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Losy regionu
Bałtykiem pisane

Projekt Gazety Muzealnej jest formą przybliżenia kultury, historii oraz tradycji morskich i rybackich
Kołobrzegu, jak również gmin ościennych. Dbając o stan wiedzy dotyczącej historii oraz wyjątkowych
walorów naszej małej ojczyzny pragniemy przedstawić Państwu niniejszy, specjalny numer gazetki
Muzeum Oręża Polskiego. Prezentujemy go w nowoczesnej formie multimedialnej licząc na to, że
dotrze do szerszego grona odbiorców. Kierujemy go szczególnie do młodszych mieszkańców naszego
województwa, dla których atrakcyjność formy może być dodatkową motywacją, do pochylenia się
nad wyjątkowością dziedzictwa morskiego naszego regionu.
Wirtualna Gazeta Muzeum Oręża Polskiego
Cel: Poprawa oferty kulturalnej i turystycznej w szczególności upamiętniającej historię i tradycję
sektora rybactwa na obszarze LSR

Od pradawnych niemal czasów historia Ziemi Koło-

z Ziemią Kołobrzeską statkach oraz okrętach, ludziach,

brzeskiej i Morza Bałtyckiego przenika się wzajemnie

których życie dosłownie toczyło się na bałtyckiej fali,

na siebie oddziałując. Bez dobrodziejstw nomen omen

czy zdarzeniach ze słoną wodą w tle. Oprócz wyprawy

płynących z morza nie byłoby potęgi Kołobrzegu. Z dru-

w przeszłość chcielibyśmy przybliżyć teraźniejsze zależ-

giej strony to właśnie symbolicznymi wrotami ujścia rze-

ności między morzem a miastem i jego okolicą uwypu-

ki Parsęty Bałtyk wlał się w głąb nie tylko regionu, ale

klając jednocześnie kierunki rozwoju szeroko rozumianej

również całej Europy Środkowej swymi walorami ocza-

morskości.

rowując, i w przeszłości, i obecnie, mieszkańców wielu
państw.

Wirtualne Wydawnictwo MOP tworzą ludzie pełni
pasji. Dla naszych autorów związki z Bałtykiem przeni-

Przedstawiamy pierwszą część Wirtualnego Wydaw-

kają się z rozumianym w pozytywnym tego słowa zna-

nictwa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszyst-

czeniu, lokalnym patriotyzmem. Reprezentują wiele pro-

kie zaprezentowane na niniejszej platformie materiały

fesji, mają zróżnicowane zainteresowania, lecz wszystkie

łączy hasło: „morskość regionu”. Na kolejnych stronach

„nitki” zbiegają się dla nich w tym samym miejscu: mor-

znajdziecie Państwo sporą dawkę historii, często nie-

skim Kołobrzegu. Życzymy interesującej lektury.

oczywistej. Przeczytacie między innymi o związanych

Beneficjent: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
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Rybołówstwo i wędkarstwo

PIONIERZY
RYBOŁÓWSTWA
Ziemia Kołobrzeska nie może funkcjonować bez rybołówstwa – z tego hasła
doskonale zdawali sobie sprawę pierwsi polscy mieszkańcy miasta i regionu,

“zdobyczy wojennej”. W drugiej połowie lat czterdziestych pojawiły się również jednostki zagraniczne, dostarczane Polakom w ramach Administracji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA), popularnie
zwanej „Ciotką Unrą”. Jednym z nich był „Koł-27” dzierżawiony przez szypra Antoniego Mużę, który na cześć małżonki został ochrzczony imieniem
„Rózia”.
Pod koniec lutego 1949 r. w Świnoujściu utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Morskich „Barka”. Jego zadaniem była organizacja rybołówstwa w pasie wybrzeża włączonym do Polski po zakończeniu wojny.
Dwa lata później siedzibą „Barki”, noszącej od tego momentu nazwę Przed-

którzy dotarli tutaj po zakończeniu II wojny światowej. Nie bacząc na

siębiorstwa Połowów i Usług Rybackich, stał się Kołobrzeg. Pod tym szyldem

przeciwności losu robili wszystko, by sieci ponownie stanęły w morzu.

rybacy ruszali w morze do połowy lat dziewięćdziesiątych.
Prezentowany zbiór fotografii to unikatowa dokumentacja pierwszych
lat niełatwego, rybackiego życia w Kołobrzegu. Wszystkie pochodzą z archiwum Muzeum Oręża Polskiego.

Powojenna historia rybołówstwa
zaczęła się od Wacława Zdybickiego,
który przyjechał nad ujście Parsęty
pod koniec 1945 r. Ten przedwojenny żołnierz Marynarki Wojennej jako
fot. 5

pierwszy podjął się mozolnych napraw
kutrów, porzuconych w schyłkowym

fot.1 – „Koł-27” Antoniego Muży sfotografowany u schyłku lat czterdziestych.

okresie II wojny światowej przez niemieckich użytkowników. W krótkim
czasie w sukurs przyszedł mu ówczesny

fot.2 – „Koł-29” na redzie kołobrzeskiego
portu. Fotografia wykonana na przełomie
lat czterdziestych i pięćdziesiątych.

kapitan polskiej części kołobrzeskiego portu, zajmowanego w tym okresie
również przez Armię Radziecką. To ten
duet zapoczątkował trwającą do cza-

fot. 1

fot.3 – Trzeci w kolejności kuter, włączony w skład kołobrzeskiej floty rybackiej
w drugiej połowie lat czterdziestych – poniemiecki „Koł-3”.

fot. 3

sów współczesnych tradycję nadawania rodzimym statkom rybackim, bazującym nad ujściem Parsęty, oznaczenia
złożonego z kodu „Koł”, oznaczającego

fot.4 – „Koł-41” wraca z połowu. Zdjęcie
wykonano w 1957 r.

Kołobrzeg, i kolejnych numerów.
Kutry „Koł-1” oraz „Koł-2” wypłynę-

fot.5 – Rybacy PPiUR „Barka” sfotografowani po powrocie z jednego z zimowych
połowów. Lata pięćdziesiąte.

ły w morze już w 1946 r. Pierwsze załogi stanowili przede wszystkim Kaszubi,
którzy na Ziemiach Odzyskanych, jak
i wielu innych naszych rodaków, szukali nowego pomysłu na życie. Z czasem
do naprawianych na miejscu statków
rybackich dołączyły kolejne, nie tylko pochodzące z zasobów tak zwanej

fot. 2

6

fot. 4

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/pionierzy-rybolowstwa/
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opisał to prof. M. Rębkowski: „W miejsce wczesnośredniowiecznego,
policentrycznego zespołu grodowo-miejskiego, na który składał się gród,
podgrodzia i pobliskie osady podgrodowe, a którego układ przestrzenny
narastał przez kilka stuleci, powstało jednolite przestrzennie miasto
o regularnym planie (…). W tym jednorodnym przestrzennie organizmie
miała się odtąd kumulować większość funkcji centralnych rozłożonych
uprzednio na poszczególne człony zespołu grodowego. W jego wnętrzu,
infra muros, wykształcił się też nowy model relacji żywych i umarłych,
związany z lokalizacją cmentarza w centrum miasta, przy jedynym kościele
parafialnym Kołobrzegu”. Tą świątynią był kościół p.w. św. Mikołaja, patrona
ludzi morza. Znajdował się na terenie obecnego prezbiterium bazyliki i tam
też zlokalizowany był cmentarz, gdzie pochowano pierwszych osadników.
Miasto regularnie się rozbudowywało. Jeszcze pod koniec XIII wieku
rozpoczęto realizację monumentalnej inwestycji, jaką była budowa kolegiaty.
Pierwszy ratusz powstał przy ul. Podgórnej (obecnie Wąska). 100 lat później
miasto zaczęło się przeobrażać. Drewnianą zabudowę zaczęła zastępować
zabudowa murowana. Miasto powiększyło się do 18 hektarów. Osuszono
prawy brzeg Parsęty (ulica Rzeczna) i wprowadzono tam zabudowę.
Zbudowano również mur obronny długości 1570 metrów, z istniejącą
Basztą Lontową zwaną Prochową i ruinami Baszty Więziennej. W XV wieku
Kołobrzeg stał się potęgą gospodarczą nad Bałtykiem, uzależniając od siebie
K O Ł O B R Z E G

Hipotetyczny widok Kołobrzegu autorstwa prof. Mariana Rębkowskiego
i Janusza Tężyckiego w I poł. XV wieku w Muzeum Miasta Kołobrzeg.

inne mniejsze miasta.
Kołobrzeg posiadał idealne warunki obronne. Od południa miasto
chroniła rzeka, a od wschodu rozległe bagniska i tereny podmokłe. Budowa
muru obronnego dawała mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Trzy

Zabytki

Fortyfikacje średniowieczne miasta

główne baszty: Prochowa, Lontowa i Więzienna, widoczne są na widoku
średniowiecznego miasta w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Do dziś przetrwała
Baszta Lontowa (nazywana prochową), a także ruiny Baszty Więziennej przy
ul. Wąskiej. Do miasta prowadziły trzy bramy: Solna – od strony północnej
przy rzece, Kamienna – od strony obecnej ulicy Giełdowej i Ratuszowej,
Kamienna-Młyńska – od strony wschodniej z mostem na Parsęcie. W murze

23 maja 1255 roku dwaj właściciele ziemi kołobrzeskiej, biskup
kamieński Herman von Gleichen oraz książę dymiński Warcisław III,
wydali dokument lokacyjny nowego ośrodka miejskiego. Jako podstawę
prawną lokacji Kołobrzegu wskazano prawo lubeckie.

znajdowały się furty od strony rzeki.
Baszta Lontowa, zwana Prochową, wchodziła do głównego systemu
obronnego miasta średniowiecznego od strony północnej. Była elementem
murów miejskich, które miały długość 1570 metrów. Została zbudowana na
planie prostokąta. Ma 4 kondygnacje i strych. Obiekt jest podpiwniczony.
Dach kryty jest czerwoną dachówką. Elewacja baszty odzwierciedla
architektonicznego ducha epoki. Pomimo, że jej część posiada ślady

W XIII wieku Kołobrzeg, znajdujący się w Budzistowie,

gospodarcze i kulturowe. W zderzeniu z tym nurtem,

zakłóceń nowożytnych i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, to jednak

jako ośrodek polityczno-gospodarczy zaczął odczuwać

wydaje się, że stary Kołobrzeg od samego początku był na

główna myśl została zachowana w niemal niezmienionym stanie. Elewacja

konkurencję nowych, dynamicznie rozwijających się miast,

pozycji straconej. Decydowało o tym wiele elementów, jak

jest zdobiona pięcioma pionowymi lizenami, w których znajdują się nisze

zakładanych na południowym wybrzeżu Bałtyku, zwłaszcza

położenie, układ wewnętrzny, możliwości dalszego rozwoju,

okienne. Część parterowa posiada po prawej stronie portal wejściowy,

na zachód od Parsęty. Akcja lokacyjna niosła ze sobą

potencjał ludnościowy, zależności polityczno-gospodarcze.

z zamurowaną częścią ostrołukową, a także jest zaopatrzona w neogotyckie

nowe formy ustrojowe, liberalizację stosunków prawnych

Nowe miasto było tego pozbawione. Zostało założone na

okno ze zdeformowanym zakończeniem gotyckim. Murowana część dachu

i

surowym korzeniu, 2 kilometry w dół Parsęty. Ciekawie

od wschodu i zachodu posiada podobne, rytmiczne zdobienia, jak elewacja

społecznych,

zapoczątkowała

przemiany

społeczne,
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Baszta Lontowa, zwana Prochową, wchodziła
do głównego systemu obronnego miasta
średniowiecznego od strony północnej. Była
elementem murów miejskich, które miały
długość 1570 metrów. Została zbudowana na
planie prostokąta. Ma 4 kondygnacje i strych.
Obiekt jest podpiwniczony. Dach kryty
jest czerwoną dachówką. Elewacja baszty
odzwierciedla architektonicznego ducha epoki.

G A Z E TA

MUZEALNA

opisany został szczególnie jeden z konfliktów, który zakończył się tryumfem
kołobrzeżan. W 1430 roku biskup kamieński Zygfryd II oddał swój zamek
w Karlinie w zastaw pod udzieloną pożyczkę przez miasto Kołobrzeg. Rada
miejska w Kołobrzegu osadziła tam szybko swojego wójta, uzyskując tym
samym kontrolę nad środkowym biegiem Parsęty. W 1442 roku zaognił się
spór kapituły z miastem o sądownictwo kościelne oraz dochody z warzelni
soli i o uprawnienia w porcie. W konflikcie przeciwko biskupowi i księciu
opowiedział się także Gdańsk, Słupsk i Stargard. Biskup Zygfryd II rzucił na
Kołobrzeg klątwę, za co kołobrzeżanie powiesili na murach miejskich kilku
duchownych. Wreszcie biskup kamieński z oddziałem zbrojnym stanął pod
Kołobrzegiem, ale mieszczanie zamknęli bramy i postanowili się bronić.
W konflikt włączył się książę pomorski, który nakazał biskupowi, aby ten
wystąpił do rady miejskiej z prośbą przebaczenie, a do kasy książęcej wpłacił
9 tysięcy grzywien. Takie rozstrzygnięcie nikogo nie satysfakcjonowało.
W tej sprawie, jak pisze Hieronim Kroczyński, głos zabrał papież, Krzyżacy,
król duński i Hanza.
W 1446 roku papież Eugeniusz IV zatwierdził nowego biskupa, elekta
kamieńskiego Henninga I Ivena, a kołobrzeżanie określili go mianem
„kacerskiego intruza” i odmówili złożenia mu hołdu. Na znak protestu
kapituła opuściła miasto, a nowy biskup obłożył kołobrzeżan klątwą, którą
mieszczanie nie tylko się nie przejęli, ale zajęli majątki kapituły, odmawiając
B A S Z T A
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Stan obecny.

frontowa, jednak widoczne są pewne zakłócenia, wynikające

w granicach murów miejskich. Na zewnątrz, w kierunku

ze zniszczeń i przebudowy. Baszta graniczyła z fosą i była

fosy, wybiegały niewielkie okna ograniczone kratami,

włączona w mur miejski. Od strony południowej elewacja

a w dolnej kondygnacji znajdowały się przypory stabilizujące

posiada identyczne lizeny, jednak są one pozbawione okien.

konstrukcję obiektu. Warstwy kulturowe naniesione w ciągu

Zaopatrzono je jedynie w wąskie otwory strzelnicze.

600 lat spowodowały, że dziś widzimy jedynie górną część

ich zwrotu. 21 grudnia 1462 roku miasto zostało zaatakowane na rozkaz
biskupa Henninga Ivena przez oddział 1600 rycerzy i 700 uzbrojonych
chłopów pod dowództwem Dionizego von der Ostena. Z walki Kołobrzeg
wyszedł zwycięsko. Pod atakującymi załamał się lód na rzece otaczającej
mury miejskie. Część rycerzy potopiła się, reszta zaś wycofała. W obliczu
klęski biskupa i tryumfu kołobrzeżan, zwaśnione strony udało się pogodzić
księciu pomorskiemu Erykowi II w 1467 roku.

baszty więziennej. Część dolna jest niewidoczna. Widzimy

B A S Z T A

Zbudowana z cegły na planie kwadratu, posiada trzy

natomiast frontową ścianę, zapewne pierwszej kondygnacji.

Stan obecny.

kondygnacje. Przetrwała okres nowożytny, zarówno na etapie

Zachował się środek baszty, a także widoczne są górne

likwidacji murów miejskich jak i oblężeń twierdzy. Później

elementy przypór od strony placu zabaw. Obiekt został

włączona w zwartą zabudowę miejską przy Placu Pruskim

wtórnie uszkodzony w czasach nowożytnych, ale przetrwał

(obecnie Park Przybylskiego). Po 1945 roku otrzymała

do naszych czasów pomimo rozbudowy twierdzy, podczas

nazwę „Prochowa”. Po odbudowie i przystosowaniu do

której zniwelowano średniowieczne umocnienia, jak i prac

celów turystycznych, mieścił się w niej dom noclegowy,

nad zagospodarowaniem kurortu w XIX wieku. Basztę

a potem siedziba PTTK. W 2012 PTTK opuściło basztę,

częściowo zrekonstruowano po raz drugi po 1945 roku. Jest

a obiekt przejął właściciel prywatny. Obiekt wymaga

to widoczne w zewnętrznej, szczytowej partii muru. Nadano

natychmiastowego remontu.

jej formę trwałej ruiny. Obiekt jest chroniony prawem

Żeby uświadomić
Więziennej

trzeba

średniowieczny

sobie
zdać

Kołobrzeg

pierwotny kształt

sobie

sprawę

znajdował

z
się

Baszty

W I Ę Z I E N N A

zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

tego,

że

i opiece nad zabytkami. W rejestrze zabytków został wpisany

niżej

od

pod numerem 97.

poziomu obecnej zabudowy nawet o 4 metry. Baszta

Kołobrzeg był miastem ambitnym i bogatym, oraz

została zbudowana na planie kwadratu jako budynek 2

ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym na Pomorzu.

lub 3-kondygnacyjny. Część użytkowa znajdowała się

Dlatego trzeba było się z nim liczyć. W historiografii szeroko
ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/fortyfikacje-sredniowieczne-miasta/
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Na przełomie dwóch poprzednich stuleci Kołobrzeg zyskał renomę jednego z najbardziej atrakcyjnych, nadmorskich miejsc wypoczynku w Niemczech. Wkrótce
wieść o Ostseebad Kolberg i jego walorach dotarła także poza granice domeny Hohenzollernów.

H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

Plażowanie
i kąpiele morskie
w dawnym mieście
Kolberg
Po raz pierwszy prozdrowotne zalety kąpieli w słonej wodzie dostrzeżone zostały u zarania epoki nowożytnej. Walor ten wykorzystywały niemal wszystkie
nadmorskie kurorty świata. Z czasem zalecane przez
lekarzy zabiegi nabierać zaczęły formy miłego i aktywnego spędzania wolnego czasu, a wypoczynek na
plaży w szybkim tempie zyskiwał na popularności. Nie
inaczej było w Kołobrzegu, gdzie w związku z napływem coraz większej liczby kuracjuszy oraz osadników,
w 1825 r. ukazały się pierwsze zarządzenia, pieczętowane przez miejscową komendanturę policji. Znaleźć
w nich można było zapis następującej treści: „Niniejszym czyni się wiadomym, że w czasie rozpoczynającego się sezonu kąpielowego, osoby płci męskiej
mogą się kąpać w morzu tylko po wschodniej stronie
portu, a osoby płci żeńskiej tylko po zachodniej stronie portu”.
Obwieszczenie to, wydane 29 czerwca uznać
można za początek formalnego plażowania nad ujściem Parsęty. Stojąc na straży obyczajowości mieszkańców i turystów, władze surowo karały podglądaczy oraz wszystkich, których strój kąpielowy odbiegał
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od wyznaczonych norm (zakładały

wspomniane Towarzystwo. Zabieg

one osłonięcie ciała od szyi do ko-

ten stanowił element prac zmierza-

lan). Przestrzegania wytycznych pilnował specjalny, oddelegowany do
służby w rejonie kąpielisk, podoficer
pruskiej policji. Przy samym wejściu
na plażę zainstalowano także budkę
wartowniczą. W tym czasie kąpiele
morskie dopuszczalne były jedynie
w godzinach od 5.00 do 9.00 oraz
od 17.00 do 19.00.
Przełomem w historii kołobrzeskiego plażowiska był rok 1828, kiedy to na stanowisko inżyniera twierdzy oddelegowano kapitana Hansa
Wittiga. To on uchodzi za prekursora
prac mających dostosować wybrzeże, administrowane w większej części przez wojsko, do potrzeb miło-

1
2

śników wypoczynku nadmorskiego.
Rok po objęciu przez niego stanowiska przekopano pierwsze przej-

PRZEŁOMEM W HISTORII
KOŁOBRZESKIEGO

ŻOWISKA BYŁ ROK 1828,
KIEDY TO NA STANOWISKO INŻYNIERA TWIERDZY

ODDELEGOWANO

KAPITANA

HANSA

TIGA.

ON

ZA

TO

WIT-

UCHODZI

PREKURSORA

PRAC

MAJĄCYCH DOSTOSOWAĆ
WYBRZEŻE DO POTRZEB
MIŁOŚNIKÓW WYPOCZYNKU NADMORSKIEGO.

brzegu z twierdzy z uzdrowiskiem
w tle, na pełnowymiarowy kurort.
W 1876 r. powstały dwa zakłady
kąpielowe: męski (Herrenbad) i damski (Damenbad). Pierwszy, dysponujący 135 przebieralniami oraz opłotowanym kąpieliskiem pod gołym
niebem, zlokalizowano po wschodniej stronie plaży, w okolicy dzisiejszej ul. Waszyngtona. Większy o 12
kabin ośrodek dla pań znajdował się
w rejonie Pomnika Zaślubin. Charakteryzował go budynek z zegarem
oraz schodami, po których wprost
do wody można było zejść z drewnianych pomostów. W latach osiemdziesiątych na kołobrzeskiej plaży
stanęły jedno i dwuosobowe kosze
chroniące przez wiatrem i słońcem.

ścia przez wydmy oraz zbudowano

Na niemieckie Pomorze przywędro-

przebieralnie i małe pomosty. Ada-

wały prawdopodobnie z Holandii,

ptacja wybrzeża nabrała tempa po

z czasem stając się jednym z symboli

roku 1845, wraz z przekształceniem

nadmorskiego relaksu. Poza tym dla

w spółkę kołobrzeskiego Towarzy-

amatorów kąpieli i spacerowiczów

stwa Kąpielowego. Z inicjatywy jego

zbudowano drewniane chodniki.

członków rozbudowano zaplecze

Co ciekawe całość infrastruktury

dla plażowiczów, wydłużając rów-

montowana była tylko na sezon let-

nocześnie poranną turę kąpielową

ni. W pozostałych miesiącach skła-

do godziny 12.00.

dowano ją w specjalnym magazynie

Gdy w latach sześćdziesiątych
XIX w. do Kołobrzegu dotarła kolej
żelazna, nad ujście Parsęty przybywać zaczęło coraz więcej amatorów morskich kąpieli. W 1862

F O T O #1
Kołobrzeska plaża w rejonie molo
na początku XX w. Po środku
fotografii widoczna jest budka,
w której służbę pełnił pilnujący
porządku na kąpielisku policjant.

r. miasto zawarło z komendanturą
twierdzy umowę dotyczącą turystycznego wykorzystania terenów
nadmorskich, a 13 lat później wy-

przy obecnej ul. Szkolnej.
Niemałą atrakcję stanowił także zakład ciepłych kąpieli solankowych, usytuowany nieopodal tzw.
Pałacu Nadbrzeżnego. Dzięki połączeniu z murowaną kotłownią zaży-

F O T O #2
Rodzinny wypoczynek na
kołobrzeskiej Plaży Zachodniej, początek XX w.

kupiło obiekty zarządzane przez

14

PLA-

jących ku zmianie charakteru Koło-

wający wypoczynku w specjalnych
wannach mieli do dyspozycji podgrzaną morską wodę.
Liberalizacja obyczajów, jaka na-
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stępowała w Europie w pierwszej dekadzie XX w., w istot-

czekało także wiele innych atrakcji. Czuwała nad nimi mię-

ny sposób wpłynęła na wygląd kołobrzeskiego plażowiska.

dzy innymi, odpowiedzialna przed władzami Związku Nie-

W 1903 r., niedaleko dzisiejszej ul. Ściegiennego, oddano do

mieckich Uzdrowisk Bałtyckich w Berlinie, Dyrekcja Uzdro-

użytku okazały, rodzinny zakład kąpielowy (Familienbad). Na

wiska. Jej siedziba przy współczesnej ul. Zdrojowej służyła

początku stało tam 185 przebieralni, po rozbudowie, siedem

także jako punkt informacji turystycznej. Za opłatą można

lat później, oddano do dyspozycji gości także ekskluzyw-

było skorzystać z pomocy tzw. służby uzdrowiskowej.

ną restaurację z widokiem na morze. W latach 1916-1924

Schodzący z kąpielisk goście mieli do dyspozycji wie-

obiekt był wyłączony z użytku z powodu remontu wywoła-

le alternatywnych form wypoczynku tuż przy samej plaży.

nego podpaleniem. Warto zaznaczyć, że przetrwał on oblę-

W 1851 r. swoje podwoje otworzyła, funkcjonująca przez

żenie miasta w marcu 1945 r. i, jako „Morskie Oko”, wykorzy-

kolejne 12 lat, restauracja Bonessa, w której miejscu, w 1899

stywany był do 1995. Jego fragmenty znajdują się na plaży

r., stanęła wizytówka miasta, okazały dom zdrojowy – Pałac

do dnia dzisiejszego.

