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Gdzie podróżować w czasie pandemii? Najlepiej blisko domu.
Czy znasz swoje najbliższe otoczenie? Swoją miejscowość, okoliczne lasy i wsie? Czy wiesz, co działo się tu lata albo wieki temu?
Inspiracją do lepszego poznania regionu Pomorza Zachodniego będzie „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego”. To drugie już wydanie książki, wpisującej się w
ogólnopolską serię.
„Kanon krajoznawczy” nazywany jest często „biblią krajoznawcy”. To pozycja, w której przedstawiono najciekawsze obiekty przyrodnicze, zabytki, muzea, pomniki, miejsca pamięci. Pokazano
również wiele obiektów współczesnych – wyróżnianych, nagradzanych i wartych zobaczenia i
zapamiętania. Integralną częścią poznawania regionu są legendarne opowieści o jego początkach
– stąd obecność w książce najciekawszych legend.
Żeby ułatwić czytelnikowi korzystanie z książki, całość podzielona została na rozdziały – każdy
rozdział to jeden powiat (w ujęciu alfabetycznym). Na wstępie każdego z nich podano krótką charakterystykę powiatu, informacje o jego fizjografii, przyrodzie, zabytkach oraz dane statystyczne.
Dalej opisano najważniejsze, najciekawsze miejscowości i obiekty. Jako oddzielne hasła zaprezentowano parki narodowe i krajobrazowe.
Kanon został opracowany przez grono doświadczonych krajoznawców i przewodników turystycznych. W każde miejsce dotarliśmy osobiście i opisaliśmy to, co rzeczywiście widzieliśmy.
Mamy nadzieję, że nasze odkrycia będą dla Ciebie inspiracją – do odkrywania piękna, historii
i tajemnic regionu i ludzi, którzy tu przed nami żyli.
Pierwsze 100 egzemplarzy to będą egzemplarze numerowane. Egzemplarze od numeru 1 do
9 już po wydrukowaniu zostaną wystawione na licytację na allegro. Zapisy przyjmujemy na egzemplarze od numeru 10 – w kolejności spływania zgłoszeń. Zamówienia prosimy przesyłać pod
adresem:

kanon@dudowie.pl

Każde zamówienie potwierdzimy mailem zwrotnym – wraz z numerem egzemplarza.
W zamówieniu proszę podać dane do wysyłki oraz dane do faktury wraz z numerem NIP (jeżeli nie
potrzebujecie Państwo faktury – wystawimy paragon; po wstawieniu paragonu wydanie faktury
nie będzie już możliwe).
Zamówienia przesłane innymi kanałami komunikacyjnymi (Facebook, Messenger, inne skrzynki
mailowe, smsy) będą uwzględniane, ale do kolejki nabycia egzemplarza numerowanego liczą się
tylko zamówienia wysłane pod adresem: kanon@dudowie.pl.

Przedłużamy czas zbierania zamówień do 10 lipca 2020 r.

Wydanie w twardej oprawie, kolorowe, zawiera około 200 zdjęć.
Pierwsze wydanie ukazało się w 2014 roku. Nakład został w całości wyprzedany.
Koszt 1 egzemplarza: 99 zł (przy zamówieniu do 10 lipca).
Wydawnictwo pokrywa koszty przesyłki.
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Zakole Iny
– dawny port hanzeatycki
Osada w zakolu Iny powstała już w X w.
Pełniła funkcje strażnicy na ważnym szlaku lądowym i wodnym. Pod koniec XIV w.
Goleniów stał się członkiem Hanzy – wielkiej organizacji handlowej, skupiającej
miasta leżące na pobrzeżach Morza Bałtyc-

kiego i Północnego. Dzięki przepływającej
przez miasto Inie kwitła tu żegluga i handel,
a miasto bogaciło się. Goleniów prowadził
ożywiony handel m.in. z Gryfinem, Dąbiem, Wolinem, Kamieniem, Szczecinem.
Rozbudowano także leżący nad rzeką port,
powstawały liczne spichrze i magazyny.
Wojny jednak nie oszczędziły tego za-

