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Drodzy Czytelnicy

Historia Kołobrzegu i okolic to dziedzina, która coraz bardziej interesuje 
niemal każdego z nas. Nie przechodzimy obojętnie wobec dziejów naszego 
miasta, ale także poszczególnych miejscowości Powiatu Kołobrzeskiego. 
Pasjonują nas wydarzenia odległe, sięgające czasów słowiańskich, ale także 
te, które dotyczyły obywateli Prus czy państwa niemieckiego. Cieszy mnie 
i uważam to za szczególnie ważne, że coraz bardziej interesujemy się, ja także, 
powojenną historią tych ziem, zasiedlonych przez polskich pionierów, bu-
dujących polską tożsamość. Uważam to za szczególnie ważne, zwłaszcza 
w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To nie 
gdzie indziej, jak w Kołobrzegu planowano operację przeciwko młodemu 
państwu polskiemu, walczącemu o umocnienie swoich granic.

Tego wszystkiemu możemy dowiedzieć się z niniejszej publikacji. Nie 
jest do dzieło naukowe, ale pomimo to, utrzymuje linię naukową i stąd 
wyższy poziom trudności dla Czytelnika, dla średniozaawansowanych. Nie 
budzi mojej wątpliwości, że kołobrzescy Czytelnicy świetnie sobie z tym 
poradzą i niniejsza książka znajdzie się na niejednej półce, pozwalając lepiej 
poznać lub utrwalić sobie wiadomości z naszej historii. Polecam tę pracę 
każdemu, kto historią naszego miasta i powiatu się interesuje.

Tomasz Tamborski
STAROSTA KOŁOBRZESKI
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Od autora

Kołobrzeg to miasto z bogatą historią – nikt nigdy w to nie wątpił. Do ba-
dania dziejów tego ośrodka przystępuje kolejne pokolenie historyków, 
fascynując się wydarzeniami, życiorysami czy odkryciami, których po tylu 
stuleciach dokonujemy nadal bardzo wiele. W Muzeum Miasta Kołobrzeg 
w Pałacu Braunschweigów, które jest jednym z oddziałów Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, można zobaczyć największe zbiory dotyczące dzie-
jów Kołobrzegu. Opracowując tę wystawę na nowo w 2017 roku, widziałem 
potrzebę jeszcze dokładniejszego przybliżenia historii kołobrzeżanom, ale 
także promowania jej wśród tych, którzy nasze miasto odwiedzają. Niniejsza 
praca jest kontynuacją tego dzieła.

Przez 15 ostatnich lat zajmowałem się badaniami nad wybranymi 
elementami historii Kołobrzegu. Książka ta jest jedynie niewielkim pod-
sumowaniem tego wszystkiego, co starałem się pokazać moim czytelni-
kom, słuchaczom czy studentom. Nie jest to monografia dziejów miasta, 
bo choć na taką Kołobrzeg zasługuje, to niestety, droga do tego jeszcze 
daleka. To zbiór moich publikacji i opracowań, wybranych selektywnie 
z ponad 300, które do tej pory opublikowałem. Ułożyłem je w taki spo-
sób, aby omawiały wybrane zagadnienia z okresu średniowiecza, epoki 
nowożytnej, XIX i XX wieku nieco po zakończeniu II wojny światowej, ale 
także Kościoła katolickiego, Bazyliki Mariackiej czy Twierdzy Kołobrzeg. 
Powojenna historia Kołobrzegu wymaga nowego spojrzenia i ponownego 
opracowania, zwłaszcza dzieje najnowsze i dlatego postanowiłem tej kwestii 
nie poruszać, albowiem uważam, że zasługują one na odrębną publikację.

Moim celem jest przybliżenie historii Kołobrzegu wszystkim zaintere-
sowanym. Ostatnia zwarta publikacja w tym zakresie ukazała się niemal 
40 lat temu, a przecież nasza wiedza od tego czasu znacząco się powiększyła. 
W zamierzeniu, chciałem, aby mogli po tę pracę sięgać zarówno ci, którzy 
chcą poznać dzieje miasta, ale także ci, którzy chcą swoją wiedzę poszerzyć 
i omawiane zagadnienia czy kwestia ich złożoności, nie będzie stanowiła 
dla nich problemu. Stąd dopisek: dla średniozaawansowanych.

