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I Kaszubski Odpust na
Świętej Górze Polanowskiej

Już w najbliższą sobotę I Kaszubski
Odpust na Świętej Górze Polanowskiej.
Przyjadą Kaszubi z całego Pomorza.
- To zaproszenie do przywracania w świadomości kaszubskiej istnienia jednej z
trzech świętych gór Pomorza - pokażmy, że
to nasze historyczne ziemie – mówi o. Janusz Jędryszek z franciszkańskiej pustelni
na Górze Polanowskiej, pomysłodawca organizacji odpustu.

W programie pierwszego odpustu nie
zabraknie Mszy św. z liturgią słowa w języku kaszubskim. Homilię wygłosi ks. Marian
Miotk. Wystąpi także chór Pięciolinia z Lini
oraz zaprezentują się inne kapele i zespoły.
Odpust rozpocznie się o godz. 11 zbiórką
przy pomniku św. Ottona w Polanowie.
Uczestnicy przemaszerują barwnym korowodem na Świętą Górę, gdzie w kaplicy
pustelni w samo południe odprawiona zostanie Msza św. O godz. 15 odbędzie się

przegląd kapel i zespołów.
Jak zapowiada o. Jędryszek odpust ma mieć
charakter cykliczny i odbywać się co roku
w sobotę po 12 czerwca,
czyli po każdej rocznicy
konsekracji pustelni na
Górze Polanowskiej.

Czy wiesz, że:
* XV w. podczas wizytacji przeprowadzanej przez biskupa kamieńskiego
Henninga śpiewano w koszalińskim kościele Mariackim: „Tu felix Cassubia salutis indubia”.
* w kronikach Żydowa znajduje się wzmianka, że w XIX w. mówiono
tam po kaszubsku.
Haft kaszubski
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Święta Góra Polanowska wraz z Rowokołem
k. Smołdzina i Górą
Chełmską k. Koszalina
jest zaliczana do świętych
gór Pomorza, które łączą
podobne dzieje historyczne.

.

Polanów

Kaszuby - ziemia Kaszubów według Gerarda Labudy
około 1200 r. Wykorzystano mapę księstw pomorskich

Od początku osadnictwa ośrodkiem związków plemiennych
były grody – osady obronne.
Już w 2 połowie VI w. takie
ośrodki powstały w dorzeczu
Parsęty, m.in. w Lubiechowie
i Białogardzie, co potwierdziły
badania archeologiczne.
Pierwsze grodziska w okolicach
Polanowa założone zostały w
IX w. na cyplu jez. Kwiecko k.
Żydowa, na wyspie jez. Bobięcińskiego Wielkiego, a w X w.
także w samym Polanowie.
Przez wieki funkcjonowały
różne nazwy plemion słowiańskich: Pomorcy (Pomorzanie)
w księstwie Polan, Słowińcy
(Słowianie) za czasów I Rzeczpospolitej, Slave (Słowianie)
za czasów germańskich, Wendowie (nazwa ta pochodzi od

rzymskich określeń Słowian
Zachodnich –Weneta, Weneda).
Nazwę własną (wewnętrzną)
„Kaszubi” na światło dzienne
wydobyli dominikanie. Założoną przez siebie jednostkę terytorialną sięgającą od Tczewa
i Gdańska aż po Gryfię (Greifswald) i Pozdawilk (Pasewalk) nazwali kontratą kaszubską.
Z korespondencji zakonnej
wynika, że terytorium zamieszkałe przez Kaszubów utożsamiali oni z księstwem Gryfitów.
Wiedzę tę przenieśli do Rzymu,
skąd wróciła jako tytuł księcia
uznamsko-szczecińskiego Bogusława – dux Cassubie, użyty
w bulli papieża Grzegorza IX z
19 marca 1238 r.
Terytorium księstwa kaszubskiego odnosiło się za Warcisława I do całego władztwa
Gryfitów, a później, po podziałach dynastycznych, do księstwa szczecińskiego.
Tytuł książę Kaszub/Kaszubów nosili także władcy zjednoczonego księstwa – Bogusław

X i Bogusław XIV. W zasadzie
nikt z poważnych historyków,
ani polskich, ani niemieckich,
zarówno przedtem, jak i współcześnie, nie kwestionował faktu zasiedlenia przez Kaszubów
ziem położonych na wschód od
dorzecza Parsęty, a więc i w rejonie Polanowa.
Rozpoczęta w 2 połowie XIII
w. germanizacja spowodowała,
że język kaszubski najpierw
został zastąpiony niemieckim
na dworze książęcym, także w
kurii diecezji kamieńskiej, lecz
ludność wiejska posługiwała
się nim aż do XVII w., tak było
też w okolicach Polanowa.
Niektóre kaszubskie nazwy
przetrwały germanizację w
nazewnictwie miejscowości i
w terminach geograficznych,
jak np. Pollnow – Polanów,
Crang/Krangen – Krąg, Kamin
See – jez. Kamienno, Grabo
flu/Grabow – rzeka Grabowa,
Sidov/Sydow /Żydowo – z d.
kaszubskiego židь’, židkij =
miejsce wodniste, niektóre zanikły, jak np. Wangerin – osada
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Sanktuarium Maryjne
na Świętej Górze Polanowskiej

