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Znaki graniczne z okolic Ginawy, gm. Węgorzyno
Boundary markers near the village of Ginawa, Węgorzyno commune

Abstract: The article focuses on a previously unknown fragment of border located near the
village of Ginawa, Węgorzyno commune, which is characterised by diverse marking indicating
its long history. The border stones accompanied by glacial erratics are of special interest.
Keywords: Western Pomerania, Łobez region, Ginawa, Zwierzynek region, boundry markers
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie, ziemia łobeska, Ginawa, Kraina Zwierzyniecka,
znaki graniczne

W lutym 2019 roku autor niniejszego artykułu, kierując się wskazówkami
pana Roberta Wrzeszcza, działacza społecznego i regionalisty z gminy Węgorzyno, zlokalizował w lesie na północ od wsi Ginawa dwa opatrzone znakiem
krzyża kamienie. Nie przypominały one współczesnych graniczników służących
do stabilizacji punktów granicznych. Nie znajdowały się również na linii aktualnych rozgraniczeń terenu. Były to smukłe, nieobrabiane, obłe w przekroju eratyki, na bokach których wyryto znaki prostych krzyży. Przed i za każdym z nich
znajdował się inny, mniejszy kamień, a ich ustawienie wskazywało kierunek do
następnego punktu, oddalonego o kilkadziesiąt metrów. Dość łatwo udało się
ustalić, że w przeszłości podobnych kamieni mogło być znacznie więcej. Świadczą o tym ocalałe zgrupowania niewielkich otoczaków, które wcześniej mogły
pełnić rolę fundamentów innych, podobnych znaków. Po ok. 300 m szlak się
urywał i nie sposób było w terenie określić jego dalszego przebiegu.
Na podstawie danych uzyskanych z lotniczego skanowania laserowego sporządzono zobrazowanie przyległego terenu. W oparciu o otrzymane wyniki
ustalono prawdopodobny przebieg domniemanej granicy, a następnie przeprowadzono weryfikację terenową. Linia graniczna rozpoczyna się na wschodzie,
w miejscu kamienistego źródliska położonego nad brzegiem Brzeźnickiej Węgorzy (punkt 0) (ryc. 1). Następnie podąża na zachód, do znajdującego się na krawędzi zbocza doliny kopca. Na tym odcinku, o długości ok. 70 m, jej dokładne
położenie wyznacza płytki, ale dobrze czytelny, podobny do leśnej drogi rów
o głębokości ok. 0,3 m i szerokości 3 m. Od strony północnej przylega do niego
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wysoki na 1,2 m, sztucznie usypany, wzmocniony kamieniami wał. W odległości
ok. 80 m od pierwszego znajduje się drugi, bardziej okazały kopiec. W dalszej
części granica przebiega podobnym zagłębieniem w terenie, ale tym razem wał
znajduje się od strony południowej. Na osi symetrii rowu znajdują się dwa
opisane powyżej kamienne znaki graniczne oraz owalne bruki, prawdopodobne podstawy innych stojących tu wcześniej graniczników (0, +0,6 km). Dalej
granica przestaje być czytelna w terenie, aż do miejsca, gdzie przecina niewielki,
płytki zbiornik wodny (0, +0,75 km). Tam wyznacza ją grobla o długości 20 m
i szerokości 4 m (ryc. 3). Następnie przebiega pomiędzy dwoma płytkimi,
antropogenicznymi zbiornikami wodnymi o średnicy ok. 20 m i kieruje się na
północny zachód (0, +1 km). W dalszej części jej przebieg ponownie wyznaczają kamienne znaki graniczne z wyrytym znakiem krzyża prostego, natomiast
na jednym z nich widnieje krzyż św. Andrzeja (ryc. 4). Na dalszym odcinku
(0, +1,5 km) jej przebieg wskazuje wysoki, miejscami dochodzący do 2 m wał,
który następnie (0, +3 km) przechodzi w kamienistą miedzę. Szlak kończy się
we wsi Wiewiecko (0, +4,1 km).
Na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz weryfikacji
terenowej ustalono, że opisany szlak pokrywa się w znacznej mierze z przebiegającą tu jeszcze w niedalekiej przeszłości (do lat czterdziestych XX wieku)
granicą gminną. Znaki graniczne nie odpowiadają jednak tym stosowanym
współcześnie, co może sugerować, że jej granica sięga znacznie głębiej. Granica
ma charakter linearny, a do jej stabilizacji w terenie wykorzystano szereg różnorakich znaków granicznych. Znaki ciągłe to rowy, wały, groble, miedze; znaki
punktowe natomiast to kopce oraz graniczniki kamienne. Te ostatnie traktowane były w przeszłości jako najważniejsze elementy granicy i często stawiano
je na linii innych, już wcześniej utworzonych oznaczeń (Kiersnowski 1960,
285). Takie działania miały na celu wzmocnienie stabilizacji granicy w terenie.
Linearyzacja rozgraniczeń zapoczątkowana została już w XII wieku, w okresie
nasilonego osadnictwa i feudalizacji państwa na zasadach lennych (Kiersnowski
