
Sianowska 
Kraina w Kratkę

Kariertes Sianów’s Land

Witamy w „Sianowskiej Krainie w Kratkę”!
Urokliwe budownictwo ryglowe, będące przez wiele wieków tradycyjnym 
elementem krajobrazu Pomorza stało się rzadkością. Dobrze zachowane 
szachulcowe budynki i domy z „muru pruskiego” można znaleźć już tylko  
w niewielu miejscach. 
Na wschód od Koszalina, za wzniesieniami Góry Chełmskiej znajduje 
się siedem ukrytych wśród lasów miejscowości. W Węgorzewie, Sownie, 
Przytoku, Siecieminie, Karnieszewicach, Iwięcinie i Sianowie zachowa-
ły się jeszcze ostatnie zabytkowe kościoły, domy i budynki gospodarskie  
„w kratkę”. Wystarczy wsiąść na rower by znaleźć się wśród nich, by trafić 
do „Sianowskiej Krainy w Kratkę”, miejsca gdzie czas  się zatrzymał...

Herzlich Wilkommen 
in „Kariertem Sianów’s Land”!
Der zauberhafte Riegelbau, das viele Jahrhunderte ein traditionelles Element 
der Pommerschen Landschaft war, wurde zur Seltenheit. Die gut aufbewahr-
ten Fachwerkgebäude kann man jetzt nur an wenigen Orten finden. Oestlich  
von Koszalin, hinter den Hügeln des Gollenberges (Góra Chełmska), befinden 
sich die sieben im Wald versteckten Ortschaften. In Węgorzewo, Sowno, Przytok, 
Sieciemin, Karnieszewice, Iwięcino und Sianów befinden sich noch die letzten 
historischen „karierten” Kirchen, Häuser und Bauernhofgebäude. Es genügt, auf ’s 
Fahrrad zu steigen , um sich zwischen ihnen zu finden, um das Karierte Sianów’s 
Land” zu besuchen, den Ort, wo die Zeit stehengeblieben ist…

Gminna Organizacja 
Turystyczna w Sianowie

ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

tel. 94/ 31-86-735
Kontakt do trasy:

/ Fahrradweg kontakt:
orsobruno@wp.pl

Publikacja finansowana 
z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego
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Legenda

Wioski Tematyczne

Drogi krajowe i powiatowe

Granice Gminy Sianów

Zabudowa

Lasy

Szlaki kajakowe

Sianowska Kraina w Kratkę:
trasa główna 46 km; 
trasa skrócona 30,9 km

Szlaki rowerowe

Pomnik przyrody

Ośrodek jeździecki

Dworzec PKP

Miejsce wypoczynku

Wiata Turystczna

Bocianie gniazda 

Informacja Turyst.

Iwięcino
Wioska Końca Świata

Dąbrowa
Wioska Zdrowego 
Życia

Sierakowo
Wioska Hobbitów

6Iwięcino – pierwszy raz wymieniane w 1266 r  jako Gewentin. Wieś 
związana z zakonem cystersów z Bukowa Morskiego. To z ich inicjaty-
wy powstał pod koniec XIV w gotycki kościół kryty gontem. We wnętrzu 

kościoła piękne rzeźby w ołtarzu i  niezwykły namalowany na suficie „Sąd Osta-
teczny” z 1697 r. Kościelny plac jest otoczony kamiennym wałem z drewniany-
mi bramami. W pobliżu stare siedlisko z pięknie zrekonstruowanym domem 
szachulcowym.
Iwięcino- das erste Mal im Jahre 1266 als Gewentin erwähnt. Das Dorf, verbunden  
mit dem Zisterzienser-Kloster aus Bukowo Morskie. Aus deren Initiative wurde ge-
gen Ende des XIV. Jahrhunderts die Gotik-Kirche, mit Spindel bedeckt, gegründet. 
Im Inneren der Kirche befinden sich schöne Skulpturen im Altar und das unge-
wöhnliche Gemälde auf der Decke „Das Jüngste Gericht” aus dem Jahre 1697. Der 
Kirchenplatz ist von der Steinmauer mit Holztoren umgeben. In der Nähe befindet 
sich eine alte Siedlung mit einem schön rekonstruiertem Fachwerkhaus.

