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G³azy narzutowe Drawieñskiego Parku Narodowego
i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki
Maria Górska-Zabielska1
Erratic boulders of the Drawa National Park (NW Poland) and their role in the development of local
geotourism. Prz. Geol., 64: 844–847.
A b s t r a c t. The major attraction of the Drawa National Park is its main river, the Drawa. However, the park
includes also other georesources that have a large natural potential to become geovalues, received by tourists as its
geoproducts. This may lead to develop geotourism, which is a tool of sustainable socio-economic development of
the region. The article presents the erratic boulders, which are primarily the objects of geological heritage. Erratic
material is also present in the cultural heritage of the region, e.g. in the churches, cobbled roads, hydraulic engineering constructions or as stone monuments, signposts, and forest departmental posts.
Keywords: erratic boulders, geodiversity, geological heritage, geotourism, Drawa National Park

Drawieñski Park Narodowy (DPN) le¿y na Równinie
Drawskiej stanowi¹cej czêœæ Pojezierza Po³udniowopomorskiego w pó³nocno-zachodniej Polsce (ryc. 1). Zosta³ utworzony w 1999 r. w celu ochrony m³odoglacjalnych równin
sandrowych Pradrawy, która prowadzi³a wody fluwioglacjalne z topniej¹cego czo³a l¹dolodu wis³y fazy pomorskiej
w kierunku Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej.

Ryc. 1. Drawieñski Park Narodowy na tle zasiêgu moren czo³owych
faz i subfazy ostatniego l¹dolodu w pó³nocno-zachodniej Polsce. Na
mapie zaznaczono równie¿ pozosta³e parki narodowe w tej czêœci
Polski. Zasiêgi wg Kozarskiego (1965), Karczewskiego (1968,
1998), Liedtkego (1981) oraz Wysoty & Molewskiego (2011)
Fig. 1. Location of the Drawa National Park upon the end moraines
of phases and subphases of the last ice-sheet in north-western
Poland. The other national parks in this part of Poland are also
presented. Ice-sheetlimits according to Kozarski (1965), Karczewski
(1968, 1998), Liedtke (1981), Wysota & Molewski (2011)
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W porównaniu z innymi parkami narodowymi DPN
jest obszarem o niewielkim natê¿eniu ruchu turystycznego.
G³ówn¹ uwagê odwiedzaj¹cych przyci¹gaj¹ szlaki kajakowe oraz mo¿liwoœæ uprawiania wêdkarstwa na Drawie.
Drugim, promowanym walorem Parku jest przyroda o¿ywiona. Turyœci rzadko dostrzegaj¹ tu formy przyrody nieo¿ywionej i sam krajobraz. Celem niniejszego artyku³u jest
przedstawienie szczególnej czêœci zasobów przyrody nieo¿ywionej DPN, tj. g³azów narzutowych, z którymi w³adze
parku wi¹¿¹ nadziejê na poszerzenie oferty (geo)turystycznej.
Wystêpuj¹ one na terenie parku jako samodzielne obiekty
dziedzictwa geologicznego. G³azy narzutowe mo¿na spotkaæ
tak¿e w obiektach dziedzictwa kulturowego – koœcio³ach
zbudowanych z g³azów narzutowych bez obróbki lub z tzw.
kwader granitowych, kamiennych pomnikach, drogowskazach, leœnych s³upkach oddzia³owych czy w bruku lokalnych dróg.
Obiekty kamienne pe³ni¹ dziœ nie tylko funkcjê poznawcz¹ i naukow¹. S¹ one coraz czêœciej postrzegane
przez pryzmat ich roli edukacyjnej, estetycznej (dlatego
np. g³azy narzutowe s¹ kradzione) czy w koñcu (geo)turystycznej. W dobie rozwoju nowej ga³êzi turystyki, jak¹ jest
geoturystyka, bêd¹cej odpowiedzi¹ na oczekiwania turysty
alternatywnego, poszukuj¹cego nowych wra¿eñ estetycznych po³¹czonych z pog³êbion¹ wiedz¹ na temat genezy
obiektu, konieczne wydaje siê tworzenie nowych geoproduktów. W przypadku g³azów narzutowych, ten geoprodukt ju¿ (jeszcze) jest. Wymaga on jednak stosownej
oprawy w postaci tablicy informacyjnej oraz ulotki czy folderu. Konieczne jest te¿ fachowe przygotowanie przewodnika (geointerpretatora).
Poni¿ej przedstawiono obiekty kamienne DPN w
podziale na elementy dziedzictwa geologicznego i dziedzictwa kulturowego.
OBIEKTY DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO
Wydrzy G³az zwany Dziewczym
Lokalizacja: j 53° 06' 27,48" N, l 15° 54' 11,02" E.
Najwiêkszy g³az narzutowy DPN le¿y na prawym brzegu
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Tab. 1. G³azy narzutowe Drawieñskiego Parku Narodowego i jego otuliny
Table 1. Erratic boulders of the Drawa National Park and its surroundings
Lokalna nazwa g³azu
narzutowego
Local name of the
boulder erratic

