Borkowo
gmina: Malechowo, powiat: sławieński
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Borkowo to niewielka wieś położona we wschodniej
części województwa zachodniopomorskiego, w
powiecie sławieńskim i gminie Malechowo. Znajduje
się ok. 18 km na południowy zachód od Sławna,
przy szosie prowadzącej z Niemicy do Polanowa.
Dojazd do miejscowości możliwy jest własnym
środkiem transportu lub komunikacją autobusową.
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Borkowo to wieś o średniowiecznej metryce.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z
drugiej połowy XIII w. Ludzie osiedlali się w tej
okolicy dużo wcześniej. Świadczą o tym znalezione
w lasach nieopodal wsi megalityczne grobowce
sprzed 5 tys. lat, ściągające rokrocznie rzesze
turystów. Między XV a XVIII w. Borkowem zarządzał
pomorski ród von Natzmerów. Po bezpotomnej
śmierci ostatniego z tej linii rodu majątek
odziedziczyła rodzina von Stojentin. Później
Borkowo wróciło w ręce swoich dawnych właścicieli
– innej gałęzi rodu von Natzmerów. W 1928 r.
majątek kupiło Towarzystwo Kupieckie ze Sławna.
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Po 1945 roku utworzono w Borkowie Państwowe
Gospodarstwo Rolne. Wtedy rozebrano też
prowadzące do wsi tory kolejowe, po których
współcześnie pozostał jedynie wyraźny nasyp.
Pierwotnie
wioska
miała
profil
ulicówki.
Współcześnie
rozbudowano
ją
do
wsi
wielodrożnicowej. Zespół dworsko-parkowy z
połowy XIX w. zajmuje południowo-zachodnią część
Borkowa. Niestety dwór rozebrano, a z pierwotnej
angielskiej
kompozycji
parku
podworskiego
pozostał imponujący starodrzew. W Borkowie
powstała osada średniowieczna. To niezwykła
przestrzeń, w której dorośli i dzieci mogą spotkać
się z historią. Goście osady mogą zapoznać się z
tradycyjnymi rzemiosłami: kowalstwem, tkactwem i
garncarstwem. We wsi działa sklep.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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