„ŚLADAMI RODOWYCH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH” KALEJDOSKOP KRAJOZNAWCZY MIEJSCOWOŚCI W GMINIE MIASTKO

Granice zasiedlenia rodowych majątków ziemskich w XV w. na ziemi miasteckiej
przedstawia rycina 1. Propozycja wycieczek skierowana jest przede wszystkim do osób
pragnących poznać ciekawostki historyczne i przyrodnicze regionu. Opisane miejscowości
szczególnie nadają się dla zmotoryzowanych (ryc.2) i rowerzystów, mogących zatrzymać się
w istniejącej bazie noclegowej i wyruszyć na turystyczne szlaki.

Ryc. 1. Rodowe majątki ziemskie w XV w.
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Ryc.2. Sieć komunikacyjna i osadnicza gminy Miastko (2015)

BIAŁA (kaszb. Białówc, niem. Byalle 1581 r.) –108 mk.
Niewielka miejscowość położona na Wysoczyźnie Polanowskiej nad Białką - lewym
dopływem Studnicy, wzdłuż której przebiega granica między gminą Miastko i Polanów. Wieś
leży w północno zachodniej części gminy w odległości 16 km od Miastka przy drodze woj.
nr 206 Miastko-Polanów-Koszalin i powiatowej drodze do Kępic. W ciągu wieków nazwa
wsi przyjmowała różne formy: Byalle (1581r.), Biall (1804r.) i pochodzi prawdopodobnie od
rzeczki o jasnym, czystym, kamienistym podłożu. W końcu XVI w. właściciele Świerzenka
von Lettowie założyli tu młyn wodny (1543r.) i owczarnię, a następnie siedzibę rycerską
i folwark. Po obiektach pozostała zabudowa zagrodowa z fragmentami parku podworskiego
oraz zabytkowego cmentarza z XIX w. W 1928 roku Biała z folwarkiem została gminą
wiejską, a obecnie wsią sołecką.
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BOBIĘCINO (kaszb. Papãczëno lub Bòbiecëno, niem. Papenzin)-131
mk.
Miejscowość letniskowa na Poj. Bytowskim nad jez. Bobięcińskim Małym, 12 kilometrów na
zachód od Miastka. Nazwa wsi Papenzin odnotowana została po raz pierwszy w 1755 r.
Rekonstruowana przez językoznawców, jako Popętin oraz wywodzona od nazwy osobowej
Popek, Popczyc i od rzeczownika „pop”, czyli ksiądz. Na przełomie IX i X wieku tereny te
były już zasiedlone, a do XVI w. prawo połowu ryb przysługiwało cystersom. Następnie
rosnący w okolicy Wielki Las (Groß Wald) w Puszczy Karczowej wraz z jeziorami stanowiły
w części własność Glasenappów z Polanowa i miasteckich von Massowów. Bobięcino
powstaje w połowie XVI wieku, na gruntach posiadłości ziemskiej Lettowów. W ciągu stuleci
dobra te były dziedziczone w ramach członków wyżej wymienionych rodów. Tutejszy
folwark od 1889 r. stanowił posiadłość rycerską, która w 1927 r. była w posiadaniu byłego
cesarza i króla Prus – Wilhelma II. Po 1920 r. majątek został wydzierżawiony, a po 1945 r.
wszedł w skład PGR w Kamnicy. Obecnie we wsi znajduje się niewielki dwór zarządcy dóbr
z 1825 r. oraz zespół dworsko-folwarczny z 2. połowy XVIII w. i z przełomu XIX/XX wieku.
Za dworem w parku krajobrazowym (XVIII/XIX w.) zachowała się aleja spacerowa
wysadzana po obu stronach grabami i dębami, biegnąca od ogrodu kwiatowego do stawu.
Przez miejscowość wiodą szlaki regionalne

„Kraina lasów i jezior lobeliowych”

z Miastka do Żydowa,
„Szlak Bobięcińskiego Pierścienia” wokół jez. bobięcińskich,
którym dotrzemy do Wału Pomorskiego w gminie Biały Bór oraz gminna trasa rowerowa
Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę Studnicy”.

Największą atrakcją turystyczną Bobięcina są niewątpliwie jeziora
lobeliowe, położone wśród zalesionych wzgórz Dzikich Gór, których kulminacją jest Skibska
Góra 228,1 m n.p.m. Na terenie gminy Miastko położone jest największe jezioro lobeliowe
w Polsce i Europie Środkowej - jez. Bobięcińskie Wielkie o pow. 521,6 ha. Jezioro położone
jest na obszarze Natura 2000 „Jezioro Bobięcińskie” oraz na OChK „Jezioro Bobięcińskie
Wielkie ze Skibską Górą”. Wieś leży nad jeziorem Bobięcińskim Małym (pow. 32,5 ha)
połączonym przekopem z jez. Bobięcińskim Wielkim (521,6 ha), podnosząc atrakcyjność
turystyczną jezior i miejscowości. We wsi znajduje się przystań żeglarska, dostępna dla łodzi
o dużych zanurzeniach i kąpielisko. W tej części jeziora zlokalizowane są szkoły żeglarskie
„Adkonis” i „Baza Bobięcino”, które prowadzą szkolenia weekendowe, obozy żeglarskie oraz
wypożyczalnie sprzętu pływającego (kajaki, łodzie, katamarany, żaglówki), „Przyzagrodowe
pole namiotowe” i „Tawerna przystań żeglarska” ze świeżymi i smacznie przyrządzanymi
rybami.

Jezioro Bobięcińskie Wielkie (521,6 ha, 176,4 m n.p.m.) (kaszb. jezoro Bòbiecyńsczé Wiôldżé, niem. Großer Papenzinsee) jest rynną polodowcową
o długości 6 900 m i szerokości 1 580. Średnia głębokość jeziora wynosi 9,3 m, maks. 48 m.
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Południowe i zachodnie brzegi jeziora stanowią granicę miedzy gminami Miastko, Biały Bór
i Polanów. Południowy kraniec jeziora leży w gm. Biały Bór i stanowił skrajne, północne
skrzydło fortyfikacji Wału Pomorskiego wykonane głównie w 1936 r. Wzdłuż zachodniego
brzegu (gm. Polanów), zachowały się umocnienia ziemne. Liczne zatoki,
6. wysp i półwyspy powodują, że długość linii brzegowej wynosi 40 km. Na największej
z wysp, położonej w środkowej części jeziora zwanej Buszowe Grądy (Buche Insel do 1945
r.), znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko z IX-XII w. Zespół osadniczy składał się
z grodziska (170x145 m), osady przygrodowej i drewnianego mostu (160 m dł., 15 m sz.),
który łączył wyspę ze stałym lądem. Każdy z pali reliktowego mostu znajdujący się pod wodą
zaopatrzono w mosiężną tabliczkę z numerem własnym i napisem: „Zabytek kultury
podlegający ochronie”. Grodzisko położone w północnej części wyspy, otoczone jest
owalnym wałem o stromym zboczu dochodzącym do 17 m wysokości nad poziom lustra
wody i 15 m od dna fosy. Pozostałą część wyspy zajmowała osada otwarta. Według legendy
dusze mieszkańców wyspy chcących przetrwać na wieki zamknięte są w kulistych kłębach
z resztkami roślin, tworzących się na dnie jeziora. Brzegi akwenu są dość wysokie, często
klifowe porośnięte gęstą, dziką puszczą. W północnej części zlewni wysokości bezwzględne
osiągają 228,1 m n.p.m. Skibska Góra, w południowo wschodniej 225,3 m n.p.m. Godna
Góra. W tej części położone są miejsca najbardziej dogodne do kąpieli, plażowania
i biwakowania. Rozległość południkowa jeziora kwalifikuje je doskonale do funkcji
żeglarskich i podwodnej eksploracji. Jest wymarzonym miejscem dla miłośników
nurkowania ze względu na przejrzystą wodę i ciekawie ukształtowane, silnie pofałdowane
dno oraz ciekawostki przyrodnicze i archeologiczne.
CHLEBOWO (kaszb. Chlebòwò, niem. Kornburg) – 226 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim we wzgórzach morenowych dochodzących do 204,4 m
n.p.m. z licznymi jeziorami polodowcowymi leżącymi w dorzeczu Brdy. Wieś oddalona 4 km
na wschód od Miastka w pobliżu drogi łączącej gminy Miastko i Koczała. Powstała, jako
folwark w dobrach Massowów ze Świeszyna i usamodzielniła się w XIX wieku. Osada
wzmiankowana w 1877 roku, której pseudotopograficzna nazwa została utworzona od
rzeczownika >chleb<. Związana jest z dwoma piecami chlebowymi, które do około 1970 roku
znajdowały się we wsi. Chleb w nich wypiekany dostarczał świeżego pieczywa dla całej
ludności tu mieszkającej. Do 2000 roku w Chlebowie znajdował się pałac murowany z 1921
roku oraz zespół dworsko-folwarczny z obiektami z pierwszej połowy XIX w. Podczas
funkcjonowania zakładu rolnego w latach 1949–1991, pałac zajmowany był przez zarząd
gospodarstwa, w którym mieściły się biura oraz mieszkanie zarządcy. Budynki te zostały
zburzone i według planów mają zostać odbudowane. Obecnie najstarszym obiektem jest
budynek należący do XIX-wiecznego folwarku, zamieszkany przez 4. rodziny oraz dom
wybudowany w 1921 r. zachowany do dziś w pierwotnym stanie. Wieś leży na OChK
„Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka” i w pobliżu gminnej trasy
rowerowej

Nr 2 „Wododziałem między Brdą a Wieprzą”.