Nadbrzeżny. W 1878 r. magistrat wykupił od wojska dwa

W latach dwudziestych ubiegłego stulecia ostatecz-

obiekty forteczne: Fort Wilczy i Kamienny Szaniec. Ten

nie zrezygnowano z podziału miejsc plażowych na żeńskie

ostatni przekształcono w restaurację i hotel, a nieopodal

i męskie. Odtąd wypoczywać można było przez cały dzień

zbudowano taras widokowy z modną, przeszkloną kawiarnią.

niemalże od Fortu Ujście (obecnie latarnia morska), aż do Ka-

W 1881 r. oddano do użytku stumetrowej długości molo,

miennego Szańca. W 1931 r. rozebrano Damen- i Herrenbad,

a trzy lata później promenadę. W szczytowym okresie jej

z tego ostatniego pozostawiając jedynie pojedynczy pomost.

długość wynosiła 2 km. Całość połączono też z sześciokilo-

Warto przypomnieć, że na plażowiczów w Kołobrzegu

metrowym pieszym szlakiem turystycznym. Poza Kołobrze-

giem takim bulwarem nie mógł pochwalić się żaden z niemieckich kurortów.
Oprócz tego turyści korzystali z parku nadmorskiego, ze szczególnie cenionym przez zakochanych tzw. domkiem z mchu, a także z placów i sal koncertowych, teatru oraz bogatej oferty sportowej. Codziennie z portu odpływał

Morze od zawsze stanowiło jeden z największych atutów Kołobrzegu. Walory wypoczynkowe kąpieli w Bałtyku dostrzeżono tu na początku XIX w.

też parowiec, którym podróżowano na Bornholm. Apogeum zainteresowania
miastem przypadło krótko przed wybuchem I wojny światowej. Rocznie odnotowywano tutaj przyjazd nawet 20 tys. gości.
W dzisiejszym Kołobrzegu znaleźć można niewiele pozostałości dawnego plażowiska. Zmieniły się też obyczaje oraz mentalność wypoczywających.
Warto jednak zaznaczyć, że bałtyckie atuty dostrzeżone przed blisko dwoma
wiekami, do dziś stanowią jeden z głównych walorów największego kurortu Pomorza Środkowego, o czym świadczyć może fakt, iż na miejskiej plaży
w sezonie trudno o wolne miejsce.

Oddany do użytku w 1903 r., rodzinny zakład kąpielowy w Kołobrzegu.
Na wykonanym w dwudziestoleciu międzywojennym zdjęciu widoczna
jest restauracja oraz fragment pomostu.

16

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/plazowanie-i-kapiele-morskie-w-dawnym-miescie-kolberg/

17

G A Z E TA

MUZEALNA

Historia regionu

Chrzest kołobrzeżan w 1000 roku
Jeśli dziś powiedzieć turyście, spacerującemu po grodzisku w Budzistowie, że ponad
1000 lat temu istniał tu średniowieczny gród o charakterze wczesnomiejskim, który
był regionalną stolicą i ośrodkiem politycznym pomiędzy ujściem Wisły i Odry,

2.

mógłby uznać to za całkiem niezły dowcip. A jednak tak jest.

3.

stał z tłumaczy, choć niektórzy histo-

Oczyścił morze zamieszkałe przez złe

F O T O #1

rycy sugerują, że uczył się tutejszego

duchy wrzuciwszy w nie cztery kamienie

Biskup Reinbern wypędza z Bał-

języka. Biskupowi towarzyszyła dru-

pomazane świętym olejem i skropiwszy

żyna piastowskich wojów. To zapewne

je wodą święconą. (…) Na chwałę Boga

zwiększało bezpieczeństwo biskupa,

wszechmogącego zaszczepił on na bez-

ale również służyło reprezentowaniu

płodnym drzewie latorośl winną, to zna-

interesów polskiego księcia, który tym

czy wyhodował pośród nieokrzesanego

samym umacniał swoje panowanie na

ludu krzew świętego Słowa Bożego”.

Pomorzu. Thietmar o działalności Re-

Bardzo enigmatyczne to słowa, które

inberna wspomina skromnie: „Niszczył

nakazują nam zastanowić się co do

i palił świątynie z posągami bożków. (…)

samego zasięgu działalności misyjnej
Reinberna. Czy wykraczała ona poza
Kołobrzeg? Czy objęła inne ośrodki
grodowe? To, że nauczał lud pomorski,
nie budzi wątpliwości, ale niektórzy

F O T O #2
Pomorzanie
Reinberna.

z

czasów

biskupa

Rekonstrukcja

przy-

gotowana podczas I Festiwalu
Wczesnośredniowiecznego
dzistowo

–

„Bu-

dawny Kołobrzeg”

w 2019 r. (fot. Rekografia).

F O T O #3
Rekonstrukcja hełmu typu normańskiego używanego m.in. na
Pomorzu ok. 1000 r. (fot. Rekografia).

F O T O #4
Sylwetka mieszkańca Ziemi Koło-

Można przypuszczać, że taka sytuacja
miała miejsce.

Ślady grodu są dość dobrze widoczne na powierzch-

siedziby biskupstw pomocniczych wybrano Kołobrzeg,

Wskazuje się na pewne kontakty

ni, jednakże mocno zniszczone przez czas i lokalną lud-

Kraków i Wrocław. Chodziło o umocnienie polskiego

Kołobrzegu ze światem chrześcijań-

ność. Na szczęście pod ziemią od stuleci wszystko za-

panowania na tych terenach, a chrześcijaństwo było

skim, co mogło ułatwić pracę pierw-

chowało się bez zmian.

idealnym zwornikiem wzmacniającym interesy Piastów.

szego kołobrzeskiego biskupa. Ozna-

Był to gród nie tylko bogaty, ale również waż-

Biskupem kołobrzeskim został Reinbern. O jego

cza to, iż nie budował on na surowym

ny z punktu widzenia polityki ówczesnych Piastów.

działalności wiemy niewiele, choć paradoksalnie, prze-

korzeniu. Jego praca była metodyczna,

Erygowanie Metropolii Gnieźnieńskiej w roku 1000

kazy biskupa Thietmara z Merseburga, na tle informa-

musiał mieć jakiś plan pracy misyjnej.

było ważne z punktu religijnego, ale nie tylko. Było to

cji historycznych o samym Kołobrzegu, to cała kroni-

Pierwszy etap dotyczył niszczenia

przede wszystkim posunięcie polityczne, które gwaran-

ka. Nie wiemy dokładnie, kiedy i jak Reinbern został

symboli pogańskich. Drugi związany

towało państwu piastowskiemu prawo samostanowie-

konsekrowany. Nie wiemy kiedy i jak przybył do Ko-

był z egzorcyzmami w miejscach, któ-

nia, wprowadzało je do grona cywilizacji europejskiej,

łobrzegu. Był Niemcem, pochodził z Saksonii. Czy znał

ale również scalało geograficznie. Nie przypadkiem na

tutejszy język? Tego też nie wiemy – być może korzy-

18

Polskiego w Kołobrzegu.

w Kołobrzegu nastąpiło coś więcej niż
oficjalnej, coś więcej niż sam chrzest.

4.

Jurgi ze zbiorów Muzeum Oręża

naukowcy wyrażają wątpliwości, czy
zlikwidowanie pogaństwa w formie

1.

tyku złe duchy, akwarela Roberta

re według dawnych wierzeń były we
władaniu innych bóstw, a więc m.in.

19

brzeskiej ok. 1000 r. przygotowana
podczas I Festiwalu Wczesnośredniowiecznego

„Budzistowo

–

dawny Kołobrzeg” w 2019 r. (fot.
Rekografia).
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w morzu. Reinbern, wydaje się, nie mógł przyjechać

F O T O #5 - #8

nad Bałtyk bez ksiąg, krucyfiksów, naczyń liturgicz-

Przybliżeniu czasów biskupa Rein-

nych i innych przedmiotów niezbędnych w kulcie

berna służy organizowany w Bu-

chrześcijańskim. Choć biskupstwo miało charakter

dniowieczny.

dzistowie Festiwal WczesnośreW

jego

trakcie

misyjny, to jednak nie należy zapominać, że jego

widzowie mają szansę przenieść

celem było utrwalenie na tym terenie polskiego

niemal wszystkimi zmysłami (Fot.

się w realia przełomu X i XI w.

panowania w oparciu o Kościół. Takie traktowanie

Rekografia).

tematu sugeruje poszukiwanie pierwszej katedry
chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim.
H. Holzapfel w swojej pracy o Reinbernie, wydanej w języku polskim w latach 80-tych minionego stulecia, podaje tak: „Przypuszcza się, że natychmiast rozpoczął budowę kościoła katedralnego.
Prawdopodobnie budował z kamienia, tak jak w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie budowę rozpoczęto znacznie wcześniej”. Nie jest wykluczone, że tak właśnie
było. Rodzą się jednak dwa pytania: czy kościół był
budowany na surowym korzeniu, czy też dokonano adaptacji, nawet częściowej, jakiejś świątyni

5.

pogańskiej, która musiała prawdopodobnie istnieć
wewnątrz grodu? I druga kwestia: czy kościół ten

6.

Z Kołobrzegu biskup Reinbern udał się na dwór

był kamienny, czy jednak drewniany? Właśnie to

7.

Bolesława Chrobrego, a następnie z książęcą mi-

pytanie stawia M. Rębkowski, dla którego nie budzi

8.

sją dyplomatyczną wyruszył na Ruś. Oskarżony

wątpliwości, że katedra w Kołobrzegu powstać mu-

o udział w spisku, na rozkaz księcia kijowskiego

siała, ale jak mogła wyglądać – to sprawa otwarta.

Włodzimierza Wielkiego, został wtrącony do wię-

Badania archeologiczne, prowadzone do tej

zienia, gdzie w ciężkich warunkach był przetrzymy-

pory w Budzistowie, miały niezwykle ograniczo-

wany przez dłuższy czas. Thietmar tak napisał: „Tu,

ny zakres. Ich kontynuacja, w nowym oczywiście

w ukryciu (w celi), spełnił czcigodny pasterz z całą gor-

założeniu, pozwoliłaby na nowo spojrzeć na Ko-

liwością ku chwale Bożej to, czego nie mógł dokonać

łobrzeg w okresie Zjazdu w Gnieźnie. Znalezienie

publicznie. Poprzez łzy i ofiarę żarliwej, z serca roz-

nawet założeń kościoła katedralnego umieściłoby,

dartego płynącej modlitwy pojednał się z Najwyższym

efemeryczne przecież, biskupstwo w Kołobrzegu

Kapłanem i wyzwolony z ciasnych więzów ciała, prze-

w zupełnie innym ujęciu. Mogłoby to w sposób na-

niósł się z radością w sferę wiekuistej chwały”. Było

macalny potwierdzić wagę tej misyjnej stolicy, nie

to po 1013 roku.

tylko poprzez gesty, o których pisze Thietmar, ale
także poprzez realną pracę, jaką na rzecz kołobrzeżan wykonał biskup. Budowa samej katedry jest
tym bardziej realna, że mieszkańcy mogli udźwignąć taką inwestycję pod względem finansowym.
Thietmar pisze o Kołobrzegu jako Solnym Kołobrzegu (Salsae Colbergiensis). To właśnie m.in. owa
sól stała u podstaw prosperity grodu i jego struktur.
Na krótko przed erygowaniem biskupstwa odnowiono również umocnienia wałów.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/chrzest-kolobrzezan-w-1000-roku/
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H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

KOŁOBRZEG WE WŁADANIU

BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO

Na początku XII wieku Bolesław Krzywousty rozpoczął akcję
zbrojną, mającą na celu podporządkowanie Pomorza Polsce.
Jesienią 1102 roku wyprawił się w kierunku Kołobrzegu,
zdobywając i łupiąc Białogard (Alba).

22
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Po upadku biskupstwa kołobrzeskiego, około
1005 roku, gród na Parsętą zniknął z kart historii
na prawie 100 lat. Pomorze oderwało się od Polski,
broniąc swej niezależności i zachowując pogaństwo. Na początku XII wieku Bolesław Krzywousty
rozpoczął akcję zbrojną, mającą na celu podporządkowanie Pomorza Polsce. Jesienią 1102 roku
wyprawił się w kierunku Kołobrzegu, zdobywając
i łupiąc Białogard (Alba) – „gród królewski i znakomity”. Jesienią 1103 roku pod Kołobrzeg dotarła
kolejna wyprawa. Zapewne gród zostałby wtedy
zdobyty, ale jak opisuje te wydarzenia Gall Anonim:
„(…) obfitość bogactw i łupów na Pomorzu zaślepiła
waleczność rycerzy i w ten sposób los ocalił swoje
miasto z rąk Polaków (…)”.
Kołobrzeg został ostatecznie zdobyty podczas
wyprawy zorganizowanej przez Bolesława Krzywoustego w 1107 r. Gall Anonim dokonał takiego

P O M O R Z A N I E

zapisu tamtych wydarzeń: „(…) A gdy już kierował się

Z

ku miastu Kołobrzegowi i zamyślał zdobyć gród nad

C Z A S Ó W

I I I

samym morzem, zanim jeszcze podstąpi pod miasto,

B O L E S Ł A W

oto mieszkańcy i załoga miasta z pochylonymi [kornie]

U

głowami zaszli drogę Bolesławowi, ofiarując [mu] sa-

B R A M

Sylwetki przygotowane przez odtwórców
historycznych z regionu (fot. Rekografia).
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Obraz olejny Stefana Pajączkowskiego ze zbiorów
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

mych siebie i [swoje] wierne służby. Ponadto, przybył
sam książę Pomorzan, uznając się poddanym Bolesława i siedząc na koniu przyobiecał mu swoje służby rycerskie”. Jak nazywał się ów książę pomorski – nie
wiadomo. W literaturze pojawia się interpretacja,

osiągnięty. Czy przyniósł on oczekiwane rezultaty?

że mógł to być Warcisław I. Czy jednak to była wła-

To wymaga szerszych rozważań.

śnie ta postać? Samo przybycie owego nieznanego

Warto również przypomnieć, że Karol Bunsch,

z imienia władcy świadczy dobitnie o tym, że Koło-

publicysta i polski pisarz historyczny, opublikował

brzeg był grodem ważnym w pomorskiej strukturze

opowiadanie pt. „Zdobycie Kołobrzegu”. Jest to

politycznej. Czy kapitulacja bez podjęcia walki była

bardzo ciekawy utwór, który na kanwie historycz-

słuszna? W ówczesnej sytuacji militarno-politycz-

nych faktów przedstawia wydarzenia z początku

nej – tak. Oto kolejny atak silniejszego przeciwnika,

XII wieku, prowadzące do zdobycia Kołobrzegu.

który już raz nacierał, a poza tym podbił Białogard,

Jest tam oczywiście wiele wątków pobocznych, do-

wymagał rozpatrzenia zysków i strat. Władcy Ko-

tyczących polityki Krzywoustego, ale dla nas liczy

łobrzegu i Ziemi Pomorskiej zdecydowali oddać się

się zasadniczo sam fakt zdobycia grodu. Tak oto

pod zwierzchnictwo piastowskie. Z drugiej strony

opisuje złożenie hołdu kołobrzeżan Karol Bunsch:

dla Krzywoustego zdobycie bogatego i znanego

„Na czele kroczył rosły starzec, z kosturem jeno

grodu kołobrzeskiego miało znaczenie nie tylko

w ręku, za nim zaś o kilkanaście kroków trwożnie su-

militarne czy polityczne, ale także prestiżowe. Po-

nął tłum niewiast i dzieci. Zbliżywszy się starzec ukląkł

mimo, że nie działała wówczas żadna gazeta, to

i wyciągając ręce, zaczął: - Mówią, że litość bez spra-

wieści się niosły. A to oznacza, że efekt propagan-

wiedliwości jest szaleństwem. Ale okrucieństwem jest

dowy w kampanii pomorskiej Krzywoustego został

sprawiedliwość bez litości. Oto my, mężowie, głowy ci

24
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śpiewana także i później. Znajdujemy ją w kronice spisanej
przez Galla Anonima. Najpopularniejszy jest przekład Romana Grodeckiego:
Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,
My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!
Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali,
A nas burza nie odstrasza, ni szum groźny morskiej fali.
Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,
A my skarby i potwory łowim, skryte w oceanie!
Warto jednak zatrzymać się na chwilę przy opowiadaniu Bunscha, które posiada nie tylko pewną właściwość widoczną w „Kronice Polskiej”, ale także zawartą w pracach
niektórych historyków. Bolesław Krzywousty jest przedstawiany w aurze mesjanizmu. Pisze przecież autor: „Przyszedłem panować, nie mordować (...). Zuchwałym pokazałem
siłę, pokornym łaskę okażę”. Nie do końca tak to wyglądało.
Weźmy pod uwagę fakt, że oto mamy jesień, wojów zmęczonych trudami podróży, którzy stają pod grodem, a oto
następuje kapitulacja. Teoretycznie jest to rozwiązanie doC Z Ł O N E K

bre dla każdej ze stron, bo oszczędza siły i środki. Z drugiej

D R U Ż Y N Y

K S I Ą Ż Ę C E J

W

O K R E S I E

W C Z E S N O P I A S T O W S K I M

Z D O B Y C I E

jednak strony, wiąże się to z hołdem, przyrzeczeniem wol-

K O Ł O B R Z E G U

ności, nałożeniem różnych podatków, nadaniem pewnych

Otworzyło Bolesławowi III Krzywoustemu szeroki dostęp do Morza
Bałtyckiego. O zdarzeniach tych
współcześnie przypominają odtwórcy historyczni (fot. Rekografia).

Rekonstrukcja przygotowana podczas I Festiwalu
Wczesnośredniowiecznego „Budzistowo – dawny Kołobrzeg”. W taki sposób prezentować mogli się zdobywcy Kołobrzegu w XII w. (fot. Rekografia).

praw ale i obowiązków. Jednym słowem, nastąpiło podporządkowanie Kołobrzegu silniejszej organizacji politycznej,
jaką była organizacja państwowa pod wodzą Krzywoustego. W 1109 r. Bolesław Krzywousty zwyciężył Pomorzan
pod Nakłem, a w wyniku kolejnych bitew, w 1116 r. opanował Pomorze Wschodnie. Kampania pomorska zakończyła

nasze oddajemy, byś zuchwałych pokarał, jako zasłu-

się wiosną 1122 r. Zwycięstwo militarne, ukoronowane

żyli, a miłosierdzie miał nad tymi, co niczemu niewin-

upadkiem i zhołdowaniem Szczecina, zmusiło księcia po-

ni. Ręką wskazał na szlochający za nim tłum. Książę

morskiego Warcisława I do zaprzestania oporu i przyjęcia

przystąpił do starca i podnosząc go odparł: - Przysze-

zwierzchnictwa polskiego.

dłem panować, nie mordować, jakom raniej przez po-

To nie był koniec wyrzeczeń i zmian. Reorganizacja ad-

sła rzekł. Zuchwałym pokazałem siłę, pokornym łaskę

ministracyjno-polityczna to jedno. Drugą, niezwykle ważną

okażę.

kwestią, była chrystianizacja Pomorza Zachodniego, któ-

Natychmiast polecił otrąbić zakończenie walki

ra kulturowo i społecznie miała zunifikować tę dzielnicę

i druhów rozesłał po grodzie z rozkazem zaprzesta-

z Polską. Było to niezwykle ważne dla polskiego księcia,

nia rabunku i rzezi, sam zaś na czele starszyzny szedł

który tym samym mógłby sprawniej zarządzać swoim te-

do radnego domu w rynku, hołd i przysięgę wierności

rytorium.

odebrać. Zewsząd ściągał tłum, uradowany, że dzięki
wspaniałomyślności zwycięzcy nie tylko głowy unieśli
całe, ale ponad spodziewanie i majętności ich także
książę kazał (...)”.
Kronikarska wieść niesie, że pod Kołobrzegiem
została ułożona piosnka wojów Krzywoustego,

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kolobrzeg-we-wladaniu-boleslawa-krzywoustego/
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H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

Jak przyjaciel świętego Ottona
z Bambergu utonął w Parsęcie
Po opanowaniu Pomorza Zachodniego i podporządkowaniu go Polsce,
Bolesław Krzywousty zaczął zabiegać o jego chrystianizację. Posłał do
papieża Kaliksta II delegację, która przedstawiła Stolicy Apostolskiej
plan misji dla pogańskiego Pomorza oraz pomysł utworzenia nowej
diecezji podległej metropolii gnieźnieńskiej.

Na misję pomorską zgodę wyraził

czci św. Krzyża. „Spełniwszy to udał

kich Świętych. Gród ten był ostatnim

zarówno Otton z Bambergu, jak i papież

się do innego niezwykle wielkiego i bo-

przystankiem na trasie misji pomor-

Kalikst II oraz cesarz Henryk V. W ży-

gatego miasta, które nosi nazwę Koło-

skiej, podczas której biskup bam-

wocie biskupa czytamy: „Tak wielkim

brzeg. Tam ochrzciwszy większą liczbę

berski ochrzcił 22165 ludzi i zbu-

tymczasem pragnieniem pielgrzymowania

ludzi zbudował kościół, który poświę-

dował kilkanaście kościołów. „Kiedy

i głoszenia kazań zapałało serce pobożne-

cił czci błogosławionej Marii zawsze

więc święty biskup zakończywszy już

go Ottona, że postanowił on udać się do

Dziewicy, ażeby wierzącemu już ludowi

głoszenie kazań zamyślał wrócić do

kraju pogańskich Pomorzan, ażeby od-

pogańskiemu trwałą pomoc wyprosiła,

własnej diecezji, pożegnał wszystkich,

wieść ich od błędu i sprowadzić na drogę

która samego Syna Bożego, dla zba-

których wykształcił w wierze Chrystu-

prawdy i do poznania Chrystusa, Syna Bo-

wienia wierzących wcielonego, poro-

sowej, i podążał w kierunku Polski, któ-

żego. Kiedy zaś od błogosławionej pamię-

dziła. W tej miejscowości biskup utracił

rą od granic Pomorza oddziela pewne

ci papieża Kaliksta II otrzymał pozwolenie

pewnego diakona imieniem Herman,

straszne i bardzo rozległe pustkowie

na głoszenie słowa bożego i dobrał sobie

towarzysza swojej podróży. Utonął on

(…)”. Polskę, biskup Otton opuścił

z poszczególnych zakonów odpowiednich

mianowicie w przepływającej tam rze-

w pierwsze święto Wielkanocy, to

towarzyszy swej podróży, w roku 1124

ce (chodzi o Parsętę – wspomniany

jest 29 marca 1125 roku.

od Wcielenia Pańskiego, w czasie indykcji

wypadek nastąpił 21.I.1125 r., jeżeli

II, w miesiącu czerwcu po skończeniu dni

owym towarzyszem Ottona był dia-

Zielonych Świątek (w 1124 roku Zielone

kon Herman, którego zgon pod tą

Świątki przypadały na dzień 25 maja) wy-

datą notuje księga zmarłych kościo-

brał się w drogę (…)”.

ła bamberskiego) i świętego biskupa

W Gnieźnie apostoła powitał Bole-

i swoich współtowarzyszy pogrążył

sław Krzywousty. Na polskim dworze

w wielkiej żałobie. Odprawiwszy za-

uzgodniono założenia organizacyjne,

raz obrzędy żałobne pochował kości

zasięg i przebieg misji pomorskiej. Do

pielgrzyma w zaszczytnym grobowcu

orszaku biskupa dołączono trzech pol-

w środku tego kościoła wylewając przy

skich duchownych, w tym Wojciecha,

tym wiele gorących łez z głębi serca

przyszłego kapelana biskupa Ottona,

i wzywając Stwórcę wszechrzeczy,

który reprezentował interesy księcia

aby nie odmawiał współuczestnictwa

Bolesława i polskiego Kościoła. Był on

w społeczności niebian temu, który za

także tłumaczem, bowiem doskonale

jego zarządzeniem pozbawiony był oj-

znał dialekt pomorski. Po odpoczyn-

czyzny, domu, wszelkich dóbr i mająt-

ku, załatwieniu dodatkowych spraw

ku”.

organizacyjnych, otrzymaniu wsparcia

Kołobrzeżanie początkowo nie

rzeczowego oraz militarnego od księ-

chcieli przyjąć chrztu, bowiem de-

cia Bolesława, bowiem misja na czas

cyzję w tak ważnej sprawie uzależ-

pielgrzymowania musiała mieć zbrojną

niali od konsultacji ze starszyzną,

obstawę, biskup bamberski wyruszył

a ta przebywała wówczas na swych

w kierunku Pomorza Zachodniego. Od-

statkach na morzu. Jednak nauczanie

wiedził m.in. Stargard, Pyrzyce, Kamień

i argumenty biskupa Ottona przynio-

Pomorski, Wolin i Szczecin.

sły pełen sukces – chrzest ludu po-

Następnie orszak misyjny udał się

BISKUP OTTON Z BAMBERGU
Miniatura z I poł. XII wieku ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Bambergu

gańskiego.

do Kołobrzegu, wcześniej zatrzymując

Z Kołobrzegu, misjonarze uda-

się w wielkiej wsi Kłodona, położonej

li się do Białogardu, gdzie głoszo-

niedaleko Trzebiatowa, gdzie ochrzczo-

no kazania, ochrzczono wielu ludzi

no wielu ludzi i zbudowano kościół ku

i zbudowano kościół p.w. Wszyst-

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/jak-przyjaciel-swietego-ottona-z-bambergu-utonal-w-parsecie/
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Ciekawi ludzie

Morze jako tło
wydarzeń historycznych
Z Michałem „Ostrym” Ostrowskim, popularyzatorem historii,
specjalistą od średniowiecznego rybołówstwa,
rozmawia Łukasz Gładysiak.

-

Wydaje się, że współcześni „wikingowie” to głównie walki na miecze, tatuaże,

rekonstrukcje bitew?
Ten etap mam już za sobą. Faktycznie, w latach 90. zaczynałem od mieczy z resorów i treningów walki. Chyba wszyscy młodzi członkowie ruchu reenacting tak zaczynają. Dość
szybko odkryłem jednak, że od „chwały pól bitewnych” ciekawsze może być to wszystko,
co działo się poza wojną.
-

Mówisz, że zajmujesz się „tłem historycznym”?

