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zęstokroć w pobliżu naszego miejsca zamieszkania stykamy się z miejscami,
które od wieków miały wpływ na kształtowanie się naszych miast i osiedli.
Na terenach tych przeplatają się dzieje wielu pokoleń ludzi, historia naszych
przodków. Niejednokrotnie jesteśmy świadomi nie tylko losów tych obszarów, ale
także ich faktycznych czy też potencjalnych możliwości wpływania na nasze życie.
Od nas samych zależy czy pamięć o nich zaginie, czy też pozwolimy na ich ponowny
rozkwit dla nas samych i dla tych, którzy będą po nas.
Górom „od zawsze” przypisywano szczególną moc. Zbliżały one do nieba. Z ich
szczytów można było obserwować niecodzienne zjawiska meteorologiczne. Najpierw
czczono same góry, a także znajdujące się na nich źródła i rosnące drzewa, potem
zaś zaczęto stawiać świątynie. Składano w nich ofiary bóstwom, czyniono wróżby, ale
także zbierano się w ich pobliżu, aby podjąć decyzje dotyczące całej społeczności.
Niniejsze opracowanie ma na celu przypomnienie jednego z takich nadzwyczajnych miejsc jakim jest Góra Chełmska w Koszalinie. Góra Chełmska, zwana
także Krzyżanką, jest położona w granicach administracyjnych Koszalina, w kierunku
północno-wschodnim od centrum miasta pomiędzy ulicami Gdańską i Słupską. Wzniesienie to stanowi część moreny czołowej – Gołogóry i obok Leśnicy i Krzywogóry,
jest jednym z najwyższych szczytów na terenie Pomorza. W punkcie kulminacyjnym
Krzyżanka osiąga wysokość 137 m n.p.m. Jest to zatem najwyższe wzniesienie na
wybrzeżu Bałtyku, aż do nizin holenderskich. Wzgórza moreny tworzą bowiem wał,
którego oś morfologiczna biegnie z północnego zachodu na południowy wschód.
Ten zwarty obszar wzgórz posiada długość około 10 km.

1. Słowiańska gontyna
Zebrane materiały źródłowe, badania archeologiczne, legendy, podania i różne
pośrednie dane wskazują, że Góra Chełmska była szczególnie ważnym ośrodkiem
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Ryc. 1.
Gontyna pogańska na Górze Chełmskiej – próba rekonstrukcji
Źródło: H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełmska miejsce dawnych kultów
i Sanktuarium Maryjne, KTSK, Koszalin 1991, s. 13.

kultu pogańskiego Pomorzan już we wczesnym średniowieczu, tj. od IX do XII wieku.
Badania archeologiczne na szczycie Góry Chełmskiej (prowadzone w latach 1959 i
1962) potwierdziły, że w drugiej połowie IX wieku wzniesiona została tutaj pogańska
gontyna. W trakcie badań odsłonięto na głębokości 150 cm od powierzchni ziemi fragmentaryczny zarys budowli sakralnej. Ukazany zarys tej budowli miał w przybliżeniu
kształt prostokątny o wymiarach 450 x 250 cm. Nie zachowały się jednak konstrukcje
drewniane. Zostały one najprawdopodobniej zniszczone już w średniowieczu, po
założeniu na tym miejscu cmentarza i zbudowaniu kaplicy chrześcijańskiej1.
Powstanie ośrodka kultu w tym miejscu nie było dziełem przypadku. Przykłady
podobnego wykorzystania obiektów fizjograficznych do celów kultowych znane są
m. in. w Szczecinie (Góra Trygława), koło Smołdzina (Góra Rowokół), w okolicach
Polanowa (Polanowska Góra), koło Trzebiatowa (Wzgórze Dawida), koło Rywałdu
(Łysa Góra), koło Szczecinka (Wzgórze Świątki), nad Jez. Żarnowieckim (Góra Zamkowa) czy Wzgórze w rejonie Główczyc i inne2.
W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakie bóstwo było tutaj czczone, otaczane największym kultem. Według Wirskiego tym bóstwem był Pomożyc,
czyli bóstwo pomorskie lub przymorskie3.
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Pogański ośrodek kultowy na Górze Chełmskiej miał niewątpliwie bardzo duży
wpływ na jednoczenie się mniejszych grup społecznych, zamieszkałych w jej bliższym
i dalszym sąsiedztwie. Odegrał też istotną rolę w powstaniu u stóp góry osady usługowej. Z osadą tą można wiązać rodowód wsi Koszalin (wzmiankowanej w 1214
r.), która dała początek późniejszemu miastu. Na powstanie osady miejskiej miał też
bez wątpienia wpływ przebiegający u stóp góry szlak handlowy, łączący Gdańsk ze
Szczecinem i innymi ośrodkami miejskimi (np. Kołobrzegiem, Białogardem).
Prawdopodobnie dzięki Górze Chełmskiej, jako ośrodkowi kultu pogańskiego,
Koszalin stał się głównym centrum jakiejś organizacji terytorialnej niższego rzędu, w
skład której wchodziły niektóre grody, np.: Kretomino, Mielno, Bardzlino, Sarbinowo, Kłosnik Koszaliński wraz z licznymi osadami otwartymi położonymi na zapleczu
tych jednostek4.