CZARNICA (kaszb. Czôrnice, niem. Scharnitz) – osada położona na Pojezierzu Bytowskim,
między Wałdowem i Żabnem. Założona w XV wieku przez Puttkamerów, prowadzących
w tej okolicy rozległą akcję kolonizacyjną. Na zachód od wsi, w zalesionej dolinie Wieprzy
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położone są Męciny (kaszb. Wałdowsczi Młën, niem. Waldower Mühle), określane również,
jako Czarnica Młyn.

DOLSKO (kaszb. Dólskòl lub Dulcych, niem. Dulzig) – 90 mk.
Miejscowość na Poj. Bytowskim oddalona 10 km na wschód od Miastka w pobliżu drogi
krajowej nr 20 w kierunku Bytowa. Prawdopodobnie nazwa wsi pochodzi od jeziora Dolsko,
która nawiązuje do jego położenia w dole – dolinie. Przy drodze malowniczo położone są
jeziora lobeliowe Dolskie (33,7 ha) i Piasek (42,0 ha) na obszarze Natura 2000 „Miasteckie
jeziora lobeliowe” i „Jezioro Piasek” uznane za użytki ekologiczne.

Wzdłuż jezior

przebiega regionalny szlak pieszy
„Kraina lasów i jezior” z Jasienia w gm. Czarna
Dąbrówka do Bobięcina i Żydowa (gm. Polanów). Z jeziora Dolskiego wypływa Doszenica,
lewy dopływ Wieprzy. Przez wieś poprowadzono regionalną trasę rowerową
„Na
kolejowym szlaku” z Miastka do Łeby przez Bytów. Turysta może skorzystać z licznych
obiektów bazy noclegowej położonych przy szlakach „Gościniec Zagaje”, w Dolsku
gospodarstwa agroturystyczne p. Garbiak i „Stajnia Nela”, w Cieszanowie „Dom pod
Żurawiem” oraz „Zacisze” Wałdowo-Grądzień.

DRETYŃ (kaszb. Dretiń, dawniej: niem. Treten) – 1093 mk.
Największa wieś w gminie położona na granicy Poj. Bytowskiego z Wysoczyzną Polanowską
w zlewni rzeki Miłacz (Broczynka) lewego dopływu Wieprzy, odległości 12 km na północ od
Miastka przy drodze krajowej nr 21 Słupsk – Poznań. Zapisy nazwy pojawiły się
w dokumentach późno, zapewne już w postaci zniekształconej, niedającej dziś podstaw do
rekonstrukcji. Jako Treten odnotowana w 1535 roku, będącą starą osadą słowiańską znaną już
ze źródeł historycznych w XIV w. Została założona w połowie XV wieku przez Massowów,
w południowej części ich ówczesnych włości. W 1590 roku Dretyń zamieszkiwało 40 rodzin
gospodarzy, 14 parobków oraz młynarz. Z czasem na gruntach stanowiących część Dretynia
powstało kilka dużych kolonii, które przekształciły się w istniejące do dziś wsie. Tutejszy
majątek należał do Massowów do 1838r., później zaś miał kilkunastu właścicieli
i ostatecznie w roku 1937 został rozparcelowany. Znajdująca się we wsi współczesna
świątynia jest w miejscu kościoła późnogotyckiego z około 1500 r. i stoi przy wieży
datowanej na rok 1822. Reliktem historycznym jest dawny cmentarz ewangelicki
z przedwojennymi nagrobkami i żeliwnymi krzyżami. Zachowało się także kilka budynków
mieszkalnych i gospodarczych z przełomu XVIII/XIX w. oraz z początków XX w.
Od połowy XIX stulecia Dretyń był siedzibą władz gminy. Byli i współczesni artyści malarze
z Dretynia, to Otto Kuske (ur. 1886 r.) i p. Karolina Szyman – Piórkowska. Otto Kuske
urodził się w rodzinie karczmarza. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego pracował
krótko, jako nauczyciel, ale zamiłowanie do malowania skłoniło go do podjęcia studiów w
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Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Po ukończeniu akademii pracował do emerytury, jako
nauczyciel rysunku w szczecińskich gimnazjach. Jeszcze przed wojną przeszedł na
wcześniejszą emeryturę by całkowicie poświęcić się malarstwu. Do jego najważniejszych prac
należą teczka rysunków „Die Wipper” (Wieprza) oraz doskonałe obrazy prezentujące okolice
Miastka i Słupska. Tylko nieliczne jego dzieła przetrwały wojnę. Kuske zmarł podczas
ucieczki na zachód w 1945 roku. Część jego dzieł znajduje się w muzeum w Darłowie.
Karolina Szyman – Piórkowska, której obrazy, oglądać można m.in. w Muzeum Zachodnio –
Kaszubskim na zamku w Bytowie i w kościele p.w. NMP w Trzcinnie. We wschodniej części
Dretynia, ochroną konserwatorską objęte są stanowiska archeologiczne - cmentarzyska
kultury łużyckiej i pomorskiej. W pobliżu miejscowości na torfowiskach znajduje się rejon
lęgowy żurawi. Nadleśnictwo Dretyń zaprasza na leśne ścieżki dydaktyczne: „Leśna szkoła
pod jodłą” i „Szlakiem dretyńskich dębów”, przez które przebiega regionalna trasa rowerowa
„Szlakiem wzgórz morenowych” z Miastka do Trzebielina.

GATKA (kaszb. Gatczi, niem. Gatze, Gadgen 1631 r.) – 33 mk.
Niewielka osada malowniczo położona na Poj. Bytowskim miedzy Pierską Strugą,
i Malęcinką lewymi dopływami Studnicy, a także wsiami Kamnicą i Malęcinem. Nazwa
miejscowości kształtowała się przez wieki i pochodzi prawdopodobnie od „grobli, tamy”.
Prawdopodobnie została założona w XIV wieku przez von Lettowów, jako folwark, a wg
dokumentów wyłoniła się z lenna dopiero w 1623 r. Zagospodarowanie majątku nastąpiło
dzięki chłopom z Kamnicy i Okunina. W 1784 roku był tu 1 gospodarz, 4 chłopów,
nauczyciel, karczma i kuźnia tzw. hamernia położona w dolinie Pierskiej Strugi, przez
Niemców nazywana Żelazną Kuźnią (Eisenhammer). Położona była w miejscu, w którym
znajdują obecnie są stawy rybne. W 1804 roku posiadłość została sprzedana na 25 lat
Johannowi Wilhelmowi Heinrichowi von Zitzewitz, a w 1812 roku nabył ją Otto Georg von
Zitzewitz. W 1902 roku podzielona została na 24 posiadłości rentowe i w ten sposób
z majątku powstała samodzielna gmina wiejska.

GŁODOWO (kaszb. Głodowò, niem. Gloddow) – 94 mk.
Leży na poj. Bytowskim nad jez. Kołoleź (Kollenz See) w górnym, źródłowym odcinku
Wieprzy. Między jeziorami Białym (Biallen See) i Kołoleź w gm. Miastko na wys. 170 m
n.p.m. wypływa rzeka Wieprza. Miejscowość oddalona jest 17 kilometrów od Miastka i leży
przy drodze krajowej nr 20 oraz nieczynnej linii kolejowej Miastko – Bytów. Została
założona przez Puttkamerów w drugiej połowie XVI wieku (po 1558 r.), a w 1784 roku był tu
już folwark, do którego należał młyn wodny i skład drewna „Ptaszarnia”. Na obszarze wsi
występują liczne stanowiska archeologiczne cmentarzysk kurhanowych kultury łużyckiej
i pomorskiej z grobami skrzynkowymi. Głodowo ma korzystne położenie komunikacyjne
oraz atrakcyjną lokalizację pomiędzy przepływowymi

jeziorami Bluj (43,39 ha)
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i Kołoleź (9,87ha) w górnym biegu Wieprzy. Przenocować tu można w gospodarstwie
agroturystycznym „Ustronie”. Z Głodowa przez dolinę Wieprzy dotrzemy do Wałdowa,
z którego przez Dolsko do Miastka wrócimy regionalną trasą rowerową „Szlakiem zwiniętych
torów”
. Będąc w Głodowie warto wybrać się do pobliskiego Brzeźna Szlacheckiego,
gdzie, co roku we wrześniu odbywa się inscenizacja bitwy „Kaszubi pod Wiedniem”. Stąd do
Miastka wrócimy regionalnym szlakiem „Kraina lasów i jezior”

.

