z planowanym objęciem ich ochroną konserwatorską. Takim 
ocenom poddano także parki w miejscowościach Dołuje (gm. Dobra) i Pilichowo 
(gm. Police). Ocena wykonawcy rozpoznania, po pełnej analizie stanu zachowania, 
spowodowała iż obydwa ww. obiekty nie zostały objęte ochroną poprzez wpis do 
rejestru zabytków. Także ocenę walorów zabytkowych opracowano dla historycznego 
ogrodu znajdującego się przy Placu Armii Krajowej w kompleksie zabudowań Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie i układ ten objęto ochroną.

Dla zabytków ruchomych wykonano i zaktualizowano 166 kart ewidencyjnych, 
w tym w roku 2014 – 79, 2015 – 49, w 2016 – 45 a w 2017 – 75. Wykonane zostały 
karty ewidencyjne dla zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów 
w Kicku (gm. Stara Dąbrowa) i w Sławęcinie (gm. Choszczno) oraz kościołów 
parafii w Policach. Zaktualizowano i opracowano karty ewidencyjne dla zabytków 
ruchomych z terenu gminy Złocieniec (49 kart) oraz karty ewidencyjne w ilości 25 
sztuk dla pojedynczych zabytków ruchomych w różnych częściach województwa, 
głównie powiatów Kamień Pom., Choszczno, Stargard, Gryfino, Gryfice.

Ze względu na wnioskowany wpis do rejestru zabytków instrumentu organowego 
w Smardzku (gm. Świdwin), przygotowana została specjalistyczna dokumentacja, 
pozwalająca na poprowadzenie postępowania w sprawie wpisania instrumentu 
organowego do rejestru zabytków.

W 2016 roku rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji zabytków 
archeologicznych, polegającą na doprecyzowaniu granic ochrony grodzisk, wpisanych 
w latach 60. i 70. XX wieku do rejestru zabytków. Wiązało się to z koniecznością 
zakupu odpowiednich dokumentów geodezyjnych z aktualnymi danymi właścicieli 
terenów, na których znajdują się zabytki. Dzięki temu możliwe było przepisanie 
ich do księgi C rejestru zabytków archeologicznych. Ze względu na zbyt niską 
obsadę kadrową specjalistów archeologów, prace te posuwają się zbyt wolno. Z 370 
wpisanych do rejestru stanowisk archeologicznych przeniesiono do nowej księgi 
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C jedynie 32. W tym miejscu należy dodać, że boom gospodarczy, powodujący 
wzrost ilości inwestycji na naszym terenie spowodował taki natłok pracy bieżącej, 
że prace nad ewidencją oraz rejestrem zabytków archeologicznych zeszły na dalszy 
plan. Dlatego też od roku 2017 kontynuuje się – w miarę możliwości finansowych – 
wzmocnienie kadrowe Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych. Planowane jest 
także zatrudnienie specjalisty, który przejmie wszystkie aspekty pracy archeologów 
w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków archeologicznych.

Ze środków pozostających w dyspozycji konserwatora, zostały również 
zakonserwowane zabytki archeologiczne z epoki brązu określone jako „skarb 
z Wąwelnicy” oraz „skarb z Lasku Żółwińskiego”.

Opracowania eksperckie oraz wytyczne konserwatorskie
W toku działalności administracyjnej związanej z ochroną zabytków, niezbędne 
jest w wielu wypadkach zaproszenie do współpracy ekspertów różnych dziedzin 
związanych z ochroną zabytków. Wydając decyzję związaną z remontem czy też 
zabezpieczeniem zabytków należy mieć na uwadze jego wartość zabytkową oraz 
pewność, że planowane działania nie wpłyną niekorzystanie na jego wartości. 
Dlatego też corocznie znaczną ilość środków finansowych z budżetu konserwatora 
przeznaczona jest na opłacenie opinii eksperckich. W roku 2014 wykonano na 
zlecenie konserwatora 10 opinii, w 2015 wykonano ich 12.

Ze względu na konieczność dogłębnego rozpoznania obrazu na płótnie „Chrzest 
w Jordanie”, pochodzącego z kościoła w Żabowie (gm. Pyrzyce), wykonana została 
dokumentacja konserwatorska obrazu. Najprawdopodobniej jest to dzieło Brandla. 
Pogłębionych badań wymagały odkryte polichromie ścienne z kościoła w miejscowości 
Bielice, jednak do chwili obecnej, proboszcz parafii, do której należy kościół, nie 
podjął żadnych dalszych działań w celu uporządkowania wnętrza i zabezpieczenia 
oraz wyeksponowania malowideł. W trakcie prowadzonych postępowań w sprawie 
wydania decyzji konserwatorskich przygotowano na zlecenia konserwatora eksperckie 
opinie dla kościoła św. Józefa w Wierzbnie (gm. Warnice), drewnianej dzwonnicy 
kościoła Niepokalanego Poczęcia NM Panny w Mechowie (gm. Golczewo), czy dla 
potrzeb remontowanego kościoła w Suchej Koszalińskiej. Ponadto, ze względu na zły 
stan techniczny gołębnika w miejscowości Lubiatowo (gm. Przelewice), wykonana 
została dokumentacja w celu przeprowadzenia remontu zastępczego. Niestety, 
skomplikowana sytuacja prawna obiektu (przeszło 30 udziałowców w gruncie pod 
obiektem, niemożność ich ustalenia) remontu dotychczas nie przeprowadzono. Nie 
powiodły się również próby uporządkowania sytuacji prawnej zabytkowego gołębnika 
z udziałem wójta gminy oraz starostwa w Pyrzycach.

W roku 2015, w związku z prowadzonymi pracami renowacyjnymi w skrzydle 
płd. Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, konieczne było opracowanie przez 
specjalistę konserwatora dzieł sztuki zaleceń konserwatorskich dla jedynych, 
zachowanych na naszym terenie, renesansowych polichromii ściennych znajdujących 
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się w wieży więziennej. Malowidła bardzo ucierpiały z powodu źle eksploatowanego 
pomieszczenia, w którym się znajdują. Ich stan był zły, wymagały podklejenia warstwy 
odspojonego tynku z polichromiami, zabezpieczenia warstwy malarskiej a także 
uczytelnienia wielu elementów oraz częściowego odtworzenia.

W celu opracowania zaleceń konserwatorskich walących się murów obronnych 
w Stargardzie na odcinku od Bastei do Baszty Morze Czerwone, konieczne było 
przygotowanie specjalistycznej opinii konstrukcyjnej. Wysoki, kamienny mur na 
odcinku około 15 m został uszkodzony i uległ zawaleniu, pozostała część – była 
niebezpiecznie wychylona, grożąca dalszym upadkiem.

W ramach konserwatorskich środków finansowych opracowano geodezyjnie 
i wytyczono granice ochrony, jedynie opisane w decyzji o wpisie do rejestru zabytków, 
dla otoczenia „Młyna Papierni” w Barlinku. Z ciekawszych zadań, należy także 
wymienić eksperckie opracowanie dla Budzistowa – najważniejszego pod względem 
archeologicznym obszaru pierwszego grodu Kołobrzegu oraz jego otoczenia. 
Konieczne to było w związku z planami Gminy Kołobrzeg uatrakcyjnienia tego 
obszaru i planowaną budową „historycznej wioski rybackiej”. Przygotowano także 
opinię ekspercką dla ściany południowej nawy kościoła Mariackiego w Stargardzie. 
Przeprowadzono również badania na obecność polichromii w najstarszej gotyckiej 
świątyni Koszalina, obecnie prawosławnym kościele pw. Zwiastowania NMP.

Ze względu na konieczność podjęcia decyzji w sprawie budowy budynku 
nowej szkoły w miejscu po zburzonym w latach 60. XX w. pałacu w Szczecinie-
Bezrzeczu, konserwator przeprowadził badania architektoniczne reliktów pałacu 
(część zachowanych piwnic), w celu określenia zaleceń konserwatorskich.

Przygotowano, także na podstawie badań eksperckich, zalecenia do 
określenia historycznej kolorystyki elewacji zabytkowego pałacu w miejscowości 
Krzymów (gm. Chojna) oraz do określenia zakresu remontu konstrukcji dachowej 
zabytkowego kościoła w miejscowości Lubno (gm. Wałcz). Zlecono także datowanie 
polichromowanych desek stropu zabytkowego kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa 
w Górnowie (gm. Banie). Ze względu na konieczność konserwacji zabytkowego 
postumentu z  wazą, wzniesionego dla upamiętnienia zasłużonego znanego 
szczecineckiego nauczyciela Emanuela Klaufussa, który zlokalizowany jest na terenie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Elżbiety w Szczecinku, przygotowana została 
stosowna dokumentacja. W związku z kontynuowanymi pracami przy kolegiacie 
NMP Królowej Świata w Stargardzie, przygotowana została opinia ekspercka 
określająca zakres interwencji konserwatorskiej przy północnej elewacji.

W ramach zleceń dendrologicznych opinii eksperckich opracowana została 
opinia dendrologiczna do drzew wytypowanych do wycinki z historycznego założenia 
parkowego w miejscowości Podgórki (gm. Malechowo).

W ramach pozostałych środków pozostających w dyspozycji konserwatora 
wykonano badania konserwatorskie, niezbędne do przygotowania wytycznych 
konserwatorskich do planowanych bądź prowadzonych prac renowacyjnych takich 
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obiektów jak kościoły w Golczewie, Słodkówku (gm. Suchań), Rosowie (gm. Stara 
Dąbrowa) oraz określono sposób zabezpieczenia fundamentów zabytkowego pałacu 
w miejscowości Zielin (gm. Mieszkowice).

W  związku z  realizowaną zabudową terenu dawnego klasztoru 
podominikańskiego w Kamieniu Pomorskim, niezbędne okazało się wykonanie 
ratunkowych badań archeologicznych odkrytego ossuarium. Inwestor spółka 
TBS z Kamienia Pomorskiego realizująca nową zabudowę, mimo iż miała pełną 
wiedzę o miejscu (relikty kościoła i klasztoru podominikańskiego), zniszczyła część 
historycznych reliktów. Dlatego też konieczne było przeprowadzenie ratunkowych 
badań archeologiczno-architektonicznych w celu uratowania i zabezpieczenia 
ossuarium pochodzącego z końca średniowiecza.

 W roku 2016 przygotowano opinie konserwatorskie związane ze stanem 
zachowania polichromii ściennych w kościołach Morynia, Czachowa, Golczewa 
i Żelisławca. W ramach tychże opracowań zdefiniowany został wstępny program 
konserwatorski planowanych prac.

W związku z zagrożeniem istnienia zabytków przygotowano dwie opinie w celu 
określenia stanu zachowania oraz sposobu ich zabezpieczenia. Na początku roku 2016, 
zimą, uległ spaleniu zabytkowy dwór w miejscowości Miłachowo (gm. Kamień Pom.). 
Na skutek niefrasobliwości użytkownika oraz braku nadzoru właścicielskiego, od 
kominka spaliła się cała konstrukcja dachowa. Gaszenie ognia przebiegało w trudnych 
warunkach, w mroźny wieczór. W trakcie gaszenia zalaniu uległy mury obwodowe 
i wnętrze. Ekspertyza wykazała konieczność natychmiastowego zabezpieczenia 
obiektu i przekazana została właścicielowi, jako wskazanie do podjęcia działań 
zabezpieczających. Jednak bez efektu. Obiekt ulega dalszej degradacji, wymaga 
zatem działań egzekucyjnych służb konserwatorskich wobec właściciela. Walka 
o uratowanie jedynej zachowanej XVIII-wiecznej ryglowej plebanii w Mostach 
zakończyła się fiaskiem. Ekspertyzy wykazały, iż obiekt jest do uratowania. Jednak 
ówczesny miejscowy proboszcz, przy pomocy miejscowej społeczności dążył do 
unicestwienia tego obiektu, co przejawiało się wycinaniem lub też wyciąganiem 
drewnianych elementów konstrukcji. Zawiadomione organy ścigania nie wykryły 
sprawców. Zabytkowa plebania w Mostach przegrała z niechęcią do zabytku 
i została całkowicie rozebrana po skreśleniu jej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z rejestru zabytków.

Ze względu na niepokojące sygnały związane z pogarszającym się stanem ruin 
zabytkowego zamku w Starym Drawsku (gm. Czaplinek), przygotowana została opinia 
o stanie technicznym obiektu, który niewątpliwie stanowi ogromną atrakcję, jest także 
świadkiem wielu działań wojennych na granicy Pomorza z Rzeczpospolitą Polską. 
Jest z pewnością bardzo ważnym elementem dziedzictwa historycznego Pomorza. 
Takim niezwykłym świadkiem historii Pomorza we wczesnym średniowieczu jest 
także grodzisko w Lubiniu (gm. Międzyzdroje). Tam prowadzone były badania 
archeologiczno-architektoniczne, które pozwoliły na odkrycie i wyeksponowanie 
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reliktów najstarszego kościoła chrześcijańskiego św. Ottona oraz reliktów 
średniowiecznej wieży mieszkalnej. Badania prowadził prof. Marian Rębkowski 
z zespołem współpracowników. Jednak finanse na zabezpieczenie i wyeksponowanie 
tego niezwykłego znaleziska wyłożyła Gmina Międzyzdroje. Konserwator natomiast 
przygotował zalecenia do eksponowania oraz zabezpieczenia wieży mieszkalnej. 
Teren grodziska jest własnością prywatną a merytoryczna pomoc właścicielom była 
niezbędna.