Polanów - sam środek
historycznej
kaszubszczyzny

Po wielkiej wędrówce ludów
na teren Pomorza napływały od VI w. plemiona
kaszubskie, które zasiedliły
obszar pomiędzy Notecią, a
Bałtykiem, od ujścia Wisły aż
po Rugię.
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na wschód od Buszyna.
Motywy zdobnictwa kaszubskiego zachowały się aż
po XIX w.; dziś można zobaczyć w koszalińskim muzeum
krzesła paradne z oparciami
zdobionymi w kolorowe wzory
haftu kaszubskiego (rozeta, wisienka, tulipan i in.).
Przywracanie kultu NMP
ukoronowała uroczysta konsekracja Sanktuarium Matki
Boskiej Bramy Niebios przez
ks. biskupa Edwarda Dajczaka;
Pierwszy Odpust Kaszubski
odbywa się w 5 rocznicę tej
uroczystości.
Apeluję do wszystkich członków Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego – wesprzyjmy
ideę odpustów kaszubskich w
tym miejscu swoją obecnością,
wspomóżmy o. Janusza Jędryszka w ich przygotowaniu.
Niech jak dawniej, przed
wiekami, na Świętej Górze
znów zabrzmi kaszëbskô
mòwa!
Wacław Nowicki
Prezes Oddziału ZKP
w Koszalinie

Pierwotnie były to miejsca
kultu pogańskiego, a po
zasiedleniu Pomorza przez
Kaszubów czczono tutaj
Belbuka (kasz. Biały Bóg).
Podczas
chrystianizacji
miejsca kultów pogańskich na polecenie papieży
rzymskich
zastępowano
świątyniami katolickimi,
na Pomorzu najczęściej poświęconymi Matce Boskiej,
do której ze szczególną
atencją modlą się do dziś
Kaszubi, jako swojej Orędowniczki.
Początki kultu Matki Boskiej na Świętej Górze
sięgają 2 połowy XIII w.
Prawdopodobnie jeszcze
przed 1270 r. z fundacji
Glasenappów został wzniesiony tutaj pierwszy, drewniany kościół poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie.
Założyciel miasta Polanowa, Piotr Święca, ufundował w 1321 r. kościół i
klasztor oraz inne dobra
w okolicy – m.in. prawo
połowu ryb na jeziorach
Bobięcińskim, Kamienno
i Żydowskim (Kwiecko) –
cystersom z Pelplina. Trudno powiedzieć, do jakiego
etapu fundacja ta została
zrealizowana, gdyż już w
połowie XIV w. Polanów
Święta Góra Polanowska
została ukształtowana
przez lodowiec 12.000
lat temu, położona
jest na Wysoczyźnie
Polanowskiej, w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego, około 1,5 km od centrum
miasta; w najwyższej
kulminacji liczy 156
m n.p.m., zaś polana
podszczytowa z sanktuarium osiąga 152 m
wysokości.

znalazł się w dobrach biskupów kamieńskich,
a
Sanktuarium
podlegało odtąd
proboszczowi
polanowskiemu.
Fundamenty kościoła (i klasztoru?) są widoczne w ogólnych
zarysach
do
dnia dzisiejszego.
Nie
zachowały się
żadne informacje o wyposażeniu świątyni, nie
wiemy nawet,
czy przedmiotem czci był malowany wizerunek, czy rzeźba
Matki Boskiej.
Z
przekazów
wiadomo jedynie o figurkach
Dwunastu Apostołów wykonanych ze szczerego
złota, o uzdrawiającej wodzie ze źródełka, a także
o wiecznie otwartych dla
pielgrzymów drzwiach kościoła.
Znane są dwa przypadki
skierowania do Sanktu-

arium grzeszników po odpuszczenie grzechu zabójstwa, miało to miejsce w
1435 i 1485 r.
Wprowadzenie wyznania
ewangelickiego, jako obowiązującego w księstwie
Gryfitów, nastąpiło z opóźnieniem, a to dzięki opiece
nad tym miejscem ostat-

niego katolickiego biskupa kamieńskiego
Erazma von Manteuffla (zmarł w
1544 r.).
Spokrewnieni z
nim Glasenappowie nie spieszyli się z wprowadzeniem
nowej
wiary.
Miejsce kultu
Matki Boskiej,
niepotrzebne
ewangelikom, z
czasem zamarło
i popadło w ruinę.
Dopiero w 1946
r. stanął na polanie drewniany
krzyż, zamieniony później
na metalowy, z
betonową mensą ołtarzową
u stóp, a ruch oazowy na
jednym z głazów umieścił
pamiątkową plakietę Matki Boskiej.
Orędownikiem przywrócenia kultu Maryjnego na
Świętej Górze, był śp. ks.
kard. Ignacy Jeż, który to
zadanie powierzył o. Janu-
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szowi Jedryszce, proboszczowi franciszkańskiej parafii MB Częstochowskiej
w Darłowie.
Podczas wizyty w Pelplinie (6.06.1999 r.) Papież
Jan Paweł II wyświęcił
kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni i
pustelni franciszkańskiej.
Sanktuarium Matki
Boskiej Bramy Niebios
konsekrował 12 czerwca
2010 r. ks. biskup diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej
Edward Dajczak.
Dziś św. Górę Polanowską z Sanktuarium MB
Trzykroć Przedziwnej na
Górze Chełmskiej łączą
2 szlaki: pieszy im. Jana
Pawła II, wyznakowany
w 2005 r. przez działaczy
PTTK: Piotra Bogusławskiego, Wacława Nowickiego i Józefa Tokarza
oraz Pomorska Droga
św. Jakuba (odnoga południowa z Koszalina do
Sławna przez Polanów),
na wzór średniowiecznych
europejskich szlaków pielgrzymkowych wiodąca do
Composteli.
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Ojciec Janusz Jędryszek: Przecież