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali mi w powstawaniu tej książki, 
przez lata znosząc moją ciekawość, udostępniając mi swoje zbiory lub po-
magając dotrzeć do nieznanych faktów z dziejów miasta. Taką szczególną 



osobą był Jerzy Patan (1939–2016), który zawsze znajdował czas na dys-
kusję o historii, a jego archiwum było dla mnie zawsze otwarte. Dziękuję 
dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksandrowi Osta-
szowi, za wyrozumiałość w zakresie prowadzonych badań, a Tomaszowi 
Tamborskiemu, staroście kołobrzeskiemu, za współfinansowanie projektu. 
Pomoc finansową otrzymałem także od Włodzimierza Popiołka, wójta 
gminy Kołobrzeg. Nade wszystko, dziękuję Annie, za pomoc i wsparcie.

Robert Dziemba
Kołobrzeg, 11 września 2018
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Biskup Reinbern wypędza z Bałtyku złe duchy, akwarela Roberta Jurgi 
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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1. Biskup Reinbern i jego katedra

Jeśli dziś powiedzieć turyście spacerującemu po grodzisku w Budzistowie, 
że ponad 1000 lat temu istniał tam średniowieczny gród o charakterze 
wczesnomiejskim, który był regionalną stolicą i ośrodkiem politycznym 
pomiędzy ujściem Wisły i Odry, to można uznać to za całkiem niezły 
dowcip. A jednak tak jest. Ślady grodu są dość dobrze zachowane w terenie, 
jednakże mocno zniszczone przez czas i lokalną ludność. Na szczęście, 
pod ziemią wszystko nadal zachowało się bez zmian od stuleci.

Mówienie dziś, że Kołobrzeg był grodem bogatym, nie przekłada się 
na rozumienie tego przymiotnika przez współczesnych. W czasach bez 

„Biedronki” na osiedlu, gdy dana społeczność musiała sama zapewnić sobie 
po pierwsze żywność, a po drugie bezpieczeństwo, dla wielu ówczesnych lu-
dzi to właśnie mogło być wyznacznikiem bogactwa i szczęśliwości. W okresie 
przechodzenia z barbaricum do świata cywilizacji zachodniej, przemian spo-
łeczno-kulturowych, religijnych i politycznych, następowała także zmiana 
postrzegania własnego otoczenia. W dawnym Kołobrzegu, dóbr było na tyle 
dużo, że były one eksportowane i stanowiły towar podlegający wymianie 
handlowej. Dowody na kontakty handlowe naszego grodu są niezwykle 
obszerne. Równie wysoko można ocenić tutejsze rolnictwo i rzemiosło.

Aby nie wchodzić zbyt obszernie w tematykę samego funkcjonowania 
grodu, podkreślić trzeba jedynie, że unifikował on inne ośrodki i pełnił 
nad nimi funkcję nadrzędną. Był więc ważnym ośrodkiem w państwie 
pomorskim w momencie, gdy panowanie nad tymi terenami przejmo-
wał książę Bolesław Chrobry. Mówienie o „tych” terenach również jest 
umowne, bowiem nasza wiedza co do tego jest mocno ograniczona, a wśród 
badaczy nie ma jednolitego stanowiska. Nie budzi jednak wątpliwości, 
że Kołobrzeg był zależny od polskiej polityki na przełomie X i XI wieku. 
Erygowanie Metropolii Gnieźnieńskiej było ważne z punktu religijnego, 
ale nie tylko. To było przede wszystkim posunięcie polityczne, które gwa-
rantowało państwu piastowskiemu prawo samostanowienia, wprowadzało 
je do grona cywilizacji europejskiej, ale również scalało geograficznie. Nie 
przypadkiem na siedziby biskupstw pomocniczych wybrano Kołobrzeg, 
Kraków i Wrocław. Chodziło o umocnienie polskiego panowania na tych 
terenach, a chrześcijaństwo było idealnym zwornikiem, wzmacniającym 
interesy pierwszych Piastów.