Zamek w  Swobnicy (gm. Banie), pozostający we władaniu Gminy, jest 
ciągle jeszcze nie przebadany, dlatego też konserwator zlecił dodatkowe badania 
archeologiczno-architektoniczne części piwnic zamkowych. Obiekt wymaga 
kompleksowych badań, gdyż dotychczasowe są jedynie przyczynkiem do zgłębienia 
historii powstania tego jednego z najważniejszych dla historii Pomorza zabytku.

W miejscowości Stare Objezierze (gm. Moryń), znajduje się zarejestrowane 
metodą AZP stanowisko archeologiczne, tzw. rondel, a pochodzące z okresu 
wczesnego średniowiecza, które poddane zostało badaniom specjalistycznym 
i weryfikacyjnym.

Wiele uwagi i środków poświęcił ZWKZ wydobytemu w 2016 roku z Morza 
Bałtyckiego drewnianemu wrakowi łodzi, którą opiekuje się obecnie Muzeum 
w Kamieniu Pomorskim. Wrak okazał się niezwykle cenny, pochodzi z XIX wieku, 
co potwierdziły badania metodą węglową C-14, zlecone przez konserwatora 
a także dokumentacja inwentaryzacyjna, przeprowadzona metodą scanningu 3D. 
Przygotowana dokumentacja jest niezbędna do złożenia wraku i jego wyeksponowania 
na nabrzeżu w Kamieniu Pom. Dokumentacja została udostępniona Muzeum 
w Kamieniu Pom. i stanowi część ekspozycji poświęconej temu niezwykłemu 
znalezisku.

Rok 2017 podobnie jak lata 2014, 2015 i 2016 to kontynuacja działań konser-
watorskich, polegających na przygotowaniu kart ewidencyjnych zabytków, weryfi-
kacji nieaktualnych już dokumentacji parkowych a także przygotowaniu w ramach 
prowadzonych postępowań niezbędnych ekspertyz dla zabytków. Skupiono się na 
pracach interwencyjnych. Dotyczyło to zarówno dworów, kościołów lecz także za-
bytków etnograficznych. Stan XVIII-wiecznej ostatniej już chałupy typu saskiego 
w zagrodzie nr 26 w miejscowości Krupy (gm. Darłowo), wymagał interwencji 
specjalistów. Właścicielka, rencistka nie była w stanie zabezpieczyć obiektu. Dlatego 
też Wójt Gminy Darłowo, przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków i konser-
wator zdecydowali o wspólnym podjęciu działań. Po stronie konserwatora pozo-
stało przygotowanie zaleceń do zabezpieczenia chałupy, co wiązało się oczywiście 
z opracowaniem eksperckim stanu obiektu. Dzięki tej podstawowej dokumentacji 
możliwa była pomoc właścicielce w doraźnym zabezpieczeniu dziurawego poszycia 
dachowego. Obecnie obiekt pokryty jest blachą, docelowo, po wyremontowaniu 
więźby dachowej – powróci pokrycie trzciną. Jedyny, zachowany w województwie 
drewniany wiatrak koźlak, stojący na prywatnej posesji w miejscowości Mierzyn 
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k/Szczecina otrzymał dokumentację metodą scanningu 3D, co w przyszłości po-
zwoli na ratowanie obecnie zabezpieczonego, jednak nieużytkowanego obiektu. 
Ze względu na zły stan innych obiektów, jak pałacu w Dargosławiu (gm. Brojce) 
porzuconego przez właściciela, konieczne było wdrożenie procedury nakazowej 
wobec właściciela, dlatego też przygotowana została niezbędna dokumentacja eks-
percka dotycząca stanu obiektu oraz sposobu jego zabezpieczenia. Niezbędne było 
wykonanie takich opracowań dla Baszty Sowiej w ciągu średniowiecznych murów 
obronnych w Pyrzycach, dla ruiny dworu w miejscowości Nowielin (gm. Pyrzyce), 
wieży gotyckiego kościoła św. Klary w Dobrej. W związku z planowanym remon-
tem XVIII-wiecznej drewnianej dzwonnicy przy XVI-wiecznym kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Wojtaszycach (gm. Dobra), konieczne okazało się przed 
podjęciem decyzji o remoncie, przygotowanie opinii na temat zaproponowanych 
rozwiązań technicznych związanych z zaplanowanym remontem. Podobnie przy-
gotowano opinie eksperckie dla prowadzonych prac renowacyjnych zabytkowego 
mostu kolejowego na rzece Radew w Karlinie, oraz ruin zamku w Krępcewie (gm. 
Dolice), gdzie prowadzone są na koszt właściciela prace archeologiczne.

Dla prowadzonych postępowań związanych z wpisem do rejestru zabytków 
opracowano 12 kart. Wśród niezwykle interesujących są obiekty współczesne jak 
ratusz w Koszalinie, siedziba władz samorządowych oraz greckokatolicka cerkiew 
Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w  Białym Borze, zaprojektowana 
i zrealizowana przez Jerzego Nowosielskiego we współpracy z architektem Bogdanem 
Kotarbą. Dla potrzeb prowadzonego postępowania w sprawie objęcia ochroną reliktów 
kamienic na terenie starego miasta Szczecina przy ul. Staromłyńskiej, wykonano 
inwentaryzację, badania architektoniczne oraz ocenę ich historycznej wartości.

W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano dokumentację 
ewidencyjną parków, pozwalającą na uściślenie ich historycznych granic. Takie 
dokumentacje otrzymały parki w Stołążu (gm. Brojce), pałacowy w Płotach, 
Przyjezierzu (gm. Moryń). W ramach działań interwencyjnych niezbędne okazało 
się wykonanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej zniszczonego, poprzez 
rozplantowanie ciężkim sprzętem, cmentarza żydowskiego w miejscowości Maszewo.

Podejmowane działania dokumentacyjne pozwoliły na uzupełnienie wiedzy 
o zabytkach regionu, wzbogaciły archiwum konserwatora a nade wszystko stanowiły 
podstawę merytoryczną do podejmowanych działań konserwatorskich na rzecz ochrony 
zabytków. Pozostałe środki finansowe stanowiły dotacje do prac konserwatorskich, 
realizowanych przez właścicieli zabytków, co prezentują poniższe tabele.

Działalność egzekucyjna
W  ramach budżetu konserwatorskiego zaplanowane zostały również środki 
finansowe na działalność egzekucyjną. Nie wykonanie przez właściciela zabytku 
zaleceń pokontrolnych lub też nakazu przeprowadzenia prac nałożonego decyzją 
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konserwatorską, może skutkować przeprowadzeniem remontu zastępczego. 
W ramach działań egzekucyjnych wykonana została dokumentacja techniczna 
zabezpieczenia ruin zabytkowego zamku w Dobrej (2015). Obiekt jest niezwykle 
ważny dla historii Pomorza, stanowił przez wieki siedzibę rycerskiego rodu Dewitzów 
i pozostaje w ruinie od końca XVIII wieku. Istniejące relikty zamku usytuowane na 
wzgórzu, stanowiły strategiczny punkt obrony traktu do Nowogardu. Pierwsze mury 
zamkowe wzniesiono już w XIII wieku. W następnych wiekach zamek rozbudowano, 
a do naszych czasów zachowały się relikty z okresu późnego gotyku. Stan ceglanej 
konstrukcji od wielu lat był monitorowany przez konserwatora. Mimo, iż ruiny 
są własnością Gminy Dobra, właściciel nie podejmował żadnych działań na rzecz 
powstrzymania procesu destrukcyjnego ruiny. W ramach remontu zastępczego, 
po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji, otrzymaniu pozwolenia na budowę, 
konserwator wykonał remont zabezpieczający (2015). Ze względu na daleko 
posunięty proces destrukcji korony murów, konieczne było zdjęcie zmurszałych 
warstw cegły i roślinności i ponowne przemurowanie odcinka południowego muru. 
W trakcie prac zabezpieczono także fragment klatki schodowej oraz łuku w ścianie 
południowej, gdzie założono specjalną drewnianą konstrukcję krążynową. Obecnie 
zabezpieczone relikty zamku, nie stwarzają zagrożenia, wymagają jednak stałego 
monitorowania. Gmina dotychczas nie podjęła żadnych działań na rzecz dalszego, 
docelowego remontu tego obiektu.

Ze względu na pogarszający się stan niezwykle cennej ruiny pałacu 
w miejscowości Starogard Łobeski, podjęte zostały działania nakazowe wobec 
Gminy Resko, właściciela obiektu. Aby podjąć działania, konieczne było wykonanie 
specjalistycznej dokumentacji, wskazującej sposób zabezpieczenia obiektu.

W  ramach prac przygotowawczych dotyczących planowanego remontu 
zastępczego zabytkowego pałacu w  Rościnie (gm. Myślibórz), opracowano 
niezbędną dokumentację techniczną. Ze względu na niemożność porozumienia 
się z właścicielem obiektu (względy formalne), dotychczas nie przeprowadzono 
remontu. W efekcie część konstrukcji dachowej uległa zawaleniu.

Przygotowując się do podjęcia działań egzekucyjnych wobec właścicieli 
zabytkowego pałacu w  Starej Dobrzycy (gm. Resko), przygotowana została 
dokumentacja określająca sposób zabezpieczenia rozpadającego się dworu. 
Czynności administracyjne polegające na przymuszeniu właściciela do podjęcia 
prac budowlanych zabezpieczających ciągle jeszcze są prowadzone.

Inspektorzy ds. zabytków archeologicznych, nieruchomych, ruchomych i założeń 
zieleni realizując bieżącą statutową i ustawową działalność Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Szczecinie i jego Oddziału w Koszalinie, przeprowadzają 
planowe i doraźne kontrole stanu zabytków. W 2014 przeprowadzono 81 kontroli, 
w 2015 – 133, w 2016 – 119, w 2017 – 80. W wyniku tych kontroli wydawane są 
zalecenia pokontrolne lub (zależnie od stanu zabytku) decyzje nakazujące wykonanie 
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określonego zakresu robót budowlanych. Zaleceń pokontrolnych w 2014 roku wydano 
31, w 2015 – 52, w 2016 – 50. w 2017 – 20. Poza tym w latach 2014 – 2017 ogółem 
wydano prawie 7500 decyzji rozstrzygających w różnorodnych sprawach dotyczących 
obiektów/obszarów wpisanych do rejestru zabytków. W tym decyzji o wpisaniu do 
rejestru zabytków nieruchomych: 135 i 16 decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków 
ruchomych. Należy też wspomnieć o realizowanej we współpracy z samorządami 
ochronie zabytków i krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym. W latach 
2014 – 2017 uzgodniono 772 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(2014 – 250, 2015 – 226, 2016 – 180, 2017 – 116).

DOTACJE ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW UDZIELONE W 2014 ROKU

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji
(zł)

1. Brzesko
gm. Pyrzyce

Drewniane sklepienie 
krzyżowo-żebrowe 
z kościoła paraf. pw. 
Narodzenia NMP

IV etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich dotyczy: trzeciej 
pary przęseł po stronie wschodniej 
wraz z ich konstrukcją do 
wysokości ślepej podłogi, dwóch 
ścian tarczowych od północy 
i od południa oraz I etap prac 
(konserwacja zachowawcza) przy 
belce z tęczą po stronie północnej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku 

50 000

2. Cieszeniewo
gm. Świdwin

Ołtarz główny z kościoła 
paraf. pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

Prace konserwatorskie – II etap 
prac (konserwacja zachowawcza) 
przy barokowym ołtarzu 
głównym.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. NSPJ 
w Cieszeniewie 

10 000

3. Chwarstno
gm. Węgorzyno

Kościół fil. pw. 
Wniebowzięcia NMP

Remont dachu nawy kościoła, 
remont części ścian szczytowych 
oraz podbicie fundamentów 
z izolacją.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Tomasza Ap. 
w Runowie 

20 000

4. Dolice
gm. Dobrzany

Kościół ob. prawosławny 
pw. św. Mikołaja

I etap remontu elewacji 
zewnętrznej wieży kościoła 
(w tym: naprawa pęknięć, 
wymiana cegieł i spoinowanie 
muru).

Parafia Prawosławna 
pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła w Stargardzie 
Szczecińskim

18 000

5. Gronowo
 gm. Ostrowice

Kościół fil. pw. 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego

Wykonanie remontu więźby 
dachowej kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
NMP
w Złocieńcu

18 000
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L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji
(zł)

6. Gryfinos, gm. loco

Kościół paraf.  
pw. Narodzenia NMP

Remont pokrycia dachowego nad 
zakrystią i prezbiterium kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka
 pw. Narodzenia NMP 
w Gryfinie

10 000

7. Karnieszewice
 gm. Sianów

Kościół fil. pw. NSPJ

Remont kościoła – stabilizacja 
budynku, odnowienie więźby 
dachowej i pokrycia dachowego, 
rynien, rur spustowych, 
modernizacja instalacji 
elektrycznej, montaż instalacji 
sygnalizacji pożaru i włamania.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. NSPJ 
w Siecieminie 

20 000

8. Krępcewo
 gm. Dolice 

Ambona z kościoła fil.  
pw. MB Częstochowskiej

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie ambony – V etap 
prac (ostatni).