Aleja Legend

Kościół pw. św. Katarzyny w Goleniowie

kątka miasta. Dziś jedyną pozostałością
po dawnej świetności goleniowskiego portu nad Iną jest ryglowy spichlerz miejski
na nabrzeżu.
MD

Fot. Małgorzata Duda

O

d najdawniejszych czasów ludzie opowiadali sobie
legendy. Przekazywano przez pokolenia – czasami nawet od średniowiecza. Opowieści te zawierały
oprócz elementów rzeczywistych również wątki fantastyczne, magiczne i baśniowe. W Goleniowie i okolicznych wsiach zachowało się wiele legend – najpierw
przekazywanych ustnie, a później spisanych. Mówią
one o dawnych czasach i przedstawiają historie, które
mogły się wydarzyć lub rzeczywiście się wydarzyły.
Wybrane legendy z ziemi goleniowskiej zostały zilustrowane wykutymi w kamieniu rzeźbami, które ustawiono wzdłuż spacerowej promenady nad Iną.
Znaleźć tu można m.in. przedstawienia dawnych
mieszkańców tych ziem i przeczytać opowieści o koboldach, diabłach i czarownicach, ale też o dzwonach
czy nękających te ziemie wrogich najazdach. A jeżeli
potrzebujecie szczęścia i magicznej ochrony – odszukajcie legendarnego stwora i dotknijcie jego kopytka.
MD

Fot. Tomasz Duda

Fot. Tomasz Duda

Dawny spichlerz w zakolu Iny

Goleniów

Goleniów

W

Legenda
o goleniowskich dzwonach

edług dawnych przekazów przed wiekami
na wieży kościoła pw. św. Katarzyny wisiały trzy
spiżowe dzwony, które słynęły z przepięknego brzmienia. W początkach XVII tereny Pomorza Zachodniego
stały się areną walk, które nazwano później wojną
trzydziestoletnią (1618-1648). Wojska szwedzkie
i brandenburskie, maszerujące przez Księstwo Pomorskie grabiły i niszczyły co tylko się dało. Podobno
żołnierze kradli nie tylko złoto i kosztowności, ale też
naczynia liturgiczne z kościołów, a nawet kościelne
dzwony, żeby przetopić je na armaty.
Zaniepokojeni goleniowianie postanowili uchronić
swoje dzwony przed zniszczeniem. Pod osłoną nocy
wywieźli je poza miasto i zakopali. Niestety, za armiami ciągnęła się zaraza morowego powietrza i wszyscy,
którzy znali miejsce ukrycia dzwonów, w krótkim czasie zmarli. Dzwonów do dziś nie odnaleziono. Podobno
wciąż spoczywają w głębi wzgórza, które od tamtej
pory nazywane jest Górą Dzwonów.
MD

Aleja Legend w Goleniowie

lat. Najpierw wybudowano korpus nawowy,
do którego w kolejnych latach dostawiono
prezbiterium. Zachowany do dziś ostrołukowy uskokowy portal przy głównym wejściu,
Dojazd uzupełniony glazurowaną cegłą, potwierdza
Z terenu starego miasta należy skierować się kunszt budowniczych i zasobne sakiewki
w ul. Barnima I. Spichlerz jest widoczny za mostem mieszkańców.
na Inie po prawej stronie.
Zarówno mieszczanie, jak i członkowie
cechów ufundowali liczne ołtarze. Przez
Kościół pw. św. Katarzyny kilka kolejnych wieków świątynia pełniła
Już w XIII w. w miejscu, gdzie dziś wznosi funkcję kościoła farnego. Od wprowadzesię monumentalna gotycka budowla, stał nia reformacji w 1534 r. do 1945 r. służyła
niewielki romański kościół z kamienia. Jed- protestantom.
nak bogacący się na handlu i żegludze goleWarto zobaczyć
niowianie w XIV stuleciu zapragnęli wznieść
w Goleniowie
większą i piękniejszą świątynię, odpowiednią do ich nowego statusu majątkowego. Jak n Bramę Wolińską – jedyną ocalałą z czterech średniowiecznych bram miejskich;
mówią dawne źródła, w budowę włączyli się
niemal wszyscy mieszkańcy, reprezentujący n pozostałości murów miejskich z Basztą Prochową
oraz Basztą Menniczą
różne stany i cechy. Trwała ona kilkadziesiąt
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Fot. Tomasz Duda