O działalności Reinberna wiemy niewiele, choć paradoksalnie, przekazy 
biskupa Thietmara z Merseburga na tle informacji historycznych o samym 
Kołobrzegu, to cała kronika. Nie wiemy dokładnie, kiedy i jak Reinbern 
został konsekrowany. Nie wiemy, kiedy i jak przybył do Kołobrzegu. Był 
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Niemcem, pochodził z Saksonii. Czy znał tutejszy język? Tego też nie 
wiemy – być może korzystał z tłumaczy, choć niektórzy historycy sugerują, 
że uczył się tutejszego języka. Biskupowi towarzyszyła drużyna piastow-
skich wojów. To zapewne zwiększało bezpieczeństwo biskupa, ale również 
służyło reprezentowaniu interesów polskiego księcia, który tym samym 
umacniał swoje panowanie na Pomorzu. Thietmar o działalności Rein-
berna wspomina skromnie: Niszczył i palił świątynie z posągami bożków. 
(…) Oczyścił morze zamieszkałe przez złe duchy wrzuciwszy w nie cztery 
kamienie pomazane świętym olejem i skropiwszy je wodą święconą. (…) 
Na chwałę Boga wszechmogącego zaszczepił on na bezpłodnym drzewie 
latorośl winną, to znaczy wyhodował pośród nieokrzesanego ludu krzew 
świętego Słowa Bożego. Bardzo enigmatyczne to słowa, które nakazują 
zastanowić się co do samego zasięgu działalności misyjnej Reinberna. 
Czy wykraczała ona poza Kołobrzeg? Czy objęła inne ośrodki grodowe? 
To, że nauczał lud pomorski, nie budzi wątpliwości, ale W. Rosik wyraża 
wątpliwości, czy w Kołobrzegu nastąpiło coś więcej, niż zlikwidowanie 
pogaństwa w formie oficjalnej, a więc że nastąpił chrzest (S. Rosik, Rein-
bern – Salse Cholbergiensis Aecclesiae Episcopus, [w:] Salsa Colbergiensis, 
Kołobrzeg 2000). Problem w tym, że Rosik opiera się wprost na literalnym 
brzmieniu zapisu kronikarskiego, gdy tymczasem można przypuszczać, 
że miał on charakter nieco ezopowy.

Trudno dowodzić dziś, jak długo Reinbern przebywał w Kołobrzegu. 
Wszystko wskazuje na to, że samo biskupstwo upadło zapewne po 1005 roku. 
Co można było przez tak krótki czas zrobić? No i przede wszystkim, czy 
Reinbern zbudował katedrę? Po pierwsze, w literaturze tematu wskazuje się, 
że diecezja kołobrzeska mogłaby mieć wcześniejszą proweniencję. Świadczyć 
miałyby za tym słowa Thetmara, że (…) Arcybiskupstwo to (cesarz Otton) 
powierzył bratu wspomnianego męczennika Radzimowi i podporządkował 
mu z wyjątkiem biskupa poznańskiego Ungera następujących biskupów: 
kołobrzeskiego Reinberna, krakowskiego Poppona i wrocławskiego Jana 
(…). To właśnie owo podporządkowanie miałoby oznaczać, że diecezja 
kołobrzeska mogłaby istnieć wcześniej. Wydaje się to mało prawdopodobne, 
aczkolwiek samo ogłoszenie powstania metropolii na Zjeździe w Gnieźnie 
w marcu roku 1000 nie oznacza, że w tym czasie dokonały się określone 
decyzje. W literaturze przyjmuje się, że metropolia mogła zostać powołana 
w roku 999, ale to tylko hipoteza.

H. Holzapfel wskazuje na pewne kontakty Kołobrzegu ze światem 
chrześcijańskim, co według niego, mogło ułatwić pracę pierwszego koło-
brzeskiego biskupa, co nie oznacza, że budował on na surowym korzeniu 
(H. Holzapfel, Reinbern pierwszy biskup Pomorza, [w:] w 1000-lecie 
powstania biskupstwa w Kołobrzegu, Koszalin 2000). Jego praca była 
metodyczna, musiał mieć jakiś plan pracy misyjnej. Pierwszy etap, dotyczył 



17

niszczenia symboli pogańskich. Drugi, związany był z egzorcyzmami 
w miejscach, które według dawnych wierzeń były we władaniu innych 
bóstw. Jak już to było omawiane, nie wiadomo, czy okres pobytu biskupa 
był na tyle długi, a lud chętny do przyjmowania nowych nauk, że udzielono 
mu chrztu, choć jest to prawdopodobne.

Reinbern, wydaje się, nie mógł przyjechać nad Bałtyk bez ksiąg, krucy-
fiksów, naczyń liturgicznych i innych przedmiotów niezbędnych w kulcie 
chrześcijańskim. Choć biskupstwo miało charakter misyjny, to jednak nie 
należy zapominać, że jego celem było utrwalenie na tym terenie polskiego pa-
nowania w oparciu o kościół. Takie traktowanie tematu sugeruje poszukiwa-
nie 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 pogańskiej, która musiała prawdopodobnie 
istnieć wewnątrz grodu? I druga kwestia: czy kościół ten był kamienny, czy 
jednak drewniany? Właśnie to pytanie stawia M. Rębkowski, dla którego nie 
budzi wątpliwości, że katedra w Kołobrzegu powstać musiała, ale jak mogła 
wyglądać – to sprawa otwarta (M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza 
Zachodniego, Studium archeologiczne, Szczecin 2007).