KAMNICA (kaszb. Kamnice, niem. Kamnitz) – 372 mk.
Miejscowość położona na Poj. Bytowskim w dorzeczu Pierskiej Stugi w odległości
8 kilometrów na zachód od Miastka przy drodze lokalnej do Bobięcina i Sępolna Wielkiego.
To niewielka wieś majątkowa, której nazwa wywodzi się od kaszubskiego określenia pola
pełnego kamieni - niem. Kamnitz. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z roku
1543, kiedy to na karczowiskach w dobrach Massowów ze Świerzna założono nowy folwark.
W latach 1519 - 1784 część Kamnicy należała do rodu von Massowów. W roku 1580 osadę
zamieszkiwało 12 rodzin chłopów i zagrodników. Od 1918 r. ostatnim właścicielem był
dr J. Hasslacher z Duisburga, który zmodernizował majątek, wybudował pałac w 1925 r.
w otoczeniu parku, kortów tenisowych i boisk sportowych. Duży pałac i rozległe
zabudowania gospodarcze z kuźnią, wielkim spichlerzem i potężnymi stajniami świadczyły
o zamożności dawnych właścicieli. Obecnie pałac popada w ruinę, ale ciekawie prezentuje się
wieża zegarowa, kiedyś normująca czas pracy. Na południe od wsi na podmokłych łąkach jest
mocno zniszczone stanowisko archeologiczne - nizinne grodzisko wczesnośredniowieczne
z częściowo zachowanym wałem. Tu również położone są

jeziora Kamnickie (Kammin

See), Kaługa i Pajerskie Duże, pomiędzy, którymi Nadleśnictwo Miastko wytyczyło
„Szlak im. Bolesława Tomaszczyka” o funkcji przyrodniczo - edukacyjnej. Przez wieś
prowadzi regionalny szlak pieszy z Miastka do Żydowa

„Kraina lasów i jezior” oraz

gminna trasa rowerowa
Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę Studnicy”. Tereny Kamnicy
doskonale nadają się do wędrówek pieszych i rowerowych.

KAWCZE (kaszb. Kôwczé, niem. Kaffzig) – 225 mk.
Leżą na Wysoczyźnie Polanowskiej w odległości 10 kilometrów na północny zachód od
Miastka, przy drodze wojewódzkiej nr 206 Miastko – Koszalin oraz linii kolejowej Słupsk –
Miastko – Szczecinek. Nazwa wsi pochodzi od rzeczownika >kawka< - nazwy ptaka
z rodziny krukowatych. Najstarsza wzmianka zachowała się w liście lennym z 1575 r.
i dotyczyła sprzedania części tutejszego majątku Lutkowi von Massow w 1519 roku. Wkrótce
rozpoczęto hodowlę koni, a zyski uzyskane z ich sprzedaży pozwoliły Massowom na
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wykupienie reszty majątku. W XVII wieku cała wieś była w ich posiadaniu, początkowo
należała do Świerzna, potem, istniała, jako samodzielna posiadłość. W 1805 roku przeszła w
ręce Wernera Lütcke Friedricha von Massowa. Od roku 1811 wieś miała wielu właścicieli
i ostatecznie w 1904 roku przeszła na własność Martina von Grajetzki. Do 1866 r.
wybudowano drogę bitą z Polanowa przez Kawcze i Miastko do Bytowa, w 1878 r. oddano
do użytku linię kolejową ze Słupska przez Korzybie do Miastka i do Białego Boru. Budowa
dróg przyśpieszyła rozwój miejscowości, która po II wojnie światowej była jedną
z największych w okolicy stacji załadunkowych drewna pozyskiwanego z Puszczy Słupskiej.
We wsi zachowane są liczne budynki mieszkalne i gospodarcze z końca XIX wieku. Przez
miejscowość przebiega gminna trasa rowerowa
Studnicy” wytyczona przez OChK Nr 6.

Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę

KAWCZYN (kaszb. Kôwczé Młin, niem. Kaffziger Mühle) – 24 mk.
Kawczyn Młyn – miejsce dawnych młynów napędzanych wodami Studnicy.
Osada położona na Wysoczyźnie Polanowskiej w dolinie rzeki Studnicy atrakcyjnej
turystycznie dla kajakarzy „Szlak Elektrowni Wodnych Dorzecza Wieprzy” i
wędkarzy
łowiących pstrągi i lipienie. Znajdują się tu dwa gospodarstwa agroturystyczne
„Dolina Studnicy” i Kawczyn Stary Młyn", przy których działają Małe Elektrownie Wodne.
Prawym brzegiem rzeki wzdłuż atrakcyjnej krajobrazowo doliny przebiega regionalny szlak
turystyczny

„Doliną Wieprzy i Studnicy przez Puszczę Słupską” ze Słupska do Miastka

oraz gminna trasa rowerowa
Miastko.

Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę Studnicy” po gminie

KWISNO (kaszb. Gwizdno lub Łãka, niem. Gewiesen) – 107 mk.
Wieś jest nazwą topograficzną ponowioną od nazwy
jeziora Kwiśnieńskiego. Została
założona przez Massowów około 1570 r., jako największa wieś w obrębie tzw. Brandenheide,
czyli Wypalonych Wrzosowisk. W pierwszych polskich dokumentach Starostwa
Powiatowego w Miastku stosowano dla Kwisna nazwę Łęka, w użyciu były też nazwy Łęcko
i Łąka. Nawiązują one do rozległych łąk położonych w dolinie Wieprzy i Doszenicy,
określanych do dzisiaj Dużymi Łąkami. U ujścia Doszenicy przed II wojną światową
znajdował się młyn Gewiesener Mühle, który po 1945 r. otrzymał nazwę Żarna. Na
południowy zachód od wsi położone jest bezodpływowe jezioro lobeliowe Kwisno Duże niem. Gewiesen (147,3 m n.p.m. 11,99 ha, gł. max 13,0 m). Północnym brzegiem akwenu
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i przez Kwisno w kierunku Żabno – Role - Łubno, poprowadzono szlak regionalny
„Morenami do pięściarza Schmelinga i żony Bismarcka” w gminie Miastko i Kołczygłowy.

ŁODZIERZ (kaszb. Łodzérz, niem. Hanswalde) – 92 mk.
Miejscowość położona na Poj. Bytowskim przy drodze woj. nr 206 Miastko – Koszalin
w odległości 3 km na północny zachód od Miastka. Nazwa występuje w dawnych zapisach,
jako Lodden (1628), Lodder (1755); można widzieć tu rdzeń >led<, może pierwotnie nazwa
jeziora Lednik (Lodder See). Początkowo folwark Łodzierz był w posiadaniu dwóch rodzin
von Lettowów i von Massowów. Ostatnim właścicielem został Hans Rolf Kamecke, który
wybudował w latach 30. XX w. istniejący obecnie dwór, o czym świadczy umieszczony nad
głównymi drzwiami herb. Od imienia właściciela majątku zmieniła się też nazwa
miejscowości z Lodder na Hanswalde (Janowy Las). W dworskim holu na uwagę zasługuje
zachowany kominek z cegły. Z czasów budowy zachowała się aleja jaworowa oraz
4. hektarowy park naturalistyczny. Przez wieś przebiega regionalny szlak turystyczny
„Doliną Wieprzy i Studnicy przez Puszczę Słupską” ze Słupska przez Korzybie, Przytocko,
Kawczyn do Miastka oraz gminna trasa rowerowa
Studnicy” po gminie Miastko.

Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę

MALĘCINO (kaszb. Małãczëno, niem. Mallenzin) – 85 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim w dorzeczu Malęcinki, przy lokalnej drodze z Kawcza do
Bobięcina. Pierwszy zapis nazwy wsi Mallenzin pochodzi z 1755 r. i został utworzony od
nazwy osobowej Malęta. Folwark był starym lennem von Massowów, składał się
z nieistniejącego dworu z 1911 r., (pozostały ruiny i brama wjazdowa) oraz 29. domów.
Podpułkownik Nicolaus von Massow po kłótni z siostrą (1 marca 1774 r) Henriettą Ludviką,
w swoim testamencie z 24 grudnia 1773 r. osadził bratanka Georga Conrada von Massowa,
jako uniwersalnego spadkobiercę na dobrach Świerzna z folwarkiem Malęcino. Miejscowość
ma ciekawe położenie przyrodnicze i turystyczne. Leży w północno wschodniej części OChK
Nr 7 „Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibską Górą”, Natura 2000 „Jezioro Bobięcińskie”
oraz w zasięgu trasy rowerowej
Miastko.

Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę Studnicy” po gminie

MIASTKO (kaszb. Miastkò, niem. Rummelsburg, ros. i ukr. Мястко) - 10 644 mk.
Miasto leży w woj. pomorskim na Pojezierzu Bytowskim i nad rz. Studnicą, lewym
dopływem Wieprzy oraz nad miejskim jez. Lednik

. Położone jest na
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skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych dróg krajowych nr 20 i 21 ze Szczecinka do
Gdańska i Słupska, wojewódzkiej 206 do Koszalina oraz przy linii kolejowej nr 405 relacji
Piła Główna - Szczecinek - Miastko – Słupsk. Miastko, to stare osiedle słowiańskie, którego
początków należy doszukiwać się w eksploatacji Puszczy Karczowej. Pierwsze źródłowe
wzmianki o zasiedleniu ziemi miasteckiej, pochodzą z kopi listu (26 listopada 1368 r.)
napisanego po łacinie na pergaminie od rady miasta Rummelsburg do rady miasta Starego
Torunia. Stwierdzono na jego podstawie, że ośrodek ten miał już wówczas prawa miejskie
analogicznie do posiadanych praw m.in. przez Bytów (1346 r.) i Biały Bór (1382 r.). Według
tradycji rodu von Massow założycielem miał być Henryk, jako pan na Rummelsburgu po
1335 r. W średniowieczu na Pomorzu powszechnie używanym był język dolnoniemiecki,
a słowo Rummel w tym języku znaczyło targ, jarmark. Rummelsburg byłby, zatem „zamkiem
targowym” lub „zamkiem przy targowisku”. W XIV i XV wieku tereny wokół Miastka
pokrywały głównie lasy, a w jego pobliżu nie przebiegał żaden ważny szlak handlowy. Brak
czynników miastotwórczych był zapewne powodem, że Miastko stosunkowo szybko straciło
miejski charakter i zaczęło być traktowane, jako osada. W dokumencie lennym z 1478 r.
nadanym rodzinie von Massow, przez księcia Bogusława X, Miastko zostało wymienione,
jako leśna osada, a ziemscy właściciele dbający o własne interesy, odmawiali nadania praw
miejskich. W dekrecie z 1506 r. pojawia się określenie „miasteczko”, z którego potem
powstała nazwa Miastko. Wieś posiadała pewne „prawa miejskie”, np. prawo targowe i na
przełomie XVI - XVII stulecia liczebnością mieszkańców przewyższała wszystkie okoliczne
miasta książęce i szlacheckie (tzw. miasta prywatne), ale ustrojem przypominało raczej wieś
zależną od dziedzica. Funkcjonował tutaj sąd patrymonialny pod przewodnictwem wójta,
mianowanego przez właścicieli. Natomiast w 1574 i 1608 roku na jego określenie użyto
terminu Flecken, który podobnie jak łacińskie oppidium, stosowano w przypadku dużych wsi
o charakterze wiejskim. Miastko wyglądem swym przypominało nędzną wioskę - wszystkich
domów było zaledwie dwadzieścia siedem, a były one drewniane, kryte słomą i przypominały
bardziej chaty ubogich chłopów, niż miejskie budynki. Wojna polsko – szwedzka (1656 –
1660 r.), która toczyła się częściowo na terenie miasteckim, spowodowała grabieże, pożary,
zarazę oraz kontrybucje, przyczyniając się do całkowitej ruiny tych obszarów. Na przełomie
XVI/XVII stulecia, ożywione ruchy kolonizacyjne w okolicach Miastka, wpłynęły na
podwojenie liczby istniejących wówczas osad wiejskich, miały również wpływ na odrodzenie
życia miejskiego i aspiracji samorządowych w Miastku. Wcześniejszy brak rady miejskiej
oraz niezależnego burmistrza był przyczyną konfliktu na tle uprawnień miejskich. Szczytowy
spór miał miejsce w 1616 roku i znany jest w dziejach, jako otwarty bunt przeciw Massowom.
Wreszcie 26 marca 1617 roku wyrokiem sądu nadwornego w Szczecinie osada otrzymała
prawa miejskie, jednak w dalszym ciągu nie były one respektowane przez Massowów.
Niemieckie źródła podają, iż w 1628 roku Miastko posiadało nazwę Rummelsburg. Być może
od niem. „Rummelburg“ (Rummel + Burg, czyli Zamek Rummela) zrodziła się nazwa
Rummelsburg. Liczba mieszkańców wynosiła ok. 600 – 700, co dawało miastu przewagę nad
pobliskim Polanowem. W mieście naliczono wówczas 83 domy, jako pełne parcele miejskie
i 52 tzw. budy, czyli półparcele. Największy w dziejach Miastka pożar wybuchł 26 czerwca
1719 r. i zrównał je z ziemią, całkowicie niszcząc archiwa miejskie. Ocalały jedynie dwie
nadpalone chaty. Miasto odbudowuje się, posiada cechy typowo miejskie skupiając
rzemieślników o podobnych profesjach. Wśród mieszczan szeroko reprezentowane były
różnorodne rzemiosła, z których najliczniejsze to: sukiennictwo, szewstwo, krawiectwo,
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kowalstwo, stolarstwo i piekarstwo. Król Prus Fryderyk Wilhelm I w roku 1721 zmusił
feudalnych patronów do respektowania praw miejskich, które miasto posiadało już od ponad
stu lat. Mieszkańcy wybrali radę miejską i niezależnego burmistrza i już od 1730 roku
w mieście istnieje kościół parafialny. W latch 1787 - 1794 stacjonowało cesarskie wojsko
zarządzane przez późniejszy feldmarszałek Blücher. Ulica, przy której kiedyś znajdowało się
wójtostwo, a obecnie znajduje się ratusz, dla upamiętnienia nosiła nazwę „Blücherstraße”,
obecna Grunwaldzka. Jego pierwsza żona, która zmarła w Miastku, prawdopodobnie
pochowana została w miasteckim kościele. W XIX wieku używano też dla Miastka nazwy
Miastków. Ustawa miejska z 19 listopada 1808 r. przeprowadziła zrównanie prawne
wszystkich miast, znosząc ich dotychczasowy podział na bezpośrednio zależne od państwa
i na prywatne. Panowie von Massow rezydujący w Trzcinnie pozostawali od tej pory
związani z Miastkiem tylko na obszarze kościelnym. W 1818 roku zasięg terytorialny miasta
wyznaczały trzy strażnice celne przy traktach prowadzących do Bytowa, Koszalina i Słupska,
a które później zlikwidowano. W 1843 roku Miastko było siedzibą rozległego powiatu
o powierzchni 1 143,31 km2 i 23 209 mieszkańców, w tym 20 000 osób mieszkało na wsi, co
stanowiło 86,2% ludności. W XIX wieku około 2/3 mieszkańców żyła z przemysłu
sukienniczego i zatrudniona była w 3 fabrykach: Neumanna na ul. Zielonej z 1845 r.; Klatta
na ul. Fabrycznej z 1856 r.; Meschke na ul. B. Chrobrego z 1866 roku. Istniały stemple
pocztowe, które obok nazwy miejscowości, nosiły napis „Stare miasto sukienników”. Ze
wszystkich miasteckich cechów rzemieślniczych ten miał największe znaczenie, a statut ich
związku potwierdzony został przez księcia Bogusława XIV już w 1633 roku. Intensywny
rozwój przemysłu włókienniczego przyczynił się do budowy dróg z utwardzoną
nawierzchnią. Pierwszą z nich była szosa biegnąca ze Słupska przez Miastko do granic
powiatu człuchowskiego. Do 1866 r. wybudowano drogę bitą z Polanowa przez Miastko do
Bytowa. Powstaje również pierwsza linia kolejowa w 1878 r. ze Słupska przez Korzybie do
Miastka i do Białego Boru, w 1902 r. z Człuchowa przez Słosinko do Miastka i linię kolejową
Bytów – Miastko w 1909 roku. NSDAP w latach 30. XX w. szkoliło narodowych socjalistów
z Austrii. W 1938 roku powiat miastecki miał powierzchnię 1 213,03 km2 i 40 692
mieszkańców, w mieście mieszkało 8 516 osób. Patronat nad powiatem sprawował Okręg
Soltau – Fallingbostel, dzisiaj miasto partnerskie. W czasie II wojny światowej teren miasta
nie był bezpośrednio objęty działaniami wojennymi. Istniał tu obóz dla niemieckich
przesiedleńców oraz obozy pracy dla robotników przymusowych. W drugiej połowie 1944 r.
powiat miastecki zaczął wyraźnie odczuwać objawy zbliżającej się katastrofy III Rzeszy. Na
rozkaz dowództwa II okręgu wojskowego w rejonie Białego Boru, Sępolna Wielkiego
i Miastka przystąpiono do budowy bunkrów, transzei i rowów przeciwczołgowych Wału
Pomorskiego. Armia 2 Frontu Białoruskiego 3 marca 1945 r. zajęła miasto niszcząc jego
centrum. 14 marca 1945 roku decyzją Rady Ministrów utworzony został powiat miastecki
i zmieniono nazwę z Rummelsburg na Miastko. Po wojnie Kaszubi z Goch (gm. Lipnica),
ludność z głębi Polski oraz bardzo liczna grupa Ukraińców wysiedlonych z Bieszczad
w ramach akcji „Wisła” zasiedlali miasto. Gmina Miastko jest wyjątkowa nie tylko ze
względu na walory przyrodniczo – antropogeniczne, ale także przenikanie się
i współtworzenie kultur polskiej, kaszubskiej, niemieckiej i ukraińskiej predestynując Miastko
do roli regionalnego ośrodka turystycznego. Węzeł szlaków turystycznych
o znaczeniu regionalnym i gminnym oraz ze zróżnicowaną bazą noclegową: „Dom
Pomorski”, Hotel OSiR, Internat ZSOiT, „Monte Christo”, „Zajazd u Julii”.
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MIŁOCICE (kaszb. Miłocëce, niem. Falkenhagen) – 413 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim przy drodze krajowej nr 20 i 21 w odległości 7 kilometrów
od Miastka w kierunku Białego Boru. Miłocice lokowane były przez Krzyżaków, jako
pograniczny gród strażniczy pod koniec XIV wieku i przypuszczalnie wówczas nadano mu
nazwę Falkenhagen – Sokola Zagroda (falke – sokół i hagen – zagroda, ogrodzenie).
Przygraniczne położenie nie sprzyjało rozwojowi osady, gdyż już w 1415 roku Pomorzanie
dokonali wypadu przeciw Krzyżakom i zrównali Miłocice z ziemią. Pustkowie to zostało
ponownie zasiedlone w XVI wieku, gdy obszar ten bezprawnie przywłaszczyła sobie rodzina
von Massow. Przeprowadzone w 1802 roku melioracje znacznie zwiększyły obszar użytków
rolnych i przyczyniły się do dalszego rozwoju wsi. Przed II wojną światową funkcjonowały tu
54. gospodarstwa indywidualne i majątek dzierżawiony przez Massowów z Wołczy Wielkiej.
Zabytkowym obiektem we wsi jest obecnie pałac murowany z 1911 r. z zespołem zabudowań
folwarcznych z I połowy XVIII i przeł. XIX/XX w. oraz park wiejski ze starodrzewem,
z przełomu XIX/XX w. Niewątpliwą atrakcją miejscowości jest zabytkowy kościół
szachulcowy p.w. Michała Archanioła z 1771 r. W kościele zachowało się barokowe
wyposażenie - ambona z XVII w. oraz organy z przełomu XVIII/XIX wieku. Wieś stanowi
teren kompleksu osadniczego kultury łużycko–pomorskiej z grobami skrzynkowymi.
W zachodniej części wsi rozciągają się najwyższe w gminie, zalesione wzgórza morenowe,
noszące przed II wojną światową nazwę Burgwall-Grodowy Wał. Współcześnie nazwane
Rozwaliny (237,5 m n.p.m.) w Szybskich Górach, z których wypływa Czernica, lewy
dopływ Gwdy. Okolice są malowniczo położone i sprzyjają rozwojowi różnych form
turystyki.

