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Kaplica św. Jerzego
Na rozstaju dróg do Gryfina i Myśliborza joannici zbudowali w 1417 r. gotycką kaplicę
św. Jerzego. Powstała wraz z przytułkiem dla
ubogich i chorych, jakie zakładano na zewnątrz obwarowań. Zniszczona w 1945 r.,
odbudowana została w 1998 r.
Na wschodniej ścianie trójbocznie zamkniętego prezbiterium przyciągają uwagę

Kaplica św. Jerzego

dwa żelazne haki. Służyły one do wieszania
krzyża używanego w trakcie przedstawień
pasyjnych. Z kaplicą wiążą się wydarzenia
odnotowane w XVI-wiecznej kronice Tomasza Kantzowa.
RS

Legenda o Misterium Męki Pańskiej w Baniach

W

ielki Piątek 1498 r. jak zwykle ściągnął do Bań tłumy. Corocznie na ulicach odgrywano tu bowiem od niepamiętnych
czasów Misterium Męki Pańskiej. Mieszkańcy wcielali się w postaci z kart Ewangelii. Jezus niósł krzyż, spotykał
swą Matkę i płaczące niewiasty, po trzykroć upadał. Przy kaplicy św. Jerzego odgrywano scenę Ukrzyżowania, a Longinus
przebijał mu symbolicznie bok na oczach stojących pod krzyżem Marii i Jana. Przygotowując misterium, ostro rywalizowano, komu przypadnie zaszczyt grania Jezusa. O rolę zacięcie ubiegali się syn kramarza Heinz i snycerz Henryk, uczeń
Wita Stwosza. Tym razem zwłaszcza dlatego, że w postać Marii wcielić się miała Berta, o której rękę obaj się starali. Nie
mogąc dojść do porozumienia, ciągnięto losy. Padło na Henryka, zaś Heinzowi przypadła w efekcie rola Longinusa. Nie
mógł jednak zdzierżyć takiego rozstrzygnięcia. Zazdrość i gniew wzrastały w nim podczas misterium. Zwłaszcza gdy zdało
mu się, że Berta, stojąc pod krzyżem, patrzy na Henryka z nie tylko macierzyńską miłością. Krew uderzyła mu wówczas do
głowy. Jeśli nie ja, to on również nie, pomyślał. I zamiast wbić włócznię w krwią napełniony pęcherz, powieszony na boku
Chrystusa, naparł całą swą mocą i przebódł Henryka na wylot. Prawdziwa krew trysnęła z rany i tumult się wielki uczynił.
Jedni ruszyli na pomoc Henrykowi, drudzy chwytać Heinza. Inni poczęli uciekać. Henryk osunął się z krzyża w ramiona
Berty, a ta w rozpaczy padła na ziemię i zginęła zadeptana przez tłum. Grający Jana krewniak Berty rzucił się na Longina
i udusił go gołymi rękoma. Uciekając przed strażą, połamał sobie nogi, skacząc z murów i schwytany skończył potem
na katowskim kole jako morderca. Gdy wreszcie pachołkowie miejscy zaprowadzili porządek, rannych było co niemiara.
Wieść o tragedii szybko doszła do uszu księcia Bogusława X. Zakazał on wówczas po wsze czasy odgrywania w mieście
pasyjnych przedstawień. Zaś odtąd jeśli zanosiło się na to, że sprawa zaczynająca się radośnie może mieć żałosny koniec,
zaklinano: oby nie skończyło się jak misterium w Baniach!RS

Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego

ołożona na granicy Pojezierza Myśliborskiego i rejonu Doliny Dolnej Odry
Cedynia jest najdalej na zachód położonym
miastem w Polsce. Już sama jej lokalizacja należy do największych atrakcji turystycznych regionu. Z jednej strony szeroka
na 6-8 km dolina Odry i zupełnie płaskie
poldery powstałe po osuszeniu podmokłych terenów zalewowych, z drugiej natomiast stroma krawędź doliny, na której
tarasowo ułożyła się zabudowa samego
miasta. Tym samym Cedynia poszczycić się
może najbardziej stromym rynkiem w Polsce północnej!
Strategiczne położenie Cedyni od samego początku sprzyjało rozwojowi osadnictwa. Ślady najstarszego grodziska datuje się
na ok. VI w. p.n.e., a już w X-XII stuleciu
powstał tu gród strzegący przeprawy przez
Odrę. To właśnie z Cedynią utożsamiana jest
historyczna Cidini, pod którą 24.06.972 r.
książę Polan Mieszko I stoczył bitwę z wojami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. Po zwycięstwie Mieszka rejon ten wraz
z grodem został włączony do państwa Polan,
a następnie pod zwierzchnictwo książąt pomorskich i od XIII w. Nowej Marchii. Brandenburczycy sprowadzili w okolicę liczne zakony, a w samej Cedyni osiedliły się cysterki,
które na długi czas stały się właścicielkami
okolicznych ziem. Ich klasztor po kasacie zakonu w XVI w. stał się na pewien czas siedzibą szkoły dla panien ze szlacheckich rodów,
a następnie… Poczty Królewskiej.
Ze średniowiecznej zabudowy miasta,
oprócz pozostałości klasztoru, zachował się
jedynie kamienny kościół z przełomu XIII
i XIV w. Dużo młodszymi zabytkami są ratusz z poł. XIX w. oraz ceglana wieża widokowa z końca tegoż stulecia. Rozciąga się z niej
fantastyczny widok na miasto oraz rozległe
tereny tzw. Żuław Cedyńskich. W Muzeum

Zespół poklasztorny cysterek
Kiedy po podziale ziem przez brandenburskich margrabiów w poł. XIII w. Cedynia została przekazana cysterkom, już w 1266 r. wybudowały one na wzgórzu Marienberg (lub
Klosterberg) klasztor. Mniszki zostały
tu sprowadzone ze Sconebeke, w okolicach
dzisiejszego Trzcińska, i objęły w posiadanie
liczne dobra ziemskie w całej okolicy.
Zabudowa klasztorna składała się ze skrzydła północnego, które tworzył salowy kościół

XIX-wieczna wieża widokowa w Cedyni
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edno z najstarszych miast na Pomorzu.
Było centrum Ziemi Bańskiej, którą Barnim I przekazał w 1234 r. templariuszom. Ich
czasy pamięta późnoromańska trójnawowa
pseudobazylika pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych z poł. XIII w. Z otaczających
Banie średniowiecznych murów obronnych
pozostała jedynie Baszta Prochowa z XIV w.
Śladem dawnej linii kolejowej poprowadzono 15-kilometrową asfaltową ścieżkę rowerową ze Swobnicy przez Banie za Lubanowo.

Regionalnym zobaczyć można m.in. różnego rodzaju przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych, a także plany Bitwy
pod Cedynią i… znalezione w pobliskiej kopalni żwiru ciosy mamutów.
W czasie ostatniej wojny światowej miasto
uległo zniszczeniom w 45%, m.in. całkowicie zniszczona została linia kolejowa do leżącego dziś po niemieckiej stronie Bad Freienwalde.
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