2. Miejsce kultu chrześcijan
W XII wieku następuje okres chrystianizacji Pomorza Zachodniego. W regionie
Koszalina i Góry Chełmskiej działalność misyjną prowadził Zakon Norbertanów,
któremu realizację tego zadania powierzył książę zachodniopomorski Bogusław. W
1241 roku sprowadził on ów zakon z klasztoru w Białobokach koło Trzebiatowa i
nadał im wieś Koszalin. Norbertanie obejmując nową posiadłość, podjęli równocześnie
działalność duszpasterską na Górze Chełmskiej. Jest prawdopodobne, że właśnie
za sprawą białobockich norbertanów, krótko po 1241 roku wzniesiono na szczycie
góry chrześcijańską kaplicę5.
Kościół na Górze Chełmskiej po raz pierwszy został wspomniany w 1263
roku w dokumencie biskupa Hermana. Do czasu powstania miejskiego kościoła
parafialnego, to ta kaplica pełniła tę rolę. Utworzenie parafii miejskiej spowodowało
najpierw utratę przez świątynię na Górze Chełmskiej funkcji parafialnych, a następnie
przekazanie jej przez biskupa Hermana w 1278 roku koszalińskiemu Konwentowi
Cysterek. Zakon ten szczególną czcią otaczał Matkę Boską. Nic więc dziwnego, iż
to one właśnie pogłębiły i rozwinęły nabożeństwa ku chwale Maryi w kaplicy na
Górze Chełmskiej.
Najwcześniejszy zapis o pielgrzymkach do kaplicy na Górze Chełmskiej zawiera
testament mieszczanina Strzałkowskiego z 1352 roku. Jej wysoką rangę w hierarchii
XIV – wiecznych świątyń pielgrzymkowych potwierdza „itinerarium” burgijskie z
1380 roku, w którym sanktuarium na Górze Chełmskiej zostało wymienione obok
takich miejscowości, jak: Jerozolima, Rzym, Santiago de Campostela, St. Gilles, St.
Anthoine czy St. Lorento6.
Rangę tego miejsca potwierdza także mapa z 1500 roku autorstwa Erharda
Etzlauba. Ukazuje ona 8 tras pielgrzymkowych wiodących wachlarzowato z północy z
przejściami przez Alpy do Stolicy Świętej. Wśród obiektów o szczególnej doniosłości
widnieje też sanktuarium maryjne na Górze Chełmskiej7.
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Ryc. 2.
Próba rekonstrukcji kaplicy i domu przykaplicznego
Źródło: H. Janocha, F. Lachowicz, Góra Chełmska miejsce dawnych kultów
i Sanktuarium Maryjne, KTSK, Koszalin 1991, s. 31.