D³ugoœ
Length
[m]

Szerokoœæ Wysokoœæ
Width
Heigth
[m]
[m]

Obwód
Diameter
[m]

Objêtoœæ
Volume
[m]

Waga
[t]
Weight
[tonne]

Wydrzy G³az

5

2,1

3

14,2

16,47

45,30

G³az Polodowcowy w
Grabowym Jarze

2,5

3,1

3,9

10,4

15,8

43,5

G³az Wojciecha

4,8

1,7

2,4

13

10,24

28,17

Eratyk przewodni
Indicator erratic

Pochodzenie, wiek ska³y
Origin, age

granit Sm¯land
granite

pd.-wsch. Szwecja, region
Smµland; 1,75–1,5 mld
SE Sweden, Sm¯land
region; 1.75–1.5 billion

3

Objêtoœæ wyliczono ze wzoru: V = 0,523 × a × b × c [m ] (Schulz, 1999), a jego ciê¿ar – uwzglêdniaj¹c zale¿noœæ: 1 m3 = 2,7–2,8 t
Volume calculated from the formula V = 0.523 × a × b × c [m3] (Schulz, 1999), and its weight from the relation 1 m3 = 2.7–2.8 tonnes

g³êboko wciêtej w sandr doliny rzeki Drawy, w miejscu,
gdzie s¹siaduje ona z obszarem ochrony œcis³ej Zawilcowy
Las, na czerwonym szlaku turystycznym. Jest dobrze wyeksponowany i z daleka widoczny z uwagi na swoje ponadprzeciêtne wymiary.
Opis. Jest to granit Sm¯land pochodz¹cy z wychodni
zlokalizowanych w SE Szwecji (Górska-Zabielska,
2008a); miejscami w g³azie mo¿na dostrzec niewyraŸn¹
teksturê kierunkow¹. Obwód g³azu wynosi ponad 14 m
(tab. 1; ryc. 2 – patrz str. 863).
Znaczenie. Druga nazwa g³azu sugeruje, ¿e mo¿na go
zaliczyæ do obiektów kulturowych. Wed³ug legendy,
dziewczêta z okolicy siada³y na nim w dzieñ œw. Jana
i wrzuca³y wianki na fale Drawy, licz¹c na rych³e zam¹¿pójœcie. W nazewnictwie przed II wojn¹ œwiatow¹ Wydrzy
G³az wystêpowa³ równie¿ jako Niklowy (?) Kamieñ i ju¿
wtedy by³ chroniony jako pomnik przyrody. Prawdopodobnie w latach 1955 i 1967, podczas sp³ywu Draw¹, zatrzymywa³ siê przy nim ks. kard. Karol Wojty³a. Wspó³czesna
nazwa g³azu nawi¹zuje do god³a Drawieñskiego Parku
Narodowego, w którym widnieje wydra.