Badania archeologiczne prowadzone do tej pory w Budzistowie, miały 
niezwykle ograniczony zakres. Ich kontynuacja, w nowym oczywiście 
założeniu, pozwoliłaby na nowo spojrzeć na Kołobrzeg w okresie Zjazdu 
w Gnieźnie. Znalezienie nawet założeń kościoła katedralnego, umieściłoby 
efemeryczne przecież biskupstwo w Kołobrzegu w zupełnie innym ujęciu, 
otóż w sposób namacalny potwierdziłoby wagę tej misyjnej stolicy, nie 
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 Ko-
łobrzegu (Salsae Colbergiensis). To właśnie m.in. owa sól leżała u podstaw 
prosperity grodu i jego struktur. Na krótko przed erygowaniem biskupstwa 
odnowiono również umocnienia wałów.

Nadzieję na to, że jednak katedra istniała, utrzymują w nas znaleziska 
w samym Budzistowie. Podczas badań archeologicznych prowadzonych 
w południowej części grodziska kołobrzeskiego w dzisiejszym Budzistowie 
w 1957 roku, w wykopie II odkryto ułamek ceramicznej płytki zdobionej 
reliefem przedstawiającym w owalnej oprawie wypukłość określaną przez 
historyków sztuki i architektury jako „wole oko”. Przedmiot ten zalegał 
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w warstwie kulturowej datowanej na 2. połowę X i przełom X i XI wieku 
(L. Leciejewicz, Czy biskup Reinbern budował katedrę w Kołobrzegu?, 
[w:] Archeologia Historica Polonia, Toruń 2005). Profesor Leciejewicz 
w swoim artykule opisuje jeszcze kilka innych kamiennych znalezisk, 
które można datować w okolicy przełomu X i XI wieku, a także które mogą 
pochodzić z wnętrza ważnej budowli grodowej. Tylko czy była to katedra? 
Jeżeli idzie o przedmiotową płytkę, eksperci mają wątpliwości, czy wystrój 
ceramiczny mógł towarzyszyć obiektowi sakralnemu z tego okresu. Ale 
Leciejewicz dowodzi, że być może był to element ozdobny ołtarza lub 
postumentu, zwłaszcza, że znalezisku temu towarzyszyły inne elementy.

Wszystkie wątpliwości dotyczące kwestii, czy biskup Reinbern zdołał zbu-
dować w grodzie kołobrzeskim kościół katedralny mogłoby rozwiązać odkrycie 
pozostałości świątyni lub co najmniej zarysu jej fundamentów. W związku 
z tym warto zwrócić uwagę na pewien szczegół topograficzny. Rozpatrywane 
przez nas przedmioty zostały znalezione w najbardziej na wschód wysuniętej 
części badanego wykopaliskowo terenu. W świetle poczynionych obserwacji 
znajdował się tam skłon wyniesienia, które wznosiło się dalej ku wschodowi. 
W wykopie II, na odcinku 7 m poziom calca podnosił się o prawie 1 m! Mimo 
stopniowego wypłaszczenia powierzchni, wskutek szybszego narastania war-
stwy kulturowej w przyległym obniżeniu, różnice wysokości około 1000 roku 
musiały być jeszcze dostrzegalne. Tam więc, na szczycie wyniesienia należałoby 
szukać, jak sądzę, ewentualnych pozostałości najstarszej katedry kołobrze-
skiej – pisze L. Leciejewicz.

Z Kołobrzegu, biskup Reinbern udał się na dwór Bolesława Chrobrego, 
a następnie z książęcą misją dyplomatyczną wyruszył na Ruś. Oskarżony 
o udział w spisku, na rozkaz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego 
został wtrącony do więzienia, gdzie w ciężkich warunkach był przetrzy-
mywany przez dłuższy czas. Thietmar tak napisał: Tu, w ukryciu (w celi), 
spełnił czcigodny pasterz z całą gorliwością ku chwale Bożej to, czego nie 
mógł dokonać publicznie. Poprzez łzy i ofiarę żarliwej, z serca rozdartego 
płynącej modlitwy pojednał się z Najwyższym Kapłanem i wyzwolony 
z ciasnych więzów ciała, przeniósł się z radością w sferę wiekuistej chwały. 
Było to po 1013 roku.