Białogard

Domacyno

Wnętrze kościoła Mariackiego w Białogardzie

BIAŁOGARD

M

iasto na Równinie Białogardzkiej, nad
rzekami: Parsętą i Liśnicą. Siedziba powiatu i gminy.
Początki najstarszego grodu sięgają
VII w. Na pocz. XII w. dwukrotnie zdobyty przez Bolesława Krzywoustego i włączony do Polski. Był siedzibą kasztelana,
od 1315 r. siedzibą rezydencji księcia Warcisława IV. Od 1387 r. należał do Hanzy.
W XV i XVI w. miasto przeżywało silny
rozwój gospodarczy, ale także dość czynnie
włączało się w pomorsko-brandenburskie
starcia. Prawdziwym tego symbolem stała
się tzw. bitwa o krowę z sąsiednim Świdwinem. Obecnie miasto powiatowe, położone
na tematycznym szlaku Pomorskiej Drogi
Świętego Jakuba.
Z Białogardu pochodzi Aleksander Kwaśniewski. Rodzinnemu miastu były prezydent RP ofiarował kolekcję swoich medali
i odznaczeń.

Kościół
Narodzenia NMP
Za czasów Bogusława VI, około 1310 r.,
w miejscu sprawowania pogańskiego kultu,
wybudowany został kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny. Świątynia gotycka jest budowlą trzynawową w typie kościoła miejskiego,
bazylikowego (z nieco wyższą nawą środkową, nawiązującą do halowego) z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową
wieżą od zachodu. W 1506 r. kościół został
zniszczony przez pożar. Ponad półtora wieku
później, po kolejnej pożodze pozostały jedynie mury obwodowe. W XIX w. odnowiono
sklepienia chóru i prezbiterium. Wewnątrz
sklepienia gwiaździste. Barokowy ołtarz
główny w stylu barokowym (ok. 1700 r.), powstał z fundacji miejscowej szlachty (u dołu
herby dwóch rodzin szlacheckich). Składa się
z trzykondygnacyjnej nastawy ołtarzowej nawiązującej bezpośrednio do baroku. W centrum grupa „Ukrzyżowania”, po bokach kolumny oraz figury świętych. Zwieńczeniem
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ołtarza jest płaskorzeźba ze sceną „Opłakiwanie”. Uwagę przykuwa także barokowa
ambona (1688 r.) oraz zespół witraży (pocz.
XX w.). Ciekawostką są zachowane w zakrystii witraże z podobiznami ojców reformacji:
Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i Jana

Bugenhagena oraz portrety książąt z dynastii
Gryfitów, za panowania których wprowadzono na Pomorzu protestantyzm.
BB
Dojazd
Przez miasto przebiegają drogi wojewódzkie nr
163 i 166. W odległości 8 km (Karlino) przebiega
droga krajowa nr 6. Miasto jest znaczącym węzłem
kolejowym, gdzie przecinają się linie Gdańsk –
Szczecin oraz Szczecinek – Kołobrzeg.

DOMACYNO
Wieś (wielodrożnica) w powiecie białogardzkim, w gminie Karlino, ok. 3 km na południe od drogi krajowej nr 6. Można zwiedzić tutaj leśny park popałacowy z 1. poł.
XIX w. z mieszanym drzewostanem.

Fot. Tomasz Duda

Panorama Białogardu na XVII-wiecznej mapie Lubinusa

Witraż przedstawiający Marcina Lutra

Statua
Matki Bożej
Figura Matki Boskiej Królowej Świata, uroczyście poświęcona 29 października 1995 r.,
została sprowadzona z Filipin jako wyraz
szacunku i uznania dla papieża Jana Pawła
II z racji jego pobytu w tym kraju w tym
samym roku. Figura z brązu przedstawia