7Sianów – pierwsza wzmianka w 1311 r jako Sanow. Prawa miejskie uzyskał 
w 1343 r od Piotra Święcy. Należał następnie do biskupa kamieńskiego,  
a od 1436 r był własnością książąt pomorskich, dla których tutejszy zamek 

był rezydencją myśliwską. Podczas wojen napoleońskich zajęty przez oddział 
płk. A.Sułkowskiego z I Pułku Legionów. Rozwój zawdzięcza Augustowi Kolbe, 
który w 1845 r założył fabrykę zapałek. Piękny wrzecionowaty rynek należy do 
nielicznych w Polsce. Najcenniejszym zabytkiem jest kościół św. Stanisława. Za-
chowana ceglana gotycka wieża. Do niej została dobudowana w XVIII w nawa o 
konstrukcji ryglowej. We wnętrzu interesująca ambona i renesansowy ołtarz.
Sianów- das erste Vermerk aus dem Jahre 1311 als Sanow. Die Stadtrechte erhielt 
es im Jahre 1343 von Piotr Święca. Dann gehörte es dem Bischof aus Kamień, und 
seit 1450 war es Eigentum der Pommerschen Fürsten, für welche hiesiges Schloss 
eine Jagdresidenz war. Während der Napoleonskriege war es durch die Truppe des 
Oberst A. Sułkowski aus dem I Legionsregiment besetzt. Die Entwicklung verdankt 
Sianów August Kolbe, welcher im Jahre 1845 die Streichholzfabrik gegründet hatte. 
Der schöne spindelartige Marktplatz gehört zu den wenigen in Polen. Das wer-
tvollste Gebäude ist die Sankt-Stanisław-Kirche. Erhalten wurde der gotische Turm 
aus Ziegelsteinen. An den Turm hatte man im XVIII Jhdt. ein Kirchenschiff mit 
Riegelkonstruktion dazugebaut. In der Kirche befindet sich eine interessante Kanzel 
und Renaissance-Altar.

8Arboretum w Karnieszewicach to doświadczalny leśny ogród założony pod 
koniec XIX w. Prowadzono w nim badania nad aklimatyzacją na Pomorzu 
egzotycznych drzew. Obecnie można zobaczyć tam daglezję, jodłę kauka-

ską, choinę kanadyjską, dąb błotny, dąb czerwony, kasztan jadalny, buk strzę-
polistny, tulipanowiec amerykanski i wiele innych. Zwiedzanie po umówieniu 
telefonicznym (094 318 28 28 - leśniczówka Kamionka).
Arboretum in Karnieszewice- es ist ein experimentaler Waldgarten, gegründet gegen 
Ende des XIX.Jhdt. Hier wurden Untersuchungen der Akklimatisation der exoti-
schen Bäumen in Pommern durchgeführt. Jetzt finden Sie  dort Douglasien, Kau-
kasische Fichte, Kanadischen Tannenbaum, Mooreiche, Rot-Eiche, Kastanienbaum 
mit essbaren Kastanien, diverse Buchetypen, amerikanischen Tulpenbaum und viele 
andere. Besichtigungen nach telefonischer Absprache (+48 94 318 28 28).

9Sieciemińskie Rosiczki to torfowisko na którym występują cztery gatunki 
owadożernych rosiczek. Rośliny te wabią ofiary do swych czułek kroplami 
lepkiej i błyszczacej cieczy. Po utknięciu owada następuje zamknięcie liścia 

trwające ok. 3 godz. Ponowne otwarcie po „strawieniu” zdobyczy następuje  po 
24 godz. Na miejscu drewniany pomost z platformą widokową.
Sieciemińskie Rosiczki- Torfmoor, auf dem vier Gattungen des insektenfressenden  
Sonnentaus auftreten. Diese Pflanzen locken die Opfer an ihre Fühler mit Trop-
fen der klebrigen und glänzenden Substanz an. Nachdem das Insekt stocken bleibt, 
schliesst sich das Blatt innerhalb von 3 Stunden. Die Pflanze öffnet sich wieder nach 
24 Stunden, nachdem das Insekt verzehrt wurde. Vor Ort eine Holzbrücke mit Aus-
sichtsplattform.

1Węgorzewo Koszalińskie – pierwsza wzmianka w 1339 r jako Wangherowe,   
gdy wieś została podarowana klasztorowi cystersek w Koszalinie przez rycerza 
Piotra z Polanowa. Po sekularyzacji zakonu weszła w skład domeny kosza-

lińskiej. Na cmentarzu lapidarium i pomnik poświęcony mieszkańcom poległym  
w I wojnie światowej. Zachowały się stare aleje lipowe i piękne przykłady domów 
o konstrukcji szachulcowej.
Węgorzewo Koszalińskie- erscheint das erste Mal 1339 als Wangherowe, als das Dorf 
dem Zisterzienser-Kloster in Koszalin vom Ritter Piotr aus Polanów  geschenkt wur-
de. Nach der Säkularisierung des Klosters gehörte es  zur Koszaliner  Domäne. Auf 
dem Friedhof wurde das Lapidarium und Denkmal den Bewohnern gewidmet, welche 
während des I. Weltkrieges gefallen sind. Überlebt haben die alten Lindenalleen und 
wunderschöne Beispiele der Häuser mit der Fachwerkkonstruktion.   