w¹skiego, krêtego jaru, którego strome zbocza porastaj¹
g³ównie graby (bêd¹ce pod ochron¹), to jest on dobrze eksponowany.
Opis. Pod wzglêdem petrograficznym jest to granit
Sm¯land, którego wychodnie znajduj¹ siê w SE Szwecji.
G³az jest eratykiem przewodnim. Jego obwód wynosi
ponad 10 m (tab. 1; ryc. 3 – patrz str. 863). Dawniej okreœlano go mianem Diabelskiego Kamienia (Duda, 2010).
G³az Wojciecha
Lokalizacja: j 53° 10' 09,74'' N, l 15° 47' 37,39'' E.
G³az le¿y w otulinie DPN, ok. 2 km na pó³noc od Drawna.
Nie jest on eksponowany – znajduje siê w zaroœlach –
i trudno siê do niego dostaæ. Otaczaj¹cy go ko³nierz ziemny
sugeruje, ¿e górna powierzchni g³azu le¿a³a na rzêdnej
terenu, a sam g³az zosta³ odkopany.
Opis. Jest to, podobnie jak dwa poprzednie g³azy, granit Sm¯land. Jego obwód wynosi 13 m (tab. 1). G³az nosi
imiê syna jednego z pracowników DPN.
G³azy narzutowe przy œcie¿ce przyrodniczej Drawnik

G³az Polodowcowy w Grabowym Jarze
Lokalizacja: j 53° 10' 09,74'' N, l 15° 47' 37,39'' E.
Drugi pod wzglêdem wielkoœci g³az narzutowy w DPN jest
po³o¿ony w rezerwacie Grabowy Jar, przy czerwonym
szlaku pieszym. Mimo ¿e g³az le¿y w dnie g³êbokiego,

Lokalizacja: j 53° 11' 22,05'' N, l 15° 45' 49,58'' E.
Grupa ok. 20 g³azów narzutowych (ryc. 4a), zwiezionych
z okolicznych pól, znajduje siê dziœ na rozstaju dróg
polnych, w odleg³oœci ok. 2 km na po³udnie od centrum
Drawna, po lewej stronie Drawy. Jedn¹ z dróg prowadzi

Ryc. 4. G³azowisko przy œcie¿ce przyrodniczej Drawnik. A – schematyczna mapka lokalizacyjna; B – tablica informacyjna z niezbêdn¹
podstaw¹ teoretyczn¹ (Stêpieñ, 2013)
Fig. 4. Group of erratic boulders at the Drawnik nature path. A – location map; B – information board with the necessary theoretical basis
(Stêpieñ, 2013)
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œcie¿ka przyrodnicza Drawnik, która powsta³a z myœl¹
o geoedukacji w dziedzinie geologii i geomorfologii glacjalnej, zw³aszcza pochodzenia du¿ych g³azów narzutowych,
poznania ich cech petrograficznych oraz przybli¿enia efektów procesów morfogenetycznych na powierzchni bloków
skalnych.
Opis. Zbiór g³azów pochodzi z pobliskich pól, mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e jest reprezentatywny dla ca³ej okolicy.
Skupia okazy wszystkich typów petrograficznych; w grupie zidentyfikowano tak¿e eratyki przewodnie, jak np.
alandzki granit rapakivi, czy granit Sm¯land.
Znaczenie. G³azowisko ma du¿y potencja³, ¿eby staæ
siê ogródkiem petrograficznym, jakie s¹ znane z innych
czêœci Polski (Górska-Zabielska, 2008b, 2009, 2011a, b,
2013; Górska-Zabielska & Dobracki, 2015), które tworzy
siê w celu zachowania tego rodzaju dziedzictwa geologicznego przed bezpowrotnym zniszczeniem w warsztatach
obróbki kamieniarskiej (Chrz¹szczewski, 2009; Górska-Zabielska, 2016). Grupie g³azów towarzysz¹ stoj¹ce w
pobli¿u edukacyjne tablice informacyjne (m.in. pt.: Pochodzenie eratyków, Podzia³ ska³, Wietrzenie ska³; ryc. 4b;
Stêpieñ 2013).
OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Koœció³ parafialny
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu
Opis. Obiekt ten stanowi dobry przyk³ad wykorzystania g³azów narzutowych i ich fragmentów do budowy
i ozdabiania budynków sakralnych.
W omawianym koœciele narzutniaki wykorzystano w
absydzie oraz w œcianach budynku, które niestety s¹ czêœciowo otynkowane (ryc. 5). W œcianach koœcio³a obok
narzutniaków o nieznanych wychodniach wykorzystano
tak¿e eratyki przewodnie. W celu ustalenia pochodzenia
wykorzystanych eratyków, makroskopowej analizie petrograficznej poddano wschodni¹ œcianê koœcio³a wraz
z absyd¹. G³ówne wyniki tej analizy s¹ opisane w pracy
Górskiej-Zabielskiej i in. (2015).
W DPN i okolicy s¹ znane tak¿e inne przyk³ady wykorzystania g³azów narzutowych (zarówno nieobrobionych,
jak i tzw. kwader granitowych) w budynkach sakralnych.