Jest takie miejsce na Pomorzu,
które jak królewska korona
przyozdabia i strzeże duchowego piękna i tradycji tego kraju.
Trzy góry, które zazdrośnie
strzegą przywileju modlitwy:
Góra Rowokół koło Smołdzina, Święta Góra koło Polanowa oraz Góra Chełmska pod
Koszalinem. Już w dawnych
czasach, wraz z nadejściem
chrześcijaństwa, na tych trzech
siostrzanych górach wybudowano kaplice.
Legły w gruzach w zawierusze
reformacji. Gdy zabrakło wiernych, a wytarte pielgrzymkowe
szlaki zarosły trawą i mchem,
same strzegły tajemnic wyżłobionych modlitwą pątników.
Dzisiaj powraca na nie życie,
bo łaska nigdy nie pozostaje
bezowocną. Na Górę Chełmską
na powrót pielgrzymują wierni. Przybył tu i św. Jan Paweł
II. 1 czerwca 1991 r., rozpoczynają na ziemi koszalińskiej
swoją czwartą pielgrzymkę do
Ojczyzny uroczyście poświęcił nowe Sanktuarium Matki
Boskiej Trzykroć Przedziwnej.
Nadszedł też czas, że modlitwą
zaczęło tętnić serce góry w Polanowie.
Historia tkana modlitwą
Położona na skraju miasteczka Polanów, Święta Góra
otoczona jest dzisiaj ciszą
lasów. Nie zawsze tak było.
Wiadomo, że już w czasach
pogańskich miejscowa ludność
zbierała się tu, aby oddawać
cześć słowiańskim bożkom.
Wraz z nadejściem chrześcijań-

niach, niech będą we trzech, a
najwyżej we czterech – pisał do
swoich braci św. Franciszek. (…) Niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy
miałby swoją celę, modliłby w
niej i sypiał. (…) Do miejsca
zamkniętego, w którym sami
mieszkają, niech nie pozwalają
nikomu wchodzić. (…) Wszystko niech starają się zachować
sumiennie i gorliwie.
W tym duchu i w tej tradycji
powstała pustelnia – Brama
Nieba.

stwa „chrzest” przyjęła Święta Góra; stanął na niej krzyż,
spoglądający na okolicę, aż
po nadmorskie piaski Bałtyku.
Tutaj zaczęło się koncentrować
życie chrześcijańskie. W XIV
wieku, jak chce tradycja, przybywają tu z Pelplina cysterscy
zakonnicy. Na szczycie góry
staje kaplica z wizerunkiem
Matki Bożej. Wiadomo, że słynął cudami, tak jak pobliskie
źródło, któremu przypisywano
właściwości uzdrawiające –
chorzy pili z niego wodę. Do
nowego sanktuarium ciągnęły
rzesze pielgrzymów. Stąd też
utarło się powiedzenie: „Gębę
masz stale otwartą, jak drzwi
kościoła na Świętej Górze Polanowskiej”. Tu słuchała Matka
Pana, tu odpuszczano grzechy
bratobójstwa... Trudne czasy
nadeszły w XVI wieku wraz z
reformacją. Kaplicę rozebrano,
zakonników wypędzono, cudowny wizerunek, niestety, zaginął... Po czasach świetności,
jak wyrzut sumienia, pozostały
wyrastające do dzisiaj z ziemi
fundamenty starego klasztoru.
Mieszkańcy Polanowa wierzyli nadal w cudowną moc tego
miejsca; części fundamentów,
kamienie zbierano potajemnie
ze sobą do domów. Tam przechowywano je jak relikwie.
Historia Świętej Góry w Polanowie jeszcze się nie zakończyła. Nadal urzeka. Pięknem
i ciszą. Ona sama stała się mo-

dlitwą... Tam nadal „słychać”
nagromadzone przez wieki modły w różnych językach, radosne i pełne skarg, dziękczynne
i błagalne.
Pustelnia franciszkańska
Franciszkanie z Prowincji
św. Maksymiliana w Gdańsku
na tym miejscu zbudowali pustelnię pw. Matki Bożej Bramy
Nieba.
W tradycji Zakonu znane są
tzw. eremy, do których bracia
po dwóch albo trzech, oddalali
się od codziennych zajęć, aby
pozostawać przez jakiś czas na
modlitwie.
Św. Franciszka przedstawia się
zwykle jako człowieka zakochanego w naturze. Jego serce
zawsze tęskniło za samotnością, która najlepiej mówiła mu
o Bogu. Tam Go słyszał. Na
zboczach góry Subasio miał
swój ulubiony erem Carceri.
Do dzisiaj milczy on tyloma
dniami i nocami spędzonymi
przez Franciszka na modlitwie
i rozmyślaniu. To tam, do Carceri, udał się po swoim nawróceniu, by w ciszy i na modlitwie
pytać swojego Pana o drogę powołania. Franciszek pozwalał,
aby, po okresie służby ubogim
i chorym, bracia, którzy tego
pragnęli, mogli udać się na pustelnię, aby tam, w ciszy i kontemplacji, odrodzić się duchowo. „Ci bracia, którzy pragną
wieść życie zakonne w pustel-