W XIV i XV wieku do sanktuarium płynęły tak ogromne ilości pielgrzymów, że
kaplicy przyznano 12 kapłanów do słuchania spowiedzi przybyłych pątników. Około
1431 roku przystąpiono do budowy nowej, znacznie większej świątyni8.
Badania archeologiczne wykazały także, że przy kaplicy na Górze Chełmskiej istniał cmentarz. Był on wykorzystywany w XIII-XVI wieku, a więc w okresie
funkcjonowania świątyni. Odsłonięto przeszło 550 grobów szkieletowych, bardzo
zagęszczonych, ułożonych warstwowo. Szacuje się, że w ciągu dwu i pół wiekowego
użytkowania cmentarza pochowano na nim ponad 3500 zmarłych. Jest to liczba
znacząca, zważywszy ograniczoność obszaru, trudną dostępność miejsca, a ponadto
fakt, że w tym samym czasie działało kilka innych cmentarzy na terenie Koszalina.
Wnioskuje się, że Góra Chełmska musiała być miejscem wiecznego spoczynku nie
tylko dla ludności miejscowej, ale i przybyłych tu pielgrzymów różnych narodowości,
których zaskoczyła nagła śmierć, bądź szczególnie religijnych pątników pragnących
być pochowanymi w pobliżu otaczanego kultem obrazu9.
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Bogate dzieje kaplicy pod wezwaniem NMP przetrwały do czasów reformacji tj.
do pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku. Jednak wraz z wprowadzeniem reformacji na
Pomorze, a zwłaszcza w Koszalinie, ustały pielgrzymki do kaplicy na Górę Chełmską.
Kult Matki Bożej został zakazany przez władze luterańskie, a w latach 1526-1533
kaplicę spalono i zniszczono. Do rozbiórki budowli sakralnych przyczynił się także
książę zachodniopomorski Kazimierz, który materiał ceglano-wapienny wykorzystał
na budowę swych rezydencji w Koszalinie i Kazimierzu Pomorskim. Stąd z dawnych
budowli na Górze Chełmskiej do naszych czasów pozostały tylko nikłe resztki fundamentowe budowli sakralnych.
Do czasów obecych z wyposażenia dawnej kaplicy zachowały się m.in.: drewniany krucyfiks w koszalińskiej katedrze, granitowa chrzcielnica w Muzeum Okręgowym
w Koszalinie oraz tryptyk maryjny w katedrze św. Jakuba w Szczecinie.
Po upadku kultu religijnego na Górze Chełmskiej zainteresowanie tym miejscem
wzrosło dopiero w XIX wieku. Najpierw w 1829 roku stanął na jej wierzchołku betonowy krzyż, upamiętniający poległych w wojnie prusko-napoleońskiej mieszkańców
Koszalina. Pomnik ten zaprojektował architekt Fryderyk Schinkiel, ten sam, którego
dziełem jest kołobrzeski ratusz10.
W drugiej połowie XIX wieku zwrócono uwagę na polodowcowe wzniesienie
jako znakomity teren rekreacyjny, położony tuż obok bram miasta. W 1888 roku,
obok zachowanych w stanie szczątkowym zabytków, zbudowano wysoką na 31,5
m wieżę widokową. W późniejszym okresie przybyły tu pomieszczenia hotelowogastronomiczne, a w latach 1907-1926 niewielki stadion. O znaczeniu góry w
planach władz miejskich może świadczyć fakt, że już w 1911 roku do jej podnóży
doprowadzono linię tramwajową. Na zboczach wzniesienia wytyczono szlaki spacerowe, zbudowano zjazdowe trasy narciarskie i saneczkowe. Druga wojna światowa
przerwała jednak proces zagospodarowania szczytu, a zdobywające Koszalin wojska
radzieckie znacznie zniszczyły istniejące tam obiekty.
W latach pięćdziesiątych w związku ze zbliżającą się rocznicą tysiąclecia państwa,
postanowiono ponownie zająć się Górą Chełmską. Przede wszystkim zabezpieczono
zachowane budynki i uporządkowano teren. Zmodernizowano stadion, przeprowadzono prace archeologiczne, odbudowano lokal gastronomiczny i wybudowano
schronisko dla 40 osób. Powstał również amfiteatr na wolnym powietrzu mogący
pomieścić 3 000 widzów11.
Wszystkie te prace zostały wykonane w czynie społecznym. Uroczyste otwarcie
ośrodka miało miejsce w dniu 13 września 1958 roku W 1963 roku zbudowano
schody betonowe. Cały teren góry był dobrze oświetlony i zradiofonizowany. Wiosną
1962 roku na szczycie wieży zainstalowano przekaźnik telewizyjny i od tego czasu
wieża była niedostępna dla zwiedzających. Nie udało się natomiast wybudować basenu, który wykorzystywać miał istniejące na górze urządzenia wodociągowe, które
zaopatrywałyby go w wodę źródlaną.
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Po kilkunastu latach dewastacji uległy prawie wszystkie istniejące obiekty. Zniszczeniu uległy m.in. lokal gastronomiczny i schronisko, amfiteatr, w którym występowały m.in. Zespoły Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz „Mazowsze”, nikt już praktycznie nie
korzystał z jednego z najdłuższych torów saneczkowych w Polsce w owym okresie12.
Ze szczytu zniknął również wcześniej wspomniany krzyż.
Nie pomógł krótki zryw inwestycyjny związany z centralnymi dożynkami w
latach siedemdziesiątych. Góra Chełmska nadal szybko podupadała. W 1987 roku
ówczesne władze zatwierdziły rozłożony na kilkanaście lat plan zagospodarowania
terenu góry. Mimo rozległych zamierzeń, z braku funduszy, powstał w owym okresie
jedynie zalążek rezerwatu archeologicznego.
Wcześniej, bo w roku 1972, ordynariusz nowo utworzonej diecezji koszalińskokołobrzeskiej bp Ignacy Jeż rozpoczął starania o przywrócenie Górze Chełmskiej jej
dawnego charakteru jako miejsca religijnego. W ówczesnych warunkach politycznych
kraju starania te przez wiele lat były bezskuteczne. Dopiero w 1990 roku Zarząd
Miasta zdecydował o oddaniu góry Kościołowi13. Znaczącym wydarzeniem był fakt z
30 grudnia 1990 roku, kiedy to bp Ignacy Jeż poświęcił i wmurował kamień węgielny
pod nową kaplicę, w której odtąd jest czczony obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Oznacza to, że po 460 latach nieistnienia, odżyło dawne, sławne sanktuarium.
Opieki nad górą podjęły się Siostry Szensztackie. Szczególnie ważnym i niezwykłym
wydarzeniem dla historii sanktuarium było to, że 1 czerwca 1991 roku pielgrzymkę
na szczyt odbył Ojciec Święty Jan Paweł II, który poświęcił nowo powstałą kaplicę.
Godnym podkreślenia jest również fakt, że jest to jedyna kaplica ruchu szensztackiego,
która została poświecona przez Ojca Świętego.
Szczególną symbolikę miał również dzień 15 sierpnia 2000 roku, w Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Sanktuarium Przymierza na Górze
Chełmskiej ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. bp Marian Gołębiewski,
w asyście metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. abpa Zygmunta Kamieńskiego,
biskupów pomocniczych i wielu kapłanów oraz licznej rzeszy wiernych z Polski i zagranicy, dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, odtąd nazywanej
Królową Przymierza. Obraz ten jest kopią obrazu namalowanego u schyłku XIX
wieku przez Włocha Luigio Crosiego. Oryginał znajduje się w jednym z kościołów w
Rzymie, a inne kopie we wszystkich kościołach zakonnych Sióstr Szensztackich i w
innych świątyniach rozrzuconych na całym świecie14. Koronacyjny diadem z pozłacanego srebra, zdobiony bursztynami i jubilerską tęczą, dzieło gdańskiego rzemieślnika,
powstał dzięki finansowemu wsparciu oraz darom w postaci pierścionków, obrączek
i łańcuszków wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Zaznaczyć należy, że na całym świecie istnieje obecnie około 140 takich samych
kaplic i wszystkie są wierną kopią pierwszego barokowego sanktuarium w Szensztat,
w Niemczech. W Polsce placówki te, poza Koszalinem, istnieją również w Świdrze
koło Otwocka, Winowie koło Opola oraz w Bydgoszczy i Poznaniu.
Po wejściu do tej najmniejszej świątyni w Koszalinie widzimy ołtarz, który stanowi
oprawę obrazu przedstawiającego w owalu Najświętszą Maryję Pannę trzymającą
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Fot. 1.
Kaplica na Górze Chełmskiej