OKUNINO (kaszb. Òkònino, niem. Wocknin) – 89 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim nad jeziorem Okunino w pobliżu drogi krajowej nr 21
z Miastka w kierunku Dretynia i Słupska. Niemiecka nazwa miejscowości Wockenin (1519),
Wocknin (1780), a obecna została utworzona od nazwy ryby >okoń<. W XIX w. na zachód
od Okunina na rzece Studnicy istniał Okuniński Młyn (Wockniner Mühle) do II wojny
światowej. Lasy rozciągające się między Okuninem a doliną Studnicy, określane były, jako
Lasy Okunińskie (Wald zu Wocknin). Nad jeziorem Okunino (Dorff See-Jezioro Wiejskie)
znajduje się miejsce do biwakowania i gospodarstwo agroturystyczne „Tęcza”. Wzdłuż
Studnicy wytyczono regionalny szlak turystyczny

„Doliną Wieprzy i Studnicy przez

Puszczę Słupską” ze Słupska do Miastka oraz gminną trasę rowerową
Skibską Górę i dolinę Studnicy” po gminie Miastko.

Nr 4 „Przez
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PIASZCZYNA (kaszb. Czëstô Wòda, dziś częściej Piôszczëna niem. Reinwasser) –
450 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim 13 km na wschód od Miastka przy drodze krajowej nr 20
ze Stargardu do Gdańska. Dawny majątek ziemski lokowany po 1560 r. i od jego założenia
określany był, jako Reinwasser - Czysta Woda. Po wschodniej stronie wsi przez całe stulecia
przebiegała granica Pomorza (później Niemiecka) i Rzeczpospolitej. Do 1809 r. majątek
należał do Putkamerów, później zaś znajdował się w rękach familii Kautzów. Za czasów,
których znaczenie miejscowości wzrosło, gdyż majątkowi podlegało 12 okolicznych osad
i folwarków. W końcu XVIII stulecia Piaszczyna była już znaczącą wsią z własną karczmą,
kuźnią i dwoma folwarkami. Dwór nie przetrwał, ale zachował się park dworski z XIX w.
(pow. 2 ha), otoczony żywopłotem ze starych grabów. Rośnie w nim wiele zabytkowych
świerków, jedlic, jodeł, jesionów, lip i klonów. Znaczny rozwój Piaszczyny nastąpił na
przełomie XIX i XX wieku po ukończeniu w 1909 r. budowy linii kolejowej z Miastka do
Bytowa. W 1934 r. wieś była siedzibą władz niedużej gminy z autochtoniczną ludnością
kaszubską. Piaszczyna nie posiada zabytków, choć warto zwrócić uwagę na dobrze
zachowane zabudowania gospodarcze dawnego majątku i budynki mieszkalne pracowników
rolnych z przełomu XIX i XX wieku. Na obszarze wsi znajdują się stanowiska archeologiczne
kultury łużyckiej z cmentarzyskiem kurhanowym oraz cmentarzyska kultury pomorskiej.
Przed miejscowością od strony Miastka zachowane są fragmenty cmentarza
z 2. połowy XIX wieku. W północno zachodniej części wsi przebiega nieczynna od 1945 r.
linia kolejowa Miastko – Bytów, którą postanowiono wykorzystać, jako osnowę szlaku
rowerowego. Ze względu na atrakcyjność turystyczną przyległych wsi i ciekawostki
pomysłodawcy poprowadzili szlak przyległymi drogami. Na północ od Piaszczyny przez
Wałdowo wytyczono regionalną trasę rowerową z Miastka do Bytowa
szlaku”.

„Na kolejowym

PONIKŁA (kaszb. Ponikła, niem. Ponickel) – 25 mk.
Osada położona na Poj. Bytowskim 1,5 km od miejscowości Role na skraju Puszczy
Słupskiej, którą nazwano Ponickeler Forst – Ponikłowski Las. W latach 1937-1945 mieszkał
w dwupiętrowym pałacu Maximilian Adolph Otto Schmeling - mistrz świata wszechwag
i najlepszy sportowiec niemiecki XX wieku. Po wysadzonym w powietrze pałacu w 1945
roku pozostały już tylko fundamenty. Stoi jeszcze potężna owczarnia i dawna letnia spiżarnia.
Zachował się też niezwykle cenny dla historyków i miłośników boksu budynek gospodarczy,
w którym Otto Schmeling dużo trenował. Mistrz biegał i jeździł na rowerze przez lasy aż pod
Słupsk przygotowując się do walk. W lesie koło Żabna w pobliżu szlaku i dawnego
niemieckiego cmentarza, znajduje się obelisk poświęcony jego pamięci. Ufundowany w 2006
r. przez Niemieckie ziomkostwa z Hamburga i Bad Fallingbostel, gdzie są największe
skupiska byłych mieszkańców przedwojennego Rummelsburga (Miastka). Przez wieś
wytyczono regionalny „Szlak do pięściarza Schmelinga i żony Bismarcka”.
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PRZERADZ (kaszb. Przerôdz, niem. Heinrichsdorf) – 103 mk.
Jest najdalej na południe położoną wsią w gminie Miastko, na sandrowej Równinie
Charzykowskiej nad rzeką Czernicą. Strumień ten odwadnia teren w kierunku południowo
wschodnim do rzeki Gwdy. Wieś otrzymała od Krzyżaków przywilej lokacyjny na przełomie
XIV i XV wieku. Od średniowiecza nosiła nazwę Heinrichsdorf, czyli Henrykowo
(Henrykowa Wieś). Miejscowość ma korzystne położenie komunikacyjne przy drodze
lokalnej ze Słosinka do Koczały oraz turystyczne, leżąc w sąsiedztwie gminnej trasy
rowerowej

Nr 3 „Szlak ornitologiczny jezior słosineckich i doliny Czernicy”.

PRZĘSIN (kaszb. Przãsëno, niem Hansberg) – 343 mk.
Najdłuższa wieś w gminie położona na Poj. Bytowskim przy drodze krajowej nr 20 ze
Stargardu do Gdańska. Przęsin, zwany po niemiecku Hansberg – Janowa Góra, położony był
na terenie zalesionym nazywanym Kammer Forst, czyli Las Kameralny. W XIX w. był to
podmiejski park nad jez. Kamień (Camming-See) i Orle (Dulzig-See) przy drodze z Przęsina
do Kwisna. Z tamtych czasów w lesie nad jeziorami zachował się „Obelisk Blüchera” objęty
ochroną, jako pomnik przyrody nieożywionej. Opisywany obszar na stałe został zasiedlony
dopiero w 2. poł. XIX wieku i tworzył samodzielne gospodarstwa, które nosiły samodzielne
nazwy. Mieszka tu i tworzy rzeźbiarka p. Janina Gliszczyńska, która częsty udział
w plenerach twórców ludowych. W miejscowości znajduje się gospodarstwo rolno – rybackie
z hodowlą suma afrykańskiego i rybami ozdobnymi. Turysta może zatrzymać się
w gospodarstwie „Agro-szczupak” i spędzić aktywnie czas wędkując lub biorąc udział w grze
plenerowej paintball. Okolice są malowniczo położone i sprzyjają

turystyce pieszej

oraz rowerowej. W pobliżu regionalny szlak pieszy
„ Krainą lasów i jezior
lobeliowych” z Brzeźna Szlacheckiego przez Miastko, Kamnicę do Bobięcina oraz trasa
rowerowa
„Na kolejowym szlaku” z Miastka do Bytowa. W górnym odcinku Brdy i na
obszarze Natura 2000 „Miasteckie jeziora lobeliowe” i OChK „Źródliskowy obszar Brdy
i Wieprzy na wschód od Miastka” (fot.592), wytyczono trasę pieszą wzdłuż zalesionych
brzegów jezior lobeliowych i pomnika przyrody nieożywionej („Obelisk Blüchera”).