Parafia 
Rzymskokatolicka
 pw. MB Różańcowej 
w Rzeplinie 

40 000

9. Koszalin, gm. loco

Krucyfiks z belki tęczowej 
kościoła paraf. pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP

I etap prac konserwatorskich – 
prace zabezpieczające i ratunkowe 
przy gotyckim krucyfiksie XIV w.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Koszalinie

15 000

10. Kraśnik Łobeski
gm. Węgorzyno

Staw w parku dworskim

Prace renowacyjne stawu 
położonego na terenie parku 
dworskiego.

Gmina Węgorzyno 8 000

11. Marianowo, gm. loco

Epitafium Rodziny Von 
Thun, z kościoła paraf. pw.
Niepokalanego Poczęcia 
NMP

IV etap prac:
1.   prace konserwatorskie 

i restauratorskie – motyw 
obłoków, liście akantu, festony 
owocowo-kwiatowe 

2.  prace restauratorskie – 
dekoracja snycerska ujmująca 
epitafium 

3.  zakończenie prac 
restauratorskich, 
srebrzenie z laserunkami 
i zabezpieczeniem.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Marianowie

20 000

12. Niepołcko
 gm. Barlinek

Dwór ryglowy

III etap remontu i ustabilizowania 
konstrukcji dworu – remont 
i odtworzenie wypełnienia 
ścian zewnętrznych parteru 
i pozostałych stropw.dworu. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ochrony 
Dziedzictwa „Młyn 
Papiernia”
Szczecin 

15 000

13. Lubiechowo
 gm. Karlino

Pałac 

Odtworzenie zadaszenia 
i pokrycie czterech wież 
narożnych i belwederu, oraz 
wykonanie zadaszenia ryzalitu 
południowego wraz z pokryciem 
w budynku pałacu.

Osoby prywatne 20 000
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L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji
(zł)

14. Pęzino
gm. Stargard Szczeciński 

Płyta nagrobna Adriana 
Ernesta v. Putkammera 
i Anny Luisy  
z kościoła paraf. 
pw. Wniebowzięcia NMP

Prace konserwatorskie – I etap 
prac przy płycie nagrobnej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
NMP
w Pęzinie 

15 000

15. Przywodzie
 gm. Przelewice

Barokowa ambona 
z kościoła fil. pw. 
Zwiastowania NMP

II etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy korpusie 
ambony.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy 
w Żukowie 

12 000

16. Pyrzyce, gm. loco

Mury obronne

Renowacja z częściową odbudową 
obwarowań miejskich na odcinku 
północno-zachodnim, od Baszty 
Sowiej do czatowni nr 49 

Gmina Pyrzyce 13 766

17. Rarwino
 gm. Białogard

Empora z kościoła fil. 
pw. Narodzenia NMP

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy drewnianej 
emporze III etap prac ostatni.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 
w Stanominie 

20 000

18. Sępolno Wielkie
 gm. Biały Bór

Kościół fil. 
pw. Świętego Wojciecha

Wymiana pokrycia dachowego 
nawy kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej 
Polski
w Białym Borze

24 967

19. Sławęcin
 gm. Choszczno

Wieża kościoła fil. 
pw. MB Ostrobramskiej

Wykonanie prac remontowych 
przy drewnianej wieży: I etap prac 
– konstrukcja.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja 
Boboli 
w Piaseczniku 

17 000

20. Sucha Koszalińska
 gm. Sianów 

Ołtarz główny  
z kościoła fil. 
pw. Podwyższenia  
Krzyża Św.

I etap prac konserwatorskich przy 
barokowym ołtarzu głównym 
– impregnacja wszystkich 
elementów.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Antoniego 
Padewskiego 
w Osiekach

15 000

21. Stanomino
gm. Białogard

Ambona z kościoła paraf. 
pw. Podwyższenia  
Krzyża Św.

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie wraz 
z wykonaniem badań 
konserwatorskich przy 
baldachimie ambony.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 
w Stanominie

20 000
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L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji
(zł)

22. Stargard Szczeciński,  
gm. loco

Ołtarz główny z kościoła 
paraf. pw. NMP Królowej 
Świata

IV etap prac konserwatorskich 
przy ołtarzu głównym obejmujący 
konserwację pełną uszaków, oraz 
konserwację (założenie kitów) na 
obrazie Chrystus przed Piłatem.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. NMP Królowej 
Świata  
w Stargardzie 
Szczecińskim

8 000

23. Szczecin

4 rzeźby (anioła, anioła, 
nieokreślonego świętego, 
Mojżesza)

Prace konserwatorskie wraz 
z naprawami snycerskimi przy 
czterech barokowych rzeźbach: 
rzeźba – anioła wys. 80 cm; rzeźba 
– anioła wys. 85 cm; rzeźba – 
nieokreślona święta wys. 60 cm; 
rzeźba – Mojżesza wys. 155 cm.

Osoby prywatne 4 000

24. Szczecin 
Nagrobek z Cmentarza 
Centralnego, pas zieleni 
przed kwaterą 29A 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie nagrobka Paula 
Schattschneidera.

Gmina Miasto 
Szczecin

8 000

25. Warszyn 
 gm. Dolice

Kościół fil. pw. św. 
Antoniego Padewskiego 

Remont konstrukcji wieży 
kościoła – II etap.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Brzezinie 

15 000

26. Żytelkowo
gm. Białogard

Chrzcielnica z kościoła fil. 
pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy drewnianej 
polichromowanej chrzcielnicy ze 
złoceniem i obrazami na podłożu 
drewnianym.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Kantego 
w Dobrówku 

7 000

27. Dolice
gm. Dobrzany

Kościół, ob. prawosławny 
pw. św. Mikołaja

Wymiana konstrukcji dachu na 
budynku kościoła (prezbiterium).

Parafia Prawosławna 
pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła w Stargardzie 
Szczecińskim

10 000
REFUNDACJA

28. Dolsk
 gm. Dębno

Pałac

Przeprowadzenie prac 
budowlanych – roboty tynkarskie 
w odbudowywanym pałacu. 

Osoba prywatna 12 000
REFUNDACJA

29. Jabłonowo
gm. Mirosławiec 

Kościół fil. pw. Św. Jadwigi

Wymiana poszycia dachowego 
kościoła wraz z drewnianą 
konstrukcją.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Lubnie 

8 000
REFUNDACJA

30. Gryfice, gm. loco

Budynek szkoleniowy 
w zespole budynków 
wojskowych, ul. Nowy 
Świat

Wykonanie izolacji ścian 
fundamentowych i założenie 
opaski przy budynku. 

GRYF M. 
MARKOWSKI 
I SPÓŁKA S.C. M. 
Markowski, K. Pers, 
P.  Adamowicz, Gryfice

6 000
REFUNDACJA
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31. Świnoujście 

Kościół paraf. pw. 
Chrystusa Króla

Rewaloryzacja elewacji budynku 
kościoła – I etap prezbiterium.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Świnoujściu

8 000
REFUNDACJA

32. Szczecin

Budynek mieszkalny
ul. Św. Wojciecha 1

Remont dachu – wymiana 
pokrycia dachowego na budynku.

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Św. Wojciecha 
1Szczecin

6 000
REFUNDACJA

 RAZEM: 493 733

 
DOTACJE ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 

KONSERWATORA ZABYTKÓW UDZIELONE W 2015 ROKU 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca
Przekazane 

kwoty dotacji
(zł)

1.  Barlinek 
gm. Barlinek 

kościół ob. cerkiew 
prawosławna pw. 
Zaśnięcia Najświętszej 
Bogarodzicy

Prace zabezpieczające: prace 
zewnętrzne usunięcie naziomu 
i zabezpieczenie murów oraz 
fundamentów budynku kościoła. 

Parafia Prawosławna 
pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej 
Bogarodzicy 
w Barlinku

10 000

2. Brzesk
gm. Pyrzyce

Drewniane sklepienie 
krzyżowo-żebrowe 
z kościoła paraf. pw. 
Narodzenia NMP

V etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich: czwarta para 
przęseł od strony wschodniej 
sklepienia wraz z ich konstrukcją 
do wysokości ślepej podłogi oraz 
dwóch figuralnych wsporników po 
stronie północnej i południowej 
sklepienia.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku 

50 000

3. Chwarstno
 gm. Węgorzyno

Kościół fil. pw. 
Wniebowzięcia NMP

Remont wieży i kościoła – II etap 
prac (badania polichromii, remont 
belek stropu).

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Tomasza 
Apostoła 
w Runowie 

20 000

4. Dobropole 
gm. Trzcińsko-Zdrój 

Kościół fil. pw. 
Matki Boskiej Różańcowej

Prace remontowe elewacji 
i konstrukcji murów 
obwodowych, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentów 
kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 
B.M. 
w Góralicach 

20 000

5. Dolice 
gm. Dobrzany

Kościół, ob. cerkiew 
prawosławna pw. 
św. Mikołaja

Wymiana tynków wewnętrznych, 
prace konserwatorskie 
i restauratorskie dekoracji 
malarskich sklepienia oraz 
ornamentyki arkady prezbiterium 
we wnętrzu kościoła. 

Parafia Prawosławna
 pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła 
w Stargardzie 
Szczecińskim

20 000
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6. Gosław 
gm. Trzebiatów 

kościół paraf. 
pw. Chrystusa Króla

Prace konserwatorskie 
(konserwacja zachowawcza) przy 
odwrociu polichromowanego 
stropu, oraz przy podłodze (belki 
i deski) nad polichromowanym 
stropem (do wysokości drugiej 
podłogi) nad nawą kościoła. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Gosławiu

13 000

7. Gudowo
gm. Drawsko Pom.

Kościół fil. pw. Św. 
Barbary

Wykonanie I etapu prac 
konserwatorskich (konserwacji 
zachowawczej 60% całości 
zadania) wraz z badaniami przy 
barokowym ołtarzu głównym.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Suliszewie 

15 000

8. Ińsko 
gm. Ińsko

Mury obronne

Renowacja i zabezpieczenie 
fragmentu średniowiecznego muru 
obronnego przy 
ul. Ogrodowej.

Gmina Ińsko 37 019

9. Kamień Pom., gm. loco

Ołtarz NMP (trwale 
przeniesiony z kościoła 
pw. św. Mikołaja)

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie – I etap przy 
ołtarzu Najświętszej Marii Panny.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Ottona 
w Kamieniu 
Pomorskim

15 000

10. Korytowo 
gm. Choszczno

kościół parafialny pw. 
Św. Stanisława Kostki

Remont elewacji wieży, wymiana 
pokrycia hełmu wieży kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka
 pw. Św. Stanisława 
Kostki 
Korytowo

14 959

11. Krąg
gm. Polanów 

Kościół fil. pw. 
Zwiastowania NMP

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie elewacji 
północnej kościoła: usunięcie 
tynków, oczyszczanie pw.erzchni 
cegły, cementowych spoin, 
odgrzybianie i odsalanie naprawa 
murów, spoinowanie, izolacja 
fundamentów, konserwacja 
oryginalnej stolarki.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Ostrowcu 

6 000

12. Krępcewo
gm. Stargard Szczeciński

Kościół fil. pw. MB 
Częstochowskiej

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie – VI etap 
końcowy prac, przy ambonie 
barokowej obejmujący pełną 
konserwację bramki, schodów oraz 
parapetu schodów.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. MB Różańcowej 
w Rzeplinie

25 000

13. Krosino
gm. Grzmiąca

Kościół paraf. pw. Św. 
Stanisława Kostki

I  etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich w tym: pełna 
konserwacja i restauracja 8 
pełnych rzeźb 4 Ewangelistów i 4 
rzeźb Aniołów z korpusu ambony. 
Konserwacja zabezpieczająca 
(dezynsekcja) całej ambony.

Parafia 
Rzymskokatolicka
 pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła 
w Krosinie

17 000
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14. Lubiechowo
gm. Karlino

Pałac 

Obudowa i rekonstrukcja elewacji 
ścian zewnętrznych: północnej 
i zachodniej budynku pałacu.

Osoby prywatne 20 000

15. Lubiesz
gm. Tuczno

Kościół fil. pw. Św. Jana 
Chrzciciela

IV etap (ostatni) prac 
restauratorskich przy ambonie – 
montaż, retusz srebrzeń i złoceń, 
retusz barwnych laserunków, 
opracowanie dokumentacji 
powykonawczej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 
w Marcinkowicach

5 000

16. Marianowo
gm. Stargard Szczeciński

Kościół paraf. pw. 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP

V etap – końcowy prac przy 
barokowym epitafium Rodziny 
Von Thun: prace konserwatorskie 
i restauratorskie (pełna 
konserwacja) zaplecka całego 
epitafium, montaż w kościele.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Marianowie

18 000

17. Pyrzyce

Mury obronne

II etap prac: renowacja z częściową 
odbudową obwarowań miejskich: 
prace izolacyjne, murowe, ziemne 
zabezpieczające, na odcinku 
północno-zachodnim od Baszty 
Sowiej do Baszty Lodowej, 
renowacja: mur od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej oraz 
prace fundamentowe na odcinku 
48–49, 47–48).