na rękach Dzieciątko Jezus. Dookoła Maryi z Dzieciątkiem widnieje napis łaciński,
który w tłumaczeniu brzmi: „Sługa Maryi nigdy nie zginie”. Ołtarz przyozdabiają
dwie figury: św. Piotra z kluczem i św. Pawła z mieczem. Widzimy też trzy krzyże
– łaciński, bizantyjski i jedności – co ma symbolizować dążenie do jedności wszystkich
chrześcijan15. Kaplicę otacza 59 granitowych głazów, pochodzących z dawnej kaplicy,
połączonych ze sobą żelaznym łańcuchem. To ogrodzenie posiada znaczenie symboliczne. Upamiętnia bowiem pochowanych tu pątników. Ma ono być traktowane jak
różaniec, który należy odmówić w intencji spoczywających tu zmarłych (ryc. 3).
Po prawej stronie kapliczki jest zarys fundamentów najstarszej kaplicy, która
istniała przed wiekami. Na tablicy umieszczonej przy kamieniach fundamentalnych
istnieje napis: „W tym miejscu w 1217 roku zbudowana została przez Zakon
Norbertanów kaplica ku czci Matki Bożej”.
Przybywający na Górę Chełmską mogą odpocząć w „Gościńcu” – miejscu
zadaszonym z ławkami i stołami oraz z dostępem do wody pitnej. Tu też siostry
prowadzą małą kawiarnię. Znajduje się tu również sklepik z dewocjonaliami, gdzie
można nabyć pamiątki związane z pobytem w tym miejscu. Z inicjatywy Kościoła
dokonano renowacji wieży widokowej, skąd rozpościera się widok na Jez. Jamno i
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Ryc. 3.
Zagospodarowanie sanktuarium na Górze Chełmskiej
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morze od północy, na cały Koszalin od zachodu i jez. Lubiatowkie od południa. W
pobliżu usytuowano parking. Ogólnie można stwierdzić, że podjęte na szeroką skalę
przez Kościół przedsięwzięcie polegające na rewitalizacji Góry Chełmskiej wciąż
trwa. Należy nadmienić, że dla Koszalina jako terenu spacerów i wypoczynku jest
to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców.

3. Motywy pielgrzymowania
Wraz z rozpoczęciem działalności Sióstr Szensztackich wskrzeszona została
idea pielgrzymowania na to uświęcone wzgórze. Z braku materiałów źródłowych
do analizy wykorzystano wyłącznie wyniki badania ankietowego, które przeprowadzono na terenie sanktuarium w dniach od 1 czerwca do 31 września 2002 roku,
w odstępach dwutygodniowych w piątki, soboty i niedziele. Respondenci w pytaniu
o cel pobytu na Krzyżance mieli trzy odpowiedzi do wyboru. Mogli oni wskazać
motyw religijny, turystyczny czy wypoczynkowy. Ankietowani mogli dokonywać
dowolnej kompilacji odpowiedzi. Dlatego też część z nich zaznaczyła więcej niż jedną
odpowiedź, a niekiedy wszystkie. Spośród 300 respondentów, 64 osoby wykazały,
iż celem ich przybycia na Górę Chełmską jest motyw wybitnie religijny. Na cel turystyczny wskazało 78 osób, czyli 16% ankietowanych. Dla 73 respondentów Góra
Chełmska była jedynie miejscem do wypoczynku. Charakterystyczne jest to, że na
ostatni motyw wskazywali w większości mieszkańcy Koszalina, dla których Góra
Chełmska jest miejscem relaksu i towarzyskich spotkań. Dla 11 osób miejsce to miało
charakter wyłącznie turystyczno-wypoczynkowy, dla 14 religijno-wypoczynkowy,
dla 38 religijno-turystyczny, a 18 osób podkreśliło wszystkie 3 odpowiedzi. Blisko
17% ankietowanych cel pobytu na Górze Chełmskiej wiązało z uczestnictwem we
mszy św. i uroczystościami kościelnymi. Około 16% stanowiły osoby pielgrzymujące
do sanktuarium. Dla 202 respondentów cel wizyty nie był związany z żadną z wyżej
wymienionych form życia religijnego (ryc. 4).