Tak! Fascynuje mnie to jak wyglądały podgrodzia w państwie Piastów. Jak wyglądał tabor
ciągnący za armią. Jak tworzyły się pierwsze osady służebne. To praca, która wymaga sporo
wysiłku – przedzierania się przez materiały archeologiczne, źródła z epoki, a także podpierania się etnografią.
-

Organizujesz warsztaty dla dzieci i dorosłych o nazwie „Podgrodzie”. Czy ta niszo-

wa wiedza znajduje odbiorców?
Od pewnego czasu jeżdżę z zespołem rzemieślników – rekonstruktorów, specjalistów
w swojej dziedzinie, ale też utalentowanych popularyzatorów historii. Pokazujemy jak wyglądali mieszkańcy podgrodzi. Można poznać z bliska warsztat cieśli, kowala, garncarza,
tkaczki, muzyka, myśliwego, rybaka.
-

Wspomniałeś o rybaku, to zdaje się twój „konik”?

Faktycznie, od lat mozolnie tworzę obraz rybaków okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Prowadzę swoje małe badania, odtwarzam sprzęt rybacki. Staram się pokazać
„jak żyli ludzie” w oparciu o wiedzę naukowców, a nie nasze, współczesne, często mylne
wyobrażenie.
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-

Zawód rybaka nie wydaje się specjalnie widowiskowym?

Ale czy wszystko musi być widowiskowe? Mieszkam nad morzem, na Pomorzu Zachodnim.
Obecne pokolenia dotarły tu dopiero po II Wojnie Światowej. Mam wrażenie, że jesteśmy
odcięci od korzeni. Tak naprawdę jednak nie widzimy tego, że to my tworzymy kulturę i tradycję tego miejsca.
-

Chyba trochę odbiegliśmy od średniowiecza.

Świadomie! Moje zainteresowanie rybołówstwem jest, w pewnym sensie, kontynuacją tradycji rodzinnej. Mój dziadziuś przez wiele lat był rybakiem łodziowym w porcie w Mrzeżynie. Miał swoją dramatyczną historię wypadku na morzu w czasie sztormu, ale też piękną
kartę artysty ludowego. Przez całą emeryturę rzeźbił z pianek rybackich – pływaków – kolorowe ptaszki. Jeżeli nie jest to twórczość ludowa to co?
-

Lubisz mieszkać nad morzem?

Nie wyobrażam sobie innego miejsca. Pamiętam, kiedyś w rozmowie z prof. Marianem Rębkowskim, że narzekałem na ten nasz brak tradycji. Profesor powiedział wtedy, że to przecież nic dziwnego. Morze jest przecież naturalną granicą nad którą docierały różne nacje
tworząc swoisty tygiel kulturowy! Olśniło mnie wtedy. To nie jest kwestia tego, czy mamy
tradycję, czy nie. Mamy! Trzeba to sobie tylko uświadomić.
-

W zainteresowaniu rybacką tradycją wyszedłeś poza ramy średniowiecza?

Tak. I to w obie strony. Przygotowałem stoisko łowcy z okresu neolitu. Co ciekawe, zachowały się wiklinowe wierszyki sięgające historią kilka tysięcy lat wstecz. Fascynująca epoka.
Z wielką przyjemnością zakładam na siebie strój z 20-lecia międzywojennego. Wysokie
buty, charakterystyczna czapka na głowie. W takim stroju prowadzę festyny rybne, warsztaty dla dzieciaków. Opowiadam to co wiem o morzu, jego życiu, rybakach. Staram się
pokazać, że Bałtyk nie jest Morzem Śródziemnym, moje rodzinne Mrzeżyno to nie Ibiza.
Zapraszamy do obejrzenia filmu-wywiadu z Michałem „Ostrym” Ostrowskim.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/morze-jako-tlo-wydarzen-historycznych/
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mi i młodzieżą odbywały się w opar-

Morze – nasz lokalny skarb

ciu o kilka modułów. Celem głównym

Wraki Kołobrzegu na wyciągnięcie ręki
dla dzieci i młodzieży,
czyli nowatorski program edukacyjny z
morskim dziedzictwem w tle

było zainteresowanie odbiorców zajęć
morskimi historiami z przeszłości oraz
możliwościami ich zgłębiania w czasach
współczesnych. Ważny element programu stanowiło przybliżenie specyfiki
nurkowania oraz bezpiecznego zachowania w kontakcie z szeroko rozumianą
wodą.
Na początku, korzystając z multimediów, słuchacze poznawali historię
działalności podwodnej i eksploracji
wraków. Edukatorzy przybliżali im m.in.
próby stworzenia efektywnego sprzętu
nurkowego w okresie renesansu, a także XVII oraz XVIII-wieczne wynalazki
umożliwiające prace podwodne, aż po
epokę słynnego Jacquesa Cousteau.
Blok uzupełniła cześć dotycząca hydrostatyki

oraz

fizjologii

człowieka

w środowisku wodnym. Kolejna część
poświęcona została historii regionu
w kontekście Morza Bałtyckiego, w tym
konfliktom zbrojnym, podczas których
wykorzystywano flotę. Następny etap
dotyczył

Dzieci i młodzież w każdym wieku otrzymali w Kołobrzegu możliwość
uczestnictwa w innowacyjnym programie. Po raz pierwszy w historii regionu
do programu nauczania włączono dzieje nurkowania oraz zajęcia dotyczące
lokalnego, morskiego dziedzictwa. Stało się to możliwe dzięki uruchomionemu przez Muzeum Oręża Polskiego projektowi pt. „Wraki Kołobrzegu”.
Potrzebę kształcenia nowego pokolenia osób, które w niedalekiej przyszłości będą kontynuować rozpoczęte już badania historyczno-archeologiczne Bałtyku, muzealnicy z Kołobrzegu dostrzegli przed kilkoma laty.
W związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu badawczego
pt. „Wraki Kołobrzegu”, na który udało się pozyskać dotację Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sezonie 2018 duży nacisk postawiono
właśnie na edukację morską.
Fakultatywne lekcje, adresowane do uczniów w każdym wieku, rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Zgodnie z założeniem spotkania z dzieć-
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Kołobrzegu” i poszczególnych, dotychczasowych
etapów jego realizacji. Wykorzystywano tutaj materiały filmowe i fotograficzne, w tym zapisy: so-

Tu r y s t y k a

narowy oraz zrealizowany przy użyciu robota podwodnego ROV. Na zakończenie uczestnicy zajęć

Kajakiem po Parsęcie i Bałtyku

podziwiali oryginalne artefakty związane z historią
nurkowania, w tym oryginalne elementy dawnego
wyposażenia, wypożyczone w związku z projektem
z kolekcji muzealnych i prywatnych w całym kraju,
a także przedmioty pozyskane przez Muzeum Orę-

Parsęta jest niezwykle po-

Dla tych, którzy chcą wiosłować

Warto również skorzystać ze

W zajęciach uczestniczyli uczniowie następują-

pularną rzeką wśród kajakarzy.

trochę dłużej, polecamy spływ

strony internetowej www.kajak.

cych placówek: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ma-

Już kilka kilometrów pod Ko-

z Ząbrowa (ok. 3 godziny) lub

kolobrzeg.pl lub www.kajakar-

rynarzy Polskich w Kołobrzegu, Szkoła Podstawo-

Działania edukacyjne miały charakter całkowi-

łobrzegiem rozlewa się leniwie

całodzienny spływ z Daszewa.

stwo.pl.

wa Nr 4 im. Bohaterów 1. Armii Wojska Polskiego

cie bezpłatny. Odbywały się w kołobrzeskim Pa-

i nie stanowi problemu nawet

Można również spróbować

W Kołobrzegu sporty wodne

w Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa im. Mieszka

łacu Braunschweigów, między innymi w oparciu

dla początkujących. Jest kil-

swoich sił na morzu, wymaga to

na rzece są coraz bardziej popu-

I w Drzonowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów

o wystawę czasową poświęconą historii działalno-

ka opcji dla tych, którzy mają

jednak już pewnego doświad-

larne. Odbywają się tu wyścigi

6. Dywizji Piechoty w Karlinie, Gimnazjum im. Ludzi

ści podwodnej. Zgodnie z założeniem muzealników

ochotę na wakacyjną przygodę.

czenia i umiejętności, zwłaszcza

smoczych łodzi i łodzi typu DZ.

Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie oraz Liceum

program edukacyjny związany z dziedzictwem Bał-

Można popływać miejskim od-

przy większej fali, za to dostar-

tyku będzie sukcesywnie rozwijany. Kolejne spo-

cinkiem rzeki, od mostu na ul.

cza więcej adrenaliny.

tkania w tym temacie, adresowane do najmłodsze-

Kamiennej, do mostu na ul. Sol-

Jacht czy rower wodny mo-

go pokolenia mieszkańców regionu, zaplanowano

nej. Przepłynięcie tego odcinka

żemy pożyczyć w wypożyczalni

na rok szkolny 2019/2020.

zajmuje nieco ponad 30 minut.

nad rzeką przy ul. Szpitalnej.

ża Polskiego w ramach wspomnianego programu.

Ogólnokształcące w Karlinie.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/wraki-kolobrzegu-na-wyciagniecie-reki-dla-dzieci-i-mlodziezy/
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ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kajakiem-po-parsecie-i-baltyku/
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Efekty ogłoszonej w połowie lat trzydziestych XX w. przez Adolfa Hitlera
remilitaryzacja Niemiec, szybko zaczęły być odczuwalne na Pomorzu Środkowym. Na Ziemi Kołobrzeskiej, po stagnacji okresu powersalskiego, zaroiło
się od żołnierzy. W Bagiczu, powstało duże, nowoczesne lotnisko. Planując
przyszłą wojnę, władze w Berlinie zwróciły uwagę na konieczność zabezpieczenia kontrolowanych terytoriów przed atakiem samolotów przeciwnika.
Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę badania oraz połączone z nimi
prace budowlane, w efekcie których niemal cała przestrzeń powietrzna III
Rzeszy, a potem także znaczna część obszarów przez nią okupowanych, pokryła się siatką stacji radarowych.
Za kontrolę strefy powietrznej nad terenem dzisiejszego powiatu kołobrzeskiego odpowiadał, zlokalizowany w Koszalinie, sztab jednostki o nazwie
Flugwachkommando Koeslin. Podlegała mu sieć placówek terenowych, które
początkowo tworzyły jedynie wieże obserwacyjne połączone siecią telefoniczną. Ostatecznie, prawdopodobnie na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych, zapadła decyzja o budowie pełnowymiarowej stacji radarowej
tzw. pierwszej kategorii, czyli służącej do obserwacji, naprowadzania oraz
KONDOR
Radar FuMG-65 Wuerzburg-Riese, sfotografowany gdzieś na terytorium Niemiec
na początku 1945 r. Takie same urządzenia
zainstalowane były w Gwiździe (Bundesarchiv).

gromadzenia danych, która czuwać miała nad bezpieczeństwem m.in. ujścia
Parsęty. Stanowisko zostało zlokalizowane w rejonie miejscowości Gwizd,
znajdującej się współcześnie w granicach gminy Ustronie Morskie. Nadano
mu kryptonim: Funkmess-Stellung Kondor.
Jak udało się ustalić, choćby dzięki pozostałościom instalacji rozrzuconych na polach po obu stronach drogi krajowej nr 11, głównymi elementami
tej stacji były 3 radary FuMG-401 Freya LZ, które stanęły w okolicy zjazdu ul. Polną do Ustronia Morskiego. Urządzenia tego typu, będące radarami
wczesnego ostrzegania, znalazły się na wyposażeniu Wehrmachtu w 1937
r. Ich obsługa mogła obserwować niebo w promieniu do 160 km od stacji.
Ponadto w Gwiździe (prawa strona DK nr 11 jadąc w kierunku Kołobrzegu)
zainstalowano 2 radary typu FuMG-65 Wuerzburg-Riese, z okrągłymi ante-

Historia regionu

Luftwaffe skanuje Bałtyk
– stacja radarowa „Kondor”
w Ustroniu-Gwiździe

nami o średnicy blisko 7,5 m oraz masie całkowitej 18 t. Obsługa pracowała
w baraku posadowionym na betonowej podstawie (jedna z takich podstaw
zachowała się w okolicach Grąbnicy) i miała wgląd w ruch powietrzny na
KONDOR
Kompletny radar FuMG-65 Wuerzburg-Riese
zachowany w okolicy francuskiej miejscowości
Douvres. Z identycznej instalacji w Gwiździe pozostała jedynie betonowa podstawa (Wikipedia).

Załoga „Kondora” 24 godziny na dobę skanowała niebo nad środkowym
Bałtykiem. Uwadze żołnierzy Luftwaffe nie uszedł żaden samolot
wchodzący w tę część strefy powietrznej III Rzeszy. Miejscem ich służby
była stacja radarowa zlokalizowana pod Ustroniem Morskim.
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dystansie ponad 60 km. Warto zaznaczyć, że tego typu instalacje zwykle
zestawiano parami, ponieważ, zgodnie z systemem obrony Himmelbett,
jeden z radarów namierzał samolot nieprzyjaciela, a drugi naprowadzał
nań myśliwiec Luftwaffe. W ramach stacji zainstalowano także 2 kratownicowe wieże z radionamiernikami FuSAn-733: Hans E-Mess oraz
najbardziej wysunięty na wschód Heinrich Peiler. W granicach stacji
znajdował się też zapewne basen przeciwpożarowy oraz 1 lub 2 schrony,
względnie drewniane budynki przeznaczone dla obsługi.
W schyłkowym okresie II wojny światowej Funkmess-Stellung Kondor stanowili żołnierze 40. kompanii niemieckiego 221. pułku łączności
lotniczej (Funknachrichten-Regiment 221). Jednostkę tę sformowano
stosunkowo późno, bo 2 września 1944 r. w Berlinie-Dahlem, natomiast
jej piąty batalion z czterema ostatnimi kompaniami utworzono w Ustro-

22 i 23 maja 1763 roku w Kołobrzegu

niu Morskim, wówczas: Henkenhagen. To właśnie z tej miejscowości

przebywał sam król Fryderyk II, który wi-

nadzorowano funkcjonowanie nie tylko stacji w Gwiździe, ale także

zytował umocnienia Twierdzy Kołobrzeg.

w Ulini pod Lęborkiem (kryptonim: Leopard, obsadę stanowiła 41. kom-

Zwrócił uwagę na ujście Parsęty, ufortyfi-

pania), Górsku niedaleko Ustki (kryptonim: Stier, 42. kompania) oraz Są-

kowane wyłącznie od wschodniej strony.

polnie pod Człuchowem (kryptonim: Kobra, 43. kompania). Pierwszym

Król chciał, aby kolejne dzieło powstało

dowódcą pułku został płk Fritz Nagel, a kadrę zaczerpnięto z rozwiąza-

od zachodu. Według zachowanej relacji,

nego Luftnachrichten-Flugmelde-Regiment 93. Szacuje się, że obsługą

król miał wykonać samodzielnie szkic tego

radarów w Gwiździe zajmowało się od 250 do 300 żołnierzy.

dzieła, choć rysunek nie przetrwał do dnia

Ciekawe miejsca

Stanowiska obserwacyjne Luftwaffe pod Kołobrzegiem stały się celem lotów zwiadowczych aliantów zachodnich co najmniej do listopada
1943 r. W kolejnych miesiącach samoloty RAF pojawiały się nad Ustroniem morskim jeszcze przynajmniej sześć razy, wykonując szereg fotografii z wysokości ok. 8,5 km. Na przełomie 1944 i 1945 r. załoga Funkmess-Stellung Kondor została najpewniej postawiona w stan najwyższej
gotowości, a następnie, wraz ze zbliżaniem się od wschodu i południa

MANNHEIM
Konieczność rozwijania urządzeń radiolokacyjnych została dostrzeżona w Niemczech
od razu po ogłoszeniu remilitaryzacji. Na
zdjęciu zachowany współcześnie radar FuMG
64 Mannheim (fot. Aleksander Ostasz).

dzisiejszego.

Szaniec Heydego
w porcie

Jak pisze Grzegorz Podruczny, szaniec
w stosunku do pierwotnego projektu został
w całości przekształcony. „Jego wschodni
półbastion uzyskał łukowaty bark, kurtyna
(skierowana w stronę morza) pierwotnie
posiadająca narys pilasty – została wyprostowana, zaś skraj zachodni, wcześniej

czołówek Armii Czerwonej, ewakuowana.

zaopatrzony w wydłużoną „basteję” i pro-

Do dziś nie udało się ustalić, jakie losy spotkały same urządzenia stacji. Być może zostały one zniszczone w czasie odwrotu Niemców, albo
przez atakujących z kierunku koszalińskiego żołnierzy radzieckich. Jak
dotąd nieznane pozostają jakiekolwiek materiały fotograficzne, plany
czy szkice związane wprost z Funkmess-Stellung Kondor. O funkcjonowaniu radarów Luftwaffe, świadczą skryte wśród traw i zarośli pozostałości: wspomniana już podstawa radaru Wuerzburg-Riese, pokruszone,
betonowe bloki, na których stała jedna z wież radionamierników, czy
wykonana z czerwonej cegły, znajdująca się w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa rybnego, osłona przeciwodłamkowa podstawy radaru Freya.
Nie ulega jednak wątpliwości, że stacja radarowa to jedna z lokalnych,
wciąż czekających na pełne odkrycie, wojennych zagadek.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/luftwaffe-skanuje-baltyk-stacja-radarowa-kondor-w-ustroniu-gwizdzie/
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Szaniec Heydego, zwany również Szańcem
Majorowym, lub w pierwotnej wersji - Maikuhle
Schanze, znajdował się naprzeciwko Fortu Ujście.
Pierwotna nazwa pochodziła od lasku założonego
w 1612 roku. Później fortyfikację nazwano na cześć
Heinricha Siegismunda von der Heyde, który w 1758
roku został komendantem Twierdzy Kołobrzeg
i kierował obroną miasta podczas oblężeń rosyjskich
w wojnie siedmioletniej.

stokątny bastion, uzyskał narys jaskółczego
ogona”. W projekt ten miał osobiście ingerować król, który tym dziełem interesował
się od samego początku.
Szaniec nie przetrwał do naszych czasów. Został w dużej części rozebrany już
w 1894 roku, podczas budowy

zostałości usunięto podczas przebudowy
wejścia do kołobrzeskiego portu, w latach
2000-2010.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/szaniec-heydego-w-porcie/
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Tłum żołnierzy, msza święta i biało-czerwona flaga,
powiewająca nad zdobytym Fortem Ujście. W marcu
1945 r. żołnierze Wojska Polskiego zaślubiali w Kołobrzegu Bałtyk, dając początek nowej historii miasta
i regionu.

Historia regionu

Jak w ostatnich
tygodniach
II wojny światowej
zaślubiano Bałtyk
w Kołobrzegu
W ciągu dwutygodniowych walk stoczonych
w marcu 1945 r., przez Kołobrzeg przewinęło się ok.
28 tys. żołnierzy polskich i radzieckich. Ponad 1,2
tys. straciło tutaj życie. Bitwa nad ujściem Parsęty
należała do najbardziej krwawych w toku działań na
froncie wschodnim II wojny światowej. Większość badaczy jest zgodna, że dla żołnierzy Wojska Polskiego
idących na zachód ramię w ramię z Armią Czerwoną, przełamywanie 3 linii umocnień Festung Kolberg
było tym samym, czym zdobycie Monte Cassino dla
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W efekcie wyjątkowo zaciętych walk dawny, niezwykle popularny
nadbałtycki kurort w ponad 90 proc. legł w gruzach.
Wieńczące bitwę zaślubiny 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem w symboliczny sposób potwierdzały dążenia naszej ojczyzny do szerokiego dostępu
do okna na świat – morza.
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Początkowo Kołobrzeg miał zo-

Analogii między obydwoma wy-

stać zdobyty z marszu przez wojska

darzeniami nie trzeba szukać dale-

radzieckie. Atakująca miasto, obsadzona przez od 4 do 8 tys. żołnierzy
niemieckich, 45. Brygada Pancerna
Gwardii została odrzucona. Po 48
godzinach zadanie pokonania nieprzyjaciela nad ujściem Parsęty powierzono sztabowi 1. Armii Wojska
Polskiego, dowodzonej przez gen.
Stanisława Popławskiego. Do jego
realizacji wyznaczona została grupa
bojowa, której trzon stanowić miały
trzy dywizje piechoty: 3. im. Romualda Traugutta, 4. im. Jana Kilińskiego
oraz, wchodząca do walk w awan-

DZIŚ MAŁO KTO PAMIĘTA, ŻE OPRÓCZ PRZEDSTAWICIELI
WOJSKA
W

1.

ARMII

POLSKIEGO,

KOŁOBRZESKICH

ZAŚLUBINACH

BRAŁA

UDZIAŁ TAKŻE DELEGACJA

SIOSTRZANEJ

aktu dokonano w obecności maksymalnie dużej liczby żołnierzy tak,
by każdy z nich poczuł swój wkład
w zaślubiny. Był także pierścień
i możliwie jak najbardziej uroczysta
oprawa. Ciekawostkę stanowi fakt,
że pomimo generalnego odrzucenia rytuałów religijnych przez formalnych zwierzchników Polskich Sił
Zbrojnych, od lipca 1944 r. – Wojska Polskiego, urzędujących w Moskwie, jednym z najważniejszych

2. ARMII.

punktów w planie kołobrzeskich

gardzie, 6. Wsparcia Polakom udzie-

zaślubin była msza święta. Odprawił

lała artyleria, w tym radzieckie wy-

ją, 18 marca 1945 r. o godz. 16.00,

rzutnie rakietowe oraz 4. Mieszana

kapelan 3. Dywizji Piechoty im. Ro-

Dywizja Lotnicza. Toczony na krót-

mualda Traugutta, ks. Alojzy Dudek.

kim dystansie bój sprawił, że ogień

Akcent kościelny dodatkowo pod-

kładziony był nierzadko na własne

kreślał polski charakter przedsię-

pododdziały, powodując dodatkowe

wzięcia. Żaden z oficerów politycz-

straty.

nych Wojska Polskiego, jak również

W ciągu ostatnich 7 dekad ko-

Rosjanie, nie wyrazili wobec tego

łobrzeska bitwa opisywana była

sprzeciwu.

wielokrotnie przez obie zaangażo-

Dziś mało kto pamięta, że oprócz

wane w konflikt strony. Choć wiele

przedstawicieli

epizodów

marcowej

1. Armii

Wojska

konfrontacji

Polskiego, w kołobrzeskich zaślu-

wymaga dodatkowych, dogłębnych

binach brała udział także delegacja

badań (działania takie, jako element

siostrzanej 2. Armii. Związek ten

przygotowań do przyszłorocznej,

reprezentowali: dowódca 7. Dywizji

75. rocznicy zaślubin prowadzi ak-

Piechoty, gen. Mikołaj Prus-Więc-

tualnie Muzeum Oręża Polskiego

kowski (później objął komendę nad

– przyp. red.), nie ulega wątpliwo-

1. Warszawską Dywizją Kawalerii

ści, że jednym z najbardziej istot-

– pierwszą polską, wielką jednost-

nych zdarzeń stała się ceremonia
zaślubinowa.

Zorganizowano

ją

natychmiast po zaprzestaniu walk.

FOTO

ką w powojennym Koszalinie), jego

Seria fotografii dokumentujących

zastępca ds. polityczno-wychowaw-

żołnierzy 10. pułku piechoty

czych, mjr Franciszek Mróz oraz

Wojska Polskiego podczas cere-

Wszystko wskazuje na to, że była

monii zaślubinowej w Kołobrzegu,

reprezentujący sztab 2. AWP, ppłk

inspirowana wydarzeniami z lutego

19 marca 1945 r. – dzień po

Edmund Pszczółkowski. Kilka dni po

1920 r. w Pucku.

44

ko. W obu przypadkach uroczystego

głównych uroczystościach (Fot.
Archiwum MOP w Kołobrzegu).

45

zaślubinach do Kołobrzegu przyby-
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ła ponadto delegacja z Warszawy: Julia Skarbińska oraz Jan

był służący w tym oddziale porucznik Franciszek Sentowski.

Roszczyński, niejako legitymizująca akt z ramienia cywilnych

Niedługo potem podobne zdarzenia miały miejsce w szere-

władz państwowych.

gach 4. pułku czołgów ciężkich oraz w rejonie położonego na

Samego aktu dokonał 43-letni artylerzysta ze Stryjówki

zachodnim brzegu Parsęty Szańca Kleista, gdzie stacjonował

pod Tarnopolem, kapral Franciszek Niewidziajło. Wrzucając

5. pułk artylerii ciężkiej. W tym ostatnim przypadku cieka-

zaślubinową obrączkę w fale Bałtyku wypowiedział pamięt-

wostkę stanowi fakt, iż w trakcie ceremonii użyto nieoficjal-

ne słowa: „Przyszliśmy, morze, po ciężkim i krwawym tru-

nego sztandaru, uszytego przez żołnierzy już w czasie walk

dzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysię-

o miasto. Uroczystości w pododdziałach trwały również 19

gamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe

marca. Zostały uwiecznione nie tylko przez frontowych fo-

fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze

tografów, ale również Czołówkę Filmową Wojska Polskiego.

nasze”.