Gmina Pyrzyce 20 000

18. Rajkowo, gm. Kołbaskowo 

Dwór

Wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów ścian budynku 
dworu. 

A.M. AUDIT 
Arkadiusz Śnieżek 
Smolęcin 

15 000

19. Runowo
Gm. Węgorzyno

Kościół paraf.  
pw. św. Tomasza Ap.

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy renesansowej 
ambonie – III etap prac dotyczy: 
korpusu ambony, podpory, 
schodów z parapetem i bramki.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Tomasza 
Apostoła 
w Runowie 

20 000

20. Siemczyno,  
gm. Czaplinek

Pałac

Remont dachu południowo-
zachodniego skrzydła barokowego 
pałacu.

Henrykowskie 
Stowarzyszenie 
w Siemczynie

20 000

21. Sławno, gm. loco

Kościół paraf.  
pw. Wniebowzięcia NMP

Remont i konserwacja dachu wieży 
kościoła w tym pokrycie dachu 
wieży blachą miedzianą.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Sławnie

25 000

22. Stanomino
gm. Białogard

Ambona (trwale 
przeniesiona z kościoła 
w Tychówku) z kościoła 
parf. pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy ambonie – II 
etap prac korpus z podporą.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 
w Stanominie

20 000
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23. Sucha Koszalińska
gm. Sianów

Kościół fil. pw. 
Podwyższenia Krzyża Św.

II etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy ołtarzu 
głównym Trójcy Świętej 
kondygnacji pola głównego w tym 
rzeźby: Boga Ojca, Chrystusa, św. 
Piotra i Pawła oraz chmury pod 
rzeźbami. Badania i dokumentacja 
konserwatorska.

Parafia 
Rzymskokatolicka
pw. św. Antoniego 
Padewskiego 
w Osiekach 

15 000

24. Suliszewo  
gm. Drawsko Pom. 

Kościół paraf. pw. 
Chrystusa Króla

Zabezpieczenie i odnowienie 
pokrycia dachowego, więźby 
dachowej i stropu kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Suliszewie 

20 000

25. Trzebiatów, gm. loco 

Zamek

Prace polegające na odtworzeniu 
11 sztuk historycznej stolarki 
okiennej w elewacji północnej 
pałacu wraz z kompletną obróbka 
tynkarską i malowaniem. 

Trzebiatowski 
Ośrodek Kultury 

6 000

26. Warnice
gm. Dębno

Kościół paraf. pw. Św. 
Józefa

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy ołtarzu – II 
etap prac końcowy obejmuje 
pełną konserwację ołtarza 
(z wyłączeniem rzeźb z ołtarza).

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa 
w Warnicach

15 000

27. Żabów
gm. Pyrzyce

Obraz Chrzest w Jordanie 
z kościoła paraf.

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy obrazie 
olejnym Chrzest w Jordanie – II 
etap prac końcowy.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Jana 
Chrzciciela 
w Żabowie

15 000

28. Żuków
gm. Sławno

Kościół paraf. pw. 
Przemienienia Pańskiego

Pełna konserwacja i restauracja 
barokowego ołtarza bocznego.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego 
w Żukowie

15 000

29. Żytelkowo
gm. Białogard

Ołtarz z kościoła fil. pw. 
Nawiedzenia NMP

Prace konserwatorsko-
restauratorskie przy obrazach na 
podłożu drewnianym „Ostatnia 
wieczerza”, „Widok miasta ze 
sztafażem”, „ Sąd Ostateczny” 
z ołtarza z 1650 r.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Kantego 
w Dobrówku

7 000

30. Dolice 
gm. Dobrzany 

kościół prawosławny pw. 
św. Mikołaja

Prace remontowe polegające na 
wymianie konstrukcji dachu nad 
nawą główną budynku kościoła.

Parafia Prawosławna 
pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła 
w Stargardzie 
Szczecińskim

20 000
REFUNDACJA
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31. Linia kolei wąskotorowej 
nr 1056 na odcinku 
Koszalin Wąsk-Bobolice 
na odcinku Koszalin 
Wąsk-Świelino km 0,000-
30,200
gm. Koszalin, Manowo, 
Rosnowo

Prace polegające na wymianie 1080 
szt. podkładów na odcinku 720 m 
wraz z obsypaniem i podbiciem 
toru na odcinku 1400 m oraz 
podbiciem dodatkowo 400 m. 
na odcinku między Manowem 
a Rosnowem. 

Towarzystwo 
Miłośników 
Koszalińskiej 
Wąskotorówki

10 000
REFUNDACJA

32. Smużyny 
gm. Nowogard 

Remont dachu budynek 
mieszkalny (zespół 
budynków d. sanatorium 
dla kobiet)

Wymiana pokrycia dachowego 
wraz z obróbką blacharską na 
budynku mieszkalnym.

Osoby prywatne 20 000
REFUNDACJA

RAZEM: 568 978

DOTACJE ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA ZABYTKÓW UDZIELONE W 2016 ROKU

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

L.p. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji 
(zł)

1. Barlinek, gm. loco

Kościół, ob. cerkiew 
prawosławna pw. 
Zaśnięcia Najświętszej 
Bogarodzicy

Prace zabezpieczające wnętrze 
zakrystii budynku kościoła przed 
dalszą degradacją. 

Parafia Prawosławna 
pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej 
Bogarodzicy 
w Barlinku

10 000

2. Biała 
gm. Dobrzany 

Chrzcielnica z kościoła fil. 
pw. M.B. Bolesnej

I etap prac – badania 
konserwatorskie i laboratoryjne 
oraz konserwacja techniczna 
elementów stolarskich, 
snycerskich oraz obrazów. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Anny 
w Długiem

10 000

3. Białogard, gm. loco

Świecznik z kościoła 
paraf. pw. Narodzenia 
NMP

Konserwacja świecznika 
wiszącego.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Białogardzie

5 000

4. Brzesko  
gm. Pyrzyce 

Drewniane sklepienie 
krzyżowo-żebrowe 
z kościoła paraf. 

VI etap prac – przy czwartej 
parze przęseł, dwóch ścianach 
tarczowych, łuku tęczy po stronie 
południowej. Rekonstrukcja 
piątej pary przęseł wraz 
z czterema ścianami tarczowymi. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku

50 000
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5. Buk 
gm. Dobra
Kościół fil. pw. św. 
Antoniego

I etap – wykonanie izolacji 
fundamentów i drenażu 
opaskowego – elewacja 
południowa kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Urszuli 
Ledóchowskiej 
w Buku 

14 000

6. Chojna, gm. loco
Kościół pw. NMP

Prace zabezpieczające dach 
kościoła – wymiana części 
pokrycia dachowego.

Fundacja Kościół 
Mariacki Stiftung 
Marienkirche 
(Konigsberg/Neumark)

20 000

7. Darłowo, gm. loco 

Tablica z wizerunkiem 
żaglowca, na budynku 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie.

Wspólnota Mieszk. 
Nieruchomości ul. 
Powstańców Warsz. 51 
– Rynkowej 2

5 000

8. Dobropole 
gm. Trzcińsko Zdrój 
Kościół fil. pw. MB 
Różańcowej

Remont dachu i drewnianych 
elementów konstrukcji dachowej 
oraz wykonanie projektu 
budowlanego remontu.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Św. Stanisława B.M. 
w Góralicach 

37 000

9. Dolice, gm. Dobrzany 
Kościół, ob. cerkiew 
prawosławna pw. Św. 
Mikołaja

Renowacja zewnętrzna 
elewacji, kontynuacja prac 
konserwatorskich – IV etap prac 
ostatni. 

Parafia Prawosławna 
pw. Świętego Mikołaja 
w Dolicach

30 000

10. Drawno, gm. loco

Ruiny zamku Wedel

Zabezpieczenie reliktów zamku – 
I etap prac, relikt wschodni.

Gmina Drawno 20 000

11. Jarszewo  
gm. Kamień Pom. 

Ołtarz z kościoła paraf. 

I etap – badania konserwatorskie 
i laboratoryjne, prace przy 
elementach snycerskich 
i stolarskich

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Narodzenia NMP 
w Jarszewie

10 000

12. Kamień Pomorski, 
gm.loco 

Ołtarz z Katedry pw. 
Św. Jana Chrzciciela 
 (przen. z kościoła pw. św. 
Mikołaja, Kamień Pom.)

II etap prac – przy elementach 
konstrukcyjnych i snycerskich 
ołtarza oraz przy obrazach 
w predelli i zwieńczeniu.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Św. Ottona  
w Kamieniu Pomorskim

10 000

13. Karsko 
gm. Nowogródek Pom.

Kościół fil. pw. 
Św. Antoniego

Prace konserwatorskie 2 par 
drzwi w kruchcie południowej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. MB Królowej Polski 
w Nowogródku 
Pomorskim

3 000

14. Koszalin 
(d. os. Jamno), gm. loco

Chrzcielnica z kościoła fil. 
pw. MB Różańcowej

Wykonanie prac 
konserwatorskich wraz 
z dokumentacją oraz badaniami.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Bł. Matki Teresy 
z Kalkuty w Koszalinie

5 000
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15. Koszalin, gm. loco

Linia kolei wąskotorowej 
nr 1056 na odcinku 
Koszalin Wąsk.-Bobolice 

Naprawia torowiska, wymiana 
300 podkładów wraz 
z uzupełnieniem podsypki 
i elementów mocowania na 
odcinku Koszalin-Rosnowo. 

Towarzystwo 
Koszalińskiej Kolei 
Wąskotorowej

10 000

16. Korytowo 
gm. Choszczno
Kościół paraf. pw. 
Św. Stanisława Kostki

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie elewacji 
południowej nawy głównej. 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Św. Stanisława 
Kostki w Korytowie

20 000

17. Krąg 
gm. Polanów 

Kościół fil. pw. 
Zwiastowania NMP

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie stolarki okiennej 
(3 okna) elewacji wschodniej 
korpusu nawowego.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Ostrowcu

10 000

18. Krępcewo  
gm. Dolice 

Drewniany stropw. 
kościele fil. pw. 
MB Częstochowskiej

IV etap prac przy deskach, 
belkach i listwach profilowanych 
na 50% powierzchni całkowitej 
stropu.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. MB Różańcowej 
w Rzeplinie

15 000

19. Krosino 
gm. Grzmiąca
Ambona z kościoła paraf. 

II etap prac: pełna konserwacja 
i restauracja 6 rzeźb i 4 
ornamentów z parapetu ambony.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła w Krosinie

15 000

20. Lubiechowo gm. Karlino

Pałac 

Odbudowa i rekonstrukcja ściany 
zewnętrznej południowej – 
gzymsy, detale arch., odtworzenie 
elewacji belwederu.

Firma Usługowa 
„Oliwia” Janusz Mazur 
Kołobrzeg

15 000

21. Lubno 
gm. Wałcz 
Kościół paraf. 
pw. Chrystusa Króla

Remont konserwatorski 
stropodachu budynku kościoła.

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Chrystusa Króla 
w Lubnie 

15 000

22. Moryń, gm. loco 

Budynek mieszkalny 
ul. Wąska 9

Odtworzenie stolarki okiennej – 
3 sztuki.

Osoba prywatna 4 997

23. Moryń, gm. loco
Epitafium z kościoła 
paraf. pw. Ducha Świętego

I etap konserwacji zachowawczej 
z opracowaniem wstępnej 
dokumentacji konserwatorskiej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Ducha Świętego 
w Moryniu

15 000

24. Niepołcko 
gm. Barlinek

Dwór ryglowy 

IV etap remontu i ustabilizowania 
konstrukcji dworu wschodniej 
części w tym: remont ścian 
i schodów wewnętrznych, 
odtworzenie podłóg, stolarki 
okiennej i drzwi zewn.

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ochrony 
Dziedzictwa „Młyn 
Papiernia” 
Szczecin 

15 000
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25. Osieki 
gm. Sianów 

Ołtarz z kościoła paraf. 

I etap prac: impregnacja 
i oczyszczanie zwieńczenia 
i belkowania górnego.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Antoniego 
Padewskiego 
w Osiekach

15 000

26. Pęzino 
gm. Stargard 

Płyta nagrobna A.E. v. 
Putkammer i Anny Luisy 
z d. v. Goltz z kościoła 
paraf.

II etap prac, ostatni – 
uzupełnienie ubytków kamienia, 
polerowanie uzupełnień, 
zabezpieczenie pw.erzchni 
kamienia.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 
NMP 
w Pęzinie

10 000

27. Runowo 
gm. Węgorzyno 

Ołtarz z kościoła paraf. 

