Bukowa
Wieś sołecka położona w południowo-zachodnim krańcu gminy Smołdzino w odległości 8,1 km od Smołdzina i zamieszkana przez 68 osób. Jest
to śródleśna wieś o charakterze małej ulicówki. Nazwa wsi jest nazwą topograficzną ponowioną od nazwy rzeki.
Historia
Dawna wieś słowiańska. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1281 roku,
kiedy książę Mszczuj II nadał wieś
klasztorowi norbertanek w Słupsku.
Następnie wieś była lennem rodziny
von Bandemer i pozostała we władaniu rodu do 1945 roku. Początkowo
Bukowa była zamieszkana tylko w części północno-wschodniej. Pod koniec
XVIII wieku we wsi były 2 folwarki, 21 Plan z 1820 roku - na obu krańcach
domów mieszkalnych, działał nauczy- wsi widać dwa folwarki, które należały
ciel, a na miedzy wsi był młyn wodny, do wsi
strażnica drewna i rybaczówka ze stawami. Od początku XIX wieku wieś
zaczęła się rozwijać w kierunku południowo-zachodnim. Wówczas wieś
składała się dodatkowo z kilku siedlisk ludzkich: Borkenkaten (osada - Borek Gąbiński), Buchmühle (młyn wodny - Bukowski Młyn) i Zedlerkaten
(leśniczówka). Obecnie wszystkie wymienione siedliska nie istnieją.
W 1939 roku we wsi mieszkało 337 osób. Do dyspozycji mieszkańców
była szkoła (obecnie budynek mieszkalny nr 24),
cmentarz ewangelicki, gospoda i młyn wodny.

Nieistniejący, kilkuwiekowy budynek na zdjęciu w
1939 roku

Atrakcje, turystyka, zabytki

2016 rok - budynek dawnej szkoły, obecnie budynek mieszkalny nr 24

Dawniej we wsi stał bardzo stary budynek o konstrukcji szachulcowej,
kryty trzciną. Niemcy określali jego wiek na około osiemset lat co jednak nie
wydaje się możliwe. Do dziś we wsi zachowały się budynki z przełomu XIX i
XX wieku oraz zdewastowany cmentarz ewangelicki z I połowy XIX wieku.
Bukowa to spokojna wieś, oddalona od szlaków komunikacyjnych, w
której swoje domy letnie pobudowali mieszkańcy Słupska i okolic.
Nazwy poprzednie: Bukowa (1281), Bucousz (1285), Bukoua (1294), Buckowen
(1485), Buckow (od 1493 roku), Wendisch Buckow (1784 - do 1937), Buchenstein
(od 1937), Bukowo Stare (1945-1950), Bukowo (1953).

Człuchy
Wieś sołecka położona w centrum gminy Smołdzino w odległości 1,3
km od Smołdzina i zamieszkana przez 51 osób. Jest to wieś położona na
lewym brzegu rzeki Łupawy o charakterze krótkiej i ślepo zakończonej ulicówki. Nazwa wsi utworzona prawdopodobnie od przezwiska (nazwiska)
Słuch.

Historia
Stara wieś słowiańska, która przez
niektórych historyków uważana jest za
starszą od Smołdzina. Istniała słowińska forma nazwy - Člachi. W czasach
pruskich była to wieś królewska. W II
połowie XVIII i I połowie XIX wieku
mieszkało tu pięciu gospodarzy z rodzinami. Na południowy-zachód od
wsi znajdowało się siedlisko ludzkie
- Blottky, a na południowy-wschód
od wsi trzy stawy. W II połowie XIX
wieku wieś przeżywała największy rozkwit. Powstały wówczas nowe domostwa i gospodarstwa, a wieś zamieszkiwały 123 osoby (1871 r.). W 1888 roku
przepływająca obok Łupawa została
zmeliorowana, w wyniku czego odcięto od niej dwadzieścia meandrów.
W 1939 roku we wsi mieszkało 67
osób i było 17 gospodarstw, a do dyspozycji mieszkańców był cmentarz
ewangelicki. Człuchy były najmniejszą
gminą przedwojennego powiatu słupskiego.

2016 rok - panorama wsi z Rowokołu

Plan z 1832 roku - widoczne pięć
zagród stojących przy starym korycie
Łupawy

Atrakcje, turystyka, zabytki
Do dziś we wsi zachowały się budynki z XIX i XX wieku.
Człuchy to spokojna wieś, oddalona od szlaków komunikacyjnych, położona nad Łupawą w pobliżu ujścia tej
rzeki do jeziora Gardno. Na rzece jest
most pieszo-rowerowy. W okolicach
wsi, dawniej była kopalnia bursztynu. 2017 rok - stodoła przy zagrodzie nr
Wieś graniczy ze Słowińskim Parkiem 4 jest ostatnim we wsi budynkiem „w
kratę”. Zbudowano ją w 1898 roku
Narodowym.
Nazwy poprzednie: Slochow (1383, 1618), Schlodow, Schlochow (do 1945),
Szlochowo (1948).

Nazwy poprzednie: Zolpin (1631), Scholpin (1780), Radicke (około 1780),
Radtke (1864 - do 1945), Radek (po 1945).

Czołpino
Wieś w granicach sołectwa Smołdziński Las, położona w centrum gminy
Smołdzino w odległości 5,5 km od Smołdzina, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Jest to najbliżej położona brzegu morskiego miejscowość
gminy Smołdzino. Nazwa gwarowa - Covpjino (od pagórek, górka, wierzchołek), została przeniesiona na założoną obok góry osadę.
Historia
Pierwszy zapis dotyczący znajdującej się w tym miejscu osady rybackiej (Radicke) pochodzi z XVII
wieku. W II połowie XIX wieku zbudowano tu latarnię oraz dom latarnika. Wcześniej osadę zamieszkiwał
Osada Radicke na mapie z około 1780
opiekun wydm. Po II wojnie świaroku
towej nazwa Czołpino (Scholpin)
została przeniesiona z opuszczonej osady, znajdującej się na wschodnim
brzegu jeziora Dołgie, na osadę Radek.
Środek Słowińskiego Parku Narodowego wydał się władzom komunistycznym dobrym miejscem na zbudowanie tu baterii rakiet. 45. Dywizjon
Rakietowy Obrony Powietrznej (JW2284 Smołdzino) stacjonował tu od
1971 do 1995 roku. Do dziś po jednostce pozostały budynki i płoty.
Atrakcje, turystyka, zabytki
Osada Czołpino jest mała, ale niezwykle atrakcyjna. Znajdują się tu zabytki architektury, techniki oraz przyrody. Do najważniejszych należą:
- latarnia morska,
- dom latarnika wraz z budynkami gospodarczymi,
- budynek dawnej stacji ratownictwa morskiego,
- wydma Czołpińska,
- ścieżka dydaktyczna „Latarnia” prezentująca roślinność nadmorskiego
boru,
- „zatopiony las”,
- były 45 dywizjon ogniowy WOPK Smołdzino.