Cisza, która nie jest milczeniem
Pustelnia jest miejscem kontemplacji, które pozwoli wejść
w wielką ciszę Boga i zatopić
się w głębokiej modlitwie. Pustelnik zamyka się w pustelni
zabierając ze sobą ludzkość.
Przywodzi tę ludzkość przed
Boga, z całym jej cierpieniem, smutkiem, radością – ze
wszystkim.
W dzisiejszych czasach miejsce takie jest nam wszystkim
bardzo potrzebne. Ktoś powiedział: „Ten, który nie ukochał
milczenia, nie potrafi słuchać
drugiego, a dar jego miłości
ulega skrępowaniu”. Ileż prawdy jest w tych słowach... Jak
ukochać owo milczenie”?
Człowiek współczesny nie potrafi pozostać sam ani wytrzymać milczenia. Dlaczego tak
się dzieje? Z jednej strony –
milczenie jest czymś, co może
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góry są bliżej nieba
zdemaskować duchową pustkę
czy odsłonić wadę. W samotności człowiek poznaje siebie.
Milczenie ma również moc obnażania ludzkiego zła, niedoskonałości, pożądań, obnażania
obecności demona. A przecież
tego tak bardzo się lękamy.
Z drugiej strony – nie umiejąc milczeć, nie potrafimy też,
a może przede wszystkim,
słuchać. I choć mówimy tym
samym językiem – nie rozumiemy się. Atakujemy innych
dźwiękami, sami jesteśmy atakowani, ale nie słyszymy słów.
A dzieje się tak dlatego, że nie
ma podstawowego warunku
porozumienia – słuchania. Do
tego potrzebna jest cisza, lecz
w ciszy nie znajdujemy sobie
miejsca, boimy się jej.
Dziecko, zanim nauczy się mówić, najpierw przez kilka miesięcy słucha, uczy się, poznaje
otoczenie słuchając. Człowiek
ma dwoje uszu i jedne usta,
powinien więc mniej mówić a
więcej słuchać.
W ludzkich umysłach, sercach
i duszach jest tak wiele hałasu, że nie słychać ani drugiego
człowieka ani Bożego głosu.
By uzdrowić tę sytuację, by
na nowo osiągnąć porozumienie, musimy znaleźć miejsce,
przestrzeń ciszy, by człowiek
nauczył się na nowo milczeć
i słuchać. Takim Sanktuarium
Ciszy i Kontemplacji jest pustelnia.
Pustelnia wyraża miejsce przygotowane przez Pana, gdzie
można czuć się bezpiecznie.
Pan Bóg, który chciał wejść w
dialog, wyprowadza Abrahama
na pustynię, by nauczył się słuchać. Na pustyni Bóg powierza
Mojżeszowi swe tajemnice,
daje mu słowo życia. Na pustyni również znajduje schronienie
Niewiasta z Apokalipsy.
Św. Jan Paweł II pięknie napisał: „Ludzie naszych czasów,
choć może nie zawsze świadomie, proszą dzisiejszych chrześcijan, aby nie tylko mówili o
Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im Go zobaczyć.
Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie ubogie,
gdybyśmy my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa” (Novo
millenio ineunte, II, 6).
Temu służy właśnie pustelnia.
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Uczy skupienia, ciszy, kontemplacji, by usłyszeć na nowo
słowo. Bierzemy przykład z
Maryi, Matki Boga, która była
milcząca, cicha i skupiona. Nie
mówiła wiele, ponieważ słuchała. Dlatego właśnie w Jej
sercu zachowało się tak wiele
Jego słów.
Pustelnik otwiera serce, by
przyjąć to, co pochodzi od
Boga. Drzwi pustelni na Górze
Polanowskiej są zawsze otwarte, dla każdego, kto do nich zapuka, każdym pukającym jest
zawsze Pan obecny w osobie
bliźniego. Ktoś powiedział, że
słuchając można obudzić ludzką duszę do życia. Potrzebujący zawsze znajdują tu wsparcie
i duchowe pocieszenie.
Wznoszę swe oczy ku
górom, skądże nadejdzie
mi pomoc?
W każdą niedzielę i święta o
godz. 15.00 na Świętej Górze
koło Polanowa jest sprawowana Eucharystia. Z tego niezwykłego miejsca, jak niegdyś,
wznoszą się do tronu Boga
prośby, dziękczynienia oraz
hymny pochwalne. Otoczenie
jezior, wzgórz morenowych,
śpiew ptaków oraz szum rozkołysanych sosen, buków i innych pięknych drzew jest dla
nas wszystkich pomocą we
franciszkańskim przeżywaniu
spotkania z Bogiem podczas

celebrowania Mszy św. Gorąco
zapraszamy do uczestniczenia
w Eucharystii na Górze Polanowskiej. Niech Maryja, Matka naszego Pana, będzie Wam
wszystkim Bramą, która otwiera niebo.
Przeznaczeniem naszym jest
życie w Chrystusie. Eremita

w swej duchowej wędrówce
otwiera swe serce na poczucie nieogarnionej, tajemniczej
obecności, będąc swoistym
„brzmieniem ciszy” przepełniającym wszechświat. Cisza
przemawia mocniej niż słowa.

Janusz Jędryszek
franciszkanin z pustelni na Świętej Górze
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Kim był św. Otton
Święty Otton - główny
patron arcybiskupstwa
bamberskiego i drugi
patron arcybiskupstwa
berlińskiego, a od 28
czerwca 1972 r. patron
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Szczególnie zaznaczył się poprzez dzieło
chrystianizacji Pomorzan. Tym bardziej, że
zastosowane przez niego
metody były wyjątkowo
skuteczne i... nie zawsze
zgodne z zasadą ubóstwa propagowaną przez
kościół M.in zasłynął
tym, że bogactwo jego
orszaku spowodowało
zmianę wiary przez Pomorzan...
Kim był św. Otton?
Pochodził ze znakomitego rodu
frankońskiego Mistelbachów. Na
świat przyszedł ok. 1060 roku w
Szwabii. Ojcem jego był Otton,
matką Adelajda, a bratem Fryderyk. Rodzice jego znani z pobożności, wychowali syna bardzo
starannie i od najmłodszych lat
poświęcili go stanowi duchownemu. Żaden z jego żywociarzy
nie podaje wiadomości w jakie
szkole pobierał nauki i przez
którego z biskupów wyświęcony
został na kapłana. Wszyscy podnoszą natomiast jego pracowitość
i zdolności. W naukach Kościoła
osiągnął nadzwyczajną biegłość.
Około 1080 r., wraz z opatem
Henrykiem z Weltenburga przybywa do Polski. Tu jego opiekun
zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim. Otton wkrótce staje się
znanym w całym kraju. Szerokie
kontakty z krajowcami ułatwia
mu z pewnością znajomość języka polskiego. Długie lata upływały Ottonowi na bezustannych
podróżach po kraju i zagranicę,
czy to w sprawach dworu, czy
też arcybiskupa Henryka. Jednak
na szeroką widownię wypłynął
Otton po śmierci pierwszej żony
Władysława Hermana Judyty
czeskiej w roku 1085, kiedy aktualna stała się sprawa powtórnego małżeństwa księcia polskie-