Prace – usunięcie przemalowań 
z powierzchni stolarsko-
snycerskich w licu ołtarza.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Tomasza 
Apostoła 
w Runowie

12 000

28. Siemczyno 
gm. Czaplinek 

Pałac

II etap prac – remont dachu 
korpusu głównego, ryzalit od 
strony skrzydła południowego.

Henrykowskie 
Stowarzyszenie 
w Siemczynie 

20 000

29. Stanomino  
gm. Białogard 

Ambona z kościoła 
paraf. (przen. z kościoła 
w Tychówku)

III etap prac – korpus ambony 
z podporą, zaplecek, parapet 
schodów.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. 
w Stanominie

20 000

30. Sucha Koszalińska 
gm. Sianów 

Ołtarz z kościoła fil. pw. 
Podwyższenia Krzyża Św.

III etap prac: predella, 
kondygnacja pola głównego, 
zwieńczenie, obraz Ostatnia 
Wieczerza, Chrystus 
Zmartwychwstały, oraz 
wykonanie badań.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Antoniego 
Padewskiego 
w Osiekach

5 405

31. Suliszewo  
gm. Drawsko Pom.

Kościół paraf. pw. 
Chrystusa Króla

IV etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich: remont ścian 
obwodowych z z konserwacją 
i restauracją stolarki okiennej, 
oraz wymianą drzwiowej.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Suliszewie

10 000

32. Szczecin, gm. loco 
Kamienica 
ul. Piłsudskiego 7

Wymiana stolarki okiennej 5 szt. 
okien i 1 szt. drzwi balkonowych 
w fasadzie.

Osoba prywatna 13 000

33. Trzebiatów, gm. loco
Kaplica pw. Świętego 
Ducha, ob. cerkiew 
prawosławna

I etap – remont więźby dachowej. Parafia Prawosławna 
pw. Świętego Ducha 
w Trzebiatowie

10 00
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34. Trzebiatów, gm. loco
Pałac

Odtworzenie 14 sztuk 
historycznej stolarki okiennej 
w elewacji zachodniej skrzydła 
głównego (wschodniego). 

Trzebiatowski Ośrodek 
Kultury 

8 000

35. Tychowo, gm. loco

Ołtarz szafkowy – tryptyk 
z kościoła paraf. 

I etap prac: konserwacja rzeźb 
ze złoceniami, konserwacja 
pw.erzchni drewnianych rzeźb 
i elementów architektonicznych 
złoconych i polichromowanych.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. M.B. Wspomożenia 
Wiernych w Tychowie

15 625

36. Żukowo  
gm. Sławno
Prospekt organowy z  
kościoła paraf. pw. 
Przemienienia Pańskiego

I etap konserwacji i restauracji 
barokowego prospektu 
organowego.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego w Żukowie

20 000

37. Żytelkowo  
gm. Białogard

 Ołtarz z kościoła fil. pw. 
Nawiedzenia NMP

III etap prac – elementy 
zwieńczenia ołtarza, rzeźby 
i elementy architektoniczne 
drewniane: gzyms i nastawa. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Kantego 
w Dobrówku

7 000

          Razem 530 028

DOTACJE ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA ZABYTKÓW UDZIELONE W 2017 ROKU
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Lp. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji  
(zł)

1. Barlinek, gm. loco 

Kościół, ob. cerkiew 
prawosławna pw. 
Zaśnięcia Najświętszej 
Bogarodzicy

Prace zabezpieczające 
budynek kościoła przed dalszą 
degradacją – remont dachu. 

Parafia Prawosławna  
pw. Zaśnięcia 
Przenajświętszej 
Bogarodzicy 
w Barlinku

20 000

2. Biała 
gm. Dobrzany 

Chrzcielnica z kościoła 
fil. pw. MB Bolesnej

II etap prac konserwatorskich: 
prace przy trzech obrazach 
z czaszy chrzcielnicy 
i elementach stolarskich 
i snycerskich.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Anny w Długiem

10 000

3. Brzesko
 gm. Pyrzyce

Kościół paraf. pw. 
Narodzenia NMP

Tymczasowe zabezpieczenie 
połaci dachu korpusu kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku 

20 000
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4. Brzesko
gm. Pyrzyce

Drewniane sklepienie w 
kościele paraf. 

VII etap prac restauratorskich 
– piąta para przęseł; 
rekonstrukcje snycerskie, 
gruntów i warstwy malarskiej 
(prace in situ). 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku 

45 000

5. Chojna gm. loco 

Kościół pw. NMP

Prace zabezpieczające 
dach – wymiana części 
pokrycia dachowego, strona 
południowa.

Fundacja Kościół 
Mariacki Stiftung 
Marienkirche 
(Konigsberg/Neumark)

16 119

6. Chwarstno 
gm. Węgorzyno 

Kościół fil. pw. 
Wniebowzięcia NMP

Prace remontowe kościoła 
etap III prac – remont wieży 
(etap I). 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Tomasza 
Apostoła w Runowie

20 000

7. Czachów  
gm. Cedynia 

Kościół paraf. pw. 
MB Częstochowskiej

Prace ratunkowe przy 
zagrożonej drewnianej 
wieży wbudowanej w korpus 
kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w Czachowie

20 000

8. Dolice gm. Dobrzany

Kościół, ob. cerkiew  
pw. św. Mikołaja

II etap prac konserwatorsko-
budowlanych wnętrza – 
konserwacja belek stropw.ch 
(odtworzenie ornamentyki). 

Parafia Prawosławna 
pw. Świętego Mikołaja 
w Dolicach

12 000

9. Dołgie 
gm. Ostrowice 

Kościół fil. pw. 
Św. Jana Chrzciciela

Remont posadowienia 
(fundamentów).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława B. i M. 
w Zarańsku 

10 000

10. Gardno 
gm. Węgorzyno 

Kościół fil. pw. Św. 
Mateusza Apostoła

Remont wieży kościoła, I etap 
– dach.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 
w Węgorzynie

18 000

11. Gudowo  
gm. Drawsko Pom. 

Ambona z kościoła fil.  
pw. Św. Barbary

I etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla
 w Suliszewie

12 000

12. Jarszewo  
gm. Kamień Pom. 

Kościół paraf. pw. 
Narodzenia NMP

Prace ratunkowe korpusu 
kościoła – I etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Jarszewie 

18 000
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13. Jarszewo  
gm. Kamień Pom. 

Ołtarz z kościoła paraf. 

II etap prac konserwatorskich: 
predella, nastawa ołtarza – 
główna kondygnacja, górna 
kondygnacja, obrazy.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 
w Jarszewie

12 000

14. Kamień Pomorski
gm. loco 

Ołtarz z Katedry pw. 
Św. Jana Chrzciciela

III etap prac konserwatorskich 
– ostatni: elementy 
konstrukcyjne i dekoracji 
snycerskiej; obraz 
w zwieńczeniu ołtarza. 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Ottona 
w Kamieniu Pomorskim

10 000

15. Komorowo 
gm. Polanów 

Kościół fil. pw. 
Niepokalanego Serca 
NMP 

III etap prac remontowych: 
konserwacja elewacji zakrystii 
i elewacji wschodniej nawy; 
prace konserwatorskie 
i budowlane przy konstrukcji 
stropu nawy i zakrystii.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny 
w Bukowie

15 000

16. Koszalin, gm. loco
 
 Linia kolei wąskotorowej 
nr 1056 na odcinku 
Koszalin Wąsk-Bobolice 

Budynek drezynowni 
i magazynu na stacji kolei 
wąskotorowej Koszalin 
-Wąsk – naprawa poszycia 
drewnianego konstrukcji 
dachu.

Towarzystwo 
Koszalińskiej Kolei 
Wąskotorowej 

3 000

17. Krąg  
gm. Polanów 

Kościół fil. pw. 
Zwiastowania NMP 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie stolarki 
okiennej kaplicy grobowej 
kościoła – elewacja wschodnia.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ostrowcu

10 000

18. Krępcewo  
gm. Dolice 

Ołtarz boczny 
z kościoła fil. pw. MB 
Częstochowskiej, d. 
epitafium C. von Wedel

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie – I etap 
(elementy drewniane 
polichromowane, złocone, 
obrazy na podłożu 
drewnianym).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. MB Różańcowej 
w Rzeplinie

10 000

19. Krosino 
gm. Grzmiąca

Ambona z kościoła paraf. 

III etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich – pełna 
konserwacja podstawy 
ambony wraz ze snycerką.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Krosinie

10 000

20. Krupy  
gm. Darłowo

Chałupa nr 26

Doraźne zabezpieczenie 
budynku, więźby i pokrycia 
dachowego.

Osoba prywatna 38 000
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21. Lubiechowo
 gm. Karlino

Pałac

Odbudowa i rekonstrukcja 
ściany zewnętrznej 
wsch. (gzymsy, detale 
architektoniczne).

Firma Usługowa „Oliwia” 
Janusz Mazur 
Kołobrzeg

10 000

22. Marianowo, gm. loco 

Ambona z kościoła paraf. 

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie – I etap prac: 
konserwacja zachowawcza.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Marianowie

10 000

23. Osieki 
gm. Sianów 

Kościół paraf. pw. św. 
Antoniego Padewskiego

Prace remontowe: 
konserwacja ściany północnej 
nawy, ściany zachodniej (pod 
chórem).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Osiekach

15 000

24. Parsowo  
gm. Biesiekierz
Kościół fil. pw. 
św. Piotra i Pawła Ap.

II etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich polichromii 
ściennej i sklepiennej I przęsło 
nawy – ściana północna 
i północna.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej 
w Mierzynie

8 000

25. Pęzino 
gm. Stargard

Ołtarz główny z kościoła 
paraf.

Ratownicze prace 
konserwatorskie 
i restauratorskie oraz 
rekonstrukcja ołtarza 
głównego – II etap.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 
w Pęzinie

12 000

26. Podańsko 
gm. Goleniów 

Kościół fil. pw. 
Św. Stanisława Kostki

Prace budowlane 
i konserwatorskie korpusu 
kościoła – II etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Nieustającej 
Pomocy w Goleniowie

18 000

27. Pyrzyce, gm. loco 

Mury obronne

Zabezpieczenie murów między 
Basztami Sowią i Lodową 
– kontynuacja: renowacja 
murów od strony zewn., 
fundamenty.

Gmina Pyrzyce 20 000

28. Runowo
 gm. Węgorzyno

Ołtarz z kościoła paraf.  
pw. św. Tomasza Ap.

II etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich – 
pw.erzchnia rzeźbiona 
złocona, pw.erzchnia płaska 
polichromowana, obraz olejny 
na płótnie Ukrzyżowanie”.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Tomasza 
Apostoła w Runowie

12 000
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29. Rydzewo
gm. Drawsko Pom.

Kościół fil. pw. Trójcy 
Świętej

Remont posadowienia 
(fundamentów).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława B. i M. 
w Zarańsku

10 000

30. Sadlno 
gm. Trzebiatów 

Kościół filialny pw. 
MB Częstochowskiej

Remont wieży kościoła – II 
etap prac, ściana wschodnia na 
poziomie IV–V.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
w Konarzewie

10 000

31. Sławno, gm. loco 

Kościół paraf. pw. 
Wniebowzięcia NMP 

Remont konserwatorski 
dachu – wymiana pokrycia 
dachowego kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 
w Sławnie

25 000

32. Suchowo 
gm. Kalisz Pom. 

Chrzcielnica 
z kościoła fil. pw. 
Zmartwychwstania 
Pańskiego 

I etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich (elementy 
stolarskie, snycerskie).

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. M.B. Królowej Polski 
w Kaliszu Pomorskim

10 000

33. Świdwin, gm. loco
 
Kościół paraf. pw.MB 
Nieustającej Pomocy

Remont i konserwacja elewacji 
kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. MB Nieustającej 
Pomocy w Świdwinie

10 000

34. Tanowo 
gm. Police
Budynek mieszkalny 
ul. Szczecińska 67

Remont dachu. Osoba prywatna 5 000

35. Trzebiatów, gm. loco

Pałac

Odtworzeniu 12 sztuk stolarki 
okiennej – elewacja wschodnia 
i zachodnia skrzydła wsch.

Trzebiatowski Ośrodek 
Kultury 

10 000

36. Wąwelnica  
gm. Dobra 

Ambona z kościoła fil.  
pw. MB Częstochowskiej

I etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata 
w Dołujach

5 000
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Lp. Obiekt-adres Zakres prac Wnioskodawca Kwota dotacji  
(zł)

37. Żukowo  
gm. Sławno 

Prospekt organowy 
z kościoła paraf. 

II etap prac konserwatorskich 
i restauratorskich – 2 uszaków 
i dwóch rzeźb aniołów.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego w Żukowie

10 000

38. Dolice 
gm. Dobrzany

Kościół, ob. cerkiew pw. 
Św. Mikołaja

Prace remontowe: wykonanie 
tynków wewnętrznych, 
prace konserwatorskie przy 
polichromii, remont posadzki.