Latarnia morska jako jedna z nielicznych latarni w Polsce jest oddalona
od skupisk ludzkich. Umieszczone na
jej szczycie źródło światła widoczne
jest z odległości prawie czterdziestu
kilometrów.
Latarnię zbudowano w latach 18721874 na najwyższej zalesionej wydmie
Czołpinko o wysokości 55,6 m n.p.m.,
w odległości około 1050 m od morza
bałtyckiego, pomiędzy miejscowościami Rowy i Łeba. Na kamiennym fundamencie wzniesiono wówczas murowaną z cegły wieżę o wysokości 25,2
m, a 15 stycznie1875 roku oddano ją
do użytku. Początkowo w latarni paliła
się lampa naftowa, a pięć koncentrycznych knotów spalało rocznie 3600 kg
oleju mineralnego. W latach 30. XX wieku doprowadzono tu elektryczność i
od tej pory latarnia emituje światło elektryczne. Wtedy to na wieży
zamontowano urządzenie optyczne wyprodukowane we Francji w
1926 roku. Stanowi je soczewka bębnowa, zestawiona z 43 szlifowanych
pierścieni pryzmatycznych.
Latarnię udostępniono dla turystów dopiero w 1993 roku ze względu na
znajdującą się w pobliżu Rakietową Jednostkę Wojskową, która była tajna.
Z tarasu latarni można podziwiać - ruchome wydmy, przybrzeżne jeziora
Łebsko i Gardno oraz mierzeję oddzielającą jezioro Łebsko od morza.
W 2012 roku latarnia posłużyła jako plener do filmu „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”.
Dojście i wstęp
Latarnia udostępniana jest dla zwiedzających w sezonie turystycznym
od 1 maja do 30 września.
Samochód zostawiamy na parkingu w Czołpinie (6 zł za samochód osobowy) i stąd mamy 1,05 km marszu pod górę, wśród dziko rosnącego lasu,
na szczyt wydmy. Na samym początku trasy, po prawej strony mijamy zabudowania domu latarnika, które zbudowano kilka lat przed latarnią. Wstęp
do latarni: 4 zł normalny, 2 zł ulgowy.

Osada latarników powstała na początku lat. 70. XIX wieku dla pracowników podtrzymujących światło czołpińskiej latarni. Oddaloną o dziewięćset metrów od latarni osadę tworzą budynki wpisane w rejestr zabytków:
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z 1871 roku, obora murowana z
1870 roku oraz stodoła murowana z 1870 roku. Najciekawszym obiektem
jest dwukondygnacyjny i podpiwniczony budynek mieszkalny, który wzniesiono z czerwonej cegły. W domu o powierzchni prawie 600 m² dawniej
mieściły się cztery mieszkania. Zachodnią ścianę budynku zabezpieczono
łupkiem mineralnym dla ochrony przed działaniem silnych wiatrów. Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu budynek zamieszkiwał latarnik, który mieszkał wraz z
rodziną na parterze, a w budynkach gospodarczych trzymał żywy inwentarz.
Na piętrze znajdowały się pokoje dla letników. Z czasem budynek opustoszał i zaczął popadać w ruinę. Od 2000 roku Słowiński Park Narodowy
planował przeznaczyć budynki na cele muzealne. W 2015 roku udało się
pozyskał z Funduszu Leśnego środki na rewitalizację budynków i przygotowanie ekspozycji nowego muzeum. Dziś budynki są już po remoncie, a w
2018 roku planowane jest otwarcie Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego

Budynek dawnej stacji ratownictwa morskiego stoi 160 metrów od
brzegu morskiego. Dawniej przechowywano w nim niezbędny do ratowania
rozbitków sprzęt. Obecnie znajduje się tu bar „Czerwona Szopa”.
W pobliżu plaży w około 1875 roku wybudowano brzegową stację ratownictwa morskiego. Zbudowano ją za wałem wydm, dzięki czemu budynek był osłonięty przed wiatrem. Postawiono wówczas murowany z cegły

budynek, który nakrywał dwuspadowy dach. Od frontu znajdowały się dwa
duże otwory, w których znajdowały się wrota. Stacja architekturą była zbliżona do innych, budowanych począwszy od połowy XIX wieku wzdłuż całego, wówczas pruskiego, wybrzeża Bałtyku. Do budowy stacji doprowadziła
odwaga i solidarność, które panowały wśród rybaków, bowiem dawniej wielu z nich nie wracało z połowów. Początkowo ratownictwo morskie funkcjonowało na zasadach dobrowolności i wzajemnej pomocy, a wolontariusze
uratowali setki istnień ludzkich. Z czasem narodziła się idea zorganizowanego ratownictwa i zaczęły powstawać stacje ratownictwa morskiego, np. w
Ustce i Łebie.
W budynku dawniej znajdowały się konne wozy ratownicze oraz wiosłowa łódź ratunkowa. Na jednym z wozów były zamontowane duże bębny
z nawiniętą liną, którą wystrzeliwano do statków tkwiących na mieliznach
w celu umożliwienia rozbitkom ewakuacji na ląd. Ratowniczą łodzią wiosłową, która również umieszczona była na wozie konnym, wypływano po
rozbitków, gdy nie było możliwości pomóc im z brzegu. Znajdowała się tu
również stajnia dla koni pociągowych, które transportowały będące na stanie stacji wozy. W 1882 roku wielką, ciężką i mało zwrotną drewnianą łódź
wymieniono na lżejszą. Pod koniec XIX wieku dowódcami stacji byli urzędnik Wilke ze Smołdzina i rybak Gromisch z Czołpina. Ratownicy z Czołpina
do 1939 roku uratowali 46 osób.
Od kilkunastu lat, podczas wakacji, w budynku działa bar „Czerwona
Szopa”. Obecnie otwór do jednej z wozowni jest zamurowany.