ROLE (kaszb. Róle, niem. Grünwalde) – 99 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim na północny wschód od Miastka przy drodze lokalnej
z Miastka do Bytowa przez Turowo lub Łubno. Niemiecka nazwa podkreślała kolor i lesistość
okolicy (grün-zielony, Walde-lasy). Wieś powstała w trakcie akcji kolonizacyjnej
prowadzonej przez Puttkamerów z Trzebielina na przełomie XVI / XVII stulecia. Znajduje się
tu XIX – wieczny dwór ze szczątkowym parkiem przydworskim i domem byłych
pracowników folwarcznych. Obecnie w dawnym dworze można zatrzymać się na nocleg
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i zdrowo zjeść w wyjątkowo miłej atmosferze. Obecna właścicielka „Dworu Role” dba
o groby rodowe Puttkamerów w podworskim parku. 1,5 km od wsi przy regionalnym szlaku
„Krajobrazów młodoglacjalnych”, położona jest osada Ponikła. W latach 1937-1945
mieszkał tu Maximilian Adolph Otto Schmeling - mistrz świata wszechwag. W lesie przy
drodze z Ról do Łubna znajdują się dwa pomniki przyrody nieożywionej - eratyki z epoki
lodowcowej. Miejscowość położona jest pomiędzy regionalnymi szlakami turystyki pieszej
„Morenami do pięściarza Schmelinga i żony Bismarcka” oraz rowerowej

„Na

kolejowym szlaku”. W Rolach szlak rowerowy
Nadleśnictwa Trzebielino
poprowadzono w kierunku Witanowa (6,0 km) przez Obszar Natura 2000 „Ostoja
Masłowiczki”.
Położenie wsi sprzyja aktywności turystycznej po zielonej Puszczy
Słupskiej w gminie Miastko.

SŁOSINKO (kaszb. Słoszënkò, niem. Reinfeld-Hammer) – 631 mk.
Wieś położona na granicy Poj. Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej, między jez.
Słosineckim Wielkim od południa, a Słosineckim Małym od północy. Leży 10 km na
południe od Miastka przy linii kolejowej ze Szczecinka do Słupska. Pierwsza osada na
miejscu obecnej wsi założona została przez Krzyżaków w XIV w. i przez stulecia była wsią
graniczną często niszczoną. Założono ją ponownie w 1563 r., jako śródleśną osadę, nazywaną
Gross i Klein Dorfsee, czyli Wielkie i Małe Jezioro Wiejskie. Przez stulecia Słosinko było
największym w okolicy ośrodkiem metalurgicznym wykorzystującym miejscowe, bogate
złoża rudy darniowej i już około 1590 roku we wsi były czynne cztery kuźnie żelaza.
W księdze ziemskiej z początku XVIII wieku wymienione są dwie odrębne posiadłości:
Reinfeld „a” (należąca do Massowów) i Reinfeld „b” (własność Seigerów). Z czasem część
majątku znalazła się też w rękach rodu Zastrowów. W 1717 r. rodzina Rieck zlikwidowała
kuźnie, zakładając w to miejsce majątek ziemski, który w 1945 r. przeszedł na własność
Skarbu Państwa. We wsi warty obejrzenia jest pałac murowany wraz z zespołem zabudowań
folwarcznych z przełomu XIX/XX w. Niemiecka nazwa Słosinka - Reinfeld (Czyste Pole)
obowiązywała do zakończenia II wojny światowej, a po wojnie funkcjonują określenia
Słosinko oraz jeziora Słosineckie Wielkie i Małe. „Ptasi raj”, to rozległe błota i łąki położone
w dolinie Czernicy (Zahne) na zachód od Słosinka, a Domanicą. Są to tereny polęgowe
i migracyjne skupień żurawi, czajek, czernicy, mewy śmieszki, perkozika i kaczek.
Kompleksy leśne otaczające ciąg jezior słosineckich z „ptasim rajem”, stanowią niezwykle
atrakcyjne obszary dla przyrodników. Działa tu gospodarstwo agroturystyczne „U Kaski”,
pole namiotowe nad jeziorem, sklepy, stacja PKP Szczecinek – Słupsk oraz poprowadzono
gminną trasę rowerową

Nr 3 „Ptasi raj jezior słosineckich i doliny Czernicy”. Na północ

od Słosinka w „Krainie Rummela” trasa

Nr 3 łączy się z trasą

Nr 2 „Wododziałem
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między Brdą a Wieprzą” i z regionalną pieszą
podnosząc atrakcyjność turystyczną miejscowości.

„Doliną Brdy na spływ kajakowy”,

ŚWIERZENKO – (kaszb. Swierzenkò, niem. Klein Schwirsen) - 203 mk.
Wieś położona na Wysoczyźnie Polanowskiej przy drodze wojewódzkiej nr 206 Miastko –
Koszalin. W średniowieczu była to jedna z głównych posiadłości rodziny von Lettowów,
która do XIX wieku wchodziła w skład ich majątku rodowego. Od tego czasu właściciele
zmieniali się wielokrotnie, a ostatnim od 1928 r. do czasów II wojny światowej był Richard
Mecke. W północno wschodniej części wsi na wschód od drogi wojewódzkiej znajduje się
murowany dwór z zespołem zabudowań folwarcznych z przełomu XIX/XX w. oraz park
z zachowaną alejką grabową i starodrzewem m.in.: buki, świerki, jesiony, kasztanowce.
W Świerznie oddalonym o 2 km na SW przebiega gminny szlak rowerowy
Skibską Górę i dolinę Studnicy”.

Nr 4 „Przez

ŚWIERZNO (kaszb. Swierzno, niem. Groß Schwirsen) - 203 mk.
Wieś położona na granicy Poj. Bytowskiego z Wysoczyzną Polanowską nad Świerzyńską
Strugą (Holz Bach-Leśny Stumyk), lewym dopływem Studnicy. Oddalona 15 km na północny
zachód od Miastka przy drodze lokalnej Kawcze - Żydowo. Nazwa topograficzna pochodzi
od nazwy drzewa >świerk< (niem. Gross Schwirsen) lub od słowiańskiej nazwy regionalnej
<świerzepie< (dzikie rośliny), które porastały okoliczne
Dzikie Góry (Uhlen Berge)
i Grube Góry (Dicken Berge) na terenie OChK Nr 7 ”Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze
Skibską Górą”. Już w średniowieczu była to znacząca osada z siedzibą parafii i jedną
z głównych posiadłości Lettowów. Były to obszary, o które przez dłuższy czas trwał spór
terytorialny między dwoma rodami von Massow i von Lettow. Po raz pierwszy Świerzno
zostaje wymienione w 1477 r. w wykazach majątków rodziny von Lettow, który obejmował
Świerzenko (Klein Schwirsen-Małe Świerzno), Kawcze, Malęcino i niewielką dziś osadę
Biała. W 1519 roku większa część Świerzna przeszła w ręce Massowów, którzy rozwinęli
tutaj hodowlę koni. W tej miejscowości wówczas znajdowały się dwa pańskie dwory, młyn
wodny i kuźnia. Od 1576 r. istniała parafia z kościelnym, 9 chłopów i 7 robotników
dniówkowych. W czasie wojny trzydziestoletniej wieś została mocno zniszczona i prawie się
wyludniła. Późniejsza odbudowa koncentrowała się wzdłuż głównej drogi wiejskiej.
Jedenaście dolnosaksońskich domostw, jakie istniały we wsi w XIX w. świadczyły
o pochodzeniu jej mieszkańców. Ród Massowów był właścicielem majątku aż do 1930 r.,
kiedy to całość gruntów zakupiła komisja parcelacyjna i podzieliła je na 17 gospodarstw. We
wsi znajduje się kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP o konstrukcji
szachulcowej z 1710 roku (wieża z 1884 r.) Wewnątrz świątyni znajdziemy interesujący
ołtarzem z amboną oraz dom byłego pastora nr 32 z XIX w. Obecnie w odrestaurowanym
domu i zabudowaniach gospodarczych p. Witrambowskich znajduje się szlifiernia bursztynu
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obrabianego w egzotyczne drewno, tworząc niezwykłą i rzadką kolekcję biżuterii. Na posesji
utworzono małe muzeum narzędzi rolniczych i sprzętu gospodarstwa domowego. Na
południowy wschód od centrum wsi znajduje się zabytkowy cmentarz z przełomu XIX/XX
wieku oraz trzy pomniki przyrody ożywionej. W miejscowości jest gospodarstwo
agroturystyczne „Baśniowa Kraina” oraz gminny szlak rowerowy
Górę i dolinę Studnicy”.