Parafia Prawosławna 
pw. Świętego Mikołaja 
w Dolicach

12 000
REFUNDACJA

39. Gudowo  
gm. Drawsko Pom. 

Ołtarz główny z kościoła 
fil. pw. Św. Barbary

Konserwacja i restauracja 
barokowego ołtarza głównego 
– II etap prac.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 
w Suliszewie

4 500
REFUNDACJA

40. Łabędzie  
gm. Drawsko Pom. 

Kościół fil. pw. Św. 
Michała Archanioła

Naprawa konstrukcji 
i konserwacja ścian wieży 
kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Brzeżnie

7 000
REFUNDACJA

41. Rarwino 
gm. Kamień Pom. 

Dwór (ob. bud. mieszk.)

Remont dachu wraz 
z wymianą pokrycia 
dachowego, naprawą więźby 
dachowej oraz wymurowanie 
kominów.

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rarwino 3

12 000
REFUNDACJA

42. Szwecja 
gm. Wałcz 

Kościół paraf. pw. 
Św. Jakuba Apostoła

Prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy 
polichromii na sklepieniu 
w prezbiterium.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Jakuba Apostoła 
w Szwecji

5 000
REFUNDACJA

43. Świeszewo  
gm. Gryfice
Kościół parafialny  
pw. MB Częstochowskiej

Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 
zewnętrznych.

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w Świeszewie

5 000
REFUNDACJA

 Razem 574 619

Opracowanie: Aleksandra Hamberg-Federowicz
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Ryc. 1. Białogard, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP – sklepienie nad prezbiterium 
po pracach konserwatorskich wykonanych w latach 2014–2017 (roboty naprawcze 

konstrukcji sklepienia gwiaździstego oraz konserwacja polichromii na sklepieniach).  
Fot. ze zb.WUOZ Szczecin
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Ryc. 2. Warszyn (gm. Dolice) – zwieńczenie wieży kościoła filialnego 
pw. św. Antoniego Padewskiego po remoncie, stan z 2014 r.  

Fot. ze zb.WUOZ Szczecin
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Ryc. 3. Sławęcin (gm. Choszczno) – wieża kościoła filialnego pw. MB Ostrobramskiej 
w trakcie remontu, stan z 2014 r. Fot. ze zb.WUOZ Szczecin
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Ryc. 4. Podańsko (gm. Goleniów) – kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki – remont 
konstrukcji korpusu kościoła, etap wstępny, stan z 2016 r. Fot. ze zb.WUOZ Szczecin.

Ryc. 5. Karniszewice (gm. Sianów) – kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa,  stan z 2014 r. po zakończonych kompleksowych pracach konserwatorskich, 

restauratorskich i budowlanych o charakterze ratunkowym. Fot. ze zb.WUOZ Szczecin
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Ryc. 6. Koszalin, kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – gotycki krucyfiks 
z belki tęczowej, stan po konserwacji. Fot. ze zb. WUOZ Szczecin
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Ryc. 7. Siemczyno (gm. Czaplinek) – XVIII-wieczny pałac w trakcie remontu pokrycia 
dachu, stan z 2016 r. Fot. W. Witek

Ryc. 8. Krupy (gm. Darłowo) – po doraźnym zabezpieczeniu więźby i pokrycia dachu,  
stan z 2017 r. Fot. W. Witek
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Ryc. 9. Tanowo (gm. Police), ul.Szczecińska 67 – chałupa ryglowa  po remoncie dachu 
w 2017 r. Fot. ze zb.WUOZ Szczecin

Ryc. 10. Słodkówko (gm. Suchań) – kościół filialny pw. Matki Boskiej Szkaplerzowej, 
storczykowa więźba. Fot. z opinii o stanie technicznym więźby i stropu oprac. przez  

Dominika Mączyńskiego i Bolesława Kobielskiego na zlecenie ZWKZ w 2016 r.
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Zestawienie publikacji konserwatorskich 
i pokrewnych (wybór)

WYDAWNICTWA INSTYTUCJI KONSERWATORSKICH

ZACHODNIOPOMORSKIE WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE. 
R. VI/2012-2013. Red. K. Kalita-Skwirzyńska. Szczecin 2014, ss. 227. Wydawca: 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. 
Studia i badania: Beata Makowska, Modernistyczne osiedla mieszkaniowe 

w Berlinie i w Szczecinie. Wartość zasobu – formy ochrony; Elwira Wolender, 
Problemy ochrony architektury modernistycznej 1 połowy XX wieku na przykładzie 
zespołu zabudowy przy ul. Sieradzkiej w Szczecinie – Podjuchach; Bogdana 
Kozińska, Szczecińska kuźnia kadr rzemiosła – Zespół Szkół Rzemieślniczych 
przy placu Kilińskiego; Anna Musiał-Gąsiorowska, Kościół pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gryficach; Aleksandra Hamberg-Federowicz, Nowatorstwo 
i  specyfika rozwiązań elewacji, w  tym stosowania wypraw tynkarskich 
w architekturze modernistycznej; Janina Kochanowska, Zabytki niedostrzegane. 
Rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne epoki modernizmu w służbie sacrum na 
prowincji  Pomorza Zachodniego (wybrane zagadnienia); Barbara Ochendowska-
Grzelak, Główne problemy ochrony zabytków na Pomorzu Zachodnim w okresie 
międzywojnia. 

Prace konserwatorskie – projektowanie i wykonawstwo: Maciej Płotkowiak, 
Remont konstrukcji i próba trwałego zabezpieczenia spichlerza w Jankowie poprzez 
przystosowanie do nowego sposobu użytkowania; Tatiana Balcerzak, Maciej 
Gibczyński, Sławomir Słowiński, Nieznane renesansowe skrzydło zamku w Wolinie; 
Maciej Słomiński, Konserwacja zabytkowego stropu kościoła w Przywodziu; 
Małgorzata Haas-Nogal, Różanka modernistyczna.

Sprawozdania z  badań: Marek Dworaczyk, Wstępne wyniki badań 
archeologicznych przeprowadzonych w latach 2011–2012 na dziedzińcu głównym 
Zamku Książąt Pomorskich  w Szczecinie.

Publikacje i omówienia: Mirosław Opęchowski, Omówienie publikacji 
konserwatorskich i pokrewnych.

Sprawozdania:  Ewa Stanecka, Sprawozdanie z  działalności 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za lata 2012–
2013; Elwira Wolender, Sprawozdanie z działalności Biura Miejskiego Konserwatora  
Zabytków w Szczecinie w 2012 r.; Małgorzata Gwiazdowska, Sprawozdanie 
z działalności Biura Miejskiego Konserwatora  Zabytków w Szczecinie w 2013 r.;  
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Paweł Połom, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora  Zabytków 
w Szczecinku za 2012 r.; Beata Makowska, Sprawozdanie z działalności. Narodowy 
Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie – lata 2012–2013; Cezary 
Nowakowski, Sprawozdanie z  działalności Biura Dokumentacji Zabytków 
w Szczecinie za lata 2012–2013.

KOŚCIOŁY RYGLOWE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ – 
PROBLEMY KONSERWATORSKIE. „Codzienność sakralnego dziedzictwa”. 
Szczecin 2014, ss. 179. Wydawca: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. 

W tomie: Cezary Nowakowski, Społeczne uwarunkowania funkcjonowania 
kościołów na Pomorzu zachodnim po 1945 roku; Waldemar Witek, Kościoły ryglowe 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – charakterystyka zespołu; Aleksandra Hamberg-
Federowicz, Zarządzanie zabytkowym kościołem – wprowadzenie; Beata Makowska, 
Dokumentacje, ekspertyzy, projekty – standardy, definicje; Aleksandra Hamberg-
Federowicz, Opieka nad zabytkowym kościołem ryglowym – uwarunkowania, 
zagrożenia, przeciwdziałanie zniszczeniom; Maria Witek, Człowiek i świątynia. 
Problemy opiekunów zabytku. 

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW SZCZECINA PO 1945 roku. 
Autorka: Małgorzata Gwiazdowska. Szczecin 2016, ss. 392. Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z NURTEM RZEKI. Szczecin 2014, ss.143.
Wydawca: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. 
M.in.: Koło młyna, koło życia (Cezary Nowakowski); Realizacja programu 

„Wiej wietrze, płyń wodo”. Europejskie dziedzictwo kulturowe. Młyny, wiatraki, 
budowle hydrotechniczne województwa zachodniopomorskiego i departamentu 
Sarthe. Ochrona zabytkowych budowli nadwodnych (Ewa Kulesza-Szerniewicz, 
Alicja Trojanowska-Duluc); Młyny wodne na Pomorzu Zachodnim (Waldemar 
Witek, Maria Witek). 

MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWYCH

TRZEBIATÓW-SPOTKANIA POMORSKIE – 2013. Trzebiatów 2014, ss. 295;
TRZEBIATÓW-SPOTKANIA POMORSKIE – 2014. Trzebiatów 2015, ss. 287;
TRZEBIATÓW-SPOTKANIA POMORSKIE – 2015. Trzebiatów 2016, ss. 318;
TRZEBIATÓW-SPOTKANIA POMORSKIE – 2016. Trzebiatów 2017, ss. 283.
Red. J. Kochanowska. Wydawca: Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
Materiały z seminariów naukowych pn. „Trzebiatów-Spotkania Pomorskie”, 

organizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. 
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2013
ARCHEOLOGIA: Marek Dworaczyk – Przyczynek do badań nad 

ukształtowaniem linii brzegowej Rzeki Dziwnej. Wstępne studium archeologiczne; 
Sławomir Słowiński, Najnowsze znalezisko na Podzamczu w Szczecinie – nóż 
z rękojeścią w kształcie postaci kobiecej. W dziale HISTORIA m.in.: Andrzej 
Piotrowski, Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne średniowiecznego 
Trzebiatowa; Andrzej Puławski, Henryk von Borcke – uczestnik wojen o sukcesję 
szczecińską; Dariusz Bienek, Z  dziejów wsi Lewice do 1945 roku. W  dziale 
KULTURA I SZTUKA m.in.: Wojciech Jarząb, Nowe przygody słonicy Hansken; 
Zbigniew Sobisz, Parki wiejskie gminy Gryfice; Maciej Gibczyński, Grzegorz Kurka, 
Anna Uciechowska-Gawron, Przywrócić pamięć. Jeszcze o kościele Świętej Marii 
i przyległym cmentarzu w Gostyniu, gmina Świerzno. SYLWETKI POMORSKIE 
m.in.: Dominika Florczak, Sydonia von Borck – pomorska muza; Janina Kochanowska, 
Księżna Maria z Czartoryskich Wirtemberska – Pani na Trzebiatowie; Urszula 
Borkowska, Cesarzowa Maria Fiodorowna – z książąt wirtemberskich – wśród 
polskich artystów i polityków.

2014
ARCHEOLOGIA: Andrzej Piotrowski, Marek Dworaczyk, Próba lokalizacji 

ujścia Regi w średniowieczu w świetle badań geologicznych i archeologicznych oraz 
przekazów pisanych; Marek Dworaczyk, Badania archeologiczne na terenie Starego  
Miasta w Choszcznie. 

W  dziale KULTURA I  SZTUKA m.in.: Wojciech Jarząb, „Wdzięczność 
umarłych”. Średniowieczny motyw alegoryczny w kołobrzeskim epitafium obrazowym 
Zyberta Grantzina znanym jako „Rycerz na cmentarzu”; Krystyna Rypniewska, 
Witraże koszalińskiej katedry; Maria Witek, Waldemar Witek, Kapliczki i krzyże 
przydrożne na Pomorzu Zachodnim – przyczynek do badań; Zbigniew Sobisz, Flora 
naczyniowa cmentarzy gminy Gryfice. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA: 
Ewa Stanecka, Płoty. Stary Zamek i Nowy Zamek; Ewa Kulesza-Szerniewicz, Barbara 
Sożyńska-Maciejko, Ochrona modernistycznej architektury okresu międzywojennego 
na terenie województwa zachodniopomorskiego. SYLWETKI POMORSKIE m.in.: 
Urszula Borkowska, Elżbieta Wilhelmina Luiza z książąt Wirtemberskich, arcyksiężna 
Austrii (1767-1790).

2015 
ARCHEOLOGIA: Marek Dworaczyk, Średniowieczne Resko w świetle badań 

archeologicznych i źródeł pisanych; Andrzej Janowski, Grzegorz Kiarszys, Laser w służbie 
archeologii. Instruktywny przykład dorzecza Regi. W dziale HISTORIA m.in.: Roman 
A. Kargul, Lokacja miasta Gryfice na prawie lubeckim w 1262 roku – rozważania nad 
datą dzienną wystawienia dokumentu; Wojciech Jarząb, Polska królowa w dawnym 
Griffenbergu. W dziale KULTURA I SZTUKA m.in.: Andrzej Puławski, Gotyckie 
uzbrojenie ochronne na epitafium Zyberta (Siwerta) Grantzina z 1492 roku z kościoła 
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NMP w Kołobrzegu; Ewa Gwiazdowska, Książęce miasta nad Regą i Parsętą upamiętnione 
na bordiurze Mapy Lubinusa; Zbigniew Sobisz, Flora naczyniowa nekropolii miejskich 
powiatu gryfickiego. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Maria Witek, 
Waldemar Witek, Problematyka użytkowania i konserwacji świątyń ryglowych (na 
przykładzie projektu „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”); Ewa 
Kulesza-Szerniewicz,  Ochrona krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na 
przykładzie gmin powiatu gryfickiego; Małgorzata Zyzik, Malowidła w Wieży Więziennej 
szczecińskiego zamku – najnowsze odkrycia. SYLWETKI POMORSKIE m.in.: Urszula 
Borkowska, Król Wirtembergii – Fryderyk I.