Jak dotrzeć
Od parkingu w Czołpine kierujemy się na zachód i po chwili skręcamy w
szlak turystyczny prowadzącą na północ do morza, którym idziemy 2,3 km,
aż dotrzemy do Czerwonej Szopy.

na dnie Bałtyku.
Ten ciekawy pomnik przyrody i historii Bałtyku pokazuje dynamicznie
zmieniany na styku morza i lądu. Na przykładzie odsłoniętego lasu widać, że
morze nie znajdowało się w tym samym miejscu co teraz.

Wydma Czołpińska to jedna z ciekawszych i dostępnych dla ruchu turystycznego wydm na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. By do niej
dojść wycieczkę należy rozpocząć z parkingu Czołpino Leśny, oddalonego
od wydmy o 2,4 km. Droga wiedzie czerwonym szlakiem, początkowo przez
wilgotny i bogaty w roślinność nadmorski las, który bliżej wydm staje się
suchy i ubogi w runo. Po dojściu do wydmy i wdrapaniu się na kolejny z jej
szczytów ukaże się nam wielki obszar piaskowej pustyni oraz błękit morza.
Z wydmy można pójść do szerokiej i piaszczystej plaży
Opłaty
Wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego: bilet normalny 6 zł, ulgowy
3 zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie. Parking Czołpino Leśny - 6 zł za samochód
osobowy na 1 dzień.
„Zatopiony las” to odsłonięty przez morze martwy las, na plaży w Słowińskim Parku Narodowym. Warto go zobaczyć zanim ta licząca około trzy
tysiące lat atrakcja zostanie pochłonięta przez piasek lub morze. Pozostałości bukowo-dębowego lasu, który prawdopodobnie rósł tu przed trzema
tysiącami lat, fale Bałtyku odsłoniły spod piasku na początku marca 2016
roku, po okresie zimowych sztormów. Poza kilkudziesięcioma pniami dawnej dąbrowy, we wschodniej części odsłoniętego lasu, można zobaczyć także
skupiska żyznych gleb kopalnych. Bez stosownych badań ciężko ustalić czy
las obumarł w wyniku zatopienia go wodami Bałtyku czy zasypania piaskiem. Możliwe również, że zanim pochłonęły go żywioły spłonął lub został
wycięty przez zamieszkujące te ziemie plemiona.
Odsłonięty na długości około kilometra las dawniej rósł z dala od linii
brzegowej i z czasem pochłonęło go morze. Mimo upływu tysięcy lat możemy go oglądać dzięki właściwościom morskiej wody, która zakonserwowała
pnie drzew. Zjawisko to powtarza się regularnie, występuje w różnych miejscach wybrzeża i w różnej skali. Są także znane miejsca z martwym lasem

Jak dotrzeć
Pnie znajdują się na plaży, na zachód od Czołpina, a na północ od jeziora
Dołgie Duże.
Od parkingu Czołpino Leśny (12 km w dwie strony, około dwie i pół
godziny marszu) - kierujemy się na zachód i po chwili skręcamy w drogę
prowadzącą na północ do Czerwonej Szopy (2,3 km), a stąd udajemy się na
plażę i kierujemy się na zachód, aż dojdziemy do zatopionego dawniej lasu
(3,5 km).
Były 45. dywizjon rakietowy
Obrony Powietrznej (JW2284 Smołdzino) sformowany został w 1971
roku. Uzbrojony był w radziecki system rakiet przeciwlotniczych S-75M
„Wołchow” - w kodzie NATO: SAM
SA-2. W 1995 roku dywizjon rozformowano. Dawniej tajna jednostka
wojskowa „Smołdziński Las”.
Do dzisiaj pozostały koszary, bunkry ze śluzami i płoty.
Jak dotrzeć
Na skrzyżowaniu głównym kierujemy się prosto na parking usytuowany
bliżej plaży (0,9 km). Jednostka rozlokowana jest na północ od parkingu.

Czysta
Wieś sołecka położona w południowo-wschodniej części gminy Smołdzino w odległości 6,6 km od Smołdzina i zamieszkana przez 133 osoby.
Jest to wieś na planie małej ulicówki. Nazwa wsi jest nazwą topograficzną od
przymiotnika czysta.
Historia
Jak wynika z dokumentów od
1493 do 1815 roku wieś była własnością rodziny von Bandemer, a
w skład majątku rycerskiego dodatkowo wchodziły pobliskie wsie
- Wysoka i Retowo. Pod koniec
XVIII wieku we wsi były 2 folwarki, 12 domów mieszkalnych, a
wokół rosły lasy dębowe i bukowe.
Na terenie wsi stał wówczas stary
młyn wodny jednak nie wiadomo,
w którym miejscu. Na początku
XIX wieku majątek składał się z
dwóch części: Wittbeck A i Wittbeck B, a dodatkowo obejmował
siedlisko o nazwie Landow Katen
(obecnie nie istnieje). W 1838
Zabudowa wsi na planie z 1870 roku
roku Czystą za 16500 talarów nabył radca prawny von Arnim. W 1871 roku wieś liczyła zaledwie 34 mieszkańców, 6 budynków mieszkalnych, 1 folwark i 7 gospodarstw. Gospodarstwa te rozlokowane były na zachód od drogi głównej, a do dziś zachowały
się niektóre z nich i są to obecnie numery: 25-26, 27, 28 i 29. W II połowie XIX wieku właścicielem wsi Czysta i Wysoka był kapitan Horn, w 1901
roku wieś należy do Weißa, a od 1909 do 1945 roku do rotmistrza, Georga
Steifensanda ze Swochowa (gmina Słupsk).
Po 1924 roku Czysta została zasiedlona co spowodowało znaczny wzrost
liczby mieszkańców i rozwój wsi (nowa zabudowa została skoncentrowana