Podobne do kołobrzeskich zdarzenia miały miejsce tak-

Warto pamiętać, że chociaż główna ceremonia zaślubi-

że w innych częściach Wybrzeża od połowy marca 1945 r.

nowa w Kołobrzegu miała miejsce późnym popołudniem 18

Piętnastego dnia miesiąca, w Dziwnówku, ceremonię zorga-

marca 1945 r., akt ten był którymś z kolei, jaki miał miejsce

nizował sztab 2. Dywizji Piechoty im. Jana Henryka Dąbrow-

tego dnia. Już ok. godz. 13.00, na plaży niedaleko Fortu Uj-

skiego, a 48 godzin później – 1. Samodzielnej Warszawskiej

ście, uroczystości zorganizowało dowództwo 18. pułku pie-

Brygady Kawalerii, która przybyła z tej okazji z miejsca sta-

choty. Prawdopodobnie pierwszym żołnierzem Wojska Pol-

cjonowania w Gryficach do Mrzeżyna.

skiego, który oficjalnie wrzucił w fale symboliczną obrączkę,

R y b o ł ó w s t w o i Wę d k a r s t w o

Kołobrzeg rajem dla wędkarzy
Parsęta to największa rzeka

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/jak-w-ostatnich-tygodniach-ii-wojny-swiatowej-zaslubiano-baltyk-w-kolobrzegu/
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W Parsęcie można złowić

na, jezioro Kamienica niedaleko

Pomorza Środkowego, a jed-

łososia,

nocześnie raj dla amatorów

i pstrąga tęczowego. Trzeba pa-

„moczenia kija”. Słusznie więc

miętać o stosownych opłatach.

Co roku, w Kołobrzegu i oko-

nazywaną jest Królową Rzek.

Dla wymagających większych

licy, odbywają się różne zawody

Jej długość to 154 kilometry.

wrażeń dostępne są rejsy po

wędkarskie, w tym największy –

Jest naturalnym środowiskiem

morzu, podczas których można

Memoriał Wiktora Wierzbickie-

życia ryb łososiowatych. Wraz

wędkować do woli. W okolicy są

go nad Parsętą w Ząbrowie.

z dopływami tworzy doskonałe

także dostępne bogate w ryby

warunki dla łososia do odbycia

jeziora. Godne polecenia jest je-

tarła.

zioro Resko niedaleko Dźwirzy-

płoć, węgorza,

troć

Gościna, jezioro w Niekaninie
i rzeki w Błotnicy i Dębosznicy.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kolobrzeg-rajem-dla-wedkarzy/
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H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

Kołobrzeg na fali
Imię miasta nad ujściem Parsęty czterokrotnie było nadawane jednostkom
pływającym. Jako pierwsi zrobili to marynarze Cesarstwa Niemieckiego;
tradycję kontynuowali Polacy i to zarówno w sferze militarnej,
jak i cywilnej. Ostatni z pływających „Kołobrzegów” trafił do huty na
początku lat dziewięćdziesiątych.

Wyporność 4,9 tys. ton, dwanaście dział kalibru 105 mm,

1914-1918 operowała, wraz z siostrzanymi SMS „Köln”

cztery 52 mm oraz dwie pary 450-milimetrowych wyrzutni

i SMS „Mainz”, na Morzu Północnym. Szlak bojowy rozpo-

torped zainstalowane na mierzącym ponad 130 m kadłubie

częła 28 sierpnia 1914 r. w bitwie koło Helgolandu.

– tak pokrótce scharakteryzować można lekki krążownik

W kolejnych latach SMS „Kolberg” uczestniczył w raj-

SMS „Kolberg”, który 21 czerwca 1910 r. przyjęty został do

dach na porty brytyjskie i bitwach na Ławicy Dogger oraz

służby w niemieckiej Hochseeflotte. Okręt otwierał klasę, po

Zatoce Ryskiej. W tej ostatniej cudem uniknął trafienia ro-

raz pierwszy w historii domeny Hohenzollernów, wprawianą

syjską torpedą. Od lutego 1916 r. pływał po Morzu Bałtyc-

w ruch napędem turbinowym. W maszynowni zainstalowa-

kim, patrolując między innymi rejon wybrzeża Finlandii. Tuż

no dwie turbiny parowe Melms und Pfenniger i pięć kotłów.

po zakończeniu konfliktu w Europie zacumował w Kilonii,

Moc ponad 30 tys. KM rozpędzała kolosa do prędkości 25,5

by ostatecznie w styczniu 1920 r., jako część reparacji wo-

węzła (ok. 47 km/h), a zapas 970 ton węgla pozwalał poko-

jennych, zostać oddany Francuzom. Pod zmienioną nazwą:

nać dystans 3,2 tys. mil morskich, czyli ok. 6 tys. km. Zbu-

„Colmar” użytkowany był 9 lat, po czym został złomowany

dowano go w Schichau-Werke w Elblągu, za cenę blisko 8,2

w Breście.

mln marek.

Kolejny raz „Kołobrzeg” wypłynął na morza ponad dwie

Pierwszym dowódcą „Kolberga” mianowano komando-

dekady później, chociaż historia tej jednostki rozpoczęła się

ra Hansa von Abekena, ostatnim był zaś kapitan Kurt Hof-

już w 1921 r., w lubeckiej stoczni należącej do spółki akcyj-

fman. Na pola bitew I wojny światowej, załogę liczącą 18

nej Heinrich Koch AG. Ten ponad 100-metrowy drobnico-

oficerów i 359 marynarzy, poprowadził komandor Wilhelm

wiec, o wyporności prawie 2,9 tys. ton i 30-osobowej za-

Widenmann. Początkowo jednostka pływała po Morzu

łodze, noszący początkowo nazwę „Horncap” (później także

Śródziemnym, goszcząc na pokładzie między innymi same-

„Yalta”, „Hansburg”, „Schleswig-Holstein” i „Herkules”), trans-

go kanclerza Theobalda von Bethmann-Hollwega. W latach

portował towary przez Bałtyk. Gdy armia Adolfa Hitlera roz-

O R P „W Ł A D Y S Ł AW O W O ”
Kuter rakietowy radzieckiego Projektu 205. Jednostka eksponowana w Kołobrzeskim Skansenie
Morskim, tego samego typu co ORP „Kołobrzeg.
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późniejszy szef sztabu Marynarki Wojennej, kontradmirał Michał Michalski.
Historia okrętu dobiegła końca 15 czerwca 1993 r. W ramach redukcji kosztów Wojska Polskiego został złomowany. Dziś identyczną jednostkę – ORP
„Władysławowo” podziwiać można w Kołobrzeskim Skansenie Morskim –
oddziale Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, znajdującym się przy ul.
Bałtyckiej.
Obok militarnych „Kołobrzegów”, na morza w latach sześćdziesiątych
wyruszył także drugi w dziejach miasta, noszący jego imię, statek cywilny.
26 sierpnia 1965 r. w Stoczni im. Georgija Dymitrowa w Warnie odbyła się
ceremonia wodowania zamówionego przez władze PRL 100-metrowego masowca, o nośności 3,4 tys. ton. W składzie skierowanej do Bułgarii na tę uroczystość delegacji znalazł się między innymi ówczesny przewodniczący Rady
Miasta Kołobrzeg, Jerzy Rymaszewski. Matką chrzestną została kołobrzeska
pionierka, Krystyna Gawlik.
Po raz pierwszy biało-czerwoną banderę na „Kołobrzegu II”, bo takie imię
ostatecznie przyjął statek, podniesiono w sierpniu 1966 r. Kapitanem jednostki mianowano pierwszą w historii rodzimej żeglugi kobietę – Danutę Kobylińską-Walas. W dziewiczy rejs, napędzany spalinowym silnikiem mocy 2,3
tys. KM statek, udał się do Hiszpanii. Mimo wielu wykrytych w jego trakcie
usterek bezpiecznie dotarł do celu. Użytkownikiem masowca była najpierw
Polska Żegluga Morska, a następnie Polskie Linie Oceaniczne. Służbę zakoń-

KOŁOBRZEG II
Kadłub masowca „Kołobrzeg II” w Stoczni im.
Georgija Dymitrowa w Warnie, połowa sześćdziesiątych (Archiwum MOP w Kołobrzegu).

poczęła przygotowania do Operacji „Lew Morski”

jektu 205 (kod NATO: „Osa”) – ORP „Kołobrzeg”.

– desantu na Wyspy Brytyjskie, statek anektowała

Zwodowano go na początku lat sześćdziesiątych

Kriegsmarine. Do wyprawy nie doszło, lecz w służ-

w stoczni wojskowej w Rybińsku. Do Polski trafił

bie marynarki III Rzeszy pozostał. Wykorzystywano

jako czwarty z trzynastu zamówionych za wschod-

go jako pływającą szkołę wojskowych nawigato-

nią granicą jednostek. Wszystkie „Osy” charaktery-

rów.

zowała długość kadłuba rzędu 40 m i wyporność

9 kwietnia 1945 r. jednostka została uszkodzo-

220 ton. Okręty napędzane były trzema silnikami

na przez radzieckie lotnictwo niedaleko Helu. Osta-

gwiazdowymi o mocy 3 tys. KM, pozwalając roz-

tecznie, nieco ponad miesiąc później, został przez

pędzić się do 37 węzłów (blisko 70 km/h). Zapas

Rosjan przejęty i, jako „Oczakow”, zaczęto używać

paliwa wynosił 56 t, co pozwalało na pokonanie

go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. 20

odległości ok. 800 mil morskich, czyli ponad 1,5

sierpnia 1947 r., decyzją władz w Moskwie, prze-

tys. km. Jednostki uzbrojone zostały w dwie pary

kazano go, w ramach rekompensaty ze strony Nie-

pojedynczych wyrzutni rakiet woda-woda P-15

miec, Polakom. Odtąd nazywał się SS „Kołobrzeg”.

oraz dwa podwójne, szybkostrzelne działa kalibru

Przebudowany w Stoczni Gdyńskiej pływał naj-

30 mm. W czasie modernizacji, przeprowadzonej

pierw pod znakiem Żeglugi Polskiej, a następnie, do

w drugiej dekadzie użytkowania, na pokładach pol-

momentu wycofania ze służby na początku 1958 r.,

skich „Os” pojawiły się również poczwórne wyrzut-

szczecińskiej Polskiej Żeglugi Morskiej. Pod koniec

nie rakiet przeciwlotniczych systemu „Strzała”.

lat pięćdziesiątych trafił na złomowisko.

ORP „Kołobrzeg” uczestniczył przede wszyst-

Trzecim w kolejności „pływającym Kołobrze-

kim w manewrach flot Układu Warszawskiego na

giem” stał się kuter rakietowy radzieckiego Pro-

Morzu Bałtyckim. Jednym z jego dowódców był
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„MAZOWSZE”
Walory Kołobrzegu rozsławiały nie tylko statki
noszące imię miasta, ale także jednostki, które
zawijały nad ujście Parsęty. Na zdjęciu: statek
pasażerski „Mazowsze” uwieczniony w porcie na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (Archiwum MOP).
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czył 7 stycznia 1988 r., w porcie Monrowia w Liberii, skąd trafił na złom.
Na zakończenie warto przypomnieć o zdarzeniu, które można traktować jako oficjalne rozpoczęcie edukacji morskiej wśród młodzieży Ziemi
Kołobrzeskiej. W listopadzie 1966 r. władze miasta oraz przedstawiciele
Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie zawarli umowę o współpracy. Jej
inicjatorem byli między innymi marynarze „Kołobrzegu II”. Wkrótce PŻM
objęła patronatem kołobrzeską Szkołę Podstawową Nr 1, której uczniowie przygotowali szereg pamiątek zdobiących później pokład „ich” statku. Kapitan Danuta Kobylińska-Walas została honorowym członkiem
szkolnej drużyny harcerskiej. Zrewanżowała się „Jedynce” zaproszeniem
do wspólnego rejsu po Bałtyku, podczas którego młodzieży przyznano

„ Z AW I S Z A C Z A R N Y ”

patenty honorowych członków załogi MS „Kołobrzeg II”.

Choć nie nosił nazwy Kołobrzegu tutaj właśnie
był jego macierzysty port – żaglowiec ZHP „Zawisza Czarny” na zdjęciu wykonanym w 1961 r.
(Archiwum MOP).

Zabytki

LUKSUS W PAŁACOWYM
STYLU, CZYLI
PRZEDWOJENNA
WIZYTÓWKA KOŁOBRZEGU
– STRANDSCHLOSS

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kolobrzeg-na-fali/
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nie zdołała się oprzeć szalejącym, bałtyckim falom.
Korzystając z okazji, już na początku 1864 r., terenem,
na którym znajdował się wspomniany lokal, zainteresowało
się kołobrzeskie Towarzystwo Kąpielowe. Z jego funduszy
w krótkim czasie wybudowano przy plaży kolejny obiekt
rozrywkowy, tym razem nadając mu już oficjalną nazwę Pałacu Nadbrzeżnego – w języku niemieckim: Strandschloss.
Był to rozciągnięty wzdłuż wydm piętrowy budynek z dużą
arkadą i balkonem oraz przeszkloną galerią od strony morza. Wzdłuż bocznych ścian umieszczono podcienia, dające
spacerowiczom schronienie przed deszczem. W eleganckim wnętrzu można było napić się kawy czy herbaty. Całość
pokryto dwuspadowym dachem i wyposażono w zejście na
plażę, nieopodal którego znajdował się wysoki maszt z flagą państwową. Na początku lat siedemdziesiątych rozbudowano południowe skrzydło Pałacu. Właściwe zagospodarowanie przylegających do niego działek rozpoczęło się
jednak dopiero po przejęciu go przez miasto i oddaniu pod
kuratelę Biura Dyrekcji Uzdrowiska. W 1879 r. powstała
żelazna weranda, a rok później – osłonięty drzewami plac
Zachodnia ściana Pałacu Nadbrzeżnego widziana z ulicy prowadzącej
w kierunku molo – lata dwudzieste
XX w. (Archiwum MOP).

Strandschloss po zmroku, fotografia wykonana prawdopodobnie
w okresie dwudziestolecia międzywojennego (Archiwum MOP).

koncertowy, zwany także Peronem Nadbrzeżnym. Niewątpliwe podniesienie wartości obiektu nastąpiło wraz z wybudowaniem, w roku 1881, blisko stumetrowej długości
molo spacerowego. W połowie lat osiemdziesiątych XIX w.
infrastruktura pałacowa wzbogacona została o halę koncertową w stylu renesansowym, zdolną pomieścić nawet

Monumentalny obiekt górował nad kołobrze-

kilkusetosobową widownię (tzw. Sala Słoni), a niedługo po-

skim uzdrowiskiem. W Pałacu Nadbrzeżnym, czy-

tem – mniejszy odpowiednik, tzw. Owczarnię. Na turystów

li niemieckim Strandschlossie, bywali najbogatsi

przemierzających nowo wybudowaną promenadę czekało

mieszkańcy i goście regionu oraz wysocy rangą

także zimne piwo, podawane w stylizowanym na wapien-

wojskowi z marszałkiem Hindenburgiem na czele.

ną grotę barze. Ostatnią z dużych inwestycji poczynionych

Kres historii tego popularnego miejsca przyniosła

przy „starym” Pałacu stanowił oddany do użytku w 1892

II wojna światowa.

r. Ogród Różany (Rosengarten), zlokalizowany w rejonie
dzisiejszych ulic Mickiewicza i Rodziewiczówny. To kuszą-

Gdy w 1851 r. restaurator o nazwisku Boness

ce, między innymi egzotycznymi drzewami, miejsce wypo-

wzniósł prowizoryczną, drewnianą restaurację,

czynku zaprojektował sam zasłużony dyrektor kołobrze-

mało kto przypuszczał, że ironiczna nazwa „pałac”,

skiego ogrodnictwa, Heinrich Martens.

jaką określono budowlę, ma znaczenie prorocze.

Przełomowe dla tej bezsprzecznej wizytówki Kołobrze-

Zlokalizowana tuż przy plaży jadłodajnia, choć ewidentnie nienależąca do najbardziej reprezentacyj-

Drewniane molo w Kołobrzegu
oraz stojący przy nim Strandschloss
– popularne miejsce spacerowe
w mieście (Archiwum MOP).

nych budynków w mieście, cieszyć się musiała dość
dużą popularnością, o czym świadczy fakt, iż swe
podwoje otwierała prawdopodobnie przez cały

gu okazały się lata dziewięćdziesiąte XIX w. W związku
z ostatecznym nadaniem miastu statusu uzdrowiska pierwszej kategorii, władze rozpoczęły prace nad nowym, reprezentacyjnym budynkiem, który byłby adekwatny do rangi
kurortu. Między 1898 a 1899 r. dotychczasowy Strand-

rok, kolejne 12 lat. Kres interesu Bonessa przyniósł

schloss rozebrano, a w jego miejsce zrealizowano projekt

sztorm, który w nocy z 22 na 23 grudnia 1863 r.

pary berlińskich architektów: Hoenigera i Sedelmayera.

spustoszył kołobrzeską plażę. Restauracja również
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Nowy Pałac Nadbrzeżny był okazałą, murowaną budowlą w stylu niemieckiego renesansu. Na
trzech piętrach znajdowały się 53 pokoje do wynajęcia, na parterze natomiast: czytelnie, pomieszczenia gier i zabaw, duża jadalnia oraz dwie sale
koncertowe, jedna z 500, druga z 1000 miejsc dla
widzów. Goście wypoczywać mogli również w obszernej, przeszklonej galerii z widokiem na morze.
Całość gmachu została podświetlona, co w tamtym
czasie stanowiło kosztowne novum. Podobnie jak
w poprzednim przypadku, pałacową okolicę cyklicznie upiększano. Jedną z ważniejszych inwestycji stanowiła rozbudowa tarasu w roku 1938,
kiedy to zainstalowano na nim muszlę koncertową,
pergolę, parkiet taneczny oraz małe oczka wodne
z rzeźbami. Na spacerowiczów czekały osłonięte
koronami drzew krzesełka i stoliki. Z dawnego Peronu Nadbrzeżnego można było dostać się na molo
bez konieczności przejścia przez piaszczystą plażę.
Kołobrzeski

Strandschloss

był

świadkiem

najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta.
W związku z atrakcyjną lokalizacją oraz nowoczesnym wyposażeniem, obiekt często w czasie uro-

Kolejne ujęcie zachodniej ściany Strandschlossu, zdjęcie sprzed II wojny światowej (Archiwum MOP).

czystości lokalnych wykorzystywał magistrat. Od

Hotel Bałtyk

lutego do lipca 1919 r. pokoje zajęli oficerowie
sztabu generalnego armii Republiki Weimarskiej.
Podczas planowania stłumienia Powstania Wielkopolskiego oraz rozstrzygającej wojny przeciwko
Polsce, pracował w nim także sam feldmarszałek

oraz żołnierzy. Ostrzelany przez artylerię budynek

i późniejszy prezydent Niemiec, Paul von Hinden-

niemal doszczętnie spłonął. Jak wynika z zachowa-

burg. Pięć lat później w Pałacu zorganizowano galę

nego materiału archiwalnego, w jego okolicy boje

z okazji setnych urodzin bohatera obrony miasta

z żołnierzami 1. Armii Wojska Polskiego toczył co

przed Napoleonem – Joachima Nettelbecka. To

najmniej jeden gąsienicowy niszczyciel czołgów

właśnie wówczas prekursor kołobrzeskiego mu-

– Jagdpanzer 38(t) Hetzer, który na podejściu do

zealnictwa, dr Otto Diebelt, zainicjował narodziny

molo został wysadzony lub wybuchł w wyniku tra-

towarzystwa miłośników regionu. Podczas akade-

fienia. Po zakończeniu II wojny światowej radziec-

mii wykład o tematyce historycznej wygłosił także

kie, a potem polskie władze, odbudową Pałacu

popularny w tamtym czasie historyk i regionalista,

Nadbrzeżnego nie były zainteresowane. Ostatecz-

urodzony w Sławnie, dr Hermann Klaje.

nie w 1963 r. ruiny rozebrali wojskowi saperzy.

Podczas

oblężenia

Kołobrzegu,

w

marcu

Pałac Nadbrzeżny oraz kołobrzeski Ogród Różany na
pocztówce z przełomu XIX i XX w. (Archiwum Biblioteki Kongresu USA).

Obecnie w jego miejscu znajduje się Sanatorium

1945 r., opisywany gmach znalazł się za trzecim,

„Bałtyk”.

ostatnim pierścieniem obronnym twierdzy. Z jego
okolic, podobnie jak z portu, do Niemiec wypływały statki i barki ewakuujące cywilnych uchodźców
ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/luksus-w-palacowym-stylu-czyli-przedwojenna-wizytowka-kolobrzegu-strandschloss/
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w bagnie. Gdy myśliwy psa wyciągnął to zauważył, że woda jest ostra i słona,
zaczym wykopano trzy studnie i miasto dzięki takiej okoliczności uzyskało
swój początek”.
Saliny, jako dobro natury w postaci samowypływowej solanki, stanowiły
własność panującego, natomiast prawo ich eksploatacji stanowiły regale.
Nie ulega wątpliwości, że sól była w owym okresie niezwykle cenna, jako
przyprawa i środek konserwujący, a to oznacza, że władcy tych ziem czerpali
z jej sprzedaży bezpośrednie korzyści. W okresie państwa polskiego byli
to zapewne polscy władcy, w późniejszym okresie monopol ten przypadł
dynastii Gryfitów. Dysponentami saliny byli książęta pomorscy i to oni
decydowali o ewentualnych nadaniach lub dzierżawach dla instytucji
kościelnych, w tym kołobrzeskiej kapituły. W 1264 roku ostatnia książęca
warzelnia została przekazana, przez księcia Warcisława III, klasztorowi
w Bukowie i od tej pory salina stanowiła regale kościelne, zarówno instytucji
kościelnych i duchownych.
Brakuje informacji o procesie warzenia soli przed 1140 rokiem, kiedy salina
pozostawała we władaniu książąt. Dopiero od połowy XII wieku pojawiają
się informacje gospodarczo-prawne w zakresie donacji warzelni i wskazują
one na to, jak bardzo złożone były to jednostki. Zespół warzelniczy składał
się z szop warzelniczych, pieców, zbiorników, studni, źródeł, a także panwi
– płaskich zbiorników, do których wlewano solankę i ją odparowywano,
S O L E W A R Z E
Z P A R U J Ą C Ą

P R Z Y W A N N A C H
S O L A N K Ą

Fragment makiety z Muzeum Miasta Kołobrzeg.

uzyskując sól. Salina od zawsze była integralną częścią grodu kołobrzeskiego,
jakkolwiek znacznie od niego oddaloną. Zapewne od wieków przy warzeniu
soli pracowali wykwalifikowani pracownicy, którzy wraz z upływem czasu
stali się odpowiednią siłą do powstania zawodu solarza w naszym mieście,
a także jego regulacji, podobnie jak kwestii związanych z samym warzeniem

Historia regionu

Historia solnego Kołobrzegu

soli. Wraz z lokacją miasta, solarze uzyskali wpływy w miejskim samorządzie,
a tym samym przyczyniło się to do zmian własnościowych na terenie saliny,
aż do całkowitego jej przejęcia od instytucji kościelnych. Nastąpiło to w 1435
roku, gdy rada miejska wydała oficjalny zakaz prowadzenia warzelni przez
duchownych i instytucje kościelne.
Kołobrzeskie Bractwo Solne otrzymało swój statut 23 czerwca 1302

Od zarania swojej historii Kołobrzeg był związany z eksploatacją

roku, czyniąc z „Panów Solnych”, jak ich nazywano, zamkniętą korporację,

tutejszej saliny. Słone źródła leżały u podstaw gospodarki dawnej

która wraz z członkami Domu Żeglarza stanowiła miejski patrycjat i rządziła

osady, później grodu i miasta, prowadząc je w kierunku politycznej

miastem. Statut był de facto spisaniem norm zwyczajowych, które do tej pory

i ekonomicznej potęgi.

obowiązywały i do których się stosowano, zapewne od wielu lat, jeśli nie
stuleci, na przestrzeni których one powstawały i stawały się akceptowalne.
W skład Gildii Solnej wchodzili zarówno potomkowie dawnych słowiańskich

Gdy w roku 1000 Kołobrzeg pojawia się na kartach

znajdujące się po obu stronach Parsęty, wykorzystywane

właścicieli warzelni, którzy nadania swoje otrzymali jeszcze w czasach

średniowiecznych pergaminów, w kronice Thietmara, dzięki

było nawet od VII wieku, a więc bardzo wcześnie. Barbara

książęcych, jak i niemieccy koloniści, którzy podpisywali umowy z instytucjami

której wiemy o powstaniu tu biskupstwa, mowa jest już

Zabel, w książce „Dzieje kołobrzeskich solanek”, wiąże

kościelnymi lub duchownymi, które były dziedziczne. Statut gildii, zwanej też

wówczas o solnym Kołobrzegu, czyli tutejszej salinie. Dzięki

odkrycie źródeł ze słowami starej legendy które opisuje

bractwem, był rygorystycznie przestrzegany. Stanowił ustrój kołobrzeskich

kronice wiemy także, jak nazywał się pierwszy biskup:

odkrycie jako dzieło przypadku: „Kiedyś, w okolicy, gdzie

solarzy, określał prawo przynależności, zasady warzenia soli, funkcjonowania

„Reinbernus, Salsae Cholbergiensis aecclesiae episcopus”.

leżą trzy słone studnie między Parsętą a morzem, odbywały

samych warzelni, a wreszcie – handlu solą. Członkiem bractwa mógł zostać

Nie ulega wątpliwości, że Wzgórze Solne (Mons Salis),

się łowy, w czasie których pies jednego z myśliwych utknął

ten, kto mieszkał w mieście spokojnie przez rok i jeden dzień, nabywając
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Tężnia solankowa w XIX wieku, ze zbiorów Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
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Zakazywano spekulacji w handlu narzędziami niezbędnymi w zawodzie
solarza. Okres warzenia soli trwał od wiosny do lata. Jesienią i zimą nie
wolno było korzystać z solanki, która spływała swobodnie do rzeki czy
morza. W okresie samej produkcji soli obowiązywał zakaz wytwarzania po
zamknięciu bram miasta.
Statut regulował również kwestie pozyskiwania opału do warzelni. Nie
wolno było wycinać drzew w mieście oraz pomiędzy miastem a wzgórzem
solnym. W mieście nie wolno było zbierać drew, nawet tych wyrzuconych
przez wodę. Wszelkie pozyskiwanie opału wiązało się z koniecznością
wniesienia opłaty na rzecz miasta. Z jednej strony służyło to ochronie zieleni,
bowiem warzelnie zużywały bardzo dużą ilość opału, z drugiej pozwalało
zdobywać środki finansowe do kasy miejskiej. Drewno na opał spławiano do
Kołobrzegu Parsętą i Radwią. To nie koniec obowiązujących wtedy obostrzeń.
Zakazywano nadmiernego gromadzenia opału. Gdy to stwierdzano, drewno
przepadało na rzecz miasta. Drewno przywożone do miasta można było

Plan sytuacyjny okolic Kołobrzegu z zaznaczeniem prowadzonych prac
wiertniczych w poszukiwaniu solanki; na planie zaznaczono podmiejskie
tereny wokół miasta w promieniu kilku kilometrów z terenem warzelni
i lokalizacją ośmiu odwiertów, ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu

tym samym obywatelstwo. Mógł to być także syn, który

Na czele bractwa stał hrabia solny. Zabraniano pod karą

obejmował członkostwo w bractwie po ojcu. Dodatkowo

grzywny tworzenia spółek produkujących sól, a szczególne

wprowadzono cenzus majątkowy w wysokości 40 grzywien,

sankcje spotykały tych, którzy tworzyli je z osobami

a także cenzus majątku wydzielonego od majątku krewnych.

nienależącymi do bractwa. Takie osoby traciły nadto

Członkostwo w bractwie tracił ten, kto opuszczał miasto po

wyprodukowaną sól i zgromadzony opał. Był to więc zakaz

zakończeniu okresu produkcji, a więc jesienią, wyjeżdżając

skierowany w kierunku osób, które chciały się nadmiernie

z żoną i dziećmi. Osoba taka mogła starać się o ponowne

i nielegalnie wzbogacić. Sól można było warzyć w panwiach

przyjęcie do bractwa, uzyskując obywatelstwo. Do tego

o określonych rozmiarach, których nie można było ściągać

czasu, nie mogła ona wykonywać zawodu solarza. Co do

z paleniska, dopóki się nie zużyją. Wydajność warzelni

zasady członkami gildii mogli być tylko mężczyźni. Oznacza

była mierzona liczbą panwi, im więcej ich było, tym więcej

to, że zawód solarza został ograniczony wyłącznie do

soli można było wyprodukować. Nieprzestrzeganie norm

kołobrzeżan.

dotyczących wielkości panwi karano aż 10 grzywnami.
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Plan sytuacyjno-niwelacyjny studni solankowych
salin kołobrzeskich z 1814 roku; na planie
przedstawiono poszczególne rejony saliny, a pod
nim wykresy stanów słonej wody w studniach, ze
zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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bractwa. W 1570 roku do gildii należały aż 204 osoby.

i dalej modernizowano. Prace prowadzono do 1841 roku.

