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A n n a  U c i e c h o w s k a - G a w r o n

Trzebiatów – spotkania pomorskie 2014,  
red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2015, ISBN 978-83-7591-461-0

W 2015 roku ukazała się publikacja z dwunastej już konferencji z cyklu 
„Trzebiatów – spotkania pomorskie”. W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury go-
ścili naukowcy różnych specjalności: historycy, historycy sztuki, archeolodzy, 
etnografowie i geolodzy, konserwatorzy oraz miłośnicy regionu. Wygłoszone 
referaty ujęto w pięć działów: archeologia, historia, kultura i sztuka, ochrona 
dziedzictwa kulturowego i sylwetki pomorskie. Uzupełniało je forum dysku-
syjne. Redaktorem tomu jest dr Janina Kochanowska.

Archeologia. Andrzej Piotrowski i Marek Dworaczyk, opierając się na 
badaniach geologicznych, archeologicznych i źródłach pisanych, zajęli się „wę-
drującym” w średniowieczu (kolejno w Dźwirzynie, Rogowie i Mrzeżynie) 
ujściem Regi do Bałtyku. W kolejnym tekście Marek Dworaczyk zebrał wyni-
ki – prowadzonych dotąd w bardzo niewielkim zakresie – badań i nadzorów  
w Choszcznie. Może to stanowić wstęp do przynajmniej częściowej rekon-
strukcji zagospodarowania przestrzeni Starego Miasta.

Historia. Wszystkie przedstawione referaty dotyczyły czasów powojen-
nych. Powstaniem i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Koszalinie  
w latach 1949–1999 zajęła się Magdalena Juszczak. Kolejne dwa teksty przenoszą 
w czasy stalinowskie. Paweł Szulc zajął się rolą propagandy komunistycznej  
w kształtowaniu „nowego socjalistycznego człowieka” na Pomorzu Zachodnim, 
a Przemysław Benzen wraca do tzw. wypadków gryfickich z 1951 roku i rozli-
czenia ich sprawców – pracowników aparatu bezpieczeństwa dopuszczających 
się przemocy wobec rolników. Renata Teresa Korek przypomniała trzebiatow-
skie restauracje i pracujących tam ludzi, traktując tytułowego „śledzia po polsku” 
niemal jako symbol tradycji gastronomicznych PRL-u.

Kultura i sztuka. „Rycerz na cmentarzu” (zwany też „Tańcem śmierci”) to 
„wdzięczność umarłych” – ważny motyw alegoryczny eschatologii katolickiej. 
W swoim wystąpieniu Wojciech Jarząb dokonał reinterpretacji treści zawar-
tych w późnogotyckim epitafium obrazowym Zyberta Grantzina z kołobrze-
skiej bazyliki konkatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  
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O witrażach z koszalińskiej fary jako „ilustracji historycznej czasów, zapisie 
historii lokalnej, dokumentacji lokalnych i ponadregionalnych zdarzeń oraz 
„śladzie tworzących je osób” pisze Krystyna Rypniewska, dla której łączą się 
one z sacrum – „światło witraża było czcią oddaną Bogu”. Ze wstępnymi wyni-
kami swoich prac terenowych dotyczących masowego pojawienia się po wojnie 
na Pomorzu Zachodnim kapliczek i krzyży przydrożnych, wcześniej niemal 
nieznanych na obszarze ziem luterańskich, zapoznają nas etnografowie Maria 
i Waldemar Witkowie. Zbigniew Sobisz, kontynuując badania nad florą naczy-
niową Pomorza Zachodniego, prezentuje wyniki rozpoznania pod tym kątem 
cmentarzy przykościelnych, rodowych, komunalnych, śródpolnych i śródleśnych 
na obszarze gminy Gryfice.

Ochrona dziedzictwa kulturowego. Ewa Stanecka w swoim artykule 
przedstawia historię i problemy konserwatorskie dwóch zamków w Płotach. 
Prezentacją architektury modernistycznej Pomorza Zachodniego zajęły się Ewa 
Kulesza-Szerniewicz i Barbara Sożyńska-Maciejko. Wysuwają one również 
postulaty opracowania szczegółowych zasad jej ochrony.

Sylwetki pomorskie. W ramach tego bloku poznajemy sylwetki pięciu 
postaci. Krystyna Borkowska przedstawia Elżbietę Wilhelminę Luizę, arcy-
księżną Austrii wywodzącą sie rodu książąt wirtemberskich. Janina Cydzik- 
-Brzezińska prezentuje postać swojego ojca, rotmistrza Grzegorza Cydzika. 
Andrzej Puławski przedstawił dokonania Józefa Karpiela, artysty ludowego 
tworzącego rzeźby o tematyce sakralnej. Janina Kochanowska wspomina Annę 
Jabłonowską, swoją przedwcześnie zmarłą córkę – plastyczkę i poetkę.

Forum dyskusyjne. Życie i twórczość Friedricha Gilly’ego jest tematem 
tekstu Eddy Gutsche. Pastor Hans-Udo Vogler opisał trzebiatowskie kościo-
ły, ich nazwy i znaczenie dla miasta. Marlene Vogler podjęła temat trudnego 
życia dzieci na pomorskiej wsi w okresie międzywojennym i podczas wojny. 

Tom zamyka fotograficzna kronika „Spotkań” – prezentacja referentów, relacja 
z konkursu na potrawę pomorską i migawki z objazdu naukowego do Płotów.