Ryc. 5. Koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
Barnimiu. Fot. N. Nowicka, 2012 r.
Fig. 5. Parish church dedicated to the Most Sacred Heart of Jesus
in Barnim. Photo by N. Nowicka, 2012
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Ryc. 6. Koœció³ w Dominikowie zbudowany z nieobrobionych
g³azów narzutowych. Fot. M. Górska-Zabielska, 2012 r.
Fig. 6. Church in Dominikowo, built from rawerraticboulders.
Photo by M. Górska-Zabielska, 2012

Wœród nich nale¿y wymieniæ koœcio³y w Ostrowcu, Dominikowie (ryc. 6), Drawnie, czy te¿ osadzony na fundamentach dawnego browaru koœció³ w G³usku. Warto by³oby w
przysz³oœci przeprowadziæ analizê petrograficzn¹ tak¿e
w tych obiektach, ¿eby porównaæ typy i czêstoœæ wystêpowania wœród nich eratyków przewodnich.
Inne obiekty dziedzictwa kulturowego, do budowy
których u¿yto miejscowego materia³u skalnego
W tej grupie znajduj¹ siê budowle, wzniesione w ró¿nych okresach historycznych. Na terenie DPN, wzglêdnie
w jego otulinie, znajduj¹ siê nastêpuj¹ce budowle, w których wystêpuj¹ mniej lub bardziej obrobione kamieniarsko
narzutniaki skandynawskie: ruiny zamku Wedlów w
Drawnie, ruiny budynków gospodarczych dawnych
maj¹tków w Podegrodziu i w Konotopiu, pomieszczenia
gospodarcze w Dominikowie, Chomêtowie, tzw. zamek
myœliwski w Niemeñsku. Narzutniaki w podmurówkach
znajduj¹ siê np. w domku myœliwskim w Borowcu oraz w
budynku gorzelni i szkole w Kie³pinie.
Kamienne pomniki, drogowskazy i leœne s³upki
oddzia³owe; budowle hydrotechniczne
W wielu miejscach DPN znaleŸæ mo¿na kamienne
obiekty w swym oryginalnym kszta³cie, wzglêdnie po
kamieniarskiej obróbce, które pe³ni¹ rolê kamienia nagrobnego (cmentarz przykoœcielny w Ostrowcu) czy pomnika
symbolicznego (Kamieñ Pojednania w Drawnie, kamienny
obelisk ku czci ofiar I wojny œwiatowej w G³usku, g³az
przy Drodze Solnej, upamiêtniaj¹cy leœniczego Meyera
oraz wspó³czesny g³az w Barnimiu dla upamiêtnienia
sp³ywów Draw¹ ks. kard. Karola Wojty³y). Wiele z tych
g³azów jest eratykami przewodnimi. Na g³azie leœniczego
Meyera dostrzec mo¿na rysy polodowcowe.
W DPN i Puszczy Drawskiej, zw³aszcza w okolicy
Zatomia-Wygonu i na pó³noc od jeziora Szczuczarz po
Jeleni Róg wystêpuj¹ liczne, siêgaj¹ce XIX w., kamienne
drogowskazy z zatartymi z wiekiem nazwami miejscowoœci. Zarówno one, jak i leœne s³upki oddzia³owe, najczêœciej
s¹ wykonane z odpornego na niszczenie gnejsu. Trudno dziœ
jednoznacznie rozstrzygn¹æ, czy zosta³y zrobione z mate-
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ria³u narzutowego czy zosta³y sprowadzone przez zaborcê
z któregoœ z niemieckich kamienio³omów.
