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Poznajemy najstarsze dęby w Polsce - wycieczka 

 
Wstęp 

 
 Kołobrzeg może poszczycić się nie tylko pięknymi plażami ale również wyjątkową kolekcją 
starych drzew, które są perełkami przyrodniczymi. W lesie Kołobrzeskim ( gmina Ustronie Morskie) 
rośnie najstarszy dąb w Polsce „Bolesław”, który w 2000 roku liczył sobie 800 lat a nie opodal 
młodszy z dębów „Warcisław”. Do nich prowadzi powstały w 2000 roku pieszy szlak turystyczny  
( niebieski). Można również udać się do dębów na rowerze. Taką właśnie wycieczkę od czterech lat 
rok rocznie proponuję moim uczniom.  

Zachęcam wszystkich nauczycieli jak i innych miłośników przyrody z okolic Kołobrzegu i nie 
tylko do udziału w takiej wycieczce. Trasę wycieczki znajdziemy w przewodniku , jak również w 
folderze „ Szlak do najstarszych dębów” wydanym przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Bicykl 
w Kołobrzegu . 

Chciałabym tylko podpowiedzieć jak przygotować się do takiej wycieczki ( pomijając o ile jest 
to wycieczka młodzieży szkolnej – przygotowanie niezbędnej dokumentacji, jak wypełnienie 
chociażby Karty wycieczki i podanie listy jej uczestników). Pragnę również zwrócić uwagę , iż 
najważniejsze są tu względy bezpieczeństwa powierzonych nam uczniów i nie ma znaczenia czy 
udacie się Państwo na tę konkretną wycieczkę czy inną ale warto zawsze dobrze się do niej 
przygotować i przygotować również uczniów których ze sobą zabierzemy. Życzę udanych wycieczek, 
które są najlepszą lekcją przyrody. 

Legenda o „ Bolesławie” pochodzi z Przewodnika Kołobrzeg Miasto – Uzdrowisko, którego 
autorem jest Robert Śmigielski. 

 
 

 Przebieg zajęć: 
 
Kilka dni przed planowanym terminem wyjazdu 

1. Zapoznanie uczestników wycieczki z celami oraz warunkami bezpieczeństwa podczas 
wycieczki rowerowej w tym dokładne omówienie trasy przejazdu z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych oraz z planowanymi miejscami postoju. 

 
W dniu wyjazdu. 

2.  Sprawdzenie listy uczestników, stanu technicznego rowerów, posiadania przy sobie karty 
rowerowej odpowiedniego ubioru i zaopatrzenia uczestników w drugie śniadanie  

     i płyny. 
3. Zabranie na wycieczkę apteczki, przybornika z narzędziami do naprawy roweru oraz telefonu 

komórkowego. 
4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa, celów wycieczki przez uczestników. 
5. Utworzenie szyku i wyruszenie na trasę 
 

Podczas I postoju nauczyciel udziela uczniom kilka cennych informacji o dębach. 
 



Do tego drzewa przed wojną prowadziła oznakowana ścieżka spacerowa. Po wojnie obszar, na którym 
rośnie dąb, był mało znany ze względu na to, że był mało dostępny do 1992roku, w jego pobliżu 
znajdowało się lotnisko radzieckie. Dzięki staraniom władz powiatu Kołobrzeg i gminy Ustronie 
Morskie, została wytyczona ścieżka spacerowo – rowerowa, która zaprowadzi nas do celu. 
Kiedy patrzymy na dąb, przytacza on nas swoją wielkością i grubością konarów, budzi w nas zachwyt 
i respekt. 

A oto kilka cennych informacji o dębach: 
Dąb szypułkowy dorasta do 40 m wysokości, jego owoce to żołędzie wiszące na długich 

szypułkach. Stąd nazwa – szypułkowy ( w odróżnieniu od bezszypułkowego).Drzewo twarde, ciężkie 
używane do wyrobu mebli i klepki podłogowej.Kora stosowana w garbarstwie i lecznictwie. Drewno 
dębu po długich latach leżenia w wodzie czernieje i jeszcze twardnieje – tzw. czarny dąb-„polski 
heban”. Żołędzie są pokarmem dla wielu zwierząt leśnych, np. dzików. Potężne dęby budziły respekt 
ludów słowiańskich i germańskich. Sylwetki dębów budziły ducha bojowego.Pod tymi drzewami 
zbierano wyprawy bojowe. Bohaterów przyozdabiano wieńcami z liści dębowych. Od najdawniejszych 
czasów wierzono, że dąb był drzewem świętym. Już starożytni uznawali go za króla drzew. Dawni 
Słowianie wierzyli, że bóg grzmotów obrał sobie to drzewo za swoją siedzibę, dlatego pioruny 
najczęściej biją w dąb. 

Istniał piękny zwyczaj, że kiedy na świat w rodzinie syn, to sadzono 
 na pamiątkę dąb. 

Jeszcze niedawno za najstarsze dęby w Polsce uważane były:  
1. Chrobry z Piotrowic - 740 lat  
2. „Dąb Bażyńskiego”rosnący w Kadynach  
3. „Dąb Bartek” z Bartkowa – 670 lat 
4. Dęby rogalińskie: 

- „Lech” – 625 lat 
- „Czech” – 539 lat 
- „Rus” – 512 lat 

Wiek drzewa można określić jedynie na podstawie ilości słojów pnia, które są jego pamięcią. 
 