Nr 4 „Przez Skibską

ŚWIESZYNO (kaszb. Swieszëno, niem. Schwessin) – 145 mk.
Wieś letniskowa położona na Poj. Bytowskim nad jez. Głębokim (Deeper-See), gdzie swój
początek ma szlak kajakowy rzeką Brdą. Nazwa wsi pochodzi albo od karczmy wybudowanej
w 1592 r. przez Dinniesa Litze na ziemiach należących do Massowów albo od nazwy
osobowej Świesz. Już w XV w. gospodarowały tu rodziny Roggenbucków i Verginów.
Podobno w roku 1598 wystawiono tu kaplicę i sprowadzono księdza. Po pracach
melioracyjnych wykonanych w 1773 r. nastąpił dalszy rozwój wsi. Pierwotny majątek
Roggenbucków już w XVIII w. był rozdrobniony na działy i miał kilkunastu właścicieli. Na
wyspie jeziora Głębokiego (Deeper See), która jeszcze do 1945 r. nosiła nazwę Burgwall
(Grodzisko) znajduje się stanowisko archeologiczne.

Nad akwenem położone są obiekty bazy noclegowej, strzeżone kąpielisko
z wypożyczalnią sprzętu pływającego. Swój początek ma tu szlak kajakowy Brdy
zaliczany do najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce i Europie. Należy do najlepiej
zagospodarowanych turystycznie szlaków kajakowych w kraju. Wzdłuż całego szlaku rzeki
usytuowane są liczne stanice wodne i campingi, a dzięki dobremu systemowi oznakowania
kajakarze czują się bezpieczni i nawet bez mapy doskonale orientują się w terenie.
Doświadczeni kajakarze twierdzą, że to szlak dostępny dla każdego, idealny na pierwszą
wyprawę, albo do rodzinnego kajakarstwa. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg szlaku
wodnego, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda i liczne boczne szlaki od lat
ściągają nad Brdę wielu turystów wodnych m.in. ks. Karola Wojtyłę czy Aleksandra Brodę.
Gospodarstwo „Agro-luz”, liczne jeziora polodowcowe z kompleksami leśnymi, położone na
terenie OChK nr 06 „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka”,
przyczyniły się do wytyczenia gminnej trasy rowerowej Nr 2
„Wododziałem między
Brdą a Wieprzą”. Dzisiaj miejscowość jest znaną wsią letniskową o dużym potencjale
turystycznym.
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TRZCINNO (kaszb. Rëbôcczé Hëtë, niem. Rohr) – 336 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim nad jeziorem Trzcinno (Wiejskim) przy rozwidleniu dróg
do Łubna i Dretynia. Z jeziora Wiejskiego (Dorf-See) wypływa rzeka Miłacz do 1945 r.
nazywana Młyńską Strugą (Mühle Bach). Nazwa wsi jest adaptacją słowotwórczą nazwy
niemieckiej Rohr (1628) >sitowie<. Niegdyś był to jeden z większych w okolicach Miastka
majątków rodziny Massow, uchodzący również za jej gniazdo rodowe. W 1562 r. Georg
Massow z powodu zarazy przeniósł się z Bytowa i w okolicy dzisiejszego Trzcinna rozpoczął
karczunek lasów. Powstały wówczas liczne folwarki, m.in. Kwisno (1574). W połowie XVIII
stulecia właścicielem Trzcinna był jeden z najwyższych pruskich dostojników – Walentin von
Massow, pełniący funkcję ministra stanu i zarządcy dóbr królewskich (prezydenta pruskiej
kamery). Był jeden z najbliższych współpracowników Fryderyka Wielkiego. Dzięki
dostępowi do funduszy królewskich wieś została unowocześniona, powstały w okolicy liczne
manufaktury, a po wielkich melioracjach założono w sąsiedztwie pięć nowych osad. Do
XVIII wieku Massowowie z Trzcinna, noszącego wówczas nazwę Rohr, władali także
Miastkiem. Po rozgraniczeniu terenów dworskich i chłopskich w 1827 r. grunty majątku
zostały oddane w wieloletnie dzierżawy. Nie było to jedyne źródło dochodu, gdyż w XIX w.
w otaczających lasach wydobywano bursztyn na skalę przemysłową, a najgłębsza
z trzcińskich sztolni miała aż 27 m głębokości. We wsi znajduje się zabytkowy pałac
z parkiem krajobrazowym z XIX wieku (siedziba Adolfa von Massowa w latach 1867 – 1904)
oraz kościół szachulcowy z 2. połowy XVII wieku z przykościelnym cmentarzem rodowym.
W podziemiach kościoła pochowani zostali jego fundatorzy Adrian, Jakob i Walenty von
Massow. Istniejąca tu baza noclegowa „Pałac w Trzcinnie” i „Przepiórcza farma” ugoszczą
nawet najbardziej wymagającego turystę.

W odległości 2 km od wsi malowniczo położone jest jezioro Skąpe
z siedliskiem unikatowego bociana czarnego oraz pomnikiem przyrody nieożywionej. Nad
jeziorem znajduje się również miejsce do biwakowania. Atrakcyjne usytuowanie Trzcinna
pośród lasów, wzgórz morenowych i jezior, czyni je interesującym miejscem wypoczynku dla
amatorów ciszy, wędkarstwa i grzybiarzy. Jest bazą do organizowania wycieczek pieszych
i rowerowych szlakami turystycznymi „Morenami do pięściarza Schmelinga i żony
Bismarcka”
, Natura 2000 „Miasteckie Jeziora Lobeliowe”
po OChK „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka”.

przebiegającymi

TUROWO (niem. Steinau) – 110 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim w głównej osi orograficznej moren czołowych Pomorza
zorientowanej w gminie Miastko z południowego zachodu na północny wschód. Pokrywa się
ona z przebiegiem strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Krajobraz
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moreny czołowej odznacza się w terenie dużymi wysokościami nad poziomem morza oraz
dużymi wysokościami względnymi.
Wzgórza morenowe osiągają tu wysokości do
236,3 m n.p.m. i nazywane są Alpami „Kaszubskimi Alpami”. Wieś powstała w trakcie
akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez Puttkamerów z Trzebielina w XVIII stuleciu.
Zachowały się tu liczne stanowiska archeologiczne, a z pobliskiej parafii Kramarzyny
prowadzą stacje „Ścieżki Różańcowej Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej”.
Gospodarstwo agroturystyczne „Gacówka” zaprasza na przemiłą gościnę z noclegiem
i wędrówkę po turowskich Alpach. Atrakcyjne przyrodniczo-historyczne okolice położone są
między regionalnymi szlakami turystyki pieszej
żony Bismarcka” w gminie Miastko oraz rowerowej
bytowskim.

„Morenami do pięściarza Schmelinga i
„Na kolejowym szlaku” w powiecie

TURSKO (kaszb. Tërskò lub Turczik, niem. Turtzig) – 110 mk.
Wieś położona na Wysoczyźnie Polanowskiej nad jeziorem Tursko (Turzig See) przy drodze
lokalnej z Dretynia do Kępic. Nazwa pochodzi od zwierzęcia >tur< Tursko, Turtzig (1575).
Tursko przez stulecia położone było na terenie Puszczy Słupskiej, której część nazwano
Turskim Lasem (Turziger Forst). Wieś powstała w 1560 r. i była w posiadaniu starego
pomorskiego rodu Zitzewitzów z Warcina. Za czasów Alberta von Zitzewitza w 1900 r.
zbudowany został obecny pałac i otoczenie parkowe oraz komponujące się z nim
zabudowania folwarczne. Większość z kilkunastu budynków we wsi, stanowią wiekowe
zabudowania podworskie. W lesie niedaleko pałacu, położony jest dobrze zachowany
cmentarz poewangelicki oraz miejsce pochówku rodziny Zitzewitzów. Do pałacu przylega
zadbany park o charakterze leśnym (5,72 ha), który został przystosowany do aktywnego
wypoczynku. Rosną w nim wiązy, świerki i jawory odmiany purpurowej oraz wiele gatunków
egzotycznych, m.in. daglezja, klon Ginnala i tatarski. Po II wojnie pałac krótko należał do
służby więziennej, później przekazany został oświacie. Utworzono tu Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy dla dzieci i młodzieży i tę funkcję pełni do dzisiaj.

WAŁDOWO (kaszb. Wałdowò, niem. Waldow) – 242 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim nad rzeką Wieprzą i jeziorami Wałdowskim Wielkim
i Małym. W dokumencie z 1341 r. występuje zwrot >von Waldow<; nazwa wywodzi się od
niemieckiej nazwy osobowej Waldow lub od rzeczownika Wald – las.
W średniowieczu było dobrem rycerskim w pogranicznym obszarze państwa krzyżackiego.
W 1428 r. wieś należała do dóbr Arnolda von Waldow oraz synów jego brata z Człuchowa.
Po pokoju toruńskim w 1466 roku, Wałdowo znalazło się w rękach Putkamerów z Barnowca.
Zniszczona i opustoszała podczas wojny trzydziestoletniej została na nowo odbudowana
w drugiej połowie XVI wieku. Przez długi czas majątek nie posiadał właściciela i zarządzany
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był z odległego Barnowca. W 1694 roku część dóbr wałdowskich nabyli Massowowie
z Trzcinna, a na gruntach tutejszego majątku założono hodowlę owiec. Wieś rozwinęła się
dopiero w połowie XIX wieku, po przeprowadzeniu regulacji gruntów chłopskich
i dworskich. Na początku XX wieku w Wałdowie znajdowało się 20. gospodarstw chłopskich
i pozostałości majątku dzierżawionego przez rodzinę Parlow. W 1832 r. urodził się tu Jozue
Czerniecki-Schwartz, profesor i rektor uniwersytetu w Lund (Szwecja). Po II wojnie grunty
skomasowano. Warto zwiedzić kościół o konstrukcji szachulcowej z 1716 r.
z barokowym wyposażeniem p.w. św. Stanisława Kostki, cmentarz z roku 1900 oraz
leśniczówkę z 1912 roku. W latach 1945-54 wieś była siedzibą gminy Wałdowo. Przy szkole
utworzono ogród edukacyjno – przyrodniczy „Ptasia Ostoja” z gatunkami rodzimych drzew
i krzewów. We wsi znajduje się baza noclegowa z wygodami dla każdego turysty: „U Mirki”,
„Dworek Amaltea” oraz „Zacisze” w Wałdowie – Grądzieniu. Przez miejscowość przebiega
regionalna trasa rowerowa
(Puppendorf) do Bytowa.