Od 1590 roku solarzem mógł być tylko ten, kto miał na

Kiedy podsumowano nakłady na modernizację saliny

własność przynajmniej jedną panew. To zadziałało. W 1604

z przychodami, nie wyglądało to najlepiej. W ciągu 40 lat, wraz

roku do bractwa należało 70 osób, a w 1633 roku – tylko

kosztem zakupu zakładu, zainwestowano 1 650 000 talarów.

40. Każdy członek gildii mógł wyprodukować 48 łasztów

Te pieniądze nigdy się nie zwróciły. Solanka kołobrzeska

soli rocznie. Do miasta i na okoliczny rynek zaczęła trafiać

nadal miała zbyt niskie, to znaczy nieopłacalne w procesie

sól z Lünenburga czy Baye. Była o wiele tańsza od soli

produkcji, stężenie soli. Koszt produkcji, oparty na drewnie

kołobrzeskiej, która ze względu na zużywanie dużej ilości

jako materiale opałowym, potem pewnie także torfie, był

drewna, nie mogła z nią konkurować. Powszechny handel

zbyt wysoki. Od 1855 roku trwała dyskusja o losach saliny.

tańszą solą powodował wypieranie tej kołobrzeskiej. To

W 1858 roku rząd pruski wydał zarządzenie o zakończeniu

przekładało się na wpływy solarzy, a przede wszystkim na

produkcji soli w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 1860 roku.

zubożenie osób, które pracowały w branży solnej, w tym

Tężnia została rozebrana. Budynki przekazano na rzecz

kowali czy bednarzy, czy wreszcie mieszczan zajmujących

wojska i służby celnej. Źródła solankowe przejęło miasto, co

się transportem soli.

umożliwiło budowę nowych zakładów kąpieli solankowych

Wojna trzydziestoletnia i okupacja miasta od 1627

i rozwój uzdrowiska.

roku, spowodowała wygaszenie ognia pod panwiami.
W późniejszym okresie solewarstwo powoli odradzało się.
Usprawniono sam proces warzenia soli, zmechanizowano
Plan sytuacyjny saliny w Kołobrzegu z I poł. XIX wieku; na planie
przedstawiono system doprowadzający solankę z centralnej studni na
Salzbergu do tężni starej i nowej, ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu.

dopływ solanki, a w 1710 roku zbudowano pierwszą tężnię
solankową. W 1722 roku na Wyspie Solnej i Zillenbergu
były już 4 tężnie. Zadaniem tężni było zwiększenie zasolenia
wody. Ta naturalna miała 5,3% zasolenia, a solanka z tężni 1415%. Tężnie były potężnymi budowlami. Miały ok. 900 stóp
długości (ok. 300 metrów) i wysokość 2 pięter. Produkcję

kupować tylko od kołobrzeżan.

w tym czasie w Kołobrzegu było 36 kot z 216 panwiami (plus

Kolejna kwestia dotyczyła handlu solą. Cena zależała od

8 panwi miasta). Oryginalną księgę odnaleziono w 1934 roku

rodzaju i objętości soli panujących w salinie. Ograniczało to

w Halle nad Soławą. Zawiera nazwiska następujących braci

spekulację. Nie wolno było handlować solą po zamknięciu

solnych: Sleeves, Baden, Bade Berwoldes, Horns, Berten,

bram miejskich, a także nie wolno było prowadzić wymiany

Bulghrin,

naturalnej, towarowej. Wreszcie, nie wolno było wymieniać

Hartmodes,

soli za opał. Takie uregulowanie solewarstwa świadczy

Zuverken, Platen, Lemmen, Kloken, Heldes, Stubben,

o dużych wpływach z działalności bractwa na rzecz miasta.

Bruggeman, Gemmelyn, Dabelsteen, Pardammes, Davites,

Warto tu podkreślić, że sól kołobrzeska cieszyła się niezwykłą

Wockenvodes, Breckhorsters, Westvals, Wysen, Riken, an

popularnością w okresie średniowiecza. Z Kołobrzegu wiódł

Eeden, Mases, Schademans, Tribeses, Wusseken.

Levetzowen,

Strippowes,

Limborghes,

Ambrossi,

Hamers,

Ghruben,

Holkes,

Webelen,

szlak solny, prowadzący do Darłowa, a także przez Sławno –

W XVI wieku zaczęła się zmieniać sytuacja polityczna

Polanów – Bobolice – Szczecinek – Okonek do Wielkopolski,

miasta. Podczas buntu mieszczan, w ramach kryzysu w 1524

a z Bobolic, przez Biały Bór w Człuchowie, łączył się

roku, i działań Jakuba Adebara, mieszkańcy domagali

ze szlakiem prowadzącym z Nowej Marchii do państwa

się, aby sól ważona przy wykorzystaniu drewna z Lasu

krzyżackiego. Szlak solny prowadził także przez Karlino do

Kołobrzeskiego,

Białogardu, a stamtąd, przez ziemię szczecinecką, złotowską

Oznaczało to, że podaż soli nie zaspokajała popytu. Ale

i wałecką, do Wielkopolski. Eksportowano ją również droga

to miało się zmienić. Hanza powoli przestawała się liczyć

morską, co ułatwiała obecność Kołobrzegu w Hanzie.

w regionie Morza Bałtyckiego. Kołobrzeg zaczął tracić swój

pozostawała

na

potrzeby

mieszczan.

W 1473 roku powstała najstarsza księga Bractwa Solnego

monopol na produkcję soli w dobrach biskupich. Książęta

– Kotbuch, czyli księga kot (chałup, szop warzelniczych).

pomorscy domagali się ponoszenia przez Kołobrzeg coraz

Prowadził ją pisarz solny. Jej celem był spis majątku na salinie,

większych ciężarów w zakresie gospodarki feudalnej. Pod

inwentaryzacja warzelni i spis ich właścicieli. Wiemy, że

koniec XVI wieku zaczęto ograniczać liczbę członków

soli wsparł sam król pruski, wprowadzając cła na tanią sól
francuską. Niestety to nie wystarczyło. Po pierwsze źródła
kołobrzeskie nie były tak bogate w solankę aby zapewnić
całoroczną produkcję, a po wojnie siedmioletniej zostały
mocno uszkodzone. W 1793 roku Fryderyk Aleksander
von Humboldt, pruski uczony, podjął się ekspertyzy
w kołobrzeskich salinach na zlecenie króla. Wiemy, że
wówczas było 5 tężni o długości 1200 stóp, a czynnych
było 17 źródeł solankowych. Potwierdził on potencjał
kołobrzeskiej saliny i jej studni, ale jednocześnie wskazywał
na katastrofalny stan techniczny. Rząd pruski postanowił
saliny zakupić, co nastąpiło 8 stycznia 1801 roku. Koszt
transakcji to 784 tysiące talarów. Był to koniec Gildii Solnej
i początek uprzemysłowienia produkcji soli w Kołobrzegu.
W latach 1802-1807 zbudowano kosztem 45 tysięcy
talarów nową tężnię o długości 1950 metrów i wysokości
15 metrów. Siedemnaście wież warzelniczych zastąpiono
kilkoma, ale za to większymi. W salinie zainstalowano
dwie maszyny parowe, a solarzy sprowadzono z Halle.
Rozwój zakładu przerwało oblężenie miasta w wojnie
francusko-pruskiej,

w

latach

1806-1807.

Częściowo

zniszczono tężnię i maszynę parową z urządzeniami do
tłoczenia solanki. Po zakończeniu walk zakład rozbudowano

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/historia-solnego-kolobrzegu/
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Parsęta a funkcjonowanie
grodu i miasta
Osadnictwo w dolinie rzeki Parsęty rozwijało się na długo przed powstaniem
wczesnomiejskiego grodu w Kołobrzegu-Budzistowie, przed wojną nazywanego
Starym Miastem (Alt Stadt).

Rzeka była niezwykle ważna dla funkcjonowania

W X wieku gród dostał się pod panowanie piastow-

tutejszych osad. Pierwsza kołobrzeska osada powsta-

skie. W ten sposób ośrodek zaczął się przekształcać

ła w VII wieku w północnej części Wyspy Solnej. Jej

i przebudowywać. Gród zajmował powierzchnię ok.

mieszkańcy zajmowali się eksploatacją znajdujących się

1 hektara. Podstawą jego gospodarki było solewar-

tam słonych źródeł. W VIII wieku na prawym brzegu

stwo, a więc warzenie soli. Znaleziska archeologiczne

Parsęty, w odległości ok. 4 km od jej ujścia, powstała

wskazują wyraźnie, że mieszkańcy grodu zajmowali

druga osada, na bazie której pod koniec IX wieku po-

się rybołówstwem. Łowiono głównie śledzie (szcząt-

wstał gród. Objął on funkcję głównego grodu nad Par-

ki śledzi stanowią 93,4% znalezisk ichtiologicznych).

sętą, przejmując funkcje gospodarcze i polityczne po

Od strony południowej znajdował się most na rzece,

ośrodku w Bardach, który upadł.

łączący gród z niewielką osadą. W północno-zachod-
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niej części podgrodzia znajdował

znajduje się przystań i łodzie, nie-

częto jednak jego rozbudowę. W II

się port. Cumowały tam łodzie ry-

które z nich płynące Parsętą.

poł. XIV wieku rozpoczęto zabierać

backie, którymi wypływano na Bał-

Rzeka odegrała również waż-

rzece kolejne tereny, osuszając ob-

tyk. Teren ten jest dość łatwy do

ną funkcję w lokacji miasta w 1255

szar od linii obecnej ul. Brzozowej

odczytania po dziś dzień. Dlaczego

roku. Na osadnictwo wybrano wy-

w kierunku wody. Wytyczono tam

więc ani gród, ani port, nie znajdo-

soczyznę morenową na prawym

szereg ulic prostopadłych do zago-

wał się u ujścia Parsęty do morza?

brzegu rzeki, w połowie odległo-

spodarowywanych parceli.

Zdecydowały sprawy pragmatyczne,

ści pomiędzy jej ujściem do morza

Średniowieczne miasto miało 18

a więc kwestie obronne. Przy takiej

a Budzistowem. Miasto ulokowa-

hektarów powierzchni. Wraz z jego

lokalizacji grodu, 4 km od ujścia

no w miejscu trudno dostępnym,

zagospodarowywaniem rozpoczęto

rzeki do morza, mieszkańcy mogli

otoczonym bagnami i moczarami,

budowę murów miejskich, otoczo-

lepiej przygotowywać się do od-

a także samą rzeką. Ułatwiało to

nych fosą o szerokości 20 metrów.

parcia ataku Wikingów lub innych

fortyfikowanie. Pierwotne założe-

Naturalną

oddziałów. Lokalizacja grodu, jego

nia budowlane wiązały się właśnie

sama rzeką, nad którą zbudowano

umiejscowienie w terenie, ułatwiała

z rzeką i główną ulicą miasta, ul.

furty wodne. Zmieniła się również

prowadzenie działań zbrojnych. I jak

Podgórną (dziś ul. Wąska). Niezbęd-

koncepcja układu miejskiego. Stary

wiemy z badań archeologicznych,

ne było przeprowadzenie na szeroką

ratusz przy ul. Podgórnej stracił na

takowe się zdarzały, czego przy-

skalę prac hydrologicznych. Rozle-

znaczeniu. W 1380 roku był już go-

kładem jest chociażby częściowe

wisko rzeki wymagało uregulowa-

towy nowy ratusz, w centrum obec-

zniszczenie grodu w drugiej połowie

nia. W ten sposób powstało miasto,

nego śródmieścia, gdzie znajduje się

X wieku. Jak mógł wyglądać port

bronione na początku wałem ziem-

obecnie obiekt neogotycki z lat 30-

widać na obrazie Henryka Bara-

nym. Przy ul. Podgórnej znajdował

tych XIX stulecia.

nowskiego, ukazującego Bolesława

się pierwszy ratusz. Nad Parsętą

Krzywoustego u bram Kołobrzegu

funkcjonowała przystać rybacka. To

(ze zbiorów Narodowego Muzeum

tu chroniły się łodzie, a ulica mogła

Morskiego w Gdańsku). Widoczny

stanowić główną arterię w kierunku

jest polski książę na wałach, poniżej

wody. Wraz rozwojem miasta rozpo-

ochroną

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/parseta-a-funkcjonowanie-grodu-i-miasta/
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dziełem rogowym. Tych nieśmiałych w swej formie fortyfikacji było więcej. Ich chrzest
bojowy nastąpił pod koniec 1630 roku, gdy pod miasto podeszły oddziały szwedzkie.
Wojska cesarskie, w wyniku wystrzelania amunicji, musiały opuścić miasto.
Inżynierowie szwedzcy przystąpili do dalszego fortyfikowania miasta na bazie
wieloboku bastionowego. Zachowany plan miasta, autorstwa Eryka Dahlbergha z Archiwum Wojennego w Sztokholmie, dowodzi zrealizowanych zamierzeń fortecznych
wzdłuż ulicy Dubois, a więc północnego przedpola twierdzy, a także wskazuje na inne
plany budowlane, z których część została zrealizowana. W 1646 roku przez Kołobrzeg
przejeżdżał orszak Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers, która 5 listopada 1645 roku
została żoną polskiego króla Władysława IV. Jean le Laboureur, towarzysz królowej
w podróży do Polski, zanotował: „Dnia 3 lutego orszak królowej dotarł do potężnie
umocnionego Kołobrzegu, zniszczonego przez pożary i wojnę, słabo zamieszkałego,

H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

Jak nadmorskie miasto
zamieniono w twierdzę
Początek twierdzy ściśle wiąże się z wojną trzydziestoletnią (1618-1648). Namalowany w 1614 roku olejny obraz przedstawiający panoramę Kołobrzegu jest pierwszym
widokiem miasta, ale z umocnieniami średniowiecznymi: murem gotyckim, basztami
i bramami. Podobną panoramę znamy z mapy Pomorza, autorstwa Eliharda Lubinusa
z 1618 roku. W 1628 roku inżynierowie cesarscy rozpoczęli realizację pierwszych nowożytnych fortyfikacji. Plan budowy zakładał pozostawienie, przynajmniej na razie,
średniowiecznych murów obronnych, a prace fortyfikacyjne prowadzono na zewnątrz
miasta. Przedmieście Lęborskie, Panewniki, Zielenin i Budzistowo zostały spalone.
Z dymem puszczono 5 kościołów za murami: Świętych Janów, św. Jerzego, św. Jakuba,
św. Gertrudy i św. Mikołaja. Do sypania rawelinów, słoniczołów i bastionów zmuszono
mieszkańców miasta i chłopów z okolicznych wsi.
Jak pisze H. Kroczyński, w pierwszym etapie fortyfikowania miasta nie widać szczególnej koncepcji, natomiast porozrzucane obiekty wydają się pochodzić od dwóch projektantów. Na miejscu średniowiecznej Bramy Kamiennej powstał bastion ze słoniczołem, a samą bramę przesunięto na oś ulicy Giełdowej. Po prawej stronie tego dzieła, na
osi ulicy Bogusława X, zbudowano rawelin. Każda brama miejska została wzmocniona
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ale za to posiadającego bardzo liczną załogę szwedzką”. Jaki widok stanął przed ocza-

1. Batardeau

mi polskiej królowej wiemy i my, bowiem zachował się widok Kołobrzegu z połowy

2. Bastion Magdeburg

XVII wieku, według rysunku szwedzkiego oficera, kartografa i architekta, Eryka Jön-

3. Bastion Pommern (Pomorze)

sona Dahlberga (1625-1703). Rysunek znajduje się w dziele „Topographia Electoratus

4. Luneta Lauenburg - prawa(Lębork)

Branderburgici et Ducatus Pomeraniae” Mateusza Meriana Młodszego. Widoczne jest

5. Ravelin Lauenburg (Lębork)

miasto otoczone murami średniowiecznymi i nowoczesnymi fortyfikacjami ziemnymi.

6. Luneta Lauenburg – lewa (Lębork)

W 1653 roku Kołobrzeg przypadł Brandenburgii, a wielki elektor Fryderyk Wilhelm,

7. Bastion Neumark (Nowa Marchia)

wobec poczynionych inwestycji fortyfikacyjnych przez Szwedów, które jak na owe

8. Luneta Bütow - prawa (Bytów)

czasy były niezwykle nowoczesne i przydatne w obronie, nadał Kołobrzegowi status

9. Ravelin Bütow (Bytów)

twierdzy. Inżynierowie cesarscy rozpoczęli dalsze fortyfikowanie Kołobrzegu i budowę

10. Tambour Bütow (Bytów)

niezbędnej infrastruktury wojskowej, według myśli szkoły niderlandzkiej. Rozpoczęto

11. Luneta Bütow - lewa (Bytów)

rozbiórkę fortyfikacji średniowiecznych, gdyż stały się bezużyteczne, a z pozyskanego

12. Bastion Preussen (Prusy)

w ten sposób budulca wznoszono nowe obiekty.

13. Luneta Münde (Ujście)

Prace fortyfikacyjne w mieście trwały kilkadziesiąt lat. Na początku XVIII wie-

14. Contregarda Münde (Ujście)

ku ostateczny kształt Twierdzy Kołobrzeg był już gotowy. Poszczególne fortyfikacje

15. Ravelin Münde (Ujście)

główne otrzymały swoje nazwy. Zaczynając od mostu na Parsęcie i idąc w kierunku

16. Tambour Münde (Ujście)

północnym – stan na 1865 rok:

17. Bastion Halberstadt
18. Contregarda Halberstadt
Na Wyspie Solnej:
19. Reduta Geldern
20. Redan Geldern II
21. Tete de pont
22. Redan Geldern I
23. Cavaliera Geldern
24. Bastion Geldern II
25. Bastion Geldern I
26. Luneta podmiejska Geldern
27. Bastion Cleve
W kolejnych latach XVII wieku rozbierano coraz to
większe fragmenty murów średniowiecznych, które przestały spełniać swoją funkcję, aczkolwiek pozostawiono
baszty i furty. Na prawym brzegu znajdował się Bastion
Halberstadt. Tak opisuje to dzieło G. Podruczny w książce „Król i jego twierdze”, określając je półbastionem:
„Obiekt ten miał nietypową formę, dodano do niego od
południa wał o narysie dwuramiennika. Wnętrze bastionu wypełniał wąski i długi nadszaniec, w którym tkwił
magazyn prochu przerobiony ze starej, kolistej w planie
baszty średniowiecznej. Podobny magazyn znajdował się
również wewnątrz wspominanego dwuramiennika”. Patrząc na północ znajdujemy Dzieło Rogowe Ujście, wówczas największą fortyfikację twierdzy, budowaną od 1655
roku. W narożniku północno-wschodnim znajdował się
Bastion Prusy. Podruczny, do kołobrzeskich fortyfikacji
z ich początkowego okresu funkcjonowania, a więc z lat
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1655-1715, podchodzi dość krytycznie, zaznaczając, że ich forma daleka była od
podręcznikowego ideału. Trzeba również dodać, że kołobrzeskie fortyfikacje miały
charakter ziemny, jedynie w dolnej części znajdowała się ceglana bądź kamienna
– częściej ta druga – podmurówka. Według Podrucznego Bastion Prusy był dość
duży: „Jego wnętrze wypełniał wąski nadszaniec, o nieregularnym narysie niepowtarzającym planu bastionu. Również w tym dziele znaleźć można było magazyn
prochu, był to już jednak nowożytny magazyn w postaci niewielkiej kazamaty

Reduta w widłach
Parsęty i Kanału Drzewnego

przykrytej sklepieniem bomboodpornym, pochodzący z 1693 r. Magazyn ten, po
przebudowie z lat 1770-1774 został włączony do kazamaty mieszkalnej bastionu”.
W historiografii zachowały się obszerne zapisy, że to właśnie w tym kazamacie
mieszkał major von Gneisenau podczas oblężenia Kołobrzegu w 1807 roku. Mało
miejsca poświęca Podruczny Rawelinowi Bytów, po prawej stronie Bastionu Prusy.
Było to najbardziej wysunięte na północ dzieło, mniej więcej na wysokości baszty

Twierdza Kołobrzeska, oparta na fortyfikacji bastionowej typu
niderlandzkiego, została pominięta przez króla Fryderyka II i nie
została zmodernizowana przed wojną siedmioletnią. Tymczasem w tym

lontowej. Po jego lewej stronie znajdował się Bastion Nowa Marchia. Pobudowany

konflikcie odegrała ważną rolę podczas trzech rosyjskich oblężeń w 1758,

Rawelin Lębork osłaniał Bramę Lęborską na wschodzie miasta. Następnie znajdo-

1760 i 1761 roku. Za trzecim razem załoga skapitulowała.

wał się Bastion Pomorze i Bastion Magdeburg. Kroczyński pisze o półbastionie,
natomiast Podruczny o rawelinie, zbliżonym formą do półbastionu. To kolejne
dzieło, które odbiegało od podręcznikowego opisu. Pozostała jeszcze południowa
część twierdzy. U Podrucznego czytamy o tym tak: „Znajdowało się tam dzieło

Najsłabszym punktem obrony był port. I to

Nową inwestycję zlokalizowano na terenie

rogowe Geldern, nietypowe w kształcie, bo składające się z jednego półbastionu

m.in. na tej części miasta skupili się projektanci

bagiennym i zalewowym, na zachodnim brze-

zaopatrzonego w nadszaniec i jednego bastionu pełnego. Jego obszerne wnętrze

nowych umocnień, podczas modernizacji twier-

gu Salzbergu, z jednej stron opierając ją na do-

wypełniały budynki koszarowe. Poza dziełem rogowym w tym sektorze fortyfikacji

dzy w latach 1770-1774. Przy ujściu Parsęty do

pływie Parsęty do kanału portowego, z drugiej

znajdował się niewielki obiekt osłaniający zabudowania Małego Młyna – Rawe-

morza powstał Fort Ujście i Szaniec Maikuhle

na dopływie Kanału Drzewnego. Fortyfikacja

lin Kleve. Dzieła obronne na zachodnim brzegu Parsęty powstały po 1693 roku

(późniejszy Szaniec Heydego). Razem z nimi

na planie pięcioboku w całości znajdowała się

z czasów rządów elektora Fryderyka III, późniejszego pierwszego króla Prus, na

miała współpracować nowa fortyfikacja, którą

na wodzie. Konstrukcję wzniesiono na palach,

miejscu wcześniejszych umocnień pochodzących z lat 30-stych XVII wieku”. Warto

wykonano w widłach Parsęty i Kanału Drzew-

po czym zasypano ziemią. Od strony miasta

wspomnieć, że na tym etapie rozwoju twierdzy, w 1708 roku, powstała Brama

nego. Jest nią Reduta Bagienna, wzniesiona

wzniesiono dwa obiekty murowane, kryte zie-

Radzikowska (obecna ul. Szpitalna), nazywana także Forteczną Bramą Zachod-

pod wpływem francuskiej szkoły fortyfikacyj-

mią. Była tam m.in. prochownia. Do obiektu

nią. Zachowała się po dziś dzień. Natomiast w 1709 roku (według innych źródeł

nej. Nazywa się ją także Redutą Morast, z j.