2Przytok – pierwsza wzmianka w 1569 r. Nazwa dawna Zwolfhufen. Praw-
dopodobnie należał do zakonu cystersów w Bukowie Morskim. Po rozwiąza-
niu zakonu założono na tym terenie folwark książęcy z owczarnią, podległy 

domenie darłowskiej. Zachowały się pozostałości dawnego zespołu młyńskiego o 
konstrukcji murowano-szachulcowej z końca XIX w. Miejsce odpoczynku z wiatą 
nad rzeką.
Przytok- erste Erwähnung im Jahre 1569. Der frühere Name Zwolfhufen. Wahrsche-
inlich gehörte es zu dem Zisterzienser-Kloster in Bukowo Morskie. Nach der Auflösung 
des Klosters wurde auf diesem Gebiet das Fürstengut mit Schafstall gebaut, das der 
Darłowo-Domäne unterlag. Geblieben  sind die Resten des ehemaligen Mühlekomple-
xes mit der gemauerten Fachwerkkonstruktion aus dem Ende des XIX. Jahrhunderts. 
Ein Erholungsort mit Überdachungskonstruktion am Fluss.

3Sieciemin – wymieniony pierwszy raz w 1347 jako Sessemin. Wieś zastaw-
na zamku w Sianowie, a następnie własność cystersów. Po sekularyzacji był 
wsią książęcą podległą domenie darłowskiej. Ogromny pożar na przełomie 

1888/89 r strawił większą część wsi. Na terenie miejscowości wiele domów szachul-
cowych, a także potężne szachulcowe stodoły i budynki inwentarskie z galeryjką. 
Sieciemin- das erste Mal im Jahre 1374 als Sessemin erwähnt.  Das Leihdorf des Schlos-
ses in Sianów, dann das Eigentum der Zisterzienser. Nach der Säkularisierung war es 
ein der Darłowo-Domäne unterliegendes Dorf. Ein Riesenbrand 1888/89 zerstörte das 
größte Teil des Dorfes. Auf dem Gelände des Dorfes stehen viele Fachwerkhäuser, und 
auch die Riesen-Fachwerkscheunen und Inventarbauten mit Balustrade.

4Sowno – pierwsza wzmianka z 1577 r. Nazwa dawna Alt Sowen. Wieś 
wraz z dworem była lennem rodu von Rammel, a następnie Podewilsów 
z Krągu i innych. Ostatni właściciel Orwin Sambor został rozstrzelany 

przez sowieckich żołnierzy w 1945 r. Urokliwy kościół o konstrukcji ryglowej 
wybudowany w XIX w, otoczony jest przez potężne dęby. Obok niego pomnik 
poległych w I wojnie światowej.
Sowno- die erste Erwähnung aus dem Jahre 1577. Der frühere Name lautet Alt Sowen. 
Das Dorf war zusammen mit dem Hof ein Lehen der Familie von Rammel, dann der 
Podewils aus Krąg und anderer. Der letzte Eigentümer Orwin Sambor wurde von 
russischen Soldaten im Jahre 1945 erschossen. Die zauberhafte Kirche mit der Riegel-
konstruktion, gebaut im XIX.Jahrhundert, ist von Riesen-Eichen umgeben. Daneben 
ein Denkmal der Gefallen im I. Weltkrieg.

5Karnieszewice – pojawiają się pierwszy raz w 1265 r jako Carnesevitz. Wieś 
należąca do klasztoru cystersów w Bukowie Morskim. Po jego rozwiązaniu 
weszła w skład domeny książęcej w Darłowie. Najcenniejszym zabytkiem jest 

piękny kościół o konstrukcji ryglowej wzniesiony w 1803 r. Do kościoła przylega 
wieża kryta gontem.Kolorytu wsi nadaje piękna aleja lipowa.
Karnieszewice- erscheint das erste Mal im Jahre 1265 als Carnesevitz. Das Dorf ge-
hörte dem Zisterzienser-Kloster in Bukowo Morskie. Nach seiner Auflösung ging es zu 
dem Bestand  der Fürsten-Domäne in Darłowo über. Das wertvollste Gebäude ist die 
schöne Kirche mit Riegelkonstruktion, gebaut im Jahre 1803. An die Kirche lehnt sich 
ein mit Schindel gedeckter Turm. Zusätzlichen Zauber verleiht dem Dorf die schöne 
Lindenallee.

Sianów Węgorzewo Szczeglino    Sowno Przytok  Sieciemin Karnieszewice PKP Skibno Sianów

0,0 km 6,2 km 9,2 km    19,9 km 28,5 km 31,9 km 37,1 km 43,0 km 46,0 km

Skrót trasy 3,5 km (szlak żółty)