2004 rok - znajdujący się w rejestrze zabytków i należący do Muzeum Pomorza
Środkowego budynek mieszkalny, który wraz z pobliską kuźnią miał być zaczątkiem
skansenu w Czystej. W 2013 roku budynek został podpalony

przy szosie głównej). W 1939 roku w Czystej było 40 gospodarstw i mieszkało 271 osób, a do dyspozycji mieszkańców był sklep wielobranżowy, młyn
motorowy, dwie kuźnie i dworzec kolejowy na linii kolejowej Słupsk - Smołdzino. Po 1945 roku na terenie dawnego folwarku uruchomiono tu spółdzielnię produkcyjną, a w dworze funkcjonowała szkoła. Obecnie we wsi
działają gospodarstwa agroturystyczne oraz pracownia ceramiczna „Gliniana Zagroda”.
Od wielu lat w Czystej planuje się budowę skansenu kaszubskiego, który
ma być filią Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i prezentować typową słowińską wieś rolniczą z czterema pełnymi zagrodami chłopów zajmujących
się rolnictwem. Własnością Muzeum Pomorza Środkowego jest już zagroda
kowala z chałupą, kuźnią i remizą strażacką z lat 30. XX wieku. Od prawie dwóch dekad etnografowie gromadzą w Klukach rozebrane zabytkowe
obiekty z terenu słowińskiego, przeznaczone dla skansenu w Czystej, w tym
budynki rolnicze, folwark i wiatrak - paltrak z 1863 r., który stał w Kowalewiczach koło Darłowa. Skansen miał być otwarty do 2015 roku, jednak
brak funduszy stawia jego powstanie pod znakiem zapytania. W 2013 roku
podpalono szachulcową konstrukcję budynku mieszkalnego z I połowy XIX
wieku w wyniku czego belki uległy nadpalaniu, a trzcinowe pokrycie przestało istnieć.

wo-wschodnim brzegu jeziora Gardno. Zamieszkana przez 162 osoby. Jest
to wieś na planie ulicówki. Nazwa wsi pochodzi od pomorskiego słowa gard,
czyli gród.

Zabytkowa kuźnia w 2008 roku

Budynek gospodarczy nr 27 w 2014 roku

Atrakcje, turystyka, zabytki
Dawniej w północnej części wsi funkcjonował folwark i dwór szachulcowy, po których jedyną pamiątką jest znajdujący się przy szosie głównej
i otoczony kamiennym murkiem park podworski ze starodrzewem: dąb o
obwodzie 5,45 m i jesion o obwodzie 3,57 m. We wsi zachowały się budynki z XIX i XX wieku, znajdująca się w rejestrze zabytków zagroda kowala
nr 30: chałupa i kuźnia murowana, remiza strażacka oraz dwa cmentarze
ewangelickie z XIX wieku - dla mieszkańców wsi oraz dla właścicieli majątku, na tzw. „Pańskim Wzgórzu”. Jednym z najstarszych zachowanych we
wsi budowli jest budynek gospodarczy z 1848 roku, który wchodzi w skład
zagrody nr 27.

Historia
W 1575 roku wieś należała do dóbr smołdzińskich von Tessenów. W
1608 roku, po śmierci Schwantesa von Tessena, dobra przeszły na księżną
Erdmutę, jej siostrę Annę i księcia Ernesta Bogusława von Croy. Pod koniec
XVIII wieku we wsi był folwark i 18 domów mieszkalnych. W 1818 roku
wieś zamieszkiwało 129 osób, a w 1871 roku było w Gardnie Małej 40 budynków mieszkalnych, 4 folwarki, 86 gospodarstw i 376 mieszkańców. W
1939 roku we wsi było 65 gospodarstw i mieszkały 473 osoby. Do dyspozycji mieszkańców była szkoła, gospoda, młyn, dwa sklepy wielobranżowe
i cmentarz. W latach 1946-1948 deportowano ze wsi większość Niemców.
Dawniej na południowy-wschód od wsi znajdowało się kilka siedlisk ludzkich, z których dziś istnieje już tylko jedno - nr 46.
Atrakcje, turystyka, zabytki
We wsi zachowały się budynki z końca XIX i przełomu XIX i XX wieku.
Nazwy poprzednie: Klein Garde (do 1945 roku).

Nazwy poprzednie: Wittbeck (do 1945), Wici (1946), Wierzbowo (1946-1948).

Gardna Mała
Wieś sołecka położona w południowo-wschodniej części gminy
Smołdzino w odległości 4,8 km od
Smołdzina, na południowym skraju
Wybrzeża Słowińskiego i południoOkoło 1915 rok - sklep kolonialny Franza
Schneibera

2016 rok - centrum wsi od strony wschodniej

Komnino
Wieś sołecka położona w południowo-zachodnim krańcu gminy Smołdzino w odległości 8,3 km od Smołdzina i zamieszkana przez 57 osób. Nazwa wsi kulturowa od rzeczownika kłomia, kłomla czyli sieć rybacka (nazwa
rekonstrukcyjna jako Kłomnino). Możliwe jest również, że hybryda Kunhoff
wskazuje na rzeczownik koń jako podstawę nazwy. Komnino to jedna z najmniejszych wsi gminy Smołdzino.
Historia
Stary majątek rycerski. W 1589 roku książę pomorski Jan Fryderyk potwierdził Johannowi Collrepp posiadanie nieruchomości jako lenna. Później lenno rodziny von Bandemer. Pod koniec XVIII wieku na obrzeżach wsi
znajdował się dom wartownika leśnego, a wieś liczyła razem tylko trzy zagrody. W 1818 roku wieś zamieszkiwało jedynie 30 osób. Na początku XIX
wieku dobra były własnością Friedricha Ludwiga Karla von Hanstein, pana
z Osiek Słupskich, a następnie jego krewnych. W 1901 roku jako właściciel
wymieniany jest Hermann Hummitzsch ze Słupska, a w 1909 roku Dobra
nabywa Georg Steifensand pan na Swochowie (gm. Słupsk). Od 1913 roku

Ferma ptactwa w Komninie około 1930 roku

majątkiem zarządza jego syn Wilhelm, który dodatkowo dzierżawił pobliskie Retowie, aż w końcu kupił je w 1920 roku. W 1913 roku wieś znalazła
się na trasie oddanej do użytku linii kolejowej Ustka - Komnino i Komnino - Smołdzino. W 1928 roku Komnino należy do Jürgena Wernera von
Bandemer, a w 1938 roku do Urszuli Steifensand z Bukowej. Majątek miał
wówczas wielkość 328 ha i należało do niego 21 koni, 105 sztuk bydła i 25
świń. Do 1945 roku do wieś stanowiła część gminy Bukowa. Do dyspozycji
mieszkańców była stacja kolejowa miejscowej kolei Słupsk - Smołdzino i
cmentarz.
Pod koniec lat 20. XX wieku powstała ferma ptactwa należąca do von
Bandemerów. Po 1945 roku folwark i fermę zajął PGR i warsztaty mechaniczne Państwowego Ośrodka Maszynowego. Następnie mieściło się tu
Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu Rolnego, które między innymi produkowało wyposażenie suszarni i gorzelni. W 1993 roku osiemnastu pracowników PGR-u założyło w Komninie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, które przejęło dotychczasowy zakład. Na przestrzeni lat firma znacznie
się rozwinęła i dziś jest największym zakładem produkcyjnym na terenie
gminy Smołdzino. Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja
zbiorników i urządzeń ciśnieniowych.
Po wojnie stojący we wsi pałac zaadoptowano na dom kolonijny Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego ze Słupska. Z czasem
pałac został znacznie przebudowany i stał się ośrodkiem kolonijnym Naftobudowy Kraków. Dziś obiekt prywatny.
Atrakcje, turystyka, zabytki
Z funkcjonującego dawniej
we wsi dużego gospodarstwa
rolnego pozostał do dziś jedynie
przebudowany pałac oraz park z
końca XIX i początku XX wieku.
W przypałacowym parku z wielogatunkowym
starodrzewem
został pochowany jeden z właścicieli Komnina, a jego nagrobek
Pałac w 1934 roku
znajduje się do dziś. Na południowy-zachód od wsi, przy dawnym nasypie kolejowym znajduje się stary,
ewangelicki cmentarz z połowy XIX wieku.
Nazwy poprzednie: Kundehof, Kunhoff (1699), Kunhof (1819), Kuhnhoff (18631867), Kuhnhof (1875 do 1945).