4. Wielkość ruchu pielgrzymkowego
W prezentowanym artykule podjęto również próbę analizy ruchu pątniczego
do koszalińskiego sanktuarium oraz określenie zasięgu jego oddziaływania. Przy
omawianiu tego zagadnienia wykorzystano dane zawarte w corocznych sprawozdaniach z działalności sanktuarium prowadzonego przez siostry zakonne. Problem ten
rozpatrzono dla lat 1992-2000, poprzez zsumowanie liczby pątników indywidualnych
oraz liczby pątników biorących udział w pielgrzymkach zorganizowanych. Pierwsza
z tych wartości jest w dużej mierze wielkością szacunkową, mimo to można przyjąć,
iż w stosunkowo wierny sposób odzwierciedla ona natężenie tego ruchu.
W badanym okresie wyróżnić można dwa etapy. Pierwszy od 1992 do 1996
roku, kiedy to liczba pątników nieprzerwanie rosła. Drugi od 1997 do 2000 roku,
kiedy to zaznaczył się gwałtowny spadek liczby pątników. W roku 1992 do sank-
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Ryc. 4.
Motywy pobytu na Górze Chełmskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

tuarium przybyło łącznie 22 438 osób, podczas gdy cztery lata później liczba ta
wzrosła ponad 5-krotnie i osiągnęła wartość 124 676. W roku 2000 ilość pątników
osiągnęła poziom nieznacznie przekraczający ten z początków istnienia sanktuarium
i wynosiła 27 000 pątników (ryc. 5).
Rozpatrując ruch pielgrzymkowy rok po roku, zauważyć można, iż zachodziły
w nim na przestrzeni lat liczne przemiany. W przypadku pielgrzymek zorganizowanych w drugim i trzecim roku działania sanktuarium liczba ich miała tendencję
wzrostową. Następnie w roku 1995 nastąpił niewielki 6% spadek, by rok później
wzrosnąć aż o 42%. W latach 1997 i 1998 utrzymywały się podobne tendencje,
najpierw wystąpił spadek, a następnie wzrost liczby zorganizowanych pielgrzymek.
Od roku 1999 ujawnia się jednak wyłącznie tendencja malejąca. W przypadku ruchu
indywidualnego sytuacja była bardziej przejrzysta. Pierwsze cztery lata działalności
sanktuarium, to bezustanne zwiększanie się liczby indywidualnych pątników. Szczególnym był rok 1995, kiedy to miał miejsce 108% wzrost, w stosunku do roku
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Ryc. 5.
Wielkość ruchu pielgrzymkowego w latach 1992-2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

1994. Natomiast od roku 1997 sytuacja diametralnie się odwróciła. W okresie do
2000 roku liczba pielgrzymów indywidualnych z roku na rok gwałtownie malała.
Największe spadki w stosunku do lat ubiegłych zanotowano w 1998 roku – 117%
i w roku 2000 – 186% .
Z przeprowadzonych badań wynika, że w przyjętym okresie dochodziło do
znacznych różnic w wielkości ruchu pielgrzymkowego. Trudno jest jednoznacznie
ocenić, jakie są przyczyny tak znacznych dysproporcji. Wyjaśnienie tego interesującego problemu wymaga osobnych badań.