go. Być może, że po jej zgonie
Otton przebywał w poselstwie
w Niemczech. Tam dowiedział
się o owdowieniu Judyty Marii
żony Salomona węgierskiego, a
siostry cesarza i wskazał dworowi niemieckiemu na możliwość
małżeństwa jej z władcą Polski.
Otrzymał nawet taką misję od
cesarza Henryka IV. Po powrocie
do Polski działał w tym samym
duchu wśród sfer dworskich. Nie
możemy wątpić, że skojarzenie
małżeństwa między Władysławem Hermanem a Judytą Marią
zjednało Ottonowi przychylność
dworu polskiego i niemieckiego
i w nie małym stopniu odbiło się
na jego karierze. Obznajomiony
ze stosunkami polskimi stał się
Otton prawą ręką królowej Judyty. Wpływ jego jako kapelana
księżnej, na dworze królewskim
w Płocku, używanego do ciągłych poselstw między Polską a
Niemcami, był bardzo znaczny.
Zdawał sobie z tego sprawę najlepiej sam cesarz, który powołał
go w końcu na swój dwór. Rzeczywiście po powrocie do Niemiec (1097) Otton pozostał już
na stałe w służbie cesarza. Henryk IV, doceniając jego zdolności, zasługi i dotychczasową lojalność, mianował go kanclerzem
cesarskiego dworu. Nominacja,
która nastąpiła po dacie 15 lutego

1102 roku, była, jak się okazało,
niejako wstępem do powierzenia
mu wyższego stanowiska, tym
razem kościelnego. Po śmierci
biskupa bamberskiego Rotberta
(11 VI 1102 roku) sam cesarz
mianował go na ten urząd (25
grudnia 1102 roku). Ingres odbył
się 2 lutego 1103 roku. Dla sprawowania władzy kanonicznej
konieczne było jednak uzyskanie
przez niego sakry biskupiej, to
zaś zależało wyłącznie od papieża. Jednak za czasów Henryka IV
było to niemożliwe. Dopiero po
abdykacji cesarza na rzecz syna
Henryka V, co nastąpiło w 1105
roku, pod naciskiem możnowładców świeckich i duchownych,
Otton udał się w podróż do Stolicy Apostolskiej, aby uzyskać
aprobatę wyboru oraz dotychczasowej działalności na terenie
diecezji bamberskiej. 13 maja
1106 roku w mieście Anagnia
przyjął z rąk papieża Paschalisa
II sakrę biskupią z infułą, widomym znakiem godności. Jako
biskup cieszył się nie tylko czcią
i poważaniem swych diecezjan,
lecz także dużym autorytetem w
Kościele niemieckim i na dworze
cesarskim.
Czego i jak dokonał?
Do Polski powrócił ponownie
w 1124 roku. Został wówczas

zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego w celu
podjęcia misji wśród pogańskich
Pomorzan. Przeprowadził dwie
wyprawy misyjne: pierwszą od
kwietnia 1124 roku do marca
1125 roku i drugą od kwietnia do
grudnia 1128 roku. Kończąc drugą wyprawę misyjną 18 grudnia
1128 roku, Otton założył tutaj
14 kościołów w 12 miejscowościach i ochrzcił, tylko w pierwszej wyprawie misyjnej 22 185
pogan, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. Był to sukces niewspółmierny na ówczesne
czasy. Tym bardziej, że z prowadzonych z terenów Polski sześciu
misji: św. Wojciecha, Brunona z
Querfurtu, Reinberna, Braci międzyrzeckich, Bernarda i Ottona
tylko ta ostatnia doszła w całej
rozciągłości do skutku.
W jaki sposób to osiągnął?
Przede wszystkim szedł do ludu
pomorskiego z orężem słowa i
jego mocą. O tyle to jest ważne,
że w średniowieczu były dwa
sposoby prowadzenia misji: jedna zbrojna, mieczem i ogniem,
druga poprzez nawracanie słowem. Otton wolał używać siły
perswazji, z tą różnicą do innych
misjonarzy, że dobrze przygotował wyprawę misyjną, właściwie
ją przeprowadził i szczęśliwie
utrwalił.
Przygotowanie misji przesądzało
nieraz o jej powodzeniu i skutkach. Sprawdziło się to zarówno w wypadku św. Wojciecha,
jak i Bernarda. Poszli oni do
pogan bez przygotowania i bez
środków dlatego praca ich nie
przyniosła owoców. Otton natomiast zgromadził środki zarówno żywnościowe, pieniężnych,
jak i liturgiczne. Zadbał również
o współpracowników. W jego
towarzystwie znalazło się 20
kapłanów. (Bruno z Querfurtu
rozpoczął misję z dwudziestu
kilku misjonarzami). Biografowie mówią iż byli to kapłani
niemieccy; natomiast Władysław
Dziewulski wspomina o polskich
księżach, pochodzących ze sekularyzowanego klasztoru św. Piotra w Kruszwicy.
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z Bambergu?
Otton trafił na dobry grunt.
Władca Pomorza Warcisław I i
jego małżonka Ida byli już chrześcijanami. To ułatwiło mu pracę.
Niemniej jednak misjonarz korzystał zawsze z pomocy możnych. A przez nich oddziaływał
dopiero na lud. W Wolinie pomógł mu Niedamir, w Szczecinie
Domasław i Wyszak w Uznamiu
wiec możnych. W kontakcie
zaś z ludem Otton umiał być
nieraz bardzo stanowczy. Tak
było choćby w czasie swojego
drugiego pobytu w Szczecinie,
gdzie widząc opór szczecinian
zagroził zebranym nawet klątwą.
Owszem było to po raz pierwszy
i jedyny w czasie misji pomorskich. Jednym ze środków umiejętnie stosowanych przez Ottona
były okazałe wystąpienia, które
na prostaczków działały bardzo
skutecznie.
Wykorzystał tutaj wiedzę przekazaną mu przez Bernarda. Marnie
odziany hiszpański biskup został
odczytany przez lud pomorski za
błazna, a nie za posłańca Boga.
Otton często nauczał w soboty
występując w pontyfikalnych
szatach. Pewnego razu wystąpił
w tak wspaniałych szatach, że
nawet lud szczeciński przyzwyczajony do przepychu podczas
obrzędów pogańskich patrzył
nań jak na dziwo i cofał się na
jego widok. Otton wiedział, że
niepodobna było krzewić wiary
świętej wśród pogan nie zniszczywszy równocześnie tego
wszystkiego co im przypominać mogło związek ze starymi
przesądami. Łagodny zwykle i
spokojny, w tej sprawie bywał
staruszek nieustępliwy. Dlatego niszczył świątynie i chramy,
bałwany i bogom poświęcone
przedmioty. Niczego przy tym
nie kazał zabierać ze sobą, by nie
było żadnych podejrzeń. Uczynił
tylko mały wyjątek co do szczecinian zabierając z kąciny posąg
Trzygława w celu przekazania
go papieżowi Kalikstowi II. Tak
przekonawszy pogan chrzcił ich.
Chrzest na sposób biblijny.
Po nim Otton rozdawał podarki,
ubrania, bogatsi otrzymywali na-