prowadziła droga z mostem zwodzonym. For-

w 1708) zbudowano blokhauz, będący zaczątkiem późniejszego Fortu Ujście. Było

niemieckiego, od moczarów, na których ją wy-

tyfikację dostosowano do prowadzenia ognia,

to pierwsze dzieło fortyfikacji polowej wzniesione w Kołobrzegu. Twierdza na ze-

konano. Po wojnie z lat 1806-1807, nazwaną

generalnie w kierunku portu, z armat oraz broni

wnątrz była otoczona fosą. Poziom wody w fosach regulowały grodze. Najstarsza

ją Schill Redoute, od nazwiska bohatera z woj-

strzeleckiej.

z nich znajdowała się przy Bastionie Halberstadt. Podruczny pisze, że powstała

ny prusko-francuskiej, Ferdinanda von Schilla,

Gdy w 1806 roku wybuchła wojna prusko-

ona w 1684 roku, ale prawdopodobnie została wzniesiona na miejscu starszej, po-

dowódcy korpusu ochotniczego (Freikorps),

-francuska obrońcy twierdzy uznali, że obrona

chodzącej jeszcze z połowy XVII wieku. Kolejna główna grodza znajdowała się na

którego żołnierze brali udział w obronie Załę-

portu jest niewystarczająca. Wykonano dodat-

wschodzie, obok Bastionu Pomorze, prawdopodobnie było to już dzisiejsze Batar-

ża (Maikuhle) z tą właśnie redutą w centrum.

kowe fortyfikacje polowe, które realizowano

deau. Obok tego funkcjonowały jeszcze cztery mniejsze grodze, spiętrzające wodę

Zaprojektowana została przez francuskiego

dopiero w marcu

w fosach.

inżyniera Madeleina Tourous hrabiego d’Hein-

trwało ulepszanie Reduty Bagiennej, choć nie

1807 roku. W tym czasie

Tak połączono walory terenowe Kołobrzegu z nowoczesną, na owe czasy, sztu-

ze. D’Heinze najpierw opracował szkic nowych

wiadomo, na czym prace te polegały. Wzmian-

ką fortyfikacyjną. Wykorzystano położenie miasta nad Parsętą, pomiędzy bagnami,

fortyfikacji, a po tym, gdy pomysł spodobał się

kuje o tym E. Höpfner wskazując, że reduta „nie

a także Wyspę Solną, którą na odcinku miejskim zamieniono w silnie broniony ze-

królowi Fryderykowi II, dostał czas na opraco-

była gotowa”. Nie wiemy ile armat znajdowało

spół fortyfikacji. W ten sposób Kołobrzeg doczekał wojny siedmioletniej, a następ-

wanie szczegółowego projektu. To król pruski

się w fortyfikacji. Zapewne były to co najmniej

nie kolejnych inwestycji, w fortyfikacje oczywiście.

postawił na konieczność lepszego ufortyfiko-

dwie 12-funtowe armaty, ale wysoce praw-

wania portu.

dopodobne jest, że było ich więcej, być może

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/jak-nadmorskie-miasto-zamieniono-w-twierdze/
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także kilka żelaznych, 6-funtowych. Wiemy

Wojskom oblężniczym nie udało się zdobyć tej

w 1872 roku militarny charakter straciła rów-

nich latach los zabytku uległ jednak zmianie.

jednak, że 19 marca reduta była jeszcze nie-

fortyfikacji i pozostała ona pod dowództwem

nież Reduta Bagienna. Jak większość fortyfika-

W 2013 roku poddano konserwacji dębo-

uzbrojona, a atak nieprzyjaciela spowodował,

pruskim.

cji stałych poza wałami głównymi, przetrwała

we wrota bramy głównej i drzwi boczne. Ze-

jako atrakcja militarna w powstającym, i coraz

wnętrzna okładzina jest oryginalna, ale część

że niektórzy żołnierze dotarli nawet do Załęża
(Maikuhle). Wyparł ich stamtąd kontratak żoł-

Po zakończeniu oblężenia odbudowa forty-

bardziej modnym w ówczesnych Niemczech,

wewnętrzna, ze względu na duże zniszczenia,

nierzy Schilla i zastępcy komendanta twierdzy,

fikacji trwała kilkanaście lat, generalnie w okre-

kurorcie, jakim stawał się Kołobrzeg. Została

została wymieniona na nową. Kapitalnego re-

Karla von Waldenfelsa. Natomiast kolejny atak

sie 1832-1836. To ostatnia modernizacja

również nieco przebudowana, m.in. wykonano

montu reduta doczekała się w końcu w 2018

w kierunku Załęża, 9 kwietnia, został już od-

Twierdzy Kołobrzeg. W tym czasie po raz kolej-

nasyp prowadzący w kierunku bramy głównej,

roku, dzięki staraniom Artura Lijewskiego, pre-

party przez artylerię Reduty Bagiennej i oko-

ny dokonano zmian w obronie portu. Powstał

łącząc obiekt na stałe z lądem.

zesa Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu,

licznych fortyfikacji polowych. 19 maja przy-

m.in. Szaniec Kleista, Reduta Solna, a Fort Uj-

dział do obrony Reduty Bagiennej otrzymał 3.

ście został przebudowany. Zmodernizowano

Po raz kolejny reduta została wykorzystana

z przebudowy obiektu z XIX wieku i taką formę

batalion muszkieterów von Borckego, którego

również Redutę Bagienną. Przebudowano mur

jako obiekt militarny do czynnej obrony w mar-

przywrócono zabytkowi. Prace rozpoczęto od

żołnierze zajęli także front radzikowski (zespół

i pomieszczenia zamykające formalnie lunetę

cu 1945 roku. Fortyfikację obsadzili niemieccy

wycinki drzew na wale reduty. Następnie sam

fortyfikacji Geldern) i okoliczne fortyfikacje

od strony miasta. Zlikwidowano dwa pomiesz-

marynarze przegrupowani z bronionych koszar.

wał został niemal doszczętnie rozebrany. Było

polowe. Muszkieterzy dzielnie bronili redu-

czenia i zastąpiono je nowymi, na zamknięciu

Linia, w której skład wchodziła reduta, bloko-

to bardzo ważne, gdyż trzeba było go zabezpie-

ty. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca, podczas

barków, kryjąc ziemią. Przy bramie z mostem

wała posuwanie się Polaków przez trzy dni. Na

czyć w widłach Parsęty i Kanału Drzewnego,

krwawych walk o twierdzę, odparli atak skie-

zwodzonym powstał nowy budynek, wysunięty

wyposażeniu żołnierzy było m.in. działko 37

poprzez zabicie szczelnej ścianki Larsena. To

rowany na jej tyły, wyprowadzony z Zieleniewa

za mur od strony miasta i zamknięty półkoliście.

mm. Reduta była najdłużej bronionym miej-

miało chronić wał przed podmywaniem przez

na Załęże. Gdy 2 lipca odbywał się ostatecz-

Wewnątrz, na wałach, wykonano dwie baterie

scem na Wyspie Solnej. Zdobycie jej przypadło

wodę, wzburzaną przez jednostki pływające.

ny szturm na wały twierdzy, artyleria Reduty

dla armat 12-funtowych. Na zewnątrz, wyko-

batalionowi szkolnemu 6. Dywizji Piechoty. Na

Wał został następnie odbudowany do pełnej

Bagiennej, Szańca Kościelnego i Fortu Ujście

nano nową kamienną i ceglaną podmurówkę.

podkreślenie zasługuje fakt, że ujęcia z wnę-

– historycznej wysokości, poprzez naniesienie

trza reduty możemy zobaczyć w filmie Veita

materiału pochodzącego z bagrowania dna wo-

Harlana „Kolberg”, którego premiera odbyła się

kół reduty, wraz ze stanowiskami dla dwóch

w styczniu 1945 roku. Propagandowy film III

armat 12-funtowych. Całość otoczono pomo-

powstrzymała postęp żołnierzy nieprzyjaciela.

Wraz z likwidacją Twierdzy Kołobrzeg

Widok na redutę w latach 60-tych

i jego współpracowników. Wykorzystano plany

Rzeszy o obronie miasta w 1807 roku zawie-

stem pływającym, szerszym niż poprzedni be-

ra sceny z Ferdinandem von Schillem właśnie

tonowy, a także stanowiskami do cumowania

w tej fortyfikacji.

jachtów. Restauracji poddano także pomiesz-

Po wojnie reduta w Porcie Jachtowym zo-

czenia wewnątrz wału, w tym prochownię

stała zagospodarowana przez żeglarzy na sie-

z pięknym neogotyckim sklepieniem, a także

dzibę Jachtklubu Morskiego Joseph Conrad.

budynek główny. Wymieniono uszkodzone ce-

Przez pewien czas jego wiceprezesem był, po-

gły – konserwacji poddano partie zniszczonego

śmiertnie awansowany na generała, Ryszard

muru, z naciskiem na wierność rekonstruowa-

Kukliński, kontrowersyjna postać okresu zim-

nych elementów. Wnętrze pomieszczeń zosta-

nej wojny, szpiegująca na rzecz Amerykanów.

ło osuszone, wyremontowane i zabezpieczone.

Kukliński służył wówczas w Kołobrzegu, tu zdał

Aby uchronić część ceglaną zabytku przed wil-

maturę i tu realizował swoje żeglarskie pasje.

gocią, nie odtworzono ziemnego przykrycia da-

W latach 90-tych w reducie znajdowała

chu. Całość oddano do użytku 30 października

się tawerna – popularny obiekt o charakterze

2018 roku salwą armatnią, wykonaną przez Ko-

rozrywkowo-gastronomicznym. Stan obiektu

łobrzeskie Bractwo Kurkowe.

sukcesywnie się pogarszał, szczególnie w części murów i wału od strony wody. W ostatZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/reduta-w-widlach-parsety-i-kanalu-drzewnego/
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Fort, który bronił dostępu do portu
Fort powstał w latach 1770-1774, na miejscu zbudowanego w 1709 roku,
przez kpt. inż. Frauendorffa, szańca, który nie wytrzymał naporu Rosjan
w czasie wojny siedmioletniej (szaniec padł 9 września 1760 r.).
Wcześniej istniał jeszcze szaniec zbudowany w 1627 roku. Jest to fort bastionowy. Od strony lądu
posiadał on dwa niewielkie bastiony, a od strony morza drewnianą palisadę, zastąpioną murem ceglanym, który istnieje do dziś. Głównym rdzeniem fortu była okrągła, trzykondygnacyjna budowla przykryta
ziemią. Najniższy poziom – piwniczny, powstał z przeznaczeniem na magazyn, przyziemie służyło jako
stanowiska dla piechoty, a piętro zajmowały stanowiska dla artylerii. Obie górne kondygnacje mają po
siedem okien oraz drzwi proporcjonalnie rozmieszczone. Otwory okienne rozszerzają się w kierunku zewnętrznym – szerokość w części wewnętrznej wynosi 70-75 cm, a w części zewnętrznej 190 cm. Pośrodku piwnicy znajduje się studnia, zaopatrująca załogę fortu w wodę pitną.
Fort istnieje do dziś, choć zniekształcony poprzez zamurowanie niektórych okien, zdjęcie górnej warstwy ziemi, a w miejsce bastionów wmurowanie muru, podobnego do istniejącego już od strony morza,
i wybudowanie na nim latarni. Przed 1945 r. istniała na nim mniejsza latarnia morska. Została wysadzona
(w połowie wysokości) 12 lub 13 marca 1945 r., by nie służyła polskim i radzieckim artylerzystom jako
punkt orientacyjny. Fort był ostatnim punktem obrony twierdzy. Bronił się jeszcze 18 marca.
Nową latarnię na forcie zbudowali Rosjanie po wojnie. Prace zakończono w listopadzie 1945 r. Miała ona pełnić również funkcję pomnika wojennego. Wszędzie pojawiły się radzieckie symbole – szczyt
latarni udekorowany był podświetloną na czerwono metalową gwiazdą. Na murach umieszczone były
wojskowe symbole i data wojny niemiecko-radzieckiej „1941-1945”. Na samym forcie umieszczone były
tablice – od strony morza w języku radzieckim, a od lądu w polskim. Polska tablica była tłumaczeniem
radzieckiej: „Wieczna pamięć bohaterom poległym w walce z faszystowską Germanią, za wolność i niepodległość Radzieckiego Związku i Demokratycznej Polski”. Przez lata również na forcie znajdowała się
pamiątkowa broń z drugiej wojny światowej. Na cmentarzu przy forcie spoczynek znalazło 46 żołnierzy
radzieckich i 16 polskich. By cmentarzykowi nadać odpowiednią rangę sprowadzono tu zwłoki radzieckiego bohatera, majora Konstantego Klimienki. Z biegiem lat powoli zaczęto usuwać radzieckie symbole.
Wykorzystywano różne preteksty do likwidowania tych elementów, by nikogo nie obrazić. W 1963 roku
zlikwidowano cmentarzyk, ekshumując żołnierzy. Złożono ich zwłoki na Cmentarzu Wojennym w Zieleniewie. Zmieniono wówczas tablicę pamiątkową, zastępując ją podobną o treści: „Bohaterom poległym
w walce z najeźdźcą hitlerowskim o wolność i niepodległość Związku Radzieckiego i Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej”. Jeszcze wcześniej usunięto napis informujący o budowie i modernizacji fortu – „17701774, 1832-1836”. Dziś, u podnóża fortu od strony portu, znajduje się tam miejsce pamięci tych, którzy
zginęli na morzu.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/fort-ktory-bronil-dostepu-do-portu/
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Historia Parku Dąbrowskiego

Ciekawe miejsca

Szaniec Kleista
W Parku im. Jana Henryka Dąbrow-

i ochrona wjazdu do miasta po Moście

Potem została ona napełniona wodą

Szaniec ten to jedna z kilku niedostępnych dla turystów fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg. Znajduje się na Plaży Zachodniej,

skiego, przy ul. Wodnej i Bogusława X,

Królewskim (na zdjęciu). W XVIII wieku,

i ponownie zarybiona. Fosa obejmo-

na terenie będącym we władaniu Marynarki Wojennej. Powstał w latach 1832-1836 podczas ostatniej modernizacji Twierdzy

znajdziemy jedyne zachowane relikty

podczas przebudowy twierdzy za cza-

wała, obok zachowanej część prawej

Kołobrzeg. Myślą przewodnią prowadzonych w tym czasie modernizacji była lepsza ochrona portu. Swoją formą, choć ograni-

fortyfikacji głównych Twierdzy Koło-

sów Fryderyka II, teren ten wzmocnio-

Lunety Lębork, także Bastion Pomorze.

czoną, po części nawiązywał do Szańca Kamiennego. Składał się z wału z kamiennych głazów od strony morza, fosy od strony

brzeg. Mieszkańcy znają to miejsce jako

no dodatkowo dwiema lunetami, dzięki

lądu i kazamatów. Według planu XIX-wiecznego od strony morza ustawiona była 24-funtowa armata, z boku 12 funtowa,

„park ze stawkiem”. Od strony Batarde-

czemu dodatkowe wzmocnienie otrzy-

Rawelin Lęborski powstawał od

a od strony lądu 3-funtowa. Po likwidacji twierdzy także to miejsce stało się niezwykle popularne wśród turystów. Od Szańca

au znajdował się kanał ze śluzą, który

mała Brama Lęborska. Do dnia dzisiej-

1655 roku. Jego głównym celem była

Kleista do falochronu zachodniego prowadziła ścieżka pośród wydm. Były tu również liczne zakątki z miejscami widokowymi,

prowadził w kierunku Bastionu Pomo-

szego zachowała się część prawej Lu-

osłona kurtyny pomiędzy Bastionem

na przykład brzozowy i królewski. Lasek Załęże (Maikuhle) cieszył się opinią miejsca spokojnego, idealnie nadającego się do

rze (Pommern), stanowiąc obecną po-

nety Lębork. Znajduje się w Parku im.

Nowa Marchia a Pomorzem i położoną

spacerów i odpoczynku.

zostałość po bazie PKS przy ul. Bogu-

generała Jana Henryka Dąbrowskiego,

w nim Bramą Lęborską. W XVII wieku

W 1945 roku lasek Załęże, w którym znajdował się szaniec, atakowały oddziały 16 pp 6 DP. Jej dowódca - płk Szejpak

sława X. Kanały twierdzy były zasilane

który dzięki staraniom Towarzystwa

była to jedna z trzech głównych bram,

liczył, że 16 pułk mając najkrótszą drogę do portu – najszybciej i najłatwiej tam dotrze. Tymczasem na drodze żołnierzy czekał,

wodą z Parsęty, tworząc z miasta swo-

Opieki nad Zabytkami Oddział w Koło-

obok Bramy Ujście i Bramy Radzikow-

oprócz podmokłego terenu, betonowych bunkrów, utrudnionego transportu artylerii wsparcia – także Szaniec Kleista. Z re-

istą wyspę. Całość wychodziła frontem

brzegu i przychylności Urzędu Miasta

skiej. Prowadziła w kierunku wschod-

lacji żołnierzy 16 pp wynika, że szańca broniła m.in. załoga sprzężonego działka przeciwlotniczego. Być może chodzi o 2 cm

fortyfikacji w kierunku Lęborskiego

Kołobrzeg, został wpisany do rejestru

nim na Przedmieście Lęborskie. W XX

Flakvierling.

Przedmieścia. Budowa Rawelinu Lębork

zabytków. W 2011 roku przeprowadzo-

wieku, na bazie reliktów fortyfikacji,

Szaniec Kleista zachował się w dużej części do dnia dzisiejszego. Większa jego część znajduje się na terenie Marynarki

trwała od początku istnienia twierdzy

no ważną inwestycję w parku, polega-

powstał tu Park Joachima Nettelbecka,

Wojennej, ale jest dobrze widoczny z plaży zachodniej i, na przykład, z latarni morskiej. Nazwa pochodzi od generała majora

w XVII wieku. Jego celem była ochro-

jącą na czyszczeniu fosy, którą miesz-

przywódcy miejskiego z 1807 roku.

Primislausa Ulricha von Kleista (1712-1781), komendanta Twierdzy Kołobrzeg w latach 1765-1781.

na twierdzy od północnego wschodu

kańcy popularnie nazywają stawkiem.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/szaniec-kleista/
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Kołobrzeskie mosty
Do XX wieku w Kołobrzegu był tylko jeden most i było nim Batardeau na
Parsęcie. Dopiero w 1900 na rzece wzniesiono kolejny, na obecnej ulicy
Łopuskiego. W XIX wieku powstał oprócz tego most kolejowy na obecnej
ulicy Solnej, dla szlaku Kołobrzeg-Goleniów.
W marcu 1945 roku miasto było doszczętnie

rekordu byli kierownik budowy inż. Stefan Lipicki,

zrujnowane. Infrastruktura drogowa nie istniała.

majster Stanisław Wachowski i spawacz Józef Sta-

Przetrwał zaledwie jeden most, którego nie wysa-

siński, a sprawdzianem solidnego wykonania był

dzono w powietrze, albo nie zniszczył go wybuch

czołg radziecki, wolno przesuwający się po nowo

pocisków artylerii. Trudno sobie dziś wyobrazić

zbudowanym moście”.

Kołobrzeg z jednym mostem!

Budowa mostu na ulicy Młyńskiej.

W latach 40. i 50. samochód w Kołobrzegu był

Jednymi z pierwszych mostów, odbudowa-

czymś wyjątkowym. Motoryzacja dopiero się roz-

nych po wojnie, były te prowadzące w kierunku

wijała, więc na korki nikt nie narzekał. Również

Szczecina, a więc na ulicy Młyńskiej, tu, gdzie

kra nie zagrażała, tak jak dzisiaj, mostowi na ulicy

obecnie budowany jest most. Prace nadzorował

Kamiennej, gdyż był on wykonany na bazie Batar-

inż. Stefan Lipicki, pierwszy prezydent Kołobrze-

deau, a dzięki temu wyższy, tak iż nawet spiętrzo-

gu, a wówczas Kierownik Powiatowego Zarządu

na woda specjalnie mu nie zagrażała.

Drogowego. Mosty te najczęściej były drewniane

Równie ważna dla miasta była odbudowa mo-

i de facto miały mieć charakter prowizoryczny.

stów na ulicy Solnej. Przez 15 lat ta część miasta

Wyjątkowo mroźna zima 1947 roku spowo-

nie wyglądała tak jak obecnie. Decyzja o realizacji

dowała uszkodzenie kołobrzeskich mostów. Kra

tej inwestycji zapadła w 1959 roku na Komitecie

i wysoki stan wody po prostu je rozerwały. Zdję-

Ekonomicznym Rady Ministrów. Dokładnie 12 lu-

cie nr 3 przedstawia zniszczony most na Kanale

tego 1959 roku ogłosił ją na sesji Miejskiej Rady

Drzewnym na ulicy Młyńskiej, a zdjęcie nr 4 prze-

Narodowej Józef Bajsarowicz, ówczesny przewod-

rwany most na Kanale na ulicy Łopuskiego. Mosty

niczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

trzeba było odbudować w trybie pilnym, co wów-

W tym czasie zapadła i z wielkim trudem była re-

czas było prawdziwym wyzwaniem. Nie obyło się

alizowana uchwała rządu o odbudowie Kołobrze-

bez pomocy garnizonu radzieckiego. Najwięk-

gu ze zniszczeń wojennych. Do tej pory ten wielki

szym wyzwaniem była odbudowa mostu na uli-

trud był pozbawiony formalnego wsparcia rządu.

cy Młyńskiej. Tak wspomina to Tadeusz Wakuła:

W 1960 roku budowa mostów trwała niezwykle

„Swoistym rekordem była budowa mostu na Ka-

dynamicznie. Inwestycję oddano w czerwcu 1961

nale Drzewnym, który łączył ulicę Młyńską z ulicą

roku, na krótko przed Centralnymi Dniami Morza.

Trzebiatowską. rozbiórka zniszczonego przez krę

Jak pisze Jerzy Patan w swojej książce „Moje lata

mostu i budowa nowego zajęła ni mniej, ni wię-

sześćdziesiąte”, dzięki niej skróciła się droga po-

cej jak 32 godziny. Autorem tego rzemieślniczego

między śródmieściem, a dzielnicą rybacką.
ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kolobrzeskie-mosty/
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Ćwiczenia żołnierzy garnizony kołobrzeskiego
na Promenadzie Nadmorskiej. W tle budynek
latarni morskiej.

Kołobrzeg został przekształcony w zaplecze medyczne

nowej wojny o kryptonimie „Wiosenne słońce”.

frontu. Zmobilizowano załogi 26 ośrodków gastronomicz-

Sztabowcy opracowali kwestie organizacyjne tworząc ar-

nych i sanatoryjnych, w których stworzono rezerwowe la-

mię „Północ” i armię „Południe”. Głównym celem była War-

zarety, które bardzo szybko zaczęły zapełniać się rannymi.

szawa. Sprawa była jednak politycznie skomplikowana. Jak

Wraz z uczestnikami walk do miasta docierały informacje

pisze H. Kroczyński, w Kołobrzegu trwały żywe spory co do

o tragedii wojny. Do Kołobrzegu zaczęli trafiać także ran-

konieczności uderzenia na Polskę i zawarcia pokoju. Dysku-

ni mieszkańcy, którzy walczyli na froncie. Tak znalazł się tu

sję w tych kwestiach toczył ostatni kanclerz Cesarstwa Nie-

z powrotem dowódca 54. Pułku Piechoty, pułkownik von

mieckiego i pierwszy prezydent Republiki Weimarskiej, Frie-

Tippelskirch. Natomiast, jak pisze H. Kroczyński, dowódca

drich Ebert oraz minister obrony, Gustav Noske, z Paulem

pułku artylerii podpułkownik Szmula poległ w pierwszych

von Hindenburgiem. Ostatecznie socjaldemokratyczni poli-

tygodniach wojny. Coraz więcej kobiet przeżywało żałobę.

tycy przekonali naczelnego wodza, aby zrezygnował z pla-

Ginęli mężowie i synowie. Miasto zaczęło się zapełniać ucie-

nów nowej wojny.

kinierami z Prus Wschodnich.

Sprawa nie była taka oczywista. 6 marca 1919 roku Zgro-

Wojna nie tylko nie skończyła się na jesieni 1914 roku,

madzenie Narodowe uchwaliło ustawę o 400-tysięcznej Re-

ale ciągnęła się kolejne długie miesiące. Konsekwencją dzia-

ichswerze. Atmosfera społeczna była jednoznaczna: w Hin-

łań wojennych były coraz większe trudności aprowizacyjne.

denburgu pokładano nadzieję, iż ten uratuje resztki honoru

Wprowadzono kartki żywnościowe. Zbierano złom, wycofy-

Niemiec upokorzonych listopadową kapitulacją. Gdy 7 maja

wano pieniądze metalowe, które zastępowano banknotami.