Podczas II postoju przy Bolesławie 

 
W roku 2000 na podstawie przeprowadzonych badań dendrologicznych został ustalony wiek 

dębu na 800 lat.Wiek drugiego z dębów ustalono na 640 lat. 
 19 sierpnia 2000 roku miała miejsce doniosła uroczystość, po 800 latach dąb doczekał się 

chrzcin. Pod majestatycznym drzewem spotkali się politycy, samorządowcy i okoliczni mieszkańcy, 
którzy mają na imię Bolesław. Sędziwy dąb, którego obwód mierzony na wysokości 1,3 m od ziemi 
wynosi 691cm, wysoki jest na 32m a średnica jego korony wynosi 20 m, otrzymał imię Bolesław. W 
ten oto sposób upamiętniono króla Bolesława Chrobrego, za którego przyczyną powstało w 1000 roku 
biskupstwo w Kołobrzegu. Przed dębem postawiono tablicę informacyjną z jego charakterystyką. 

 Akt nadania imienia, został przekazany do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
Przed wyruszeniem do dębu Warcisław nauczyciel opowiada uczestnikom wycieczki legendę o 

Bolesławie 
 

LEGENDA O „BOLESŁAWIE”  
 

Zdarzyło się to w 1000 roku, kiedy na piastowskim tronie zasiadał Bolesław Chrobry, a w 
Kołobrzegu biskupem był Reinbern. Biskupowi przyszło krzewić wiarę chrześcijańską w jeszcze 
pogańskim kraju Pomorzan. Bolesław Chrobry podczas objazdu pomorskich grodów postanowił 
odwiedzić przyjaciela w Kołobrzegu, dobrym słowem i radą wesprzeć go w ciężkiej pracy misyjnej. 
Kiedy tu przebywał doniesiono mu, że w Lesie Kołobrzeskim widziano potężnego niedźwiedzia. 



Książe lubił łowy, a w szczególności polowania na niedźwiedzie. Następnego dnia, skoro świt z całą 
drużyną ruszył na polowanie. W lesie odłączył się od towarzyszy, by samemu wytropić i zapolować na 
grubego zwierza. Kiedy zaszył się głęboko w las usłyszał bzykanie pszczół, kierując się za nimi dotarł 
do wyniosłych sosen, gdzie znajdowały się pszczele barcie. Nagle usłyszał trzask połamanych gałęzi, 
gniewny pomruk i ujrzał sunącego na wprost niedźwiedzia. Władca dzielnym był mężem i 
niesłychanej odwagi toteż ni uląkł się tego widoku. Dobył myśliwskiej włóczni, której drzewce było 
dębowe, a ostrze ze szczerego złota. Rzucił nią w kierunku kudłatej bestii, lecz ta w połowie drogi do 
celu zastygła w bezruchu, jakby tajemnicza siła ją pochwyciła, następnie wykonała gwałtowny zwrot 
ostrzem ku ziemi i wbiła się w nią.  

A niedźwiedź?- już go nie było- zaszył się w kniejach i nikt go więcej nie zobaczył. Książe 
próbował wyciągnąć włócznię z ziemi, jakież musiało być jego zdziwienie, kiedy okazało się, że gdy 
ją ciągnął, ta tym bardziej zaszywała się w grunt. Władca zrozumiał, że to znak z niebios, pozostawił 
włócznię na miejscu. Dokładnie po dwudziestu latach od tamtego zdarzenia ze złotego ostrza włóczni 
zaczęły wyrastać korzenie, a jej drzewce zazieleniło się listowiem. Po stu sześćdziesięciu latach na 
miejscu włóczni stał już okazały dąb i to właśnie na jego gałązce przysiadła sójka. Ptaszek dziobem 
pochwycił żołądź i wbił się w powietrze by go złożyć w gnieździe jako zapas na zimę Daleko nie 
uleciała, żołądź wypadł z dzioba dokładnie w to miejsce, gdzie rośnie dąb „Warcisław” 

 
Nauczyciel proponuje uczniom napisanie własnej legendy o Bolesławie 
 
Podczas III postoju przy Warcisławie. 

 
Drugi z dębów to „Warcisław”, nosi imię księcia, Gryfity Warcisława III, za którego sprawą 

Kołobrzeg w 1255 roku otrzymał prawa miejskie. Mierzy w obwodzie 618 m, wysoki jest na 30m, a 
jego wiek oceniono na 640 lat. 
 
Nauczyciel proponuje uczniom zmierzenie obwodu dębu najpierw uczniowie łapią się za dłonie i 
tworzą wokół dębu koło a następnie dokonują pomiaru przy pomocy miary na wysokości 1m 30 cm. 
Nauczyciel pyta uczniów o nazwy drzew rosnących w pobliżu dębów/uczniowie wymieniają między 
innymi buki, których tutaj rośnie najwięcej/,nauczyciel podaje uczniom odpowiedź dlaczego to 
właśnie buki rosną w pobliżu dębów. właśnie buki 

 
Ciekawostką jest to, że „Bolesławowi” i „Warcisławowi” towarzyszą rosnące w ich pobliżu, 

okazałe pojedyncze buki. Stwarzają one być może swoisty mikroklimat dla tych drzew, a ponadto 
dostarczają żyznej próchnicy, tzw. ziemi bukowej. 

O wielu dostojnych dębach opowiada się legendy i podania. Wystarczy wspomnieć, że na dębie 
uwił gniazdo orzeł bielik- protoplasta naszego godła narodowego. Dąb za swoją siedzibę obrał też 
gryf, ten widnieje w herbie Pomorza. 

 
 

Do zobaczenia na szlaku! 
 
 
 
 
 
 
 