wet pierścienie i inne upominki
ze złota. Nakazywał spowiedź
i wiele innych praktyk. Zwykle
działo się tak, że Otton fundował
tylko ołtarz i sanktuarium (prezbiterium) a samą świątynię, pod
kierownictwem kapłana, wznosił lud. W ten sposób zakładał
ośrodki parafialne. I gdy w Polsce parafie powstawały w XIII
w. na Pomorzu istniały już w
trzydziestych latach XII wieku.
W Szczecinie wybudował dwa
kościoły: św. Wojciecha (stał on
obok ratusza, na miejscu którego
wzniesiono później kościół pw.
św. Mikołaja, zresztą spalony w
1811 r przez Francuzów) i św.
Piotra i Pawła (obecny pochodzi
z XIV w.)
Jakiej doznawał i doznaje czci?
I rzecz dziwna. Mimo wielkości
dokonanego przezeń dzieła, zapomniano o Ottonie na Pomorzu
przez całe średniowiecze a nawet
papiestwo, jakby powściągliwie
w uznaniu jego zasług, dopiero w
roku 1189 zaliczyło go w poczet
świętych Kościoła.
W czasach nowożytnych w 1824
r. na siedemsetlecie chrztu pierwszych Pomorzan, król Fryderyk
Wilhelm III nakazał, aby źródło
w Pyrzycach, przy którym chrzcił
Otton na nowo ocembrować i postawić na nim wysoki ośmiokątny krzyż kamienny. I to właśnie
ono stało się centralnym punk-

tem kościelnych uroczystości w
1924 roku, tym razem jednak obchodzonych przez kościół katolicki. A ks. proboszcz, powstałej
tutaj 1 sierpnia tegoż rokuparafii
przy kaplicy pw. św. Ottona wygłosił nawet kazanie po polsku.
Pół roku później 1 stycznia 1925
roku Kamień Pomorski otrzymał
również parafię katolicką pw. św.

Ottona. Tak św. Otton trwa nadal
w swojej skromności mimo, że
należy do najwybitniejszych misjonarzy pogańskiej Słowiańszczyzny.
Do dzisiaj nie wiemy, czy Otton
trafił na Świętą Górę Polanowską?
Tradycja ustna mówi, że tak...
(r)
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Polanowska Ziemia atrakcjami słynie
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- to warto zobaczyć, tu warto przyjechać.

Zamek w Krągu

Kościół w Komorowie

Rzeka Grabowa

Aleja Bukowa

Elektrownia szczytowo - pompowa
w Żydowie
Święta Góra Polanowska

Pałac w Cetuniu

Pałac w Wietrznie

Fabryka kamienia w Dalimierzu

10
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W 2014 r. do prestiżowego grona obiektów
międzynarodowego
szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba dołączyło Komorowo, a
właściwie znajdujący
się tam XIV wieczny
kościół.

„Szlak Góry Warblewskiej” to jedna z wielu bardzo cennych inicjatyw Nadleśnictwa Polanów, która promuje aktywny wypoczynek na łonie natury oraz podnosi atrakcyjność turystyczną gminy Polanów. Została zbudowana z okazji 25-lecia wolnej Polski. Na otwarcie szlaku rozegrano zawody biegowe m.in. dla najmłodszych.
Park Petrograficzny
powstał przy wyjeździe
z Polanowa w kierunku
na Bobolice. Ma przybliżać tematykę głazów
narzutowych.
Zostało tam umieszczonych 22 głazów narzutowych zebranych
z terenu Nadleśnictwa
Polanów. Przy każdym
głazie narzutowym usytuowano tablicę opisujące poszczególne głazy,
ponadto każdy głaz został poddany badaniom
laboratoryjnym w celu
określenia jego składu,
budowy mikroskopowej
oraz ewentualnego po-

Aleja Mrówek w lasach, w okolicach Kościernicy, na północ od
jeziora Nicemino. ZnajTadeusz Podkówka
(1922-2004)
Polski
myrmekolog,
wybitny leśnik i badacz
mrówek leśnych. Opracował metodę zakładania kolonii mrówki
ćmawej i wprowadzania
do miejsc, w których jej
populacja została osłabiona. Jest autorem jedenastu patentów związanych z tymi owadami.
Wynalazł między innymi sposób ich sztucznego rozmnażania.