Nic nie wskazuje na to, żeby biskupstwo kołobrzeskie miało kolejnego 
biskupa, który kontynuowałby misję Reinberna. Na początku 1002 roku 
zmarł cesarz Otton III. W tym samym czasie wybuchła wojna polsko-nie-
miecka. Zamieszanie polityczne wykorzystano do zrzucenia polskiego 
panowania na Pomorzu. Bolesław Chrobry miał ważniejsze problemy, 
niż powrót Kołobrzegu do pogaństwa. Prawdopodobnie, już w 1004 roku 
Reinbern towarzyszył mu w wyprawie wojennej, a potem udał się na Ruś 
z misją wraz z córką polskiego księcia z trzeciego małżeństwa. Nie ozna-
cza to automatycznego upadku samego biskupstwa, gdyż różni biskupi 
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towarzyszyli władcom w niejednej wyprawie. Wszystko wskazuje jednak 
na to, że Reinbern z tej podróży do Kołobrzegu już nie powrócił, a sytu-
acja polityczna spowodowała, że polskie panowanie nad Bałtykiem uległo 
poważnemu ograniczeniu, a potem przeszło do historii. Jest wysoce praw-
dopodobne, że reakcja pogańska spowodowała powrót do dawnej wiary, 
a nawet do zniszczenia pierwszej katedry, pewnie w okolicach 1005 roku.

Znalezienie śladów pierwszej pomorskiej świątyni pozwoliłoby nam 
lepiej spojrzeć na początki chrześcijaństwa w Kołobrzegu, ale również 
wzmocniłoby materialne związki wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu 
z Polską. Nie ulega wątpliwości, że same wykopaliska archeologiczne w Bu-
dzistowie, zrobiłyby furorę. Gdyby udało się jednak choć hipotetycznie 
taką katedrę unaocznić wszystkim zainteresowanym, historia znajdująca 
się pod ziemią wreszcie mogłaby przemówić.

Biskup Reinbern – obraz Jana Molgi z Bazyliki Mariackiej – olej na płótnie z 1979 r.
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Bolesław Krzywousty u bram Kołobrzegu, obraz olejny Stefana Pajączkowskiego, 
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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2. Jak Krzywousty Kołobrzeg zdobywał

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 podporząd-
kowanie Pomorza Polsce. Jesienią 1102 roku wyprawił się w kierunku Ko-
łobrzegu, zdobywając i łupiąc Białogard (Alba), gród królewski i znakomity. 
Jesienią 1103 roku pod Kołobrzeg dotarła kolejna wyprawa. I zapewne gród 
zostałby 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 zdobyty podczas wyprawy zorganizowanej przez Bo-
lesława Krzywoustego w 1107 roku. Gall Anonim dokonał takiego zapisu 
tamtych wydarzeń: (…) A gdy już kierował się ku miastu Kołobrzegowi i za-
myślał zdobyć gród nad samym morzem, zanim jeszcze podstąpi pod miasto, 
oto mieszkańcy i załoga miasta z pochylonymi [kornie] głowami zaszli drogę 
Bolesławowi, ofiarując [mu] samych 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, że mógł 
to być Warcisław I. Czy jednak to była właśnie ta postać? Samo przybycie 
owego nieznanego z imienia władcy świadczy dobitnie o tym, że Kołobrzeg 
był grodem ważnym w pomorskiej strukturze politycznej. Czy kapitulacja 
bez podjęcia walki była słuszna? W ówczesnej sytuacji militarno-politycz-
nej – tak. Oto kolejny atak silniejszego przeciwnika, który już raz nacierał, 
a poza tym podbił Białogard, wymagał rozpatrzenia zysków i strat. Władcy 
Kołobrzegu i Ziemi Pomorskiej zdecydowali oddać się pod zwierzchnictwo 
piastowskie. Z drugiej strony, dla Krzywoustego zdobycie bogatego i znanego 
grodu kołobrzeskiego miało znaczenie nie tylko militarne czy polityczne, ale 
także prestiżowe. Pomimo, że nie działała wówczas żadna gazeta, to wieści 
się niosły. A to oznacza, że efekt propagandowy w kampanii pomorskiej 
Krzywoustego został osiągnięty. Czy przyniósł on oczekiwane rezultaty? 
To wymaga szerszych rozważań.