1919 roku Niemcy otrzymały projekt traktatu pokojowego,

1 marca 1917 roku magistrat wprowadził pieniądze zastęp-

w Kołobrzegu było jasne, że jeśli nie zostaną one przyjęte,

cze, tzw. notgeld. Z dachu kolegiaty zdjęto blachę miedzianą,

Niemcy przystąpią do nowej wojny, której celem miało być

którą zastąpiono łupkiem (blacha została na dzwonnicy).

nie tyle zniszczenie Polski, czy zdobycie Wielkopolski, ale

8 listopada 1918 roku przy ujściu Parsęty pojawiła się

H i s t o r i a m i a s t a Ko ł o b r z e g

Ćwiczenia i wojna na
kołobrzeskiej plaży
W okresie I wojny światowej tutejszy, liczny garnizon ćwiczył
regularnie. Ze zdjęć w ówczesnej prasie wiemy, że takowe ćwiczenia
regularnie prowadzono na promenadzie i na plaży. Tu odbywały

doszczętna likwidacja odrodzonego państwa polskiego.

eskadra niemieckich okrętów podwodnych. Niektóre z jed-

Sytuacja młodego państwa polskiego była bardzo trudna.

nostek wpłynęły do portu. Z jednego z nich na ląd wyszedł

Trwała unifikacja kraju rozdzielonego zaborami. Sytuacja na

trzeci syn cesarza, książę Adalbert. W ciągu następnych dni

granicach była nadal niepewna. Wojsko Polskie było w or-

do portu wpłynęły też dwa torpedowce. Gdy do Kołobrzegu

ganizacji, a przeciwko Niemcom w miarę szybko wystawić

dotarła wiadomość o podpisaniu 11 listopada w Compiègne

można było jedynie Wojsko Wielkopolskie. Sytuację urato-

zawieszenia broni, ich załogi zdezerterowały, a jednostki

wała armia generała Józefa Hallera, przerzucana z Francji.

splądrowano. Ostatecznie okręty podwodne udały się na in-

W czerwcu 1919 roku Polska była gotowa przeciwstawić

ternowanie do Szwecji.

niemieckiemu uderzeniu, kierowanemu z Kołobrzegu, 180

Sytuacja w powojennym Kołobrzegu była bardzo trudna.

tysięcy żołnierzy.

Miasto nie ucierpiało w wyniku walk, ale nad morzem w ogó-

Niemcom nie sprzyjała jednak sytuacja międzynarodo-

le nie było turystów. Cierpiała na tym gospodarka miasta.

wa. Żadnemu mocarstwu nie zależało na odrodzeniu potęgi

Poza tym, podobnie jak w całej Rzeszy, w wielu miejscach

Niemiec, rany Wielkiej Wojny były zbyt świeże. Na redzie

widoczna była bieda, szerzyło się bezrobocie i szalała infla-

portu w Kołobrzegu stanęły 4 angielskie niszczyciele, celu-

cja.

jąc w kwaterę wodza naczelnego. Ostatecznie, 28 czerwca,
W 3 miesiące po zakończeniu I wojny światowej, 12 lute-

podpisano traktat wersalski. Paul von Hindenburg wziął

go 1919 roku, na kołobrzeski dworzec wjechał pociąg spe-

jeszcze udział w tzw. święcie wyzwolenia 2 lipca 1919 roku,

cjalny. Do miasta nad Parsęta przybył feldmarszałek Paul von

i 3 lipca pociągiem specjalnym opuścił Kołobrzeg. 13 lipca

się strzelania i działania zbliżone do warunków frontowych czy

Hindenburg, wódz naczelny. W hotelu „Bellevue” mieściła

władze miasta nadały Hindenburgowi honorowe obywatel-

okopowych.

się kwatera naczelnego dowództwa, a w Pałacu Nadbrzeż-

stwo i nazwę nowej ulicy (obecnie Tadeusza Kościuszki).

nym ulokowano Sztab Generalny, który dotarł do miasta kolejnymi pociągami. To właśnie w Kołobrzegu, w miarę blisko
granicy z młodym państwem polskim, Niemcy szykowali plan
ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/cwiczenia-i-wojna-na-kolobrzeskiej-plazy/
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Ogród Różany w Pałacu Nadbrzeżnym,
będący wizytówką Kołobrzegu.

Tu r y s t y k a

Jak powstało kołobrzeskie
uzdrowisko
Na początku XIX wieku obserwujemy zwiększone zainteresowanie przyrodą

W tym czasie (lata 1802-1803) karę w twierdzy odbywał

kającymi ze statusu miasta twierdzy. Przełomową datą dla

Jan Henryk Ludwik von Held, radca celny z Poznania. Uznaje

rozwoju miasta w tym kierunku jest rok 1832, kiedy to dzięki

się go za pierwszego kołobrzeskiego kuracjusza, który jednak

zaangażowaniu kapitana Wittiga, a przy udziale komendanta

w mieście nie przebywał z własnej woli, skazany przez króla

twierdzy, generała lejtnanta Ludwika von Ledebura, i burmi-

na karę odosobnienia w twierdzy kołobrzeskiej. Po powrocie

strza H. T. Wulstena, powstało Miejskie Towarzystwo Upięk-

do Poznania, wydał on w 1804 roku książkę pt. „O kąpieli

szania (w dalszych latach zamieniło się ono w spółkę akcyjną,

morskiej w Kołobrzegu oraz najlepszym i najtańszym sposo-

a od 1846 roku nazywało się Towarzystwem Kąpielowym).

bie stosowania tejże”. Wówczas kąpiele morskie stawały się

Organizacja, która pozyskała do realizacji swoich celów 100

coraz bardziej modne, ale Held wskazywał na ich działalność

osób, zajęła się zmianą wizerunku Kołobrzegu: powstawały

leczniczą: „Tutaj kąpałem się ze trzysta razy w morzu. Na-

nowe drogi i pojawiła się dodatkowa zieleń. Państwo i mia-

brałem znów chęci do życia i chodzenia po świecie. Jestem

sto regularnie przejmowało od wojska jakieś tereny, które

przekonany, że zdrowie zawdzięczam falom Morza Bałtyc-

starano się zagospodarować na cele uzdrowiskowe, a więc

kiego. Te gwałtowne fale mogą nawet z ponurej duszy spłu-

pod zieleń, albo pod nowe budownictwo. Powstawały

kać ludzką nienawiść” (za H. Kroczyńskim). Held potwierdza,

urządzenia do działalności kulturalnej, jak arena na Załężu.

że kołobrzeżanie specjalnie lecznictwem uzdrowiskowym

W mieście zaczęli osiedlać się także lekarze, którzy zajęli się

zainteresowani nie byli: „Mając taki skarb nie wiedzą jak go

lecznictwem uzdrowiskowym, jak dr Moses Behrend czy dr

spożytkować. Kołobrzeżanie mają morze pod nosem, a szum

Herman Emanuel Hirschfeld. Punktem zwrotnym dla rozwo-

jego fal usypia ich do snu. Nie kąpią się w morzu, lecz wy-

ju kurortu była budowa Kolei Zachodniopomorskiej, z od-

legują się aż do białego dnia w swoich dusznych alkowach

cinkiem Kołobrzeg-Białogard, zrealizowanym w 1859 roku.

i zakurzonych betach jak susły… Grubo pomyliłby się i bole-

Od tej pory Kołobrzeg miał połączenie z najważniejszymi

śnie zawiódł ten spośród gości kąpielowych, który przybyłby

miastami Prus, jak Szczecin, Gdańsk czy Berlin, ale także

do Kołobrzegu z zamiarem rozerwania się tutaj zwykłym dla

polskimi miastami pod zaborami, jak Poznań czy Warszawa.

ośrodków kąpielowych sposobem. Nie spotka tu niczego, co

Spowodowało to dynamiczny napływ nowych turystów. Bu-

choćby jakimś drobiazgiem przypominało nadmorskie kąpie-

dowa linii kolejowej całkowicie odcięła fortyfikacje główne,

lisko”. Warto zauważyć jednak, że Kołobrzeg był twierdzą

od fortyfikacji polowych, jak Fort Wilczy, Szaniec Kamienny,

i w jej otoczeniu realizacja większych inwestycji raczej była

Szaniec Ceglany czy Fort Ujście. Wreszcie, 6 stycznia 1864

niemożliwa. Również kąpiel w morzu wymagała wcześniej-

roku, pomiędzy komendanturą twierdzy a miastem zawarto

szego uzgodnienia z oficerem garnizonu.

porozumienie w sprawie zagospodarowania pasa wybrze-

Podejście kołobrzeżan do kąpieli morskich zaczęło z bie-

ża. W związku z potrzebami garnizonu, uregulować trzeba

giem czasu się zmieniać. Było to spowodowane sporym za-

było wiele spraw, o które wojskowi toczyli spór z cywilny-

interesowaniem tego rodzaju praktykami na plaży ze strony

mi władzami miasta. Najważniejszym postanowieniem było

przyjezdnych. W 1825 roku magistrat wydał specjalne zarzą-

wytyczenie ulicy Rodziewiczówny (wówczas Parkowa), od

dzenie, które regulowało czas i miejsce kąpieli kobiet i męż-

której na południe mogła powstawać zabudowa. Tak po-

czyzn. Pierwsze urządzenia do kąpieli morskich w postaci ka-

wstała dzielnica Ujście (obecnie Uzdrowiska). Wojskowi zgo-

bin i przebieralni pojawiły się na plaży dopiero w 1829 roku.

dzili się również na sadzenie zieleni na północ od ulicy Ro-

i jej oddziaływaniem na zdrowie człowieka, będące dziś w zakresie lecznictwa

Wykonano również przejścia przez wydmy. Kąpać można się

dziewiczówny, przy czym postanowienie to obostrzono, że

uzdrowiskowego. Jednym z takich miejsc, gdzie zaczęto na to dość szybko zwracać

było od godziny 5 do 9 rano i od 17 do 21 po południu.

w przypadku wojny, wszystkie drzewa zostaną wycięte. Tak

Obowiązywała rygorystycznie przestrzegana moda plażowa,

powstał Park Nadmorski, obecnie Park Żeromskiego. Posta-

ze strojami od kolan do szyi. W czasie kąpieli był zakaz zbli-

nowienie zatwierdziło Ministerstwo Wojny. W tym samym

żania się do kąpielisk osobom przeciwnej płci. Co ciekawe,

roku nad morzem, przy obecnym molo i sanatorium „Bałtyk”,

urządzenia kąpielowe zostały wykonane dzięki inspiracji ka-

powstał Pałac Nadbrzeżny.

uwagę, jest Kołobrzeg. Już 1 sierpnia 1802 roku, według H. Kroczyńskiego, król
pruski Fryderyk Wilhelm III zadecydował o budowie w mieście „królewskiego
zakładu kąpieli morskich”. Niestety, decyzja ta nie została zrealizowana, ze
względu na zbyt małe zainteresowanie miasta. Kołobrzeg był wówczas twierdzą
i duże ograniczenia w zakresie inwestycji oraz komunikacji powodowały, że taka
decyzja, rozwoju miasta w nowym duchu, nie padła na podatny grunt.

82

pitana Hermana Wittiga, który od 1828 roku piastował stanowisko inżyniera twierdzy.
Od tego czasu rozpoczyna się dynamiczny rozwój Kołobrzegu jako kurortu, choć z dużymi ograniczeniami, wyni-

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/jak-powstalo-kolobrzeskie-uzdrowisko/
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świat. Po jego śmierci przy ul. Spacerowej odsłonięto

z Koszalinem. Osobom wychodzącym z dworca kolejowego

jego pomnik, w podzięce za wkład w rozwój balneologii.

(w 1904 roku zbudowano nowy i okazały gmach dworca),

Według niemieckiej literatury przysłużył się do budowy

ukazywał się Hotel Hohenzollern, który znajdował się przy

nowego, lepszego wodociągu, który wraz z wieżą ciśnień

skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Dworcowej. Miał 60

powstał w 1885 roku, tym samym, w którym Hirschfeld

pokoi z łazienkami, a także luksusową restaurację ze świetną

umiera. Pracował on przez wiele lat w Żydowskim Szpitalu

kuchnią. Przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Zdrojowej,

Uzdrowiskowym, który został otwarty w lipcu 1874 roku przy

w latach 30-stych XIX wieku, powstał tzw. „Dom Towarzyski”

ul. Portowej. Jego budowa była możliwa dzięki składkom

(zwany też klubowym lub konwersacyjnym). Tu kwitło życie

przekazanym przez gminy żydowskie i bogatych darczyńców.

towarzyskie rodzącego się kurortu. Popularność domu

Szpital zapewniał „bezpłatne świadczenie usług leczniczych

była na tyle duża, że dość szybko stał się on zbyt mały

w zakresie kąpieli solankowych i morskich potrzebującym

i w połowie XIX wieku został rozbudowany o „Nowy Dom

takiej kuracji biednym Żydom z terenu Niemiec”. W 1899

Towarzyski”, większy i nawiązujący swoimi rozwiązaniami do

roku zbudowano nowy szpital. Miał on 100 łóżek. Wewnątrz

ducha epoki. Niestety, w nocy z 19 na 20 grudnia 1858 roku,

znajdowała się także synagoga.

dom spłonął. Szybko go odbudowano w nowej, okazalszej

Turyści docierali do Kołobrzegu koleją żelazną. Ta

formie. Jednak centrum życia towarzyskiego przeniosło

funkcjonowała w Kołobrzegu od 1859 roku, gdy kurort

się do tzw. „starego” Pałacu Nadbrzeżnego, w miejscu

otrzymał połączenie kolejowe z Białogardem, a od 1899

obecnego sanatorium „Bałtyk”. „Dom Towarzyski” stał się

Istniejący od 1900 r. na narożniku dzisiejszych ulic
Rodziewiczówny oraz Mickiewicza Hotel Bellevue
był jednym z najchętniej wybieranych przez
turystów (Archiwum MOP).
Pałac Nadbrzeżny oraz Ogród Różany na pocztówce
z początku XX w. (Archiwum MOP).

Tu r y s t y k a

Kołobrzeg – najsłynniejszy kurort
południowego Bałtyku
W połowie XIX wieku Kołobrzeg stawał się coraz bardziej modnym kurortem.
Turystów przyciągało przede wszystkim morze, możliwość podreperowania sił
i zdrowia. Zaczęto coraz chętniej sięgać po naturalne złoża borowiny i solanki,
wykorzystywane potem w kuracji.

W 1848 roku do Kołobrzegu sprowadza się urodzony

zakład Keutla, gdzie świadczono kąpiele solankowe, a po

w Szczecinku dr Moses Behrend. Był pierwszym kołobrzeskim

rozbudowie utworzył Zakład Kąpieli Solankowych doktora

balneologiem. Wspólnie z żydowskim kupcem, Martinem

Behrenda. Ród Behrendów przetrwał w Kołobrzegu do II

Tobiasem (tym samym, który sprzedał katolikom działkę pod

wojny światowej. Inną ważna postacią w historii miasta był

budowę kościoła św. Marcina i Sanatorium Św. Marcina,

dr Hermann Hirschfeld, lekarz. W 1882 roku opracował

gdy jego budowę utrudniała ewangelicka większość), kupił

skład kołobrzeskiej borowiny, rozsławiając ją na cały
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znakomitym hotelem z restauracją. Był jeszcze kilka razy

3 wielkie sale, łazienki solankowe i wiele udogodnień,

przebudowywany. W 1881 roku zbudowano nowe skrzydło,

w tym centralne ogrzewanie, windę hydrauliczną, toalety,

przez co osiągnięto liczbę 80 pokoi gościnnych. Jak podaje

a po 1910 roku, gdy powstała elektrownia miejsca, także

H. Kroczyński, było to miejsce pobytu Polaków z zaboru

elektryczne oświetlenie. Z okien tego hotelu można było

rosyjskiego. Gdy hotel w 1904 roku przejął źródło solanki

podziwiać świetne widoki na port i morze.

„Cecylia” na każdym piętrze zbudowano łazienki, o łącznej

Najbardziej reprezentacyjnym obiektem nad morzem

liczbie 40 kabin leczniczych. Stary „Dom Towarzyski”

był zbudowany w latach 1889-1899, tuż przy molo, Pałac

przetrwał do początku XX wieku. Po raz ostatni nazwa ta

Nadbrzeżny. Powstał w stylu tzw. niemieckiego renesansu,

pojawia się w przewodniku z 1899 roku. Natomiast nowy

na miejscu obiektu starszego, wzniesionego w połowie XIX

dom zmienił nazwę i po I wojnie światowej funkcjonował

wieku i nie odpowiadającego już warunkom dynamicznie

jako Kurhotel „Baltenhof”. Obok niego znajdowało się

rozwijającego się kurortu. Posiadał dwie sale: jedną na 500

Biuro Dyrekcji Uzdrowiska. Tam kuracjusze mogli otrzymać

miejsc oraz drugą, wielką salę koncertową na 1000 miejsc.

informację o tym, co działo się w Kołobrzegu, zasadach

Było to największe tego typu pomieszczenie w Kołobrzegu.

pobytu, ale także o wolnych kwaterach. Dyrekcja zatrudniała

Z tego obiektu rozchodziły się piękne widoki na morze

służbę uzdrowiskową, która była do dyspozycji kuracjuszy,

i pływające jednostki. Sam budynek i promenada były

za opłatą, przez całą dobę.

podświetlone światłem elektrycznym.

Najbardziej

reprezentacyjne

obiekty

powstały

nad

W 1881 roku, przy obecnej ul. Portowej, otwarto

morzem. Tuż za latarnią morską zbudowano w 1890 roku

Chrześcijański Szpital Uzdrowiskowy wraz z sanatorium

Hotel Nadbrzeżny Kauffmanna (Strandhotel). Znajdował się

dziecięcym Siloah. Zakład korzystał z dwóch źródeł

przy ul. Obrońców Westerplatte. Miał 70 pokoi gościnnych,

solankowych. Był regularnie rozbudowywany. W XX wieku

Wejście na teren restauracji przy dzisiejszym
Kamiennym Szańcu.

Kołobrzeskie Łazienki Św. Marcina (Archiwum
MOP).

Chrześcijański Szpital Uzdrowiskowy i sanatorium
dziecięce Siloah przy ul. Portowej – fotografia
wykonana w dwudziestoleciu międzywojennym
(Archiwum MOP).

miał już 300 łózek i był największym obiektem sanatoryjnym

są staranne, bardzo dobrą kuchnię prowadzą, jest elegancko

w Kołobrzegu. Prowadziły go ewangelickie diakonisy, ale

i czysto. Nie brakuje miłego, naturalnie polskiego towarzystwa.

przyjmowano tu pacjentów różnych wyznań.

Niemcy tu nie bywają. (…) Są liczni kuracjusze polscy z wielu

Przy Alei I Armii Wojska Polskiego, w 1892 roku, stanął

naszych miast, przede wszystkim zaś z Poznania”.

okazały gmach zwany Łazienkami Św. Marcina. Był to

Około 1900 roku, w narożniku ul. Rodziewiczówny

element kompleksu zwanego tu Kołobrzeskim Watykanem.

i Mickiewicza, powstał Hotel Bellevue. Miał 54 pokoje

Chodzi o zespół budynków katolickiej Parafii Św. Marcina,

gościnne, a na każdym piętrze łazienki solankowe. W 1919

o polskim rodowodzie, wraz z kościołem pod tym samym

roku w hotelu tym mieściła się kwatera naczelnego

wezwaniem. W Łazienkach Św. Marcina stosowane były

dowództwa armii niemieckiej, w związku z tym nazwę hotelu

kąpiele solankowe i solankowo-borowinowe, natryski,

zmieniono na „Hindenburg”, od nazwiska wodza naczelnego.

sauny, a także zabiegi elektryczne. Obiekt prowadziły

Natomiast w narożniku ul. Spacerowej i Mickiewicza,

siostry zakonny – elżbietanki śląskie. Zakład ten miał polski

w latach 1906-1907, powstał Hotel Monopol. Było tam

charakter. Tak pisze o nim kuracjuszka, która przebywała

120 pokoi z łazienkami solankowymi, czytelnie, restauracja

w Kołobrzegu w latach 1894-95: „Jaka to wielka dogodność,

i kawiarnia.

że mogę wywieść dzieci na lato nad morze, korzystając z domu
polskich zakonnic. (…) Obecnie jest tu kilkadziesiąt pokoi
dostępnych dla kuracjuszy, a powodzi się siostrom dobrze, gdyż
ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/kolobrzeg-najslynniejszy-kurort-poludniowego-baltyku/
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Jak pisze Jerzy Patan, w swojej książce „Moje lata sześćdziesiąte”,
w 1963 roku budowa Pomnika Zaślubin była największą tego rodzaju
inwestycją

artystyczną w Polsce.

Monument

zaprojektował Wiktor

Tołkin, a wykonali go: PP Pracownie Sztuk Plastycznych w Koszalinie,
Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, „Hydrobudowa”

Pomnik Zaślubin – stan obecny

z Poznania, a także żołnierze z Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
pracownicy Zieleni Miejskiej i mieszkańcy. Mozaikę zaprojektował i wykonał
Władysław Jackiewicz z Gdańska. Prace były niezwykle trudne. Trzeba
było wykarczować część Parku Nadmorskiego. Zmieniono przebieg ulicy
Obrońców Westerplatte. Do tego uporządkowano kilka hektarów parku
i alejek – w dużej części w ramach czynów społecznych. W podziemiach
pomnika, w wybranym pomieszczeniu, umieszczono specjalną skrzynię. Są
w niej dokumenty z czasów PRL, dotyczące życia codziennego w Kołobrzegu
i w Polsce, a także związane z budową pomnika. Do tego pomieszczenia mają
prowadzić dwa specjalnie oznakowanie wejścia – taką informację można
znaleźć w publikacji Jerzego Patana, przy czym dokładnie nikt nie wie, gdzie
to jest.
3 listopada 1963 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika.
Uczestniczyło w niej 30 tysięcy osób. Do Kołobrzegu przybył m.in.
przewodniczący Rady Państwa – Aleksander Zawadzki, minister obrony
narodowej Marszałek Polski – Marian Spychalski, I sekretarz KW PZPR
w Koszalinie – Antoni Kuliński, oraz I sekretarz KP PZPR w Kołobrzegu, Jan
Barczyk. Był również Franciszek Niewidziajło, który w 1945 roku wrzucił
pierścień zaślubinowy do Bałtyku. Podczas odsłonięcia oddano salwę
z baterii stojącej na plaży, a także z okrętów na morzu.
Pomnik Zaślubin – stan obecny

Przemówienie wygłosił Aleksander Zawadzki: „Polska Ludowa prowadzi
politykę przenikniętą do głębi duchem pokoju i przyjaźni między narodami.
Naród nasz pragnie żyć w zgodzie również z narodem niemieckim. Najlepszym
tego dowodem są przyjacielskie stosunki, jakie łączą nas z Niemiecką Republiką

Ciekawe miejsca

Pomnik zaślubin nad morzem

Demokratyczną. (...) Ale nie całe Niemcy kroczą tą drogą. W drugim państwie
niemieckim, Niemieckiej Republice Federalnej - wzięli udział militaryści,
rewizjoniści i odwetowcy, których polityka godzi w każdą próbę i każdy przejaw
odprężenia w sytuacji międzynarodowej, zagraża pokojowi w Europie i w świecie
(...). Naród nasz ma pełną świadomość faktu, iż czasy naszego osamotnienia
i naszej bezsiły skończył się wraz z Polską kapitalistyczno-obszarniczą. Na straży

Akt erekcyjny pod budowę Pomnika Zaślubin podpisał,

i krew, do ostatniej kropli, dla jej rozkwitu i szczęścia. Pomorski

17 marca 1973 roku, I sekretarza KP PZPR Jan Barczyk.

Okręg Wojskowy dumny jest z powierzonego mu przez Ojczyznę

Znalazł się on w fundamencie pomnika. We fragmencie

zaszczytnego obowiązku strzeżenia tych ziem i zapewnia, że

aktu czytamy: „Niechże wszem, i przyjaciołom i wrogom,

stale będzie podnosił stan swojej gotowości bojowej, by każde

po wieczne czasy ten pomnik będzie przypomnieniem, że

dziecko tej ziemi mogło zawsze mieć uśmiech beztroski, aby

pamiętamy hekatombę cierpień i trudu i ocean przelanej krwi

polski robotnik i chłop mogli dźwigać dobrobyt Polski Ludowej,

przez wojów piastowskich i bohaterów Ludowego Wojska

aby inteligent pracujący, naukowiec i artysta mogli rozwijać

Polskiego dla tej ziemi i morza, że na zawsze stanąwszy na

socjalistyczną kulturę, aby polski Kołobrzeg, który krwią

niej w owe spowite łuną i dymem dni marcowe tysięcznego

i ruinami przypieczętował swą przynależność do naszej Ludowej

dziewięćsetnego czterdziestego piątego roku oddalibyśmy i pot

Ojczyzny, na zawsze zapomniał o grozie wojny”.