duje się tam największe w Europie skupisko
mrówki ćmawej. Cechą
charakterystyczną tych
owadów są wielomateczne gniazda. Mrówki
budują okazałe mrowiska w postaci kopców z
igliwia, ziemi i gałązek
(wysokie nawet do 2
metrów). Pozostała jego
część znajduje się pod
ziemią. W jednym mrowisku może żyć nawet
100 tysięcy mrówek.
Wśród kopców ustawiony jest kamień pamiątkowy poświęcony
pamięci nieżyjącego już
dra Tadeusza Podkówki,

który całą swoją zawodową karierę poświęcił
obserwacji i badaniu

zwyczajów najwierniejszych sprzymierzeńców
leśnika – mrówek.

www.polanow.pl
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Komorowo: na szlaku
Świętago Jakuba

Leśne atrakcje

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Polanów
to dwie instytucje,
które swoimi działalniami powodują,
że teren gminy Polanów jest bardzo
atrakcyjny turystycznie. Budowane i utrzymywane
przez nie obiekty
stanowią dużą
atrakcję turystyczną, mają wielkie
walory poznawcze,
a jednocześnie pozwalają na czynny
wypoczynek na
łonie przyrody.

PWS: Wydanie Specjalne

chodzenia z konkretnych
masywów. Dodatkowo
na 7 tablicach edukacyjnych zwiedzający będą
mogli zapoznać się z
podstawowymi pojęciami odnoszącymi się do
pojęcia „głaz narzutowy”, ich pochodzeniem
w Polsce i na świecie,
zastosowaniem
przez
człowieka na przestrzeni
ostatnich 6 tys. lat, najciekawszymi głazami na
świecie.
Petrografia to nauka o
skałach, ich składzie i
właściwościach chemicznych oraz fizycznych.

Czy wiesz, że:
* Mrówki w ciągu jednego dnia, z powierzchni jednego hektara, są
w stanie zebrać 33 000
gąsienic, 3 600 poczwarek i 3 300 motyli.		

Szlak, zwany też drogą św. Jakuba, wytycza
trasę pielgrzymek do
katedry w Santiago de
Compostela w Galicji
w północno-zachodniej
Hiszpanii. W katedrze
tej, według przekonań
pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba
Większego Apostoła.

Od 2013 r. w Komorowie odbywa się impreza
o nazwie Komorowska
Biesiada Historyczna,
która ma za zadanie
zebrać fundusze na remont zabytkowego kościoła.
Przedstawiane podczas
Biesiady rekonstrukcje historyczne, zabawy, konkursy i pokazy
ściągają do Komorowa
mieszkańców gminy
oraz turystów z najodleglejszych rejonów.
Są także lokalne przysmaki i występy artystyczne przygotowane
przez sołectwa Ziemi
Polanowskiej. A kto
chce wspomóc renowa-

cję świątyni może kupić
specjalnie przygotowaną widokówkę-cegiełkę
z wizerunkiem kościoła
Czy wiesz, że:
* nie ma jednej trasy
pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do
celu jednym z wielu
szlaków.
* droga oznaczona jest muszlą św.
Jakuba, która jest
także symbolem
pielgrzymów, i żółtymi
strzałkami.
* istniejąca od ponad
tysiąca lat Droga św.
Jakuba jest jednym
z najważniejszych
chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych,
obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy.

oraz
przedwojennym
planem na rewersie.
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Historia i nowoczesność
Na południowych
rubieżach gminy, w
niedalekiej odległości
od siebie znajdują się
trzy godne zainteresowania obiekty.

Czy wiesz, że:
* Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
Gołogóra - RadiowoTelewizyjne Centrum
Nadawcze w Gołogórze to dwa stalowe
maszty z odciągami
linowymi (wyższy ma
wysokość 270 m, niższy 114,8 m)
* 22 lipca 2011 roku
rozpoczęto tu nadawanie cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T)
* 20 maja 2013 roku
wyłączono analogowy
sygnał telewizyjny.

Ta najbardziej widoczna,
to radiowo – telewizyjny maszt nadawczy w
Gołogórze. Zbudowany
w 1962 r. od ponad 50
lat wysyła sygnał dla
całego Pomorza Środkowego.
Także w latach 60. XX
wieku w pobliskim Żydowie budowano elektrownię szczytowo –
pompową (oddana do
użytku w 1971 r.), która
do produkcji prądu wykorzystuje różnicę poziomów (około osiemdziesiąt metrów) dwóch
naturalnych jezior: Kamiennego i Kwiecka.
Najbardziej tajemnicza
budowla znajduje się
w lesie pomiędzy Gołogórą a Dalimierzem.
Właściwie nikt nie wie
do czego służyła. Analogia z innych terenów
każe sądzić, że była tu
niegdyś fabryka ka-

mienia
tłuczonego.
Setki metrów kwadratowych
żelbetonowej
konstrukcji,
potężne
niemal dwudziestometrowe ściany porośnięte
mchem. Fabryka została wybudowana przez
Niemców tuż przed II
wojną światową albo
na samym jej początku.
Prawdopodobnie
tłuczono tu kamień, który
był zwożony z okolicy.

Tu go kruszono i wysyłano dalej do budowy
dróg tzw. kocich łbów i
umocnień militarnych.
Obiekt mógł jednak
mieć zupełnie inne przeznaczenie, o którym na
razie nikt nie wie. Potężne, żelbetowe mury do
dzisiaj robią wrażenie
i przyciągają chętnych,
trenujących... wysokogórską wspinaczkę.
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Stolica pełna atrakcji
Polanów - stolica gminy malowniczo położona pomiędzy lesistymi
wzgórzami kusi spokojem i wartymi zobaczenia atrakcjami turystycznymi.
Między innymi należą
do nich:
Czerwony Most – dawny most nad rzeką Grabową, na rozebranej
przez Rosjan w roku
1945 linii kolejowej Polanów - Korzybie. Miejsce, gdzie kręcono film
„Kalina Czerwona”.