Warto również przypomnieć, że Karol Bunsch, publicysta i polski 
pisarz historyczny, opublikował opowiadanie pt.: „Zdobycie Kołobrzegu”. 
Jest to bardzo ciekawy utwór, który na kanwie historycznych faktów 
przedstawia wydarzenia z początku XII wieku, prowadzące do zdobycia 
Kołobrzegu. Jest tam oczywiście wiele wątków pobocznych, dotyczących 
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polityki Krzywoustego, ale dla nas liczy się zasadniczo sam fakt zdobycia 
grodu. Tak oto opisuje złożenie hołdu kołobrzeżan Karol Bunsch:

Na czele kroczył rosły starzec, z kosturem jeno w ręku, za nim zaś o kilka-
naście kroków trwożnie sunął tłum niewiast i dzieci. Zbliżywszy się starzec 
ukląkł i wyciągając ręce, zaczął: – Mówią, że litość bez sprawiedliwości 
jest szaleństwem. Ale okrucieństwem jest sprawiedliwość bez litości. Oto 
my, mężowie, głowy ci nasze oddajemy, byś zuchwałych pokarał, jako za-
służyli, a miłosierdzie miał nad tymi, co niczemu niewinni. Ręką wskazał 
na szlochający za nim tłum. Książę przystąpił do starca i podnosząc go 
odparł: – Przyszedłem panować, nie mordować, jakom raniej przez posła 
rzekł. Zuchwałym pokazałem siłę, pokornym łaskę okażę.

Natychmiast polecił otrąbić zakończenie walki i druhów rozesłał po grodzie 
z rozkazem zaprzestania rabunku i rzezi, sam zaś na czele starszyzny szedł 
do radnego domu w rynku, hołd i przysięgę wierności 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, śpiewana także i później. Znajdujemy ją w kro-
nice spisanej przez Galla Anonima. Najpopularniejszy jest przekład Ro-
mana 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 dobre dla 
każdej ze stron, bo oszczędza siły i środki. Z drugiej jednak strony, wiąże 
się to z hołdem, przyrzeczeniem wolności, nałożeniem różnych podatków, 
nadaniem pewnych praw, ale i obowiązków. Jednym słowem, nastąpiło 
podporządkowanie Kołobrzegu silniejszej organizacji politycznej, jaką 
była organizacja państwowa pod wodzą Krzywoustego. W 1109 roku. 
Bolesław Krzywousty zwyciężył Pomorzan pod Nakłem, a w wyniku 
kolejnych bitew w 1116 roku opanował Pomorze Wschodnie. Kampania 
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pomorska zakończyła się wiosną 1122 rok. Zwycięstwo militarne, ukorono-
wane upadkiem i zhołdowaniem Szczecina, zmusiło księcia pomorskiego 
Warcisława I do zaprzestania oporu i przyjęcia zwierzchnictwa polskiego.

To nie był koniec wyrzeczeń i zmian. Reorganizacja administracyjno-po-
lityczna to jedno. Drugą, niezwykle ważną kwestią, była chrystianizacja 
Pomorza Zachodniego, która kulturowo i społecznie miała zunifikować 
tę dzielnicę z Polską. Było to niezwykle ważne dla polskiego księcia, który 
tym samym mógłby sprawniej zarządzać swoim terytorium.

Bolesław Krzywousty u bram Kołobrzegu, obraz Henryka Baranowskiego 
ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Biskup Otton z Bambergu, miniatura z I poł. XII wieku ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Bambergu
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3. Misja biskupa Ottona z Bambergu

Po opanowaniu Pomorza Zachodniego i podporządkowaniu go Polsce, 
Bolesław Krzywousty zaczął zabiegać o jego chrystianizację. Posłał do pa-
pieża Kaliksta II delegację, która przedstawiła Stolicy Apostolskiej plan 
misji dla pogańskiego Pomorza oraz pomysł utworzenia nowej diecezji 
podległej metropolii gnieźnieńskiej.

W 1122 roku do Gniezna przybył legat papieski – kardynał Idzi z Tuscu-
lum, który posiadał pełnomocnictwa od papieża dotyczące reorganizacji 
Kościoła w Polsce. Owocem rozmów z Bolesławem Krzywoustym było 
utworzenie diecezji z siedzibą we Włocławku. Wraz z kardynałem Idzim 
przybył do Polski eremita Bernard, zwany Hiszpanem, który udał się do Wo-
lina, gdzie rozpoczął pracę ewangelizacyjną. Niestety, nie spotkała się ona 
z większym zainteresowaniem ze strony Pomorzan, którzy nie zrozumieli 
postawy ascetycznego misjonarza i wygnali go ze swojej krainy. Doświad-
czenia Bernarda były bardzo cenne, bowiem zdając sprawę ze swojej misji 
polskiemu władcy, rzucił światło na postępowanie i zasady życia pogan. 
Pozostała kwestia znalezienia pasterza, który podjąłby się apostolskiego 
dzieła. Wybór padł na Ottona, biskupa bamberskiego. Bolesław Krzywo-
usty znał go jeszcze z lat dziecięcych, gdy ten szlachetny kapłan przebywał 
na dworze Władysława Hermana. Była to postać ciesząca się szacunkiem 
na polskim dworze, bowiem Ottonowi pamiętano jego lojalność wobec 
polskiego władcy oraz rozumienie polskiej racji stanu. Nadto, autorytet, 
jaki posiadał biskup Otton, zaważył na decyzji Bolesława Krzywoustego, 
który wysłał do Bambergu poselstwo wraz z eremitą Bernardem, z prośbą 
o objęcie przewodnictwa w planowanej wyprawie