5. Zasięg oddziaływania ruchu pielgrzymkowego
i ranga sanktuarium
Ważnym elementem charakterystyki sanktuarium jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie o zasięg jego oddziaływania i jego rangę. W niniejszej pracy uzyskano tę
odpowiedź na podstawie danych dotyczących grup zorganizowanych pątników, ich
liczby oraz pochodzenia terytorialnego. Informacje te uzyskano u Sióstr Szensztackich, które otaczają opieką Górę Chełmską. Dla celów porównawczych wybrano
dwa lata. Rok 1992, który był okresem, w jakim zaczęto prowadzić statystykę ruchu
pątniczego. Z kolei, w roku 1996 do sanktuarium przybyła największa liczba grup
zorganizowanych w całej jego dotychczasowej działalności. Wszystkie dane pogru-
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powano według obecnie obowiązującego podziału administracyjnego kraju.
W drugim roku działalności koszalińskiego sanktuarium przybyły do niego 123
grupy zorganizowane, które liczyły łącznie 6 438 osób. Aż 70% stanowili pątnicy
zamieszkujący obecne woj. zachodniopomorskie, 5% przyjechało z woj. wielkopolskiego, po 4% z woj. śląskiego i pomorskiego. Niestety, nie udało się ustalić pochodzenia
1016 osób tj. około 16% pielgrzymów z grup zorganizowanych.
Z porównania dwóch lat (1992 r. i 1996 r.) wynika, że liczba grup zorganizowanych wzrosła prawie 3-krotnie, zaś liczba osób w nich uczestniczących prawie
5-krotnie. Osoby te reprezentowały 14 spośród 16 obecnie istniejących województw.
W 1996 roku najliczniejszą grupę, podobnie jak w roku 1992, stanowili odwiedzający
z województwa zachodniopomorskiego (37% ogólnej liczby). Zwiększył się wyraźnie
udział osób z województwa pomorskiego i śląskiego, odpowiednio do 18,8% i 11,3%.
Około 1900 osób pochodziło z województwa mazowieckiego (6,7%). Z pozostałych
10 województw pochodziło 57 grup pielgrzymkowych, z których wywodziło się
2385 pielgrzymów (18,4%). W przypadku 17,8% pielgrzymów nie udało się ustalić
ich miejsca pochodzenia.
Ważnym dla eklezjalnego wymiaru pozostaje udział w ruchu pątniczym przedstawicieli innych narodów. W opracowaniu udział pielgrzymów zagranicznych w
ogólnej liczbie pątników przybywających na Górę Chełmską zbadano dla: 1993,
1995 i 1997 roku. Badaniem objęto jedynie grupy zorganizowane, gdyż brak jest
dostępnych danych dotyczących liczby obcokrajowców przybywających indywidualnie
do sanktuarium.
Z uzyskanych materiałów wynika, że liczba pielgrzymów zagranicznych stanowiła około 2,3% pielgrzymów z wszystkich grup zorganizowanych. W 1993 roku
obcokrajowcy stanowili 3,5%, po 2 latach 2%, natomiast w 1997 roku 1,6% ogólnej
liczby pielgrzymów. Zmniejszanie się tej wartości, było odzwierciedleniem ogólnej
tendencji do spadku natężenia ruchu pątniczego w rozpatrywanych latach. Na podstawie dostępnych materiałów można przyjąć szacunkowo, że sanktuarium odwiedza
rok rocznie około 300 obcokrajowców w grupach zorganizowanych.
W badanych latach obserwuje się wyraźną dominację turystów niemieckich.
Liczny udział pielgrzymów tej narodowości wiąże się z jednej strony z dużą aktywnością
turystyczną tego społeczeństwa, z drugiej zaś z tzw. niemiecką turystyką etniczną i
sentymentalną16. W badanych okresach liczba Niemców w ogólnej liczbie obcokrajowców wahała się od 28% do 40%. Średnio, co roku na Górę Chełmską przybywa
w grupach zorganizowanych około 100 pielgrzymów z tego kraju.
Liczną grupę stanowili także pielgrzymi z terenów dawnego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Białorusini. Identyczną wielkość zanotowano także wśród Francuzów.
Te dwie grupy narodowości stanowiły po 17% wielkości w ruchu pielgrzymkowym w
rozpatrywanych łącznie trzech latach. Wyraźnie zaznaczającą się grupą narodowościową byli także Amerykanie (7%) i Kanadyjczycy (7%), spośród których większość
stanowiła tamtejsza Polonia. Mimo stosunkowo bliskiej odległości niewielką grupę
stanowili Skandynawowie. Sanktuarium odwiedziło łącznie 57 osób z tego rejonu,

Źródło: Roczne sprawozdania z działalności sanktuarium na Górze Chełmskiej za lata 1992, 1996. Obliczenia własne.

Tab. 1.
Pochodzenie terytorialne pątników z grup zorganizowanych w roku 1992 i 1996 według podziału administracyjnego z 1998 roku
z wyłączeniem obcokrajowców
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Ryc. 6.
Zorganizowane grupy pielgrzymów zagranicznych w latach 1993, 1995, 1997
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

w tym 45 Duńczyków i 12 Finów. Wreszcie po 5% stanowili obywatele Holandii,
Czech, 4% Węgrzy (ryc. 6).
Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, iż sanktuarium na
Górze Chełmskiej należy do grona ośrodków o zasięgu regionalnym, tj. takich, do
których większość pątników przybywa z diecezji, na której znajduje się sanktuarium.
W przypadku Góry Chełmskiej są to pielgrzymi z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