88

lądowych i morskich granic Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na straży polskiego
nieba stoi dziś nowocześnie uzbrojone Wojsko Polskie, związane z nierozerwalnym
sojuszem z najpotężniejszą armią świata - armią Związku Radzieckiego oraz
siłami zbrojnymi bratnich krajów socjalistycznych Układu Warszawskiego (...).
W imieniu kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w imieniu Rady
Państwa i rządu oddaje ten pomnik pod Waszą opiekę, mieszkańcy Kołobrzegu
i Ziemi Koszalińskiej - mieszkańcy miast i wsi, dorośli i młodzieży, Wam pracownicy
morza, Wam weterani walk z hitleryzmem! Pod Waszą troskliwą opiekę - godną
sprawy, którą upamiętnia i symbolizuje”.
Niedawno, miasto Kołobrzeg przeprowadziło remont Pomnika Zaślubin.
Po 50 latach wymagał on już konserwacji.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/pomnik-zaslubin-nad-morzem/
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Ciekawostki

Morskie Oko
– obiekt legenda
W I połowie XIX wieku kąpiele morskie miały,
zasadniczo, charakter leczniczy. Jednak już wówczas
powstawały zasady i przepisy regulujące przebywanie na plaży. Przede wszystkim chodziło o kwestie
obyczajowe. Sytuacja zmieniła się znacznie w II połowie XIX wieku, kiedy to wypoczynek na plaży stał
się bardzo popularny i nabrał charakteru powszechnego. Kreowana moda plażowa wymuszała określone zachowania zarówno pań, jak i panów, i to we
wszystkich kurortach. Kołobrzeg nie był wyjątkiem.
Towarzystwo Kąpielowe (powstałe w 1832 roku jako
Miejskie Towarzystwo Upiększania), znacznie przyczyniło się do zagospodarowania plaży. Zbudowano
przebieralnie, drewniane chodniki, Pałac Nadbrzeżny
oraz Kąpielisko dla Pań (Damenbad) i Kąpielisko dla
Panów (Herrenbad). W 1875 roku miasto wykupiło od
towarzystwa cały jego majątek. Rozpoczął się kolejny
etap rozwoju uzdrowiska.
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1
2

Kąpielisko Rodzinne powstało w la-

ry podjął decyzję o rozebraniu części

Stefan Olszewski poważnie przeli-

tach 1902-1903 w związku z liberali-

głównej, ze względu na fatalny stan

czył się w swoich planach. Podstawo-

zacją obyczajów, dzięki czemu rodzi-

techniczny. Ponieważ obiekt należał

wym czynnikami, które go zablokowa-

ny mogły wypoczywać razem: dzieci,

do architektury chronionej, wojewódz-

ły, były zmiany dokonane w układzie

panie i panowie. Obiekt wybudowano

ki konserwator zabytków zezwolił na

obiektu, dotyczące budowy skrzydła

naprzeciw obecnej ul. Ściegiennego.

rozbiórkę, pod warunkiem jego odbu-

zachodniego (trzeba było zakupić pla-

W 1910 roku został on rozbudowany.

dowy. Taką obietnicę Stefan Olszewski

żę), zastosowanie zmian w technologii

Powstała wspaniała restauracja z wido-

złożył nie tylko urzędnikom, ale także

budowy oraz nowe przepisy obowią-

kiem na morze i 185 kabin. Drewniane

kołobrzeżanom. W wywiadzie opubli-

zujące w zakresie ochrony środowiska.

zabudowania spłonęły w grudniu 1916

kowanym w Gazecie Kołobrzeskiej (GK

Przedłużała się korespondencja z urzę-

roku w wyniku podpalenia. Nowe kąpie-

nr 22/1995), Stefan Olszewski mówił:

dami, która nic nie wnosiła do sprawy,

lisko zbudowano w latach 1923-1924.

„Inwentaryzacja jaka została wykonana

a wreszcie proces odbudowy przerwała

Obiekt w większości przetrwał walki

w roku 94 wyraźnie stwierdzała, że obiekt

śmierć Stefana Olszewskiego.

o miasto, w marcu 1945 roku. Po woj-

jest całkowicie wyeksploatowany. Nie

Niedługo minie ćwierć wieku od

nie należał do Uzdrowiska Kołobrzeg.

było już opłacalnym go remontować. (…)

rozbiórki Morskiego Oka. Właściciele

Podczas remontu przeprowadzonego

Po otrzymaniu wszelkich stosownych po-

dokupili brakującą część plaży, ale te-

w latach 60. wymieniono uszkodzone

zwoleń i akceptacji koncepcji odbudowy

ren sprzedali nowemu właścicielowi.

elementy konstrukcyjne, rozszerzono

przystąpimy w najbliższym czasie do od-

Na razie, odbudowa obiektu nie rozpo-

łącznik pomiędzy częścią wejściową,

budowy Morskiego Oka od podstaw. Kon-

częła się. Tymczasem na plaży, znajdu-

a salą główną, przebieralnie zamienio-

cepcja odbudowy oparta jest na starych

jące się tam pozostałości po obiekcie,

ne zostały na pokoje z przeznaczeniem

planach konstrukcyjnych i dokumentacji

budzą sentyment starszego pokolenia

dla turystów. Podobnego charakteru

fotograficznej. Powstanie identyczny bu-

mieszkańców. Tu bawili się w okresie

nabrało poddasze restauracji.

dynek jak poprzednio, rozbudowany do-

młodości…

Przez 30 lat w obiekcie nie prze-

datkowo o skrzydło zachodnie przezna-

prowadzono żadnych poważniejszych

czone na cele hotelowe. Dawna świetność

prac remontowych i zabezpieczających.

będzie przywrócona. (…) Myślę, że potrwa

W 1992 roku właścicielem Morskie-

to ze dwa bądź ze trzy lata”.

go Oka został Stefan Olszewski, któ-

3
F O T O #1
Morskie Oko przed 1945 rokiem.

F O T O #2
Morskie Oko po 1945 roku.

F O T O #3
Morskie Oko – stan obecny.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/morskie-oko-obiekt-legenda/
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rozbudowano i poszerzono o pas dla

Morze – nasz lokalny skarb

pieszych. 24 marca 2010 roku w Eko-

Ekopark – użytek ekologiczny
nad morzem

parku nastąpiła katastrofa ekologiczna.
Olbrzymi napór wody, zgromadzonej
w Ekoparku po wiosennych roztopach,
spowodował przerwanie wału z wydm,
na wysokości drewnianej kładki rowerowej. Woda zniszczyła wydmę na szerokości około 50 metrów. Z Ekoparku
wyciekła ogromna ilość wody. Urząd
Morski w Słupsku naprawił zniszczenia, a przyroda się zregenerowała. Dziś
Ekopark Wschodni nadal jest wizytówką przyrodniczą Kołobrzegu.
Ten cenny przyrodniczo obszar znajduje się w wykazie ostoi ptaków europejskiej sieci obszarów chronionych.
Eksperci zauważyli tu około 80 gatunków ptaków. Do cenniejszych gatunków
flory należą: orlik pospolity, krwawnik
kichawiec, rzeżucha łąkowa, kruszczyk rdzawoczerwony, wierzbownica
błotna, sit Gerarda, szelężnik większy,
rutewka orlikolistna, pływacz zachodni, podkolan biały. Z fauny występują
między innymi: perkoz rdzawoszyi, bąk
czy żuraw. Teren Ekoparku jest żerowiskiem na trasie wędrówek ptaków broPrzed II wojną światową tereny zlokalizowane

pomiędzy

w granicach Trzebiatowsko-Kołobrze-

Kołobrzegiem

skiego Pasa Nadmorskiego. Formal-

a Podczelem stanowiły łąki, z central-

nie został on utworzony Uchwałą Nr

nym punktem w postaci Solnego Bagna.

XXIX/278/96 Rady Miejskiej w Koło-

Znajdujące się tam słonawe torfowi-

brzegu z dnia 25 marca 1996 r. Ma po-

ska były główną częścią terenu, wo-

wierzchnię 385 hektarów.

kół którego gromadziła się unikatowa

Przez lata Ekopark był niedostępny

fauna i flora. Po przejęciu i rozbudowie

dla turystów. Podmokłe tereny nie nada-

lotniska w Bagiczu, tereny te były nie-

wały się na wycieczki. Dopiero w latach

dostępne dla cywilów, a obszar ulegał

dwutysięcznych, dzięki środkom z Unii

degradacji. Podniósł się poziom wody,

Europejskiej, zbudowano przez Ekopark

a poszczególne tereny były zasiedlane

ścieżkę rowerową w ramach Międzyna-

przez ptactwo. Przez lata wytworzył

rodowego Szlaku Rowerowego R10.

się tu wyjątkowy obszar, wchodzący

Okazało się to strzałem w przysłowio-

obecnie w skład użytku ekologiczne-

wą dziesiątkę. Ścieżka okazała się tak

go zwanego Ekoparkiem Wschodnim,

popularna, że w kolejnych latach ją

dzących blaszkodziobych i siewkowych.
Rosną tam również okazałe drzewa.
Podczas spacerów napotkamy różne rodzaje ptaków. Pamiętajmy o tym, żeby
ich nie straszyć, a przede wszystkim,
żeby zostawić to miejsce takim, jakim je
zastaliśmy.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/ekopark-uzytek-ekologiczny-nad-morzem/
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Martensowi, było tu dużo zieleni i roślin ozdobnych. Także nadmorska część miasta
była przestronna, z pięknymi widokami i miejscami do spędzania wolnego czasu.
Nad morzem (A), znajdowały się kąpieliska zbudowane dla panów, pań (B), a także
Kąpielisko Familijne (C), zwane Morskim Okiem. Obowiązujące wówczas zasady kultu-

A

Ciekawe miejsca

Nadmorskie zakątki
Kołobrzegu przed 1945 r.

D
rowe zabraniały kąpieli wspólnej i były ku temu określone przepisy policyjne, których
surowo przestrzegano. Wraz z upływem lat rezygnowano z tego, a modne stało się
nawet opalanie. Wcześniej, było to nie do pomyślenia, a na plaży stosowano ubiory
całkowicie zasłaniające ciało. Turyści do Kołobrzegu przybywali koleją żelazną. Pierw-

W XX wieku Kołobrzeg miał tytuł kurortu I kategorii. I nie powinno to dziwić.
Miasto, które przez ponad 200 lat było twierdzą i zajmowało, bez fortyfikacji, ledwo
18 hektarów w układzie średniowiecznym, dopiero w XIX wieku zaczęło rozwijać się
w kierunku północnym i zachodnim. Dzięki kołobrzeskiemu ogrodnikowi Heinrichowi

B

C

96

E

97

szy dworzec powstał już w 1859 roku, ale w 1904 zbudowano nowy (D), przestronny
i okazały. Wielu z tych, którzy do kurortu przybyli po raz pierwszy, od razu kierowało
się w kierunku wejścia na molo (E). Powstało ono w 1881 roku, jako budowla drewniana. Pasaż miał zaledwie 100 metrów długości, przedłużono je w kierunku zbudowanego w 1899 roku Pałacu Nadbrzeżnego (G), na przełomie XIX i XX wieku (F).
Do dyspozycji kuracjuszy i turystów była Promenada Nadbrzeżna (H), która ciągnę-

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

ła się od latarni morskiej, wzdłuż urządzeń do kąpieli morskiej (I), aż do Kamiennego
Szańca (J). Na trasie było wiele atrakcji, domów kuracyjnych i restauracji. Natomiast
na plaży, aby ułatwić poruszanie się, zbudowano drewnianą promenadę z zachodu
na wschód (K). Turyści chętnie spędzali czas w koszach plażowych, zwłaszcza w dni
wietrzne (L). Głównym obiektem ich zainteresowania był reprezentacyjny Pałac Nadbrzeżny, zbudowany w stylu niemieckiej renesansu (M), ze wspaniałym Ogrodem

98
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Różanym (N), w którym znajdował się również herb Kołobrzegu ułożony z kwiatów
(O). Było to dzieło kołobrzeskiego ogrodnika – Heinricha Martensa. Idąc w kierunku
zachodnim, można było dojść do latarni morskiej i falochronu portowego, z którego
można było obserwować wchodzące i wychodzące statki (P).
Równie malowniczo prezentowało się centrum miasta. Idąc ulicą Zwycięzców dochodziło się do Parku 18 Marca (R), ze wspaniałym bukiem, który ma teraz ok. 160 lat.
Na placu znajdowała się piękna fontanna z egzotycznymi roślinami (S). Stąd również
roztaczał się widok na piękny gmach poczty (T). Idąc dalej dochodziło się do skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i Sybiraków (U), gdzie ukazywało nam się piękne, zabytkowe miasto i jego zabudowa. Była tu wspaniała architektura, niezwykle okazałe domy

U

R

S

T

W

Z

i pałace (W). Pośród nich, niczym strażnik wieczności, wyłaniała się gotycka kolegiata
Marii Panny z XIII-XIV wieku (Z). Jej zachodni blok wieżowy stał się symbolem miasta (Z1). Wewnątrz znajdowało się wspaniałe wyposażenie, zaczynając od snycerki
i brązów, poprzez malarstwo tablicowe i ścienne, od gotyku, przez renesans i barok po
klasycyzm (Z2). We wnętrzu dominowały organy firmy Sauer z Frankfurtu nad Odrą,
powstałe w 1890 roku (Z3). Z wieży kościoła rozlegał się piękny widok na centrum
miasta i morze, co oddaje przedstawione widok z lotu ptaka na tę część Kołobrzegu
(Z4). Tu warto zwrócić uwagę na wspaniałe budynki w centralnej części Kołobrzegu
(Z5). Na Nowym Mieście dominował wspaniały Dom pod Merkurym (Z6), a na starym,
neogotycki ratusz, dzieło Karla Friedricha Schinkla z lat 1829-1832 (Z7). Tutaj znaj-

100

101

Z1

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z2

dował się rynek, gdzie rolnicy sprzedawali swoje produkty. Tu również można było
skorzystać z omnibusu (Z8).
Idąc w kierunku ulicy Kamiennej docierało się do Parsęty. Z Batardeau roztaczał się
malowniczy widok na rzekę (Z9), a nieco dalej także na jej dopływ, w postaci rzeczki
Stramniczki, przepływającej przez młyn. W tym kanale, zwanym Kołobrzeską Wenecją,
cumowały łodzie (Z10). Był to popularny zakątek w Kołobrzegu.
W ten sposób zwiedziliśmy przedwojenny Kołobrzeg. Dzięki dawnym pocztówkom
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego, można i dzisiaj odbyć niezwykłą podróż po historii miasta.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-2019/nadmorskie-zakatki-kolobrzegu-przed-1945-r/
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Kołobrzeski ślad
Bursztynowej Komnaty

Czy skrzynie z bursztynową komna-

roku komnata była zamontowana na

przewieziona do Pałacu Letniego w Pe-

tą mogły być ukryte w Kołobrzegu lub

zamku w Charlottenburgu, a następnie

tersburgu, a następnie przeniesiona

okolicy? Być może tak jest. Wiadomo,

przewieziono ją do Pałacu Miejskiego

do Pałacu Zimowego i rozbudowana.

że już raz w historii to arcydzieło u nas

w Berlinie. Pierwotnie to imponują-

W 1755 roku komnata trafiła do pałacu

było.

ce dzieło sztuki bursztyniarskiej miało

w Carskim Siole. Caryca Elżbieta była

powstała

stanowić wystrój berlińskiego gabinetu

nią zachwycona. Po rozbudowie kom-

na zlecenie króla pruskiego Frydery-

Bursztynowa

komnata

króla pruskiego. W 1716 roku Fryderyk

nata otrzymała wymiary 10,5x11,5 me-

ka I. Zamówienie złożono u mistrza

Wilhelm podarował je, zachwyconemu

tra (inne źródła podają 10x7,8 metra).

bursztyniarskiego z Gdańska, Andreasa

kunsztem

bursztynników,

Zanim rozpoczną się powojenne

Schlütera. Prace na dziełem ukończyli

carowi Piotrowi I. Był to dowód przy-

poszukiwania tego wspaniałego dzieła,

mistrzowie gdańskiego cechu: Gott-

jaźni i sojuszu zawartego pomiędzy

zatrzymać warto się na drugiej deka-

fried Turau i Ernest Schacht. Do 1706

dwoma państwami. Komnata została

dzie XVIII wieku. Podarowana komna-

gdańskich

104

ta musiała jakoś zostać przetranspor-

wa komnata trafiła po kilku dniach do

bursztynowej komnaty. Kolejnym jest

towana do Rosji. Według wszelkiego

Kłajpedy w doskonałym stanie. Był 30

położone niedaleko Kołobrzegu Rogo-

prawdopodobieństwa z Berlina prze-

kwietnia 1717 roku. Stamtąd, drogą lą-

wo. Do 1935 roku Rogowo było zwykłą

wieziono komnatę do Kołobrzegu. Pi-

dową, przetransportowano skrzynie do

wsią rybacką. W 1936 roku rozpoczęto

sze o tym w swojej powieści „Das Bern-

Petersburga.

budowę wojskowego osiedla koszaro-

steinzimmer” Heinz G. Konsalik, ale

Bursztynowa komnata została zra-

wego i lotniska morskiego, wykorzy-

także Marian Czerner w Jantarowych

bowana w 1941 roku przez Niemców.

stywanego niezwykle aktywnie w 1945

Szlakach w 1983 roku. Według histo-

W 1942 roku trafiła na zamek do Kró-

roku. Pod koniec wojny w Rogowie

rycznych przesłanek komnata dotarła

lewca. To wspaniałe miasto zostało

miało miejsce dziwne zdarzenie. Jezio-

do Kołobrzegu w kwietniu 1717 roku,

zniszczone podczas alianckich nalotów

ro Resko Przymorskie, o powierzchni

skąd drogą morską miała zostać prze-

dywanowych w1944 roku. Zniszczeniu

ok. 6,2 km2 i maksymalnej głębokości

transportowana do Kłajpedy. Dlaczego

uległ także zamek. Sama komnata zagi-

2,7 m, być może kryje jedną z tajemnic

droga morska tego dzieła rozpoczęła

nęła bez wieści. Zaginęła, bowiem nigdy

końca II wojny światowej. W okresie

się w Kołobrzegu? Otóż w tym czasie

nie udowodniono, że została zniszczona

walk o rejon Mrzeżyna i Rogowa miał tu

część Pomorza Zachodniego była kon-

w wyniku działań wojennych lub innych

miejsce wypadek wzbudzający do dziś

trolowana przez Szwedów (zasadniczo

okoliczności przywoływanych przez hi-

wiele kontrowersji. Od wschodu nadle-

do czasów pokoju z Nystad w 1721

storyków. I tak zaginięcie bursztynowej

ciał samolot Ju 52 (lub Ju 52/3m). Ma-

roku), zaś Kołobrzeg był wierny królowi

komnaty stało się jedną z największych

szyna dokonała międzylądowania na je-

pruskiemu. Fryderyk Wilhelm odwiedził

zagadek II wojny światowej.

ziorze, w celu uzupełnienia paliwa. Przy

twierdzę 25 sierpnia 1714 roku. Tylko

Jedna z hipotez, zakładających po-

starcie samolot dostał się pod ostrzał

w Kołobrzegu znajdował się port, który

tencjalne miejsce ukrycia tego skarbu,

radzieckiej artylerii i trafiony pociska-

w sposób sprawny i bezpieczny pozwa-

wskazuje na lotnisko w Bagiczu. Bu-

mi runął do jeziora. Rosjanie obserwu-

lał na załadunek skarbu na statek.

dowa tego kompleksu rozpoczęła się

jąc zestrzelony samolot zauważyli, jak

Konwojem kierował Friedrich Theo-

w 1935 roku. Cywilom tłumaczono,

Niemcy, nie bacząc na trwający ostrzał,

dor Wachter, który, jako dożywotni

że powstaje tam fabryka proszku do

próbowali wyciągnąć samolot z jezio-

nadzorca komnaty, podróżował razem

prania „Persil”. 26 kwietnia 1938 roku

ra. Próba się nie powiodła. W sierpniu

z rodziną i całym dobytkiem śladami

lotnisko przejął I Pułk Bombowy „Hin-

1946 roku Rosjanie mieli próbować wy-

dzieła. W jego skład wchodziły skrzy-

denburg”, który we wrześniu 1939 roku

dobycia samolotu z wody. Przełamał się

nie z rozmontowaną komnatą, 145

brał udział w rajdach bombowych na

on jednak na pół, a z kabiny wypłynę-

koni, 66 mężczyzn, a także, jak wyni-

Polskę. Wskazuje się, że skarby mo-

ło ciało martwego żołnierza, podobno

ka z zapisów, jedna kobieta, jeden pies

gły być ukryte w podziemiach lotniska

z generalskimi dystynkcjami. Istnieje

oraz eskorta: oddział kirasjerów pod

w Bagiczu, na którym, na początku

hipoteza, że na pokładzie samolotu

dowództwem Johanna von Stapenhor-

1945 roku, odbyło się wiele tajemni-

mogła być przewożona bursztynowa

sta. Dowódca prawdopodobnie nie był

czych lądowań i startów. Czy tu mogła

komnata.

wtajemniczony w to, co było przewożo-

trafić komnata, w drodze na zachodnie

lecz w ich trakcie znajdowano w jezio-

ne, choć domyślał się, że ładunek jest

tereny III Rzeszy? Wejście do tych pod-

rze kawałki samolotów, miny, bomby

cenny. W Kołobrzegu skrzynie zostały

ziemi wskazywane jest w wysadzonej,

lotnicze, beczki z paliwem i inne śmieci.

załadowane na jednomasztową korwe-

przez wycofującą się w marcu 1945

Może jednak nie szukano w tym miej-

tę „Wilhelmina II”, z pruskimi flagami

roku obsługę lotniska, części kasyna

scu, co trzeba?

powiewającymi na dziobie. Ładunek

oficerskiego. Czy w ten sposób Niemcy

składający się z 18 skrzyń nie było tak

chcieli coś ukryć?

łatwo umieścić na pokładzie. Akcja za-

Ale to niejedyne miejsce, które po-

ładunku trwała cały dzień. Bursztyno-

jawia się w literaturze poszukiwaczy

Poszukiwania

ZOBACZ WIĘCEJ:
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Noc Muzeów w klimacie morza.
Jak ustronianie zachęcali do
poznawania morskich historii
z ich gminy
2

3

Choć nie ma tam muzeum, świętowanie wygląda tam tak samo, jak w największych

4

placówkach w Europie. Gminny Ośrodek Kultury organizuje od lat obchody

5

Europejskiej Nocy Muzeów. W 2017 r. tematem przewodnim tej imprezy
nieprzypadkowo były historie związane z Bałtykiem.

F O T O #1
Głównym adresatem ustrońskich Nocy Muzeów jest
najmłodsze pokolenie.

F O T O #2
Jednym z elementów obchodów w 2017 r. były zabawy

1
Rybacy, piraci i owoce naszego morza, spożywane

Przed dwoma laty tematem wiodącym przedsię-

podczas wspólnej biesiady – tak wyglądały obchody

wzięcia były tradycje morskie. W GOKu zaroiło się od

Europejskiej Nocy Muzeów w Gminnym Ośrodku Kul-

dawnych i zupełnie współczesnych rybaków, był też

tury w Ustroniu Morskim. Choć w miejscowości nie ma

pirat, broń czarnoprochowa używana na XVIII i XIX-

placówki typowo historycznej, nie przeszkadza to, by

-wiecznych żaglowcach oraz przegląd wyposażenia,

zachęcać mieszkańców i gości do wspólnego zgłębia-

służącego szeroko rozumianemu przetrwaniu na Bał-

nia przeszłości.

tyku. – To nasze dziedzictwo, z którego powinniśmy
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być dumni. Pomimo, że dzisiejsze Ustro-

widowiskowo-konferencyjnej przez cały

nie Morskie kojarzy się przede wszyst-

wieczór wyświetlano filmy o tematyce

kim z wypoczynkiem, cały czas żyją tutaj

rybackiej. Odwiedzający GOK mogli po-

osoby, które kultywują tradycje choćby

nadto zapoznać się z rekonstrukcją dna

rybackie z przysłowiowego dziada i pra-

morskiego, z wrakiem statku oraz rekon-

dziada – mówi inicjator obchodów Nocy

strukcją wnętrza sterówki kutra rybac-

Muzeów w gminie, Kamil Lepa.

kiego. Na zewnątrz podziwiano element

z morzem i wodą w tle.

F O T O #3
Świeży dorsz z ręki średniowiecznego kucharza smakował
w Ustroniu naprawdę wybornie.

F O T O #4
O piratach i ich działaniach na

W maju 2017 r. ustroński GOK otrzy-

ściany kurnej chaty – typowego dla re-

Bałtyku opowiadał kołobrzeski

mał wsparcie od pasjonatów z regio-

gionu budynku mieszkalnego z przeło-

animator Tadeusz „Wania” Waśko.

nu. O piraterii, jako sposobie na życie,

mu dwóch poprzednich stuleci.

opowiadał znany, kołobrzeski animator,

Ważnym elementem muzealnicze-

Tadeusz „Wania” Waśko. Na temat tego,

go święta stała się biesiada w ogrodzie

jak wyglądać mogło życie i praca ludzi

ośrodka. W jej trakcie wszyscy chętni

morza u zarania dziejów Ziemi Koło-

mogli skosztować lokalnych specjałów:

brzeskiej oraz w okresie średniowie-

pieczonego na ruszcie dorsza z cebulą

cza, przypomnieli odtwórcy historyczni,

oraz nieco zapomnianego rarytasu Środ-

członkowie bukowskiego Stowarzysze-

kowego Wybrzeża – wątróbek rybnych.

nia Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo

– Wszystko po to, by przybywający oraz

Pomorza.

mieszkańcy pamiętali, że w nazwie gmi-

W dniu obchodów wernisaż miała
też wystawa pt. „Ludzie Morza”. W sali

F O T O #5
W dniu obchodów Nocy Muzeów
w ustrońskim GOKu otwarto
wystawę pt.: „Ludzie Morza”.

Andrzej Stasiukiewicz
Źródło zdjęć: GOK Ustronie Morskie

ny nie bez powodu pojawia się słowo
„morskie” – kończy Kamil Lepa.

ZOBACZ WIĘCEJ:
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