Stêpieñ (2013) wymienia przyk³ady budowli hydrotechnicznych, w których wykorzystano najprawdopodobniej narzutowy materia³ kamienny. S¹ to jednoczeœnie
obiekty lokalnego dziedzictwa kulturowego. Do najcenniejszych nale¿¹: Stara Wêgornia nad P³ociczn¹, ruiny
papierni na Drawie k. Barnimia, niektóre przepusty wodne
na dawnym Kanale Sicieñskim oraz m³yny wodne, umocnienia wykorzystywane przy spiêtrzeniu rzek i jazy.
Drogi brukowane
Lokaln¹ atrakcj¹ DPN s¹ drogi o brukowanej nawierzchni. Te ci¹gi komunikacyjne powsta³y najczêœciej w
XIX w. (Stêpieñ, 2013). Do dziœ zachowa³y siê utwardzone
odcinki w okolicy wsi Moczele, Osieczno, Wygon, Zatom
i w wielu innych. Bêd¹c obiektami dziedzictwa kulturowego, poprzez u¿yty do ich powstania materia³ kamienny,
wykazuj¹ zwi¹zek z geologi¹. W ten sposób, kamienne
drogi DPN s¹ kolejnym przyk³adem geoproduktu (Migoñ,
2012; Miœkiewicz, 2015), poszerzaj¹cego ofertê geoturystyczn¹ tego terenu. Drogi kamienne s¹ te¿ ³atwo dostêpnym poligonem do przeprowadzenia lekcji geografii,
podczas której uczeñ nauczy siê rozpozawaæ podstawowe
typy petrograficzne ska³ oraz pozna uwarunkowania œrodowiskowe rozwoju lokalnej gospodarki w ci¹gu ostatnich
100–200 lat.
PODSUMOWANIE
G³ównym obiektem Drawieñskiego Parku Narodowego jest bezsprzecznie rzeka Drawa. Poza ni¹ inne obiekty
dziedzictwa przyrody nieo¿ywionej zas³uguj¹ce na upowszechnienie to du¿e g³azy narzutowe, wystêpuj¹ce in
situ: Wydrzy G³az, G³az Polodowcowy w Grabowym Jarze
oraz G³az Wojciecha (w otulinie DPN). S¹ ³atwo dostêpne
i mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystane w dydaktyce czy
w szybko rozwijaj¹cej siê geoturystyce. Obiekty dziedzictwa
kultury, do powstania których u¿yto materia³u kamiennego,
zas³uguj¹ tak¿e na zainteresowanie. Upowszechnienie wiedzy o istnieniu i pochodzeniu g³azów narzutowych, w po³¹czeniu z informacj¹ o budowie geologicznej regionu czy
o materiale, z którego zosta³y zbudowane obiekty kulturowe, stanowi wa¿ne uzupe³nienie walorów turystycznych
regionu.
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G³azy narzutowe Drawieñskiego Parku Narodowego
i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki (patrz str. 844)
Erratic boulders of the Drawa National Park (NW Poland)
and their role in the development of local geotourism (see p. 844)

Ryc. 2. Wydrzy g³az. Ryc. 2 i 3 fot. M. Górska-Zabielska, 2010 r.
Fig. 2. Otterboulder. Figs 2 and 3 photo by M. Górska-Zabielska, 2010

Ryc. 3. G³az Polodowcowy w Grabowym Jarze
Fig. 3. Glacial erratic boulder in Grabowy Jar [Eng. Hornbeam Canyon]
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