6. Struktura społeczna, wiekowa i zawodowa pielgrzymów
Analizę struktury społeczno-demograficznej pątników przybywających do
sanktuarium na Górze Chełmskiej dokonano w oparciu o bezpośrednie badania
ankietowe. Zaznaczyć należy, że zagadnienia te jak dotychczas nie zostały należycie
zbadane i opisane nawet w odniesieniu do tzw. „minimum demograficznego”, a więc
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Ryc. 7.
Struktura pielgrzymów według płci i wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

podstawowych danych określających płeć i wiek pątników.
Zawarte w ankiecie pytania miały dać odpowiedź na 4 podstawowe zagadnienia dotyczące: wieku i płci oraz wykształcenia i wykonywanego zawodu pątników.
Dla celów porównawczych wybrano spośród respondentów równą liczbę kobiet i
mężczyzn.
Spośród 300 respondentów 39% tj. 118 osób mieściło się w grupie wiekowej
19-29 lat, po 20% w grupie 30-39 i 40-59 lat. Na młodzież szkolną w wieku poniżej 19 lat przypadało łącznie 10%, podobnie zresztą jak w przypadku osób, które
ukończyły 60 rok życia (ryc. 7).
Rozpatrując wyniki badań zauważyć można, iż struktura wiekowa, zarówno
wśród kobiet jak i mężczyzn, jest bardzo zbliżona. W grupie osób poniżej dziewiętnastego roku liczba kobiet była jedynie o 0,3% niższa od liczby mężczyzn. Wśród osób
w wieku 19-29 lat różnica wynosiła 1% na korzyść kobiet. Dość wyraźne rozbieżności
miały miejsce w grupie wiekowej 30-39 lat. W tym przypadku liczba kobiet była
wyższa o 3%. Równowaga miała miejsce w grupie wiekowej 40-59 lat. Kobiety jak
i mężczyźni stanowili po 10% w ogólnej liczbie respondentów. W ostatniej grupie
wiekowej tzn. osób powyżej 60 roku życia uwidoczniła się 2% przewaga mężczyzn.
Osoby z tego ostatniego przedziału oraz młodzież szkolna do 19 lat stanowiły po
10% wśród ankietowanych.
Uwzględniając poziom wykształcenia osób odwiedzających sanktuarium, należy
zwrócić uwagę, że przeważały osoby z wykształceniem średnim – stanowili oni 52%
spośród wszystkich ankietowanych osób, 32% respondentów deklarowało posiadanie
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wykształcenia na poziomie studiów wyższych, 8% ukończyło szkołę podstawową.
Pozostałe 8% wskazało na wykształcenie inne niż wyżej wymienione. W ankiecie
umieszczono również pytanie o wykonywany zawód. Generalnie przyjęto podział respondentów na 7 grup: robotnik wykwalifikowany, pracownik inżynieryjno-techniczny
oraz ekonomiczny, inny pracownik umysłowy, funkcjonariusz służb mundurowych,
osoby wykonujące wolny zawód, bezrobotny, niepracujący w tym: renciści, emeryci,
uczniowie, studenci.
Na 300 osób 20 nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o wykonywany zawód. W
grupie 280 ankietowanych najliczniejszą grupę 28% stanowiły osoby niepracujące,
które świadczenia pieniężne otrzymują z tytułu renty lub emerytury oraz młodzież
szkolna będąca na utrzymaniu swoich opiekunów prawnych. Prawie 50 osób (tj.
18%) przeważnie z wykształceniem wyższym bądź średnim było pracownikami
inżynieryjno-technicznymi oraz ekonomistami. Znaczną, bo 13% grupę stanowiły
osoby wykonujące wolne zawody, w tym muzycy, architekci, dziennikarze, 28%
pracownicy umysłowi, w szczególności urzędnicy, 10% ankietowanych w pytaniu
o zawód wykonywany określiło się jako robotnik wykwalifikowany. W grupie tej
znaleźli się przedstawiciele takich zawodów jak ślusarz, robotnik budowlany. Blisko
3% respondentów wykazało, iż jest funkcjonariuszem służb mundurowych (policji,
wojska, straży pożarnej).