a Kwatera skategoryzowana przez Polską Federację
Turystyki Wiejskiej ‚’Gospodarstwa Gościnne”
na trzy gwiazdki
a Kwatera jest elementem słowińskiego
szlaku rybackiego - SGR oraz regionalnej
kuchni pomorskiej PDS
- potrawa - juki słowińskie
a Kwatera nagrodzona w 2016 roku w konkursie
„Srebrny Niedźwiedź” Lider Promocji Słupskiej Gospodarki
w kategorii gospodarstwa agroturystyczne
a W 2016 roku wyróżnieniona w konkursie
„Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne
w Województwie Pomorskim”

Spotkania z historią
Projekt „Spotkania z historią” - mówioną to inicjatywa oddolna społeczności, realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”. Celem projektu, który był realizowany od
2013 roku, przy pomocy osób zaangażowanych oraz ze wsparciem merytorycznym od osób kompetentnych było dogłębne poznanie, kultury, historii
i tradycji regionu gminy Smołdzino. Projekt skierowany był do obecnych
i byłych mieszkańców gminy, którzy zechcieli podzielić się swoja historią,
doświadczeniami życiowymi i materiałami w postaci wspomnień i zdjęć
archiwalnych, które posłużyły do przygotowania wystaw i spotkań, a jego
zwieńczeniem jest wydanie tej publikacji, zarówno w wersji papierowej jak
i elektronicznej, która uchroni od zapomnienia „historię mówioną” mieszkańców gminy Smołdzino. Książka, którą trzymacie Państwo w rękach stanowi główny i najważniejszy rezultat projektu.
Celem wielu spotkań, które poprzedziły wydanie publikacji było również zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców, przywrócenie pamięci
historycznej mieszkańców i regionu, zwiększenie wiedzy o historii, tradycji i
kulturze Gminy Smołdzino, a także budowanie postawy świadomego mieszkańca gminy i zachowanie ciągłości przekazu kulturowo-historycznego.
Projekt odpowiadał na potrzeby mieszkańców i specyfikę gminy Smołdzino, która rozwija się pod względem turystycznym. Zgromadzenie wiedzy
o kulturze, tradycji, historii w formie publikacji ma się również przyczynić
do uatrakcyjnienia gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym, bowiem bogactwo historyczne zachęca do odwiedzania i pogłębiania wiedzy
o danym terenie. Region gminy jest bogaty w historię, kulturę, legendy. Jest
miejscem dawnych Słowińców, ponadto zasiedleń ludności różnych kultur,
a jego dzieje są znamienne dla powikłanych, a często i tragicznych losów
mieszkańców tych ziem.
Jesteśmy przekonani, że działania Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki
Wiejskiej „Słowiniec” wzmacniają i uzupełniają dotychczasowy wkład w
rozwój gminy Smołdzino, w tym rozwój turystyki i rozwój społeczny. W
efekcie wieloletnich działań udało się poznać, udokumentować i opisać bogactwo kulturowe gminy Smołdzino jak i jej mieszkańców. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego tego jakże cennego skrawka polskiego
wybrzeża to cel, który przyświeca i będzie nadal przyświecał Stowarzyszeniu
Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”.
Dzięki realizacji projektu „Spotkania z historią” udało się zebrać wiele fotografii, a także opowieści, których kilka prezentujemy na następnych
stronach. W realizację projektu włączyło się wiele osób z gminy Smołdzino,

a także spoza niej. Dzięki temu udało się zebrać wiele dokumentów, w tym
archiwalnych zdjęć przedstawiających historię i dawne życie we wsiach gminy Smołdzino.
Swoje archiwa fotograficzne udostępnili do celu tego projektu następujące osoby i instytucje:
- Iwona Gonera,
- Stanisław Pajdo,
- Beata Jurałowicz,
- Jarosław Godau,
- Janina Pawluk,
- pani Kawalec
- pani Zielonka
- Urząd Gminy Smołdzino,
- Mieczysław Trukszyn,
- Henryk Kołodziej,

- Ewa Kwiatek,
- Irena Janulewicz-Szczypior
- Grażyna Olechnowicz
- Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne ‚’Gryf ’’,
- Kazimiera Wajszczykowska,
- Irena Kapusta,
- Łukaszewicz,
- Marcin Smorawski,
- Krzysztof Mazur.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” powstało w 1999 roku. Jednym z jego wielu celów jest promowanie rozwoju turystyki w gminie Smołdzino, wspieranie
wszelkich działań w tej dziedzinie oraz promocja
kwaterodawców i przedsiębiorców zajmujących się turystyką. „Słowiniec”
zrzeszony jest w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ‚’Gospodarstwa Gościnne”, jest członkiem Partnerstwa Dorzecza Słupi i Słowińskiej Grupy
Rybackiej. Współpracuje także z wieloma partnerami, pozyskuje i realizuje
projekty unijne. W latach 2010-2016 Stowarzyszenie pozyskało na działania w ramach projektów partnerskich i zadań publicznych kwotę 250.000
zł. Stowarzyszenie może pochwali się wieloma nagrodami: odznaką „Za zasługi dla turystyki” wręczoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (2012),
wyróżnieniem Marszałka Województwa Pomorskiego, Certyfikatem Marki
Lokalnej „Zielone Serce Pomorza” oraz wieloma innymi wyróżnieniami.
Atutem działalności „Słowińca” jest zaangażowanie i współpraca ludzi,
partnerów, wsparcie władz lokalnych, wolontariusze i sponsorzy. Ważna jest
również dobra marka i pozytywny wizerunek w społeczności lokalnej, który
budowano latami.
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”
76-214, Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 30
www.slowiniec.pl, e-mail: slowiniecsmoldzino@gmail.com