Na misję pomorską zgodę wyraził zarówno Otton z Bambergu, jak 
i papież Kalikst II oraz cesarz Henryk V. W żywocie biskupa czytamy: 
Tak wielkim tymczasem pragnieniem pielgrzymowania i głoszenia kazań 
zapałało serce pobożnego Ottona, że postanowił on udać się do kraju 
pogańskich Pomorzan, ażeby odwieść ich od błędu i sprowadzić na drogę 
prawdy i do poznania Chrystusa, Syna Bożego. Kiedy zaś od błogosławionej 
pamięci papieża Kaliksta II otrzymał pozwolenie na głoszenie słowa bożego 
i dobrał sobie z poszczególnych zakonów odpowiednich towarzyszy swej po-
dróży, w roku 1124 od Wcielenia Pańskiego, w czasie indykcji II, w miesiącu 
czerwcu po skończeniu dni Zielonych Świątek (w 1124 roku Zielone Świątki 
przypadały na dzień 25 maja) wybrał się w drogę (…).

Biskup Otton, bogatszy o doświadczenia eremity Bernarda, przygotował 
się do swojej misji bardzo starannie. W żywocie biskupa znajdujemy taką re-
lację: Gorliwie więc starał się o to, by było widoczne, że nie tylko nie potrzebuje 
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niczego od nich, lecz sam jest bogaty i że bynajmniej nie chce zdobyć bogactw 
dla siebie, lecz raczej ich samych dla Boga. Przybrawszy zatem odpowiednich 
kapłanów i zaopatrzywszy ich hojnie na drogę, kazał im zabrać ze sobą w od-
powiedniej ilości mszały, inne księgi, kielichy, szaty liturgiczne oraz wszelkie 
przybory mszalne, których (o czym dobrze wiedział) wśród ludu pogańskiego 
znaleźć nie było można. (…) Szaty także i materiały drogocenne, a także inne 
podarunki odpowiednie dla osób znakomitych i bogatych ewangelista szczery 
i roztropny zabrał na drogę ewangelii (…).

W Gnieźnie, apostoła powitał Bolesław Krzywousty. Na polskim dworze 
uzgodniono założenia organizacyjne, zasięg i przebieg misji pomorskiej. 
Do orszaku biskupa dołączono trzech polskich duchownych, w tym Woj-
ciecha, przyszłego kapelana biskupa Ottona, który reprezentował interesy 
księcia Bolesława i polskiego kościoła. Był on także tłumaczem, bowiem 
doskonale znał dialekt pomorski. Po odpoczynku, załatwieniu dodat-
kowych spraw organizacyjnych, otrzymaniu wsparcia rzeczowego oraz 
militarnego od księcia Bolesława, bowiem misja na czas pielgrzymowania 
musiała mieć zbrojną obstawę, biskup bamberski wyruszył w kierunku 
Pomorza Zachodniego.

W Stargardzie, Otton spotkał się z księciem pomorskim – Warcisławem. 
Trzy dni odpoczywał w tym grodzie po trudach podróży, ustalając trasę misji. 
Następnie udał się do Pyrzyc, gdzie przebywał od 2 do 20 czerwca 1124 roku. 
Ochrzcił tam około 500 osób i zburzył pogańską świątynię, na miejscu której 
zbudowano drewniany kościółek. Potem podążył do Kamienia Pomorskiego, 
gdzie ochrzcił dużą liczbę osób płci obojga, do Wolina, gdzie napotkał opór 
mieszkańców, do Szczecina, potem, na początku grudnia 1124 roku, Otton 
udał się do Gardźca i Lubinia. Wracając przez Szczecin, biskup w połowie 
grudnia wyruszył do Wolina. Mieszkańcy grodu, po groźbach ze strony 
polskiego władcy, powitali misjonarzy z pokorą, wysłuchali nauk Ottona 
i przyjęli chrzest. W Wolinie zbudowano kaplicę św. Wojciecha i Jerzego 
(?), a przed bramą grodu kaplicę Michała Archanioła. Ta ostatnia świąty-
nia, z woli biskupa bamberskiego, stała się katedrą, siedzibą biskupstwa 
misyjnego, którą po zakończeniu akcji chrystianizacyjnej objął kapłan 
Wojciech, o którym już wcześniej była mowa.

