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Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

 

Opowieść o szachulcu

Sieć Najciekawszych Wsi -
opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa

www.siecnajciekawszychwsi.pl

Pracownia Kukuryku Katarzyna i Piotr Szymańscy
Łącko 9, 76-113 Postomino
tel. +48 59 810 95 69
kontakt w godz. 8.00-16.00
www.agro-chata.pl

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Łącku
przez gminę Postomino

ZAPRASZA

WYDARZENIA CYKLICZNE
•  Bieg „Śladami Bogusława X” - 1 maja - bieg zaliczany jest  

do Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego.
•  Festyn Szachulcowy - lipiec - podczas wydarzenia  

można m.in. własnoręcznie wykonać papier czerpany,  
ulepić gliniane naczynie.

Kontakt: tel. +48 59 810 85 93
www.postomino.pl
facebook.com/gminapostomino

ŁąckoDęby Pokoju

Kościół - strona wschodnia

Chrzcielnica

Domek z szachulca

Chata Bogusława X

Kościół - strona zachodnia

Brama przykościelna

Dzwony

Brama z 1767 roku

Jezioro Wicko

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.



Opowieść o szachulcu
Łącko leży w obrębie Krainy w Kratę. Jako cenny zespół historyczno– 

architektoniczno–przyrodniczy jest tej Krainy znakomitym reprezentantem. 
Pierwsze wzmianki o wsi są z roku 1317. Wówczas nosiła ona nazwę Lanszik, 
później Lanczk, a w 1491 r. Lantzke - od niemieckiego słowa Lanzig – łąka.

Gdy zakładano wieś, jej wnętrze tworzył wolny od zabudowy owalny  
plac. Był on miejscem postoju dla zwierząt, zapewne mieścił też sadzawkę 
oraz ogniskował życie społeczne wsi. Zabudowa była na zewnątrz,  
rozchodząc się promieniście od łukowatych ulic. To charakterystyczny plan 
owalnicy, typowy dla osad słowiańskich, w szczególności na Pomorzu.

Dziś centralne miejsce średniowiecznej owalnicy  dominuje gotycki 
kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z końca XV w. Wiąże  
się z nim legenda o odlewaniu dzwonów. Otaczający kościół kamienny 
mur, a w jego obrębie pomnikowy starodrzew, wprowadzają w klimat miejsca 
emanującego historią i powiązanych z nią legend.

O urodzie Łącka stanowią też budynki o konstrukcji szachulcowej (rodzaj 
budownictwa szkieletowego lub słupowo–ryglowego) wznoszone od poł.  
XIX w., których we wsi zachowało się około trzydziestu. Szachulec wyróżnia 
to, że przestrzeń pomiędzy drewnianymi belkami, stanowiącymi konstrukcję 
nośną ścian, jest wypełniona plecionką z łozy lub trzciny, na którą jest  
narzucona glina, rozrobiona z sieczką, trocinami lub wiórami. Belki malowano 
na czarno, a wypełnienie na biało, tworząc kontrastowy wzór kraty.

Przez wieki Łącko należało do Książąt Pomorskich dynastii Gryfitów, 
podlegając zarządowi dóbr w Jezierzanach. W Łącku, według przekazów, 
przez kilka lat mieszkał przyszły książę Bogusław X (1454-1523), który 
przeszedł do historii z przydomkiem „Wielki”. Jak głosi podanie, Bogusław 
został wyrzucony z zamku w Darłowie przez swoją matkę. Opiekę nad nim 
sprawował chłop Hans Lange.

Przydomek „Wielki” nadano Bogusławowi X ze względu na mądrą i dojrzałą 
politykę. Spośród wszystkich Książąt Pomorskich zyskał największe uznanie 
potomnych. Umocnił władzę książęcą przez utworzenie sądu nadwornego, 
centralnej administracji, kancelarii i urzędu marszałka. Zreformował dwór  
i zarząd księstwem.

Po śmierci ostatniego z pomorskich książąt Bogusława XIV (1580-1637)  
i zakończeniu wojny 30–letniej (1618-48), Łącko przeszło na własność elektorów 
brandenburskich. Pamięć o pobycie w Łącku młodego księcia Bogusława X 
żywa była jeszcze w XIX wieku. W miejscu, w którym zamieszkał ufundowano, 
zachowaną do dziś okazałą pamiątkową tablicę.

Trasa szachulca i legend poprowadzono tak, by wyeksponować 
owalnicowy charakter wsi. Zaczyna się ona przy czterech dębach, zwanych 
Dębami Pokoju, posadzonych na cześć zakończenia wojny francusko–pruskiej  
(1870 -71). Warto dotrzeć aż do jeziora Wicko, które, prócz piękna wodnej 
toni, oferuje legendę o tajemniczym łabędziu.

Łącko.
Na drodze do odkryć

WARTO ZOBACZYĆ

          Dęby Pokoju

W tym miejscu rozpoczynamy odkrywać Łącko. Cztery dęby 
posadzone przez mieszkańców Łącka na cześć zakończenia wojny 
francusko-pruskiej (1870-71), przy których ustawiona została tablica 
zawierająca podstawowe informacje o miejscowości.

          Kościół gotycki

Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP z XV w. przebudowany 
w 1607 r. Wpisany do rejestru zbytków wraz z otoczeniem (brama  
i cmentarz przykościelny) oraz wystrojem wnętrza. Z kościołem  
wiąże się legenda o odlewaniu dzwonu, jej treść znajduje się na  
tablicy przy murze okalającym gotycki zabytek.

          Domek z szachulca

Ryglowy domek ekspozycyjny wybudowany podczas realizacji  
projektu „Zobaczyć Łącko” przez mieszkańców oraz studentów 
wydziału architektury PoIitechniki Poznańskiej. Na tabIicy przy 
obiekcie znajduje się informacja o budownictwie szachulcowym.

          Pracownia Plastyczna „Kukuryku”

Pracownia zaprasza na zajęcia z rysunku, malarstwa, garncarstwa  
i wyrobu biżuterii oraz pokazy pieczenia swojskiego chleba.

          Brama Szachulcowa z 1767 roku

Dębowa brama o konstrukcji szachulcowej zachowana w oryginale. 
Tuż za nią rozpościera się piękny widok na jezioro Wicko.

          Chata Bogusława X

Chata, w której według przekazów przez kilka lat mieszkał 
przyszły książę Bogusław X (1454—1523), który przeszedł do historii  
z przydomkiem „WieIki”. Legenda o Bogusławie i Hansie Lange  
opisana jest na tablicy, która znajduje się przy wejściu na posesję.

          Plaża, pomost

Plaża wraz z pomostem nad jeziorem Wicko, niegdyś zatoka  
Bałtycka. Obecnie obszar Natura 2000. Prócz piękna wodnej toni, 
oferuje legendę o tajemniczym łabędziu.
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