Wspomnienia - Henryk Kołodziej
Przyjechał wraz z rodziną do Gardny Wielkiej w 1945 roku
Moja rodzina przyjechała na ziemie odzyskane ze Śląska. Ojciec dowiedział się, że jest możliwość osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych. Pojechał ze znajomym na rozpoznanie no i spodobała się im Gardna. Zaklepał
sobie piekarnię, nawet Niemce (właścicielce) zapowiedział, że jeszcze się
pojawi. Wrócił do domu. Spakowali nas do wagonu towarowego i jechaliśmy do Słupska ze dwa tygodnie. Po drodze gdzieś nas zostawili na torach.
Musieliśmy postawić wódkę żeby nas podłączyli do innego składu. W końcu
dojechaliśmy. W Słupsku był urząd repatriacyjny. Tam zbierali osadników
i rozsyłali do poszczególnych miejscowości. Tam siedzieliśmy ze dwa dni.
Traktorem przywieźli nas do Gardna. Niemkę przegoniliśmy z dwoma córkami do jednego pomieszczenia i zajęliśmy piekarnię. Cały parter i na górze
jeden pokój.
Sprowadziliśmy się do Gardny jako trzecia czy czwarta rodzina we wrześniu 1945 roku. Ojciec zaczął uruchamiać piekarnię. Wtedy było tutaj bardzo dużo Niemców, ale sami starsi. Rosjanie główną siedzibę mieli w Smołdzinie, tu gdzie teraz siedzibę ma SPN.
Co dzień przyjeżdżały dwa, trzy samochody i wywozili, przecież tu było
pięknie.... maszyny wywozili sprzęt, traktory. Co się tylko dało to wywozili.
Niemcy na to patrzyli ale nic nie mieli do gadania.
Rosjanie którzy stacjonowali na przystani trzymali tam Niemców - rybaków, wysyłali na wodę, a potem brali rybę na swoje potrzeby. W międzyczasie napływali osadnicy, m.in. polscy żołnierze.
Mój ojciec uruchomił piekarnię. Na początku była to wymiana towaru.
Pojechał do pobliskiego Czarnego Młyna i dogadał się, że rolnicy będą dostarczali zboże i w zamian dostaną mąkę.
Ojciec jako partyjny został pierwszym po wojnie wójtem gminy. Wkrótce dostał polecenie założenia organizacji partyjnej PPR. Tam gdzie teraz jest
ośrodek zdrowia na przeciwko kościoła, był Urząd Gminy, a na dole restauracja. Ale w nowej rzeczywistości wójt nie pasował, to przemianowali go na
przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej. Musiał piekarnię likwidować,
bo przeciwko prywatyzacji była. Przenieśliśmy się do gospodarstwa 2-3 ha,
mieliśmy konia, dwie krowy i 4-5 świniaków. Jako że część okupacji spędziłem na wsi traktowano mnie jak wielkiego znawcę. Powiem, że wtedy żyło
nam się fantastycznie, bo i sklepów było dużo, za kościołem była rzeźnia i
masarnia, był też bar i restauracja Pod Kasztanem, a tam gdzie teraz jest
fryzjer był młyn.
Ze sklepem jest związana anegdota. Pracował w nim łysy mężczyzna i

przezywano go Churchill. Mama poszła po cukier i poprosiła: „Panie Churchill proszę kilogram cukru”. Popatrzył i warknął: „Nie ma”! Mama nie wiedziała, że to jego przezwisko było.
W 1946 otworzono szkołę. Szkołę podstawową, siedem klas skończyłem
w ciągu dwóch lat w 1948 roku. Zebrano nas, tych powojennych dzieciaków
w różnym wieku. Nauka była przyśpieszona, czwartą i piątą klasę w jednym
roku i szóstą i siódmą w drugim roku. We wsi była harcówka, byłem zastępowym drużyny żeglarskiej. Ile tu było sprzętu! Jachty, łodzie. W Gardnie
Małej był jacht klub. Były garaże w pełni wyposażone.
Jak skończyłem szkole powiedziałem ojcu, że chce się dalej uczyć, nie
chciałem być rolnikiem. Napisałem do wujka do Gliwic. On był sierżantem
MO, zgodził się mnie przyjąć. Musiałem jeszcze skombinować pieniądze na
wyjazd.
Ojciec nadal był sekretarzem gminnych struktur partii. Zaczęły się
zmiany w polityce. Gdy w 1951 roku zamknęli Gomółkę ojcu się to nie
podobało, mówił o tym głośno. Przyjechali z UB ze Słupska i zabrali go, a
następnie Ojca wyrzucili z partii. Doniósł na niego sąsiad, on potem zaczął
rządzić. Ja mimo wszystko pojechałem do Gliwic. Wujek załatwił mi prace w
warsztacie samochodowym. Ale tam kradli i milicja zrobiła czystkę. Potem
zacząłem uczyć się w szkole przemysłowej. Ze szkoły trafiłem do Częstochowy, do huty. Tam zdałem małą maturę. Gdy miałem 20 lat dostałem wezwanie do wojska. Poszedłem do lotnictwa, do szkoły w Dęblinie. Szkolenie było
przyśpieszone, bo bali się III wojny światowej - tak zostałem pilotem. 36 lat
służyłem w armii.
Co roku przyjeżdżałem na urlop do Gardny. Pamiętam ze łowiliśmy z
ojcem ryby. Ryb było tyle, że nie mieliśmy czasu zapalić papierosa. Woda
podchodziła pod ogrodzenie - tutaj w okolicy obecnej siedziby PTTK.
Ojciec został w Gardnie, pracował przy obsłudze przepompowni.