2016
ARCHEOLOGIA I  GEOLOGIA m.in.: Andrzej Janowski, Początki 

Płotów w świetle nowych badań archeologicznych; Marek Dworaczyk, Badania 
archeologiczne na terenie kwartału śródmiejskiego w  Białogardzie; Andrzej 
Piotrowski, Warunki geologiczne salin kołobrzeskich. W dziale HISTORIA m.in.: 
Anna Bartczak, Historyczne cmentarze gminy Trzebiatów; Jan Nowicki, Kamp-
Rogowo. Zachowane elementy historycznej zabudowy militarnej. W dziale KULTURA 
I SZTUKA m.in.: Ewa Gwiazdowska, David Gilly i budownictwo na Pomorzu; 
Maria Witek, Waldemar Witek, Kościoły ryglowe powiatu gryfickiego; Zbigniew 
Sobisz, Maria Witek, Waldemar Witek, Flora naczyniowa kapliczek i krzyży powiatu 
gryfickiego. SYLWETKI POMORSKIE: Urszula Borkowska, Książę Eugeniusz 
Wirtemberski – dziedzic ordynacji w Pokoju (Carlsruhe) na Górnym Śląsku; Renata 
i Tadeusz Korek, „Chciałbym, aby kolor uśmiechał się i czasami śpiewał” – o berlińskim 
malarzu Hansie Laabsie urodzonym w Trzebiatowie.

WYDAWNICTWA MUZEALNE

ARCHEOLOGIA STARGARDU. T. II, vol. 1 i 2. Badania na obszarze dawnego 
kościoła augustiańskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Majewskiego. 
Stargard 2016, ss. 416 i 470. Wydawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Stargardzie.

M.in.: I. Źródła archeologiczne (Mateusz Szeremeta); II. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne: Osada podgrodowa, Architektura kościoła osady 
podgrodowej (Marcin Majewski); III. Kościół i  klasztor, Osadnictwo 
późnośredniowieczne (M. Majewski), Historia konwentu (Rafał Simiński), Reformacja 
a  klasztor (R. Simiński), Architektura kościoła augustiańskiego (M. Majewski), 
Detal architektoniczny (Katarzyna Krawczyk, Ewa Skowrońska), Wyniki badań 
mineralogiczno-petrograficznych zapraw budowlanych i powłok malarskich (Piotr 
Gunia); IV. Kościół cmentarzem: Katalog grobów (Marcin Burdziej), Wyniki analizy 
antropologicznej (M. Burdziej), Kwatery i krypty grobowe (M. Majewski), Fragmenty 
płyt nagrobnych (M. Majewski), Wyniki badań petroarcheologicznych fragmentów 
płyt nagrobnych (Marcin Szydłowski); V. Zespół poklasztorny w strukturze miasta 
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nowożytnego: Okres odbudowy kościoła po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej 
(R. Simiński), Gmina luterańska i reformowana (R. Simiński), Rozbiórka kościoła 
w latach 1819/1820 (R. Simiński, M. Majewski); VI. Ceramika; VII. Wyroby ze szkła; 
VIII. Przedmioty z innych surowców; IX. Elementy odzieży, nakryć głowy i galanterii 
grobowej; X. Badania szczątków roślinnych i zwierzęcych.

ARCHEOLOGIA STARGARDU. T. III. Badania na Rynku Staromiejskim. 
Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Majewskiego i Karoliny Stań. Stargard 2017, 
ss. 346. Wydawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

M.in.: Stratygrafia (M. Szeremeta); Ceramika; Przedmioty z  innych 
surowców; Badania szczątków roślinnych i zwierzęcych; Rynek Staromiejski 
w świetle źródeł archeologicznych i historycznych (Marcin Majewski, Monika 
Ogiewa-Sejnota). 

ARCHEOLOGIA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE. 
Autor: Eugeniusz Cnotliwy. Szczecin 2014, ss. 545. Wydawca: Muzeum 

Narodowe w Szczecinie.
Omówienie badań archeologicznych na Zamku w Szczecinie w latach od 1947 

do 1979 roku. 

SERIA: POMORSKIE ZBIORY ARCHEOLOGICZNE MUZEUM 
NARODOWEGO W SZCZECINIE. Pod redakcją Lecha Karwowskiego i Dariusza 
Kacprzaka.

T. I. SKARBY Z OKOLIC SUCHANIA. Pod red. Krzysztofa Kowalskiego 
i Aleksandra Bursche. Szczecin 2014, ss. 84.;

T. II. Civitas et urbs Stetinum. KARTY Z DZIEJÓW PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI 
MIASTA. Pod red. Anny B. Kowalskiej. Szczecin 2015, ss. 102.

T. III. WĘDRÓWKI ARCHEOLOGICZNE PO ZIEMI ŁOBESKIEJ. Autorzy: 
Dorota Kozłowska, Słowiński. Szczecin 2015, ss. 90. 

RENESANSOWE KAFLE ZACHODNIOPOMORSKIE. Studium z historii 
ogrzewania wnętrz mieszkalnych. Autor: Marcin Majewski. Szczecin 2015, ss. 333. 

Wydawca: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. Stargard.
Formy urządzeń grzewczych. Produkcja i  handel kaflami. Systematyka 

i analiza kafli. Analiza ikonograficzna i próba rekonstrukcji przedstawień na kaflach 
renesansowych. Renesansowe kafle zachodniopomorskie – fragment większej całości.

SKARBY SZTUKI. MUZEM NARODOWE W SZCZECINIE. Warszawa 
2014, ss. 391. Wydawcy: Wydawnictwo Arkady, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

M.in.: Dariusz Kacprzak, Historia i zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie; 
Krzysztof Kowalski, Starożytności pomorskie; Anna Bogumiła Kowalska, Pomorze we 
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wczesnym średniowieczu; Kinga Krasnodębska, Sztuka średniowieczna na Pomorzu; 
Monika Frankowska-Makała, Sztuka czasów książąt pomorskich; Bogdana Kozińska, 
Stetiniana czasów szwedzkich, niemieckich i polskich; Adrianna Jędrzejczak, Dariusz 
Kacprzak, Publikacje Muzeum Narodowego w Szczecinie (wybór). 

„STARGARDIA”. 
Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony 

przeszłości i kulturze Pomorza. 
T. VIII. Stargard 2014, ss. 304. 
W tomie VIII m.in. Artykuły, rozprawy, komunikaty: Michał Spandowski, 

Inkunabuły dawnych bibliotek w Stargardzie. W dziale: Z życia muzeum m.in.: 
Nabytki. Militaria średniowieczne z Chociwla (Andrzej Janowski). Dwa obrazy 
z motywem Stargardu autorstwa Else Prielipp (Piotr Tarnawski).   

„STARGARDIA”. 
Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony 

przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich. 
T. IX (2014). Stargard 2015, ss. 415.
T. X (2015). Stargard 2016, ss. 510.
T. XI (2016). Stargard 2017, ss. 308.
W tomie IX m.in.: Artykuły, rozprawy, komunikaty: Agnieszka Lindenhayn-

Fiedorowicz, Patronat joannicki a sakralna architektura miejska: Kościół Mariacki 
w Stargardzie;  Bartłomiej Sil, Wczesnonowożytna modernizacja południowych 
i wschodnich odcinków umocnień miejskich Stargardu w świetle zachowanych 
elementów obwarowań; Joanna A. Kościelna, Z dziejów rezydencji myśliwskiej 
księcia Jana Fryderyka w Podlesiu (Friedrichswalde). Bibliografia do historii 
regionu stargardzkiego – Edward Rymar, Gmina Dolice i część gminy Stargard 
z dawnego powiatu pyrzyckiego w niemieckojęzycznej bibliografii pyrzyckiego 
regionu do 2012 r. 

W tomie X m.in.: Artykuły, rozprawy, komunikaty: Marcin Majewski, Grzegorz 
Kiarszys, Relikty zamków w Szadzku i Krępcewie pow. Stargardzki. Zestawienie 
rezultatów lotniczego skanowania laserowego, archiwalnych źródeł kartograficznych 
i weryfikacji terenowej; Joanna A. Kościelna, Pomorzanie w Ziemi Świetej (do końca 
XVI w.). Rekonesans badawczy; Marcin Kuna, Umocnienia bastejowe na Pomorzu 
Zachodnim i we wschodniej Brandenburgii; Andrzej Puławski, Renesansowe 
i barokowe uzbrojenie ochronne na Pomorzu w świetle źródeł ikonograficznych; 
Joanna A. Kościelna, Relacja Lupolda von Wedla z podróży na Bliski Wschód 
(1578–1579). Część I: Peregrinatio Hierosolymitana Leopoldi de Wedell; Grzegorz 
Podruczny, Niezrealizowane projekty twierdzy w Stargardzie.

W tomie XI m.in.: Artykuły, rozprawy, komunikaty – Marek Ober, Kościół 
klasztorny czy staromiejska fara? Architektura kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie 
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wobec joannickiego patronatu; Andrzej Puławski, Zbroje książąt pomorskich z kaplicy 
zamkowej w Szczecinie – próba charakterystyki w oparciu o zabytki sztuki. 

PUBLIKACJE

DZIEJE OPACTWA CYSTERSÓW W KOŁBACZU. 
Autor:  Michał Franiak. Racibórz 2015, ss. 278.
Cystersi na Pomorzu Zachodnim do połowy XVI wieku. Proces fundacji 

opactwa cystersów w Kołbaczu.  Miejsce zamieszkania cystersów kołackich – zespół 
klasztorny. Rola cystersów kołbackich na Pomorzu Zachodnim. Kasata klasztoru 
cystersów w Kołbaczu. 

ENCYKLOPEDIA SZCZECINA. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia 
polskiego Szczecina. Szczecin 2015, ss. 1334. Red. Naczelny Tadeusz Białecki. 
Wydawca: Szczecińskie Towarzystwo Kultury.

Wydawnictwo to stanowi faktycznie drugie wydanie encyklopedii, która ukazała 
się w latach 1999–2010, w dwóch tomach i trzech suplementach. Obecne wydanie 
jest skrócone w stosunku do pierwowzoru, ale równocześnie ma w sobie  scalone 
wszystkie suplementy, tworząc pod tym względem jeden podstawowy zrąb haseł. 

FRYDLANDZKIE DZIEJE MIROSŁAWCA. Lata 1314–1772. 
Autor: Jarosław Leszczełowski. Mirosławiec 2015, ss. 327. 

HISTORIA I ZABYTKI GMINY KOŁBASKOWO. 
Autor: Marek Łuczak. Wyd. 2 poszerzone. Szczecin 2016, ss. 496. 

INNOWACJA I TRADYCJA. HENRYK BRUNSBERG I PÓŹNOGOTYCKA 
ARCHITEKTURA CEGLANA POMORZA I BRANDENBURGII. Biblioteka Rocznika 
Chojeńskiego, t. II. Chojna 2015, ss. 144. Wydawcy: Stowarzyszenie Historyczno-
Kulturalne „Terra Incognita w Chojnie  i Deutsches Kulturforum ostliches Europa e. V.

M.in.: Barbara Ochendowska-Grzelak, Miasta i książęta. Księstwo Pomorskie 
w XIV i XV wieku; Ernst Badstubner, Gotyk ceglany na pobrzeżu Bałtyku w XIV 
i XV wieku. Tendencje i nurty w progu wczesnego renesansu; Dirk Schumann, Mistrz 
budowlany Henryk Brunsberg – architektura ceglana końca XIV wieku pomiędzy 
tradycją a innowacją; Jarosław Jarzewicz, Kościół Mariacki w Stargardzie; Dirk 
Schumann, Katalog. 

KATALOG ZABYTKÓW POWIATU STARGARDZKIEGO. Suplement.
Autor: Marcin Majewski. Stargard 2013, ss. 226. Wydawca: Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie. Errata i uzupełnienia do Katalogu 
zabytków powiatu stargardzkiego, t. I-II, Stargard 2010.
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KLASZTOR PREMONSTRATENSÓW W BIAŁOBOKACH. Archeologia 
i historia. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Rębkowskiego i Felixa Biermanna. 
Szczecin 2015, ss. 261. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie. 

Źródła archeologiczne. Studia: Zarys dziejów klasztoru premonstratensów 
w Białobokach (Rafał Simiński); Klasztor w Białobokach w świetle archeologii (Felix 
Biermann, Marek Dworaczyk, Marian Rębkowski). 

METAFORA ŚWIATA. Filip II jako władca i kolekcjoner. Katalog wystawy. 
Szczecin 2015, vol. I ss. 181, vol. II ss. 437. Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie.