1960, 272; Figlus 2015, 256).
Zarówno linearny typ granicy, jak i wszystkie wymienione tu znaki graniczne
stosowano w bardzo szerokim przedziale czasowym, a więc nie mają one cech
wyróżników chronologicznych, które pozwoliłyby na określenie ich wieku.
Wykorzystywanie dużych kamieni do oznaczania przebiegu granic było częstą
praktyką i miało miejsce bardzo wcześnie (Kiersnowski 1960, 274; Maisel 1982,
267). W okolicach dolnośląskiego Wlenia, pow. lwówecki, zachowały się kamienne znaki graniczne datowane na 1. połowę XIII wieku (Buśko 1991, 116).
Na szczególną uwagę wśród tych rozpoznanych w okolicach Ginawy zasługują kamienie graniczne z wyrytym krzyżem, którym towarzyszą dodatkowe
mniejsze eratyki, nazywane świadkami (ryc. 2). W literaturze brakuje informacji
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na temat takiego sposobu stabilizacji granic na obecnym obszarze ziem polskich.
Jak wskazują natomiast źródła pisane, był on mocno rozpowszechniony na
obszarze Skandynawii już w XIII stuleciu (Lisbeth, Kopperund 1992). Znane
z terenu Norwegii (okolice Hellaskogen) kamienne znaki graniczne cechuje
duże podobieństwo do tych z okolic Ginawy. Należy jednak zauważyć, że
pomimo prowadzonej na badanym obszarze gospodarki leśnej zaobserwowane tu wały wraz z towarzyszącymi im płytkimi rowami wyznaczającymi gra
nicę są współcześnie bardzo dobrze czytelne, a znaki kamienne zachowały się
w dużej liczbie. Może to oznaczać, że odgrywały bardzo istotną rolę jeszcze
w niedalekiej przeszłości.
Rejon Ginawy to obszar, który od średniowiecza podlegał licznym podziałom. Początkowo wieś wraz z przyległymi gruntami znajdowała się w granicach
Księstwa Pomorskiego. W tym czasie, w roku 1254, książę Warcisław III przekazał klasztorowi w Białobokach teren o powierzchni 600 łanów. Jego granica
przebiegała jednak ok. 3 km na zachód od wsi (Rymar 2017, 112). W 1257 roku
Barnim I nadał natomiast hrabiemu Guncelinowi von Schwerinowi Krainę
Zwierzynecką. Ten duży, bo liczący 4 tys. łanów teren dochodził prawdopodobnie do linii przebiegającej ok. 2 km na północ od Ginawy (Ślaski 1960, 122)
i jej przebieg w przybliżeniu jest zgodny z opisaną powyżej granicą (ryc. 5). Taką
ewentualność potwierdzają też obserwacje z prospekcji terenowych, które wskazują na kontynuację tej granicy w kierunku zachodnim, do źródeł rzeki Golnica, zgodnie z prawdopodobnym przebiegiem granicy Krainy Zwierzyneckiej.
W XIV wieku obszar Ginawy znalazł się w granicach Nowej Marchii, a następnie Brandenburgii. Na krótko władanie nad nim przejął zakon krzyżacki.
Również w czasach nowożytnych ziemia ta wielokrotnie zmieniała swoich
właścicieli. Jeżeli przyjąć, że początki tej granicy sięgają XIII stulecia, to wydaje
się bardzo prawdopodobne, że w czasach późniejszych mogła zmieniać swoją
funkcję i być ponownie, wielokrotnie stabilizowana w terenie przez nowych
właścicieli, co tłumaczyłoby różnorodność zastosowanych znaków granicznych.
Trwające obecnie prace inwentaryzacyjne i planowane badania mają na celu
zweryfikowanie tych wstępnych przypuszczeń oraz wyjaśnienie wątpliwości.
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Ryc. 1. Wschodni fragment granicy. Numeryczny Model Terenu wykonany na podstawie danych ISOK, analiza cieniowania z wielu kierunków;
profil poprzeczny skarpy rowu. Oprac. B. Przybyła
Fig. 1. Eastern part of the boundary. Digital Elevation Model based on ISOK (Computer System of Country Protection) data, multidirectional
shading analysis; cross-section of the ditch side slope. Prepared by B. Przybyła

Ryc. 2. Znak graniczny ze świadkami. Fot. B. Przybyła
Fig. 2. Border stone accompanied by glacial erratics. Photograph by B. Przybyła
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Ryc. 3. Grobla. Foto. B. Przybyła. Numeryczny Model Terenu wykonany na podstawie danych
ISOK, Multi-Hillshading w wizualizacji barwnej. Oprac. B. Przybyła
Fig. 3. Causeway. Photograph by B. Przybyła. Digital Elevation Model based on ISOK (Computer System of Country Protection) data, Multi-Hillshading in colour. Prepared by B. Przybyła
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Ryc. 4. Znak graniczny z krzyżem św. Andrzeja. Fot. B. Przybyła
Fig. 4. Boundary marker with St Andrew’s cross. Photograph by B. Przybyła
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Ryc. 5. Lokalizacja oznakowanego fragmentu granicy. Oprac. B. Przybyła
Fig. 5. Location of the marked part of the boundary. Prepared by B. Przybyła
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