Budynek przy
placu Wolności nr
7 w 1925 roku. To
w nim, na piętrze,
mieścił się w
1945 roku Urząd
Gminy Gardna
Wielka, a na parterze restauracja

Wspomnienia - Ewa Kwiatek i Tadeusz Dura
Ich matka, Elizabeth Jost, została po wojnie w Smołdzinie
Mama została w
Smołdzinie ze względu na trudną sytuację
rodzinną. Wolała tu
zostać niż jechać z
rodziną do Niemiec.
Cała jej rodzina wyjechała zaraz po wojnie,
w 1946 roku. Mama
została sama, nikogo
nie miała prócz kilku
koleżanek, które też
Około 1940 rok - ściana szczytowa, murowanego z czerzostały, miała wtedy 23 wonej cegły budynku mieszkalnego „na Karłowie”. Dziś
lata. Ojciec mamy miał osada nie istnieje
przed wojną jedno z
największych w okolicy gospodarstw, 25 hektarów, ok. 2 km od Smołdzina
„na Karłowie”. Do Smołdzina jej rodzina przeniosła się jeszcze w czasie wojny. Ciągnęło ją na Karłowo, tam się urodziła, tam był jej dom. Zawsze w niedzielę mama brała nas, dzieci i szliśmy na Karłowo, jeśli tylko była pogoda.
Gdy w latach 70-tych zaczęła przyjeżdżać rodzina z Niemiec (mamy siostra
i brat) to wszyscy szli na Karłowo.
Przed wojną dwa lata uczyła się w Słupsku prowadzenia domu - gotowania i sprzątania. To było przy Wojska Polskiego w pobliżu dworca, tam
był fotograf. Po wojnie w każdym domu na wsi były kury świnie, krowy.
U nas np. były dwie krowy i świnie się hodowało. Było nas w domu 5-ro
dzieci. Ojciec, Antoni Dura pracował w kuźni. Mama prowadziła cały dom,
bardzo dobrze gotowała, słynne w rodzinie były mamy zrazy i gołąbki zapiekane. Sama robiła masło, twarogi, sprzedawała mleko, jagody się zbierało.
Mama była bardzo pracowita, zorganizowana, punktualna. Mamy to po niej
do dziś. Wstawała o 5.00, przygotowywała nam kanapki do szkoły. W niedzielę zawsze było ciasto, przeważnie drożdżowe. Jeśli chodzi o dzieciństwo
to mamy bardzo dobre wspomnienia. Mama też robiła na drutach i szyła.
Swetry, rękawiczki, skarpety dla nas. Kiedyś nie było pieniędzy żeby kupić,
nie było też tego towaru. Na wsi się inaczej żyło, bardziej przyjaźnie. Sąsiad
sąsiadowi pomagał. Mama szła do sąsiadki kopać ziemniaki. Potem sąsiadka
przychodziła do nas kopać. Krowy jak się wyganiało, był pastuch. Wszyscy
byli biedni, nie tak jak teraz. Jak była zabawa cała wioska była na zabawie, jak
przyjechało kino cała wioska była.

Ojciec był pierwszym sołtysem w Smołdzinie. Z rodziną jako pierwsi
przyjechali do Smołdzina. Szli po wioskach i wybierali miejsca do życia.
Smołdzino im się spodobało. To było zasobne miasteczko. Były 3 piekarnie, 2 masarnie, fabryka mebli, szklarnie przy moście. Była kawiarnia, nad
rzeką była masarnia, w centrum był sklep żelazny. W siedzibie SPN była
plebania.
Ojciec jako sołtys pomagał osadnikom zasiedlać miejscowość. Niemcy
opuszczali te tereny w pośpiechu i nic ze sobą nie zabierali. Przy każdym
domu coś było zakopane, zastawy i inne cenne rzeczy. Niemcy myśleli, że
tu wrócą.
W domu nie mówiło się po niemiecku, ojciec zabronił. Dlatego żadne z
nas nie zna niemieckiego. Mama miała nauczyć się polskiego i nauczyła się
sama czytać i pisać po polsku. Ojciec mówił i po niemiecku i po polsku, ale
z mamą mówił tylko po polsku.
Mama utrzymywała kontakty z miejscowymi Niemcami. Z Kluk przyjeżdżali rybacy (lata 60 i 70), przyjeżdżali z workami ryb. U nas w domu
była waga i mama sprzedawała. Myśmy jako dzieci po całej wsi, od domu
do domu, latali i wołali „ryby, ryby!!!” Ludzie przychodzili i kupowali te
ryby. Nie sprzedane zostawały dla mamy, za to że sprzedawała. Mama miała
swoje koleżanki, które ją odwiedzały, ona też do nich jeździła. Jako najmłodsza jeździłam z nią do Kluk. Z koleżankami rozmawiała po niemiecku.
Urodziny mamy to było wielkie święto. Był szykowany wielki stół, przyjeżdżała jej bardzo dobra koleżanka z Gardny Wielkiej. Co roku przyjeżdżała,
nawet jak był wielki śnieg.
W dzieciństwie byliśmy nazywani „szwaby”, niektórzy nauczyciele w
szkole też nas gorzej traktowali. Ojciec wykazał się odwagą decydując się
na życie z Niemką. Ślub rodzice wzięli dopiero w 1952 roku. Były kłopoty
z dokumentami.
Jak przyszli Rosjanie to było ciężko. Rabowali. Mama opowiadała, że
schowała maszynę do szycia, żeby nie zabrali. Radia nie można było słuchać.
Potrafili podsłuchiwać pod oknami i donosić. Dziewczyny były zamykane w piwnicach, ze strachu przed Rosjanami, jak mam wspominała byli to
Azjaci. Komendant wojsk radzieckich w Smołdzinie się nie patyczkował i
jak była informacja o gwałcie strzelał do sprawców (swoich żołnierzy).
Mama nigdy nie mówiła że żałuje, że została w Polsce, ale była skryta.
Namawialiśmy ją wiele razy żeby wyjechała do Niemiec, do rodziny, ale nie
chciała. Gdy Kluki opuszczali Słowińcy w latach 70 -tych ojciec nie chciał
wyjeżdżać. Całą wojnę był na robotach w Niemczech i nie chciał. Potem
w latach 90-tych odwiedził Niemcy i chciał się tam przenieść , ale wtedy
mama powiedziała ze jest za późno.