Uwagi końcowe
Jak wykazują powyższe badania, podejmując próbę oceny znaczenia działalności koszalińskiego sanktuarium nie sposób oprzeć się stwierdzeniu, że ma ono
niezwykłą wartość kulturową, społeczną nie tylko dla samego Koszalina, ale także
dla całego Pomorza Środkowego. Potencjał tego miejsca nie jest jednak do końca
wykorzystany przez fakt, że proces jego rewitalizacji ciągle trwa. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na interesującą inicjatywę – zresztą częściowo już realizowaną
– rozwinięcia działalności sanktuarium poprzez utworzenie trasy pielgrzymkowej
między Górą Chełmską a Świętą Górą w Polanowie. Projekt ten zyskał uznanie na
międzynarodowym seminarium poświęconym miejscom kultu religijnego w Europie, które odbyło się w kwietniu 1996 roku we Włoszech. Przewiduje on realizacje
wzdłuż trasy cyklu stacji i kaplic zawierających sceny z życia Chrystusa od momentu
Wcielenia po Wniebowstąpienie. Przedstawiona językiem sztuk plastycznych opowieść o życiu Boga-Człowieka byłaby zachętą do refleksji lub medytacji dla turystów
i pielgrzymów.
Niewielkie kaplice z kamieni polnych planuje się zlokalizować w siedmiu miejscowościach: Maszkowie, Węgorzewie Koszalińskim, Szczeglinie, Mokrem, Kościernicy,
Nacławiu i Jacinkach, natomiast symbolicznie zaznaczone w formie kamieni krzyży
stacje – także w miejscowościach niezamieszkanych. Trasę podzielić można na dwa
etapy. Pierwszy z Polanowa do Koszalina, który związany byłby z życiem i działalnością
Pana Jezusa od Wcielenia po Ostatnią Wieczerzę. Drugi z Koszalina do Planowa,
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dotyczyłby Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dla amatorów pieszych i rowerowych wypraw w pobliżu szosy Koszalin-Polanów
została wytyczona trasa wiodąca leśnymi duktami, drogami polnymi oraz szlakiem
dawnej kolei wąskotorowej. Stosunkowo niewielka odległość umożliwia jej pokonanie
w ciągu jednego lub dwóch dni.
Koordynacją i realizacją projektu zajmuje się specjalnie w tym celu powołane
Stowarzyszenie „Święte Góry Pomorza”.
Rozwój ruchu pielgrzymkowego z pewnością przyniósłby miastu wiele pozytywnych aspektów. Zwiększony ruch oznaczałby bowiem aktywizację różnych działań
gospodarczych. Odnosi się to przede wszystkim do rozwoju rzemiosła lub drobnego
przemysłu związanego z produkcją dewocjonalii czy pamiątek. Skorzystać by na
tym mogły podmioty związane z handlem, gastronomią, hotelarstwem i inne. Ruch
pielgrzymkowy może wszakże, jak to widać na przykładzie innych miejscowości
(Wejherowo, Licheń) być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta i okolic. Poprzez wzrost inwestycji zmniejszyłby się poziom bezrobocia, z kolei zwiększyłyby się
dochody miast (np. Koszalina i Polanowa).
Z pewnością wzrost znaczenia Góry Chełmskiej jako miejsca kultu i samego
Koszalina jako ośrodka pątniczego nie jest możliwy bez koncentracji działań Urzędu
Miasta, władz kościelnych, Sióstr Szensztackich oraz przedsiębiorców i sponsorów.
Koniecznym elementem jest także stworzenie kompleksowego systemu informacji
turystycznej wykraczającej poza teren miasta i województwa oraz promowanie i
reklamowanie Koszalina i Góry Chełmskiej z nastawieniem na turystów polskich i
zagranicznych. Dotychczas bowiem nie istnieje system aktywnej informacji wykraczającej poza samą miejscowość.
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The Chełm Mount as a Pilgrimage Centre
in the Central Pomerania
(SUMMARY)

The Chełm Mount, also referred to as Krzyżanka (The Cross Mount), is situated within
the administrative boundaries of Koszalin. The collected source materials, archaeological
research, legends, and various intermediate data indicate that already in the early Middle
Ages it was a particularly important centre of pagan worship of the Pomeranians. This
religious centre had a high impact on unification of smaller social groups inhabiting its
immediate or further vicinity, and on establishment of a service-type settlement to which
the origins of Koszalin can be related.
In the 12th century, Western Pomerania was Christianized. Probably due to the efforts
of Norbertins, a Christian chapel was erected at the peak of the mount after 1241. The church
on the Chełm Mount was first mentioned in 1263 in a document of Bishop Herman. The
earliest record of pilgrimages to the chapel is contained in the last will of burger Strzałkowski
of 1352. In the 14th and 15th century, the sanctuary welcomed many pilgrims.
With the introduction of reformation in the Pomerania, pilgrimages to the chapel on
the Chełm Mount ceased. The worship of Our Lady was banned, and the chapel was burnt
and destroyed in the years 1526-1533. The former buildings have only survived in the form
of traces of foundations.
Interest in this place grew only in the 19th century. Attention was then drawn to the
post-glacial mount as a great area for recreation purposes, located next to Koszalin. In
1972, bishop of the newly created Koszalin-Kołobrzeg diocese, Ignacy Jeż, commenced
efforts for restoration of the former religious character to the Chełm Mount. It was only in
1990 that the City Board decided to return the mount to the Catholic Church. A particularly
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important event in the history of the sanctuary was the pilgrimage of Pope John Paul II on
1 June 1991. On 15 August 2000, the image of Our Lady Triply Mysterious was crowned,
since then referred to as the Queen of the Covenant. With commencement of the activities
of the Szensztackie Sisters, the idea of pilgrimages to the mount was recalled. The sanctuary at the Chełm Mount is one of the centres with regional impact. Most pilgrims come
from the Koszalin-Kołobrzeg diocese. The sanctuary is visited by about 300 foreigners in
organized groups, mainly from Germany, the former USSR – in particular from Belarus,
and from France.
Eugeniusz Rydz, dr hab. prof. PAP,
Piotr Olejnik, mgr
Instytut Geografii
Pomorska Akademia Pedagogiczna
Słupsk