„Szlakiem zwiniętych torów” z Miastka przez Popowice

WIATROŁOM (kaszb. Wiatrołóm, niem. Viartlum) – 59 mk.
Wieś położona na Wysoczyźnie Polanowskiej w Puszczy Słupskiej w zlewni Kunicy.
Założona w 1558 roku w ramach majątku Wierszyno – Zielin należącego do Puttkamerów.
Folwark ten to jeden z mniejszych majątków o powierzchni ok. 2 500 mórg, dzielił się na
część dworską (Gut) i chłopską (Dorf-wieś). Dzięki przeprowadzonym pracom
melioracyjnym pod koniec XVIII wieku, wieś znacznie się rozbudowała. Oprócz 5. rodzin
chłopskich mieszkał tu nauczyciel i kowal oraz działał młyn wodny i fabryczki produkujące
dziegć (brunatną substancję uzyskiwaną podczas suchej destylacji drewna), którą
wykorzystywano m. in. w garbarstwie i aptekarstwie. W istniejącym dworku urodziła się
Johanna Charlotta Puttkamer (11.04.1824r.), przyszła żona kanclerza Rzeszy Otto von
Bismarcka. Rodzina Johanny w 1825 roku, przeniosła się do „bliższego cywilizacji”
Barnowca. Kolejnymi właścicielami byli Schulzowie ze Słupska, baron Minigerode z Pasłęka
i Franz Dally. Majątek został rozparcelowany w 1931 roku, a po II wojnie zasiedlony przez
pracowników leśnych. Po XIX-wiecznym dworze nie pozostał ślad, a do dziś zachowała się
część zabudowań gospodarczych. W nich znajduje się kwatera myśliwska dla gości, chętnie
wypoczywających i polujących w okolicznych lasach. Przez Wiatrołom przebiega regionalny
szlak pieszy
„Morenami do pięściarza Schmelinga i żony Bismarcka” (MiastkoBarnowiec-Kołczygłowy) oraz trakt „Konno przez Pomorze” im. Daniela Chodowieckiego
z Gdańska do Berlina. Pierwsze dwanaście odcinków traktu z Gdańska do Kręgu (gm.
Polanów) o łącznej długości 283,0 km zostało dobrze oznakowane. Nadleśnictwo Trzebielino
zaprasza do kwatery myśliwskiej „Stary Las” wszystkich lubiących polowania,
wędrówki piesze, rowerowe lub konne wypady po pięknych szlakach krajobrazów
młodoglacjalnych w Puszczy Słupskiej (Puszcza Putkamerów).
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WOŁCZA MAŁA (kaszb. Miôłô Wôłczô, niem. Klein Volz)
– 151mk.
Niewielka wieś położona na Poj. Bytowskim nad niewielkim jeziorem Średnim (Mittel See)
w zlewisku Pląsy, przy drodze krajowej nr 20 i 21 z Białego Boru do Miastka. Za założycieli
Wołczy uchodzą Lettowowie, którzy skolonizowali tę część ziemi miasteckiej w 1. poł. XVI
wieku. Około 1541 r. majątek został podzielony na dwie części – Wołczę Wielką (Groß)
i Wołczę Małą (Klein). Przypuszczalnie pierwotna, słowiańska nazwa miejscowości była
pochodną rzeczownika >wół<, przekształconą na niemiecką nazwę Volz. Po wojnie używano
nazwy Wilcza, z przymiotnikami Wielka i Mała. Na zachód od Wołczy aż po jeziora
bobięcińskie rozciągały się duże kompleksy leśne zwane Groß Volza Wald – Duży Wołczy
Las na terenie Puszczy Karczowej. Zalesione wzgórza nazywano Klemm Berge, czyli
Zaciśnięte Góry, a obszary położone na północ od miejscowości Cicholas określano
Jägerhorst – Myśliwskie Gniazdo. Współcześnie na uwagę zasługuje strefa ochrony
archeologicznej osadnictwa schyłkowego neolitu i wczesnego brązu oraz park i zabytkowy
cmentarz z XIX wieku. Przez wieś wytyczono gminną trasę rowerowa
Nr 5 „Lasami
i jeziorami przez dolinę Pląsy”, przy której od lat funkcjonuje znane nie tylko w gminie
gospodarstwo „Agro-Vita”.

WOŁCZA WIELKA (kaszb. Wiôlgô Wôłczô, niem.: Groß
Volz) – 319 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim nad lobeliowymi jeziorami Wołczyca (Dorfsee)
i Kościelne (Kirch-See) w odległości 2 km na południowy zachód od Miastka. Na północ od
jeziora Wołczyca i po zachodniej stronie od drogi do Kamnicy leży jezioro Czarnka
(Scharnke See), z którego wypływa strumień Pląsa (Zwiebeldach), lewy dopływ Studnicy.
Ciek wodny przepływa przez jez. Wołczyca, Kościelne, Średnie, Białe (Białynia)
i w granicach Miastka uchodzi do Studnicy. Wieś zapisywana w starych dokumentach, jako
Wolza (1310), Voltscha (1317). W liście lennym z 1575 r. wieś figuruje, jako własność
dwóch rodów von Lettow i von Massow. Z czasem z rodowych majątków rozwinęła się
nieduża wieś chłopska. W ciągu następnego stulecia dobra te dziedziczone były przez
członków poszczególnych rodów. Przed wybuchem II wojny światowej folwark przejął
Rüdigier von Massow. We wsi jest zespół dworsko-parkowy z początku XIX w. rozlokowany
na owalnym półwyspie rozdzielającym wody jezior Wołczyca i Kościelne. Na podwórzu,
zwrócona frontem na północ, znajduje się stajnia-wozownia wzniesiona w latach 1905 –
1923. Tu również zlokalizowany jest zabytkowy dworek wraz z parkiem przydworskim
z XIX wieku. We wsi znajduje się zabytkowy kościół ewangelicko – augsburski z XIX wieku
wraz z przykościelnym cmentarzem rodzinnym von Massow. Świątynia zbudowana jest
z kamieni polnych i przypomina neoromańską w Rowach. Mieszkała tu dawna właścicielka
Wołczy, hrabina von Massow, która hodowała bydło rasy szkockiej. Tu zaczyna się trasa
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Nr 6 „Szlakiem Bolesława Tomaszczyka” do Bobięcina oraz przebiegają gminne trasy
rowerowe
Nr 5 „Krainą lasów i jezior przez dolinę Pląsy” oraz
Górę i dolinę Studnicy”

Nr 4 „Przez Skibską

ZNAKOWO (kaszb. Znakòwò, niem. Schnakenkaten) – 68 mk.
Położone na Poj. Bytowskim przy lokalnej drodze z Piaszczyny do Brzeźna Szlacheckiego.
Po 1920 roku przez miejscowość wytyczono granicę polsko-niemiecką i wybudowano Urząd
Celny (Reinwasser Zollamt) z posterunkami straży granicznej (po niemieckiej stronie drewniany, polskiej – murowany). Podczas II wojny światowej znajdował się tu obóz pracy,
w którym przebywali głównie Rosjanie. W pobliżu przebiega regionalny szlak pieszy
„ Krainą lasów i jezior” z Brzeźna Szlacheckiego do Miastka.

ŻABNO (kaszb. Żabno, niem. Saaben) – 92 mk.
Wieś położona na Poj. Bytowskim w dorzeczu Wieprzy przy lokalnej drodze z Miastka
do Bytowa. Założona podczas wielkiej akcji kolonizacyjnej przeprowadzonej w XVI stuleciu
przez Puttkamerów, jako wieś chłopska w kluczu Ponikła - Role. W latach 1973-1976
miejscowość była siedzibą gminy Żabno, obecnie wieś sołecka. W miejscowości jest
gospodarstwo „Agroland” z polem namiotowym i przemiłą atmosfera. W lesie koło Żabna
w pobliżu szlaku i dawnego niemieckiego cmentarza znajduje się obelisk poświęcony
„Mistrzowi boksu wszystkich klas Maxa Schmelinga” oraz „Wszystkich zmarłych z gminy
Role – Żabno – Wałdowo”. Obelisk został ufundowany w 2006 r. przez Ziomkostwa
Niemieckie z Hamburga i Bad Fallingbostel. Pieszy szlak regionalny
„Krajobrazów
młodoglacjalnych” przebiega od Miastka przez Żabno – Wiatrołom - Ponikła w kierunku
gminy Kołczygłowy.
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