Wspomnienia - Janina Pawluk
Mieszkanka Gardny Wielkiej. Jej rodzina została tu po wojnie.
Krótko po wyzwoleniu w 1945 roku moja rodzina była parę razy spakowana,
tzn. dziadek, babcia i ich dwie córki. Babcia zmarła w 1947 roku. Mój dziadek
był rybakiem, łowił na jeziorze Gardno. Rosjanie nie chcieli go wypuścić, musiał
pracować dla nich i uczyć napływowych rybaków zawodu. Dziadek był jedynym
niemieckim rybakiem który został. Potem dowieźli dwóch z Darłowa - jeden nazywał się Szwarz, drugi Zelke. Byli młodsi i pomagali dziadkowi. Któregoś dnia
przyjechali z powiatu ze Słupska, pan Bieniewski i pan Nowak i powiedzieli, że
dziadek może wrócić do swojego domu i zostać (mieszkaliśmy wtedy przy ulicy
Partyzantów w Gardnie Wielkiej, już nie ma tego domu). Dziadek powiedział,
że skro nikt nas nie wyrzuca, to po co będziemy iść w nieznane. Został z moją
mamą i ciotką. Wychowałam się u dziadka i ciotki w tym domu, w którym rozmawiamy (budynek przy ul. 9 Maja w Gardnie Wielkiej). Rodzinie oddano dom
i połowę ziemi. Przed wojną było ok. 12 ha z pastwiskami, lasem i torfami. Ale od
czegoś można było zacząć, dziadek jeszcze łowił. Zostali jeszcze państwo: Kipper,
Binker, Lewińscy, a nad jeziorem mieszkali Szwarcowie, Szulzowie i Zelke. W
sumie kilkanaście rodzin.
Pamiętam jak wyjeżdżali, to był przełom lat 50 i 60. Gdy zapadła decyzja, że
zostajemy miałam może z 5 lat. Dziadek musiał mnie na ulicę wypuścić, także
musiałam się nauczyć polskiego. Jak mi dokuczali to dostawali, radziłam sobie.
Ale nie mam takich złych doświadczeń. Tak samo dziadek, ciotka czy mama nie
mieli problemów. Relacje z Polakami były dobre.
Tutaj na dole mieszkał pan Zając. On nam robił w polu, bo nie mieliśmy
konia. To była taka zamiana, my jemu w polu, a on nam pożyczał konia. Na
przykład młócili u nas na podwórku, bo mieliśmy bardzo dużą stodołę (spłonęła
w 1962 roku), która była zawalona słomą, nie tylko naszą. Wszystkie imieniny
urodziny były obchodzone razem.
Pierwsze lata - 1945 i 1946 rok z opowiadań wiem, że ktoś tam kogoś zastrzelił, ale ja nie potrafię nic na ten temat powiedzieć, bo to odległe czasy, zresztą
byłam wtedy dzieckiem.
Rosjanie? Oni tylko szukali dziewczyn młodych i złota. To musiało być ich.
Opowiem taką historię. Dziadek zabił świniaka, a nie wolno było, bo trzeba było
oddać kontyngent. Zakopali z babcią z tyłu w ogródku w balii drewnianej. Jakaś
kobieta to podejrzała i doniosła. Wieczorem przyjechali Rosjanie. Kazali dziadkowi kopać. Odkopali i jak zobaczyli świniaka nie ukrywali rozczarowania. Myśleli może że to jakieś skarby były, ale mięso pozwolili zatrzymać.
Były też przypadki, że byli wzywani na milicję czy UB. Wiem że mama moja
też raz była. Był ktoś ze Szczecina o nazwisku Kipper, chyba byli przeciwko pol-

skiej władzy. Sprawdzali czy mają powiązania z tymi co mieszkali w Gardnie,
Kiprów z Gardny też ciągali. Mama chodziła na posterunek w Gardnie.
Tuż po wojnie wieś była jeszcze raz taka jak teraz. Liczyłyśmy z mamą - brakuje połowy domów, zostały ogrody albo puste miejsca. Prawie wszyscy byli
rybakami, dziwię się że to jezioro do tej pory jeszcze karmi i karmiło setki lat
wstecz. Jezioro było zagospodarowane, było kilka pomostów. Tam przesiadywała
młodzież, było czyste, zadbane, nie było tyle sitowia, ptactwa było w bród, było
wykorzystywane rekreacyjnie.
Odbywały się potańcówki, przyjeżdżała karuzela raz w tygodniu. Trzy statki
pływały po jeziorze do Rowów - wypływały z obecnej przystani PTTK w Gardnie. Co roku klub ze Słupska organizował regaty na jeziorze. Tylko rybacy mogli
brać w nich udział.
Po wojnie było ośmiu rybaków, a kiedyś było czterdziestu ośmiu. Gardna
Wielka miała swoich rybaków, Gardna Mała swoich, swoich miała także Wysoka
i Retowo. Wszystko się kręciło wokół jeziora, to było najważniejsze źródło dochodu. Ziemię kiedyś mieli za prapradziada, ale w latach 30. mieli może po pół
hektara, wszystko zostało podzielone na dzieci.
Pierwsze paczki i listy od rodziny z Niemiec zaczęły przychodzić pod koniec
lat 50. Wcześniej nie było żadnego kontaktu. Jeśli się dostało taką paczkę ona była
splądrowana, często też przesyłki ginęły. Tak samo było z listami. To się później
uspokoiło.
Większość niemieckich rodzin wyjechała w latach 60. Dziadek zmarł w 1962
roku. Moja mama w 1954 roku wyszła za mąż. Ja zostałam z ciotką, tu się urodziłam, tu czuję się jak w domu. Czasami mama, jak jej było ciężko to chciała być z
rodzeństwem w Niemczech.
Tu chodziłam do szkoły. Szkoła była w tym samym miejscu co teraz. W klasie
było około 30 dzieci. Do 7 klasy doszło 13. Część wyjechała, część odpadła. W
klasach były piece, podłogi były „ropowane”, ze względu na szkodniki. Było to
robione podczas świątecznych ferii. Pamiętam ten ból głowy, trzeba było w tym
siedzieć, ale to były fajne czasy, jeszcze teraz mogłabym pójść do szkoły.
Pamiętam lata głodu gdy nic nie było. Jak wracałam ze szkoły czułam zapach
pietruszki i cebuli. Zupę brukwiową uwielbiam do dzisiaj.
Młodzieży było dużo, myśmy się przyjaźnili. Żołnierze wytapialiśmy z ołowiu w piecu chlebowym. Jak się chleb upiekł dzieciarnia mogła wejść. Też miałam obiecanego żołnierza, ale musiałam dziadkowi ołów okroić. Okroiłam mu
wszystkie sieci. Ale dostałam lanie...., a i tak dostałam żołnierza bez nóg, bo
ołowiu nie starczyło.
Po szkole w Gardnie poszłam do ogólniaka do Słupska i wróciłam tutaj. W
1968 roku zaczęłam pracę w Gminnym Domu Kultury. Przepracowałam 35 lat.
Mieszkam w tym samym domu, w którym się urodziłam.