M.in.: Monika Frankowska-Makała, Książę pomorski Filip II – uczony, 
kolekcjoner, mecenas; Christoph Emmendorffer, Cud świata jako model biznesowy; 
Barbara Mundt, Kabinet pomorski; Radosław Skrycki, Pomorze w kartografii 
renesansowej; Dorota Szymczak, Czterysta lat srebrnego ołtarza darłowskiego. 

MOSTY / SPECK. Autor: Józef Kazaniecki. Szczecin 2015, ss. 36. 
Wydawca: Fundacja Akademia Europejska Kulice – Kulz. Siódmy z kolej zeszyt 

z serii: Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim.
Dotychczas ukazały się: Lisaweta von Zitzewitz, Kulice/Kulz; Radosław 

Walkiewicz, Maciejewo/ Matzdorf; Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Mirosław 
Opęchowski, Pęzino/ Pansin; Maciej Słomiński, Przelewice /Prillwitz; Anna 
Walkiewicz, Rybokarty /Ribbekardt; Wulf-Dietrich von Borcke, Starogard / 
Stargordt.

PAŁAC TRZEBIERADZ. Autorki: Maria Żuk-Piotrowska, Małgorzata Haas-
Nogal. Brak daty i miejsca wydania; ss. 31.

POD SKRZYDŁAMI GRYFA. Album wydany przy okazji wystawy o tej samej 
nazwie.  Szczecin 2014, ss. 245. Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. 

M.in.: Ralf-Gunnar Werlich, Początki pomorskiego herbu Gryfitów w ówczesnym 
kontekście politycznym i heraldycznym z okazji 800-lecia najstarszego przedstawienia 
obrazowego; Barbara Ochendowska-Grzelak, Motyw gryfa w sztuce książęcej Pomorza 
Zachodniego na tle sztuki europejskiej; Paweł Gut, Gryf elementem heraldyki 
państwowej i regionalnej Pomorza zachodniego od połowy XVII do początku 
XXI wieku; Agnieszka Gut, Gryf w herbach miast, gmin wiejskich i powiatów 
Pomorza Zachodniego od średniowiecza do współczesności. Komentarze. Katalog. 

POMPA FUNEBRIS KSIĄŻĄT Z DYNASTII GRYFITÓW.
Wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin 2017, ss. 328.
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Maria Łopuch, Funeralia pomorskich Gryfitów; Joanna A. Kościelna, Nowożytny 
ceremoniał pogrzebowy Gryfitów (1531–1654); Agnieszka Borysowska, Poezja 
kunsztowna w drukach żałobnych dedykowanych Gryfitom; Barbara Ochendowska-
Grzelak, Sarkofagi szczecińskie; Marzena Głodek, Sarkofagi wołogoskie; Marzena 
Głodek, Sarkofagi darłowskie; Anna O. Sujecka, Sarkofagi słupskie; Teksty źródłowe 
(przełożył i opracował Tomasz Grzelak). 

ROZWÓJ URBANISTYCZNY SZCZECINA OD POCZĄTKU XIX WIEKU 
DO II WOJNY ŚWIATOWEJ. Autorka: Bogdana Kozińska. Wyd. 2 poprawione 
i rozszerzone. Szczecin 2015, ss. 371. Wydawcy: Oddział Szczeciński Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

SŁOWNIK HISTORYCZNY NOWEJ MARCHII W ŚREDNIOWIECZU.  
Autor: Edward Rymar. 

T. I. Wprowadzenie. Chojna, Włodzisław Śląski 2016, ss. 121.
T. II. Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska. Chojna, 

Włodzisław Śląski 2016, ss. 232.
T. V. Ziemie drawska, świdwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” 

(ziemia ińska). Chojna, Włodzisław Śląski 2017, ss. 183.
Wydawca: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. 

SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE NOWE MIASTO Stadtmitte Neustadt. Szczecin 
2015,  ss. 768. 

SZCZECIN ŁASZTOWNIA MIĘDZYODRZE. Lastadie Oderbruch. Szczecin 
2017, ss. 544.

Autor: Marek Łuczak.
Publikacje w języku polskim i niemieckim.
 
URBANIZACJA DZIELNIC SZCZECINA 1800–1939. 
Autor: Marek Łuczak. Szczecin 2014, ss. 352.

UTRACONE ZABYTKI SAKRALNE  POWIATU POLICKIEGO. 
Autor: Marek Łuczak. Szczecin 2014, ss. 396.

UTRACONE ZABYTKI SAKRALNE  POWIATU GRYFICKIEGO, 
KAMIEŃSKIEGO, ŚWINOUJŚCIA. Autor: Marek Łuczak. Szczecin 2015, ss. 319.

UTRACONE ZABYTKI SAKRALNE  POWIATU GOLENIOWSKIEGO 
I STARGARDZKIEGO. Autor: Marek Łuczak. Szczecin 2017, ss. 255. 
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Z DZIEJÓW CHOCIWLA i OKOLIC. Materiały wydane z okazji 680.rocznicy 
nadania praw miejskich Chociwlowi. Pod redakcją Andrzeja Puławskiego. Chociwel-
Stargard 2018; ss.102. Wydawcy: Urząd Miejski w Chociwlu i Książnica Stargardzka. 

W tomie: Bartłomiej Rogalski, Cmentarzysko w Długiem, pow. Stargardzki, stan. 3 
w świetle problemów datowania i identyfikacji kulturowej materiałów kultury jastorfskiej 
na Pomorzu Zachodnim; Paweł Gut, Z dziejów Chociwla do końca XVIII wieku; 
Andrzej Puławski, Kolonizacja wiejska na obszarze gminy Chociwel w średniowieczu; 
Kinga Krasnodębska, Pasja Chociwelska – czołowe dzieło późnogotyckiego warsztatu 
zachodniopomorskiego – charakterystyka i podsumowanie badań; Kazimiera Kalita-
Skwirzyńska, Dwory i pałace gminy i miasta Chociwel; Andrzej Bierca, Pomniki gminy 
i miasta Chociwel; Andrzej Puławski, Józef Kurpiel i jego rzeźby. 

IKONOGRAFIA

DAWNE WIDOKI WSI GMINY KOBYLANKA. Autor: Jolanta Aniszewska. 
Stargard 2014, ss. 64. Wydawcy: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
i Gmina Kobylanka. 

ZIEMIA PYRZYCKA NA STARYCH POCZTÓWKACH. Autor: Wojciech 
Kuźmiński. Stargard 2012, ss. 79.

ŹRÓDŁA

PAUL FRIEDEBORN: OPIS MIASTA SZCZECINA. Opracowała i przełożyła 
Agnieszka Borysowska. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016, ss. 188.

Topograficzny i historyczny opis miasta Szczecina (1624 r.) wraz z ryciną. 

CZASOPISMA 

„RENOWACJE I ZABYTKI”. Nr 2 /54/, 2015 r.
Wydawca: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport”, Kraków.
Pierwszy „stargardzki” numer tego kwartalnika.
Tam m.in.: Arleta Majewska, Słów kilka o przeszłości…; Jan Zenkner, Staromiejski 

szlak turystyczny „Stargard-klejnot Pomorza”; Marcin Majewski, Archeologia Stargardu 
– dotyk przeszłości miasta; Marcin Kuna, Mury obronne Stargardu; Jarosław Jarzewicz, 
Kościół Mariacki w Stargardzie; Marcin Majewski, Kościół św. Jana Chrzciciela – 
świątynia w najwyższym punkcie Starego Miasta; Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Ratusz 
w Stargardzie; Marcin Majewski, Architektura stargardzkiej kamienicy mieszczańskiej 
XIV-XVIII w.; Lidia Piotrowska-Cześnik, Kamienny krzyż pokutny z 1542 r. Historia, 
badania i przebieg konserwacji; Piotr Tarnawski, Tradycje kolejowe miasta nad Iną; 
Jolanta Janiszewska, Basteja – „miejsce z historia”. Muzealna opowieść o przeszłości. 
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„RENOWACJE I ZABYTKI”. Nr 3 /59/, 2016 r.
Wydawca: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport”, Kraków.
Drugi „szczeciński” numer tego kwartalnika. Tam m.in.: Łasztownia (Jarosław 

Bondar), Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Pierwsza nagroda Ministra Kultury za 
utrwalenie wartości zabytkowej (Małgorzata Gwiazdowska), 20 lat samorządowej 
służby konserwatorskiej w Szczecinie (M. Gwiazdowska), Pionierskie lata przemysłu 
cementowego w Szczecinie (Aleksandra Hamberg-Federowicz), Odkrywanie 
szczecińskiego modernizmu (A. Hamberg-Federowicz), Relikty fortyfikacji 
szczecińskich (Izabela Kozłowska), Johann Gottfried Schadow dla Szczecina – 
rzeźba Fryderyka II Hohenzollerna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie 
(Dariusz Kacprzak), Historia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Radosław 
Walkiewicz), Rewitalizacja okiem inwestora – nowe życie starych kamienic (Anna 
Lisowska), Willa Augusta Lentza – historia i przyszłość fabrykanckiej rezydencji 
(Maciej Słomiński), Początki Szczecina w świetle badań archeologicznych (Sławomir 
Słowiński), Zabytkowe pomniki i rzeźby plenerowe Szczecina (M. Słomiński), 
Najnowsze odkrycia reliktów nowożytnych fortyfikacji Szczecina (Maciej Gibczyński, 
S. Słowiński), Szczecin dawniej i dziś (Grzegorz Solecki). 

„ROCZNIK CHOJEŃSKI. Pismo historyczno-społeczne”. T. VI Chojna 
2014, ss. 335; T. VII Chojna 2015, ss.362; T.VIII Chojna 2016, ss. 464; T.IX Chojna 
2017, ss. 362.  Wydawca: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
w Chojnie.

W tomie VI m.in.: ARTYKUŁY Bartłomiej Rogalski, Główne kierunki badań 
nad okresem wpływów rzymskich w rejonie kolana Odry; Edward Rymar, Chojeński 
dwór i zamek panujących w Nowej Marchii władców i ich urzędników; Edward 
Rymar, Kilka średniowiecznych rodów rycerskich ziemi chojeńskiej, mieszkowickiej 
i trzcińskiej (Butz, Doberkow, Ellingen, Elzholtz, Velthane, Gustebiese, Jagow); 
Marcin Kuna, Brama Świecka w Chojnie jako przykład nietypowej bramy wieżowej; 
Ewa Gwiazdowska, Panorama Chojny – malowany pomnik dziejów miasta; Henryk 
Andrzej Konkel, Pięć wieków miasteczka Golenice; MISCELLANEA Marek Schiller, 
Niezwykła aleja morwowa w Białęgach, w gminie Chojna. POLEMIKI Michał Gierke, 
Kilka uwag o chojeńskich młynach miejskich – na marginesie pracy E. Rymara; 
Edward Rymar, Uwagi polemiczne do Kilku uwag o chojeńskich młynach miejskich. 

W tomie VII m.in. : ARTYKUŁY Joanna A. Kościelna, Agnieszka Matuszewska, 
Legendy jako źródło identyfikacji obiektów megalitycznych. Przykład mikroregionu 
cedyńskiego; Marcin Kuna, Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na 
tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii; 
Edward Rymar, Dalsze rody rycerskie ziemi chojeńskiej i  mieszkowickiej 
w średniowieczu; Henryk Andrzej Konkel, Krystyna Domagała-Konkel, Zarys 
dziejów wsi Golczew; Grzegorz Podruczny, Koszary w Chojnie. Zapomniany przykład 
XVIII-wiecznej architektury wojskowej z terenu Nowej Marchii. 
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Tom VIII – Numer specjalny – dedykowany Profesorowi Edwardowi Rymarowi 
z okazji osiemdziesiątych urodzin.

W tomie m.in.: ARTYKUŁY: Stefan Kwiatkowski, Świadomość średniowiecznej 
przeszłości na Pomorzu Zachodnim; Stanisław Rosik, etris, Piritscum czy Pirissa? 
– o Pyrzycach w hagiografii św. Ottona z Bambergu (XII wiek); Marcin Kuna, 
Umocnienia obronne osady klasztornej w Kołbaczu; Michał Gierke, Z badań nad 
przestrzenią poźnośredniowiecznych miast Nowej Marchii. Wybrane problemy 
w świetle źródeł archeologicznych; Monika Ogiewa-Sejnota, Stosunki pomorsko-
brandenburskie w świetle małżeństw książąt pomorskich w XVI wieku; Marcin 
Majewski, Wizerunki książąt pomorskich na kaflach.

Bibliografia prac profesora Edwarda Rymara (zestawiły: Grażyna Kostkiewicz- 
-Górska, Danuta Zielińska).

W tomie IX m.in.: ARTYKUŁY Marta Chmiel-Chrzanowska, Struktury 
osadnicze w okresie wpływów rzymskich na Nizinie Pyrzyckiej – próba interpretacji; 
Marcin Kuna, Mury miejskie Mieszkowic; Edward Rymar, Dalsze wybrane rody 
rycerskie ziemi chojeńskiej, mieszkowickiej i trzcińskiej w średniowieczu.