Czerwony Most

Czy wiesz, że:
* W ciągu sekundy na
łopatki turbin spada 240
metrów
sześciennych
wody, dzięki czemu elektrownia może osiągać
moc 156 MW.
* W nocy trzy miliony
metrów
sześciennych
wody wraca do górnego
zbiornika.

www.polanow.pl

Kościół Wniebowzięcia
NMP – wzniesiony na
miejscu kościoła spalonego podczas pożaru w
1736r., przebudowany
i powiększony w roku
1850. Wewnątrz zachowane XIX – wieczne
wyposażenie.
Warblewska Góra (170
m n.p.m.) - jedno z najwyższych
wzniesień,
dawniej miejsce wypoczynku
mieszkańców
Polanowa.

Święta Góra Polanowska (156 m n.p.m.) - położona 2 kilometry na
południowy wschód od
miasta, od XIV w. znane
miejsce pielgrzymkowe.
W 1999 r. powstało tu
sanktuarium Matki Boskiej Bram Niebios,
franciszkańska
pustelnia i droga
pielgrzymkowa z
kaplicami.
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Uwaga!
W sobotę
13 czerwca

Festyn
Parafialny
Początek
od godz.
16.00.

Kościół Wniebowzięcia NMP

Polanów z lotu ptaka

14

PWS: Wydanie Specjalne

www.polanow.pl

Aktywny wypoczynek wśród zabytków

Polanów wzbogacił
się o nowe trasy do
uprawiania Nordic
Walking oraz w szlaki
oznaczone musza
Świętego Jakuba
Okolice Polanowa to
doskonałe miejsce wypoczynku, szczególnie
dla turystów lubiących
aktywność. Samorząd
lokalny od lat rozwija
infrastrukturę turystyczną (nowe szlaki rowero-

we i piesze) oraz wspiera rozwój agroturystyki.
Walory krajobrazowe
i przyrodnicze oraz mikroklimat sprawiają, że
gmina odznacza się wysoką atrakcyjnością turystyczną. Funkcjonują

tu liczne gospodarstwa
agroturystyczne, pensjonat oraz znany hotel
w XV-wiecznym zamku
w Krągu.
Zapraszamy do odwiedzenia tych miejsc.

śnia Dożynki Gminne
– święto plonów, Parafiady. W końcu czerwca
i połowie sierpnia na
Świętą Górę Polanowską przychodzą pielgrzymi.
Pierwszą jesienną imprezą od lat lat jest Święto
Pieczonego Ziemniaka.
W końcu października
odbywają się uroczyste
polowania „na św. Huberta”.

www.polanow.pl
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Impreza znana
w całej Europie ( i nie tylko)

Najpierw jest parada ulicami Polanowa
Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” to bez
wątpienia najbardziej znana
polanowska impreza.

Żydowo – majątek do roku 1932 należący do rodziny Woedtke. We wsi
XVIII – wieczny kościół, elektrownia szczytowo-pompowa i sztuczny kanał,
nad którym znajduje się punkt widokowy na dolinę Radwi.

Cetuń – dawniej majątek rycerski, odnotowany w roku 1456.
Zachował się elektryczny zespół pałacowo-pakowy z XIX w.

Uzupełnieniem walorów naturalnych jest
bogate życie kulturalne
gminy i liczne imprezy
sportowo-rekreacyjne
między innymi Międzynarodowy Zlot Motocykli.
Latem jest wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. W czerwcu
odbywa się cykliczna
impreza Dni Polanowa,
a w lipcu Zlot Motocykli, na początku wrze-

PWS: Wydanie Specjalne

Wielin – w średniowieczu własność Natzmerów.
W roku 1698 zbudowano zachowany do dziś szachulcowy kościół, z barokowym wyposażeniem.
We wsi XVIII – wieczny klasycystyczny pałac i
niestrzeżone kąpielisko.

Krąg – dawna posiadłość rycerska Podewilsów. Zespół zamkowo-parkowy z początku XV wieku, później wielokrotnie
przebudowany. Od roku 1996 hotel „Podewils”. W parku XVI
– wieczna barokowa kaplica Podewilsów.

Od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem: średnio na pierwszy weekend lipca do Polanowa
zjeżdża około 1200 motocyklistów
z całej Polski, a nawet świata. W
tym roku będziemy mieli jego 28
edycję. I jak zwykle, wzorem lat
minionych, będzie mnóstwo atrakcji. Tradycyjnie, impreza rozpocznie się paradą ulicami Polanowa.
Potem motocykliści zaprezentują
swoje wehikuły na polanowskim
rynku. Główna część imprezy to
oczywiście ta, nad zalewem, w

miasteczku zlotowym.
Tam będą koncerty, zabawy i konkursy. Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Oprócz
motocyklowych i quadowych „igraszek”
na crossowym torze i
w błocie uczestnicy, a
także każdy, kto tylko
miał ochotę miło spędzić czas, mógł pobawić się na koncercie

zespołów rockowych i
heavy metalowych.
Czy wiesz, że:
* w 27 dotychczasowych zlotach łącznie
wzięło udział około
17 tys. motocyklistów
- kilkakrotnie więcej
niż jest mieszkańców
Polanowa. Oglądających zlot było jeszcze
więcej		

Tu zawsze można spotkać gwiazdy:
np. w 2011 r. gwiazdą wieczoru był Grzegorz Markowski i zespół Perfekt.

Zlot zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Błotne popisy - to elementy zlotu.
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