Następnie orszak misyjny udał się do Kołobrzegu, wcześniej zatrzy-
mując się w wielkiej wsi Kłodona, położonej niedaleko Trzebiatowa, gdzie 
ochrzczono wielu ludzi i zbudowano kościół ku czci św. Krzyża. Spełniwszy 
to udał się do innego niezwykle wielkiego i bogatego miasta, które nosi nazwę 
Kołobrzeg. Tam ochrzciwszy większą liczbę ludzi zbudował kościół, który 
poświęcił czci błogosławionej Marii zawsze Dziewicy, ażeby wierzącemu już 
ludowi pogańskiemu trwałą pomoc wyprosiła, która samego Syna Bożego, dla 
zbawienia wierzących wcielonego, porodziła. W tej miejscowości biskup utra-
cił pewnego diakona imieniem Herman, towarzysza swojej podróży. Utonął 
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on mianowicie w przepływającej tam rzece (chodzi o Parsętę – wspomniany 
wypadek nastąpił 21 I 1125 r., jeżeli owym towarzyszem Ottona był diakon 
Herman, którego zgon pod tą datą notuje księga zmarłych kościoła bam-
berskiego) i świętego biskupa i swoich współtowarzyszy pogrążył w wielkiej 
żałobie. Odprawiwszy zaraz obrzędy żałobne pochował kości pielgrzyma 
w zaszczytnym grobowcu w środku tego kościoła wylewając przy tym wiele 
gorących łez z głębi serca i wzywając Stwórcę wszechrzeczy, aby nie odmawiał 
współuczestnictwa w społeczności niebian temu, który za jego zarządzeniem 
pozbawiony był ojczyzny, domu, wszelkich dóbr i majątku.

Kołobrzeżanie początkowo nie chcieli przyjąć chrztu, bowiem decyzję 
w tak ważnej sprawie uzależniali od konsultacji ze starszyzną, a ta przeby-
wała wówczas na swych statkach na morzu. Jednak nauczanie i argumenty 
biskupa Ottona przyniosły pełny sukces – chrzest ludu pogańskiego.

Z Kołobrzegu, misjonarze udali się do Białogardu, gdzie głoszono 
kazania, ochrzczono wielu ludzi i zbudowano kościół p.w. Wszystkich 
Świętych. Gród ten był ostatnim przystankiem na trasie misji pomorskiej, 
podczas której biskup bamberski ochrzcił 22165 ludzi i zbudował kilka-
naście kościołów. Kiedy więc święty biskup zakończywszy już głoszenie 
kazań zamyślał wrócić do własnej diecezji, pożegnał wszystkich, których 
wykształcił w wierze Chrystusowej, i podążał w kierunku Polski, którą 
od granic Pomorza oddziela pewne straszne i bardzo rozległe pustkowie 
(…). Polskę, biskup Otton opuścił w pierwsze święto Wielkanocy, to jest 
29 marca 1125 roku.

Niestety, sytuacja polityczna nie sprzyjała Polsce. W 1127 roku książę 
pomorski Warcisław I w nieznanych okolicznościach zawarł porozumie-
nie z Lotarem. Dążąc do uwolnienia się spod polskiego zwierzchnictwa, 
zapewne za obietnicę nowych nabytków terytorialnych, przyjął zwierzch-
nictwo króla niemieckiego. To zaś oznaczało rychłą utratę Pomorza 
przez Polskę.

Na drugą misję pomorską zgodę wyraził papież Honoriusz II i król 
Lotar III. Orszak biskupa bamberskiego wyruszył w kierunku Pomorza 
19 kwietnia 1128 roku. Misja odwiedziła następujące grody Pomorza Przed-
odrzańskiego: Dymin, Wołogoszcz, Choćków i Uznoim, gdzie biskup 
Otton nauczał lud pogański i udzielał mu chrztu, aczkolwiek opór i niechęć 
niewiernego plebsu była duża.

W tym czasie, o zdradzie księcia Warcisława I dowiedział się Bolesław 
Krzywousty i wpadł w gniew, rozpoczynając przygotowania do wyprawy 
wojennej. Nowy konflikt zniweczyłby dzieło misyjne i biskup bamberski nie 
chciał do tego dopuścić. Najpierw skłonił księcia Warcisława do ponownego 
przyjęcia zwierzchnictwa Polski, a następnie w lipcu 1128 roku wyprawił 
się do obozu Bolesława Krzywoustego, gdzie po trudnych rozmowach, 
wykorzystując swój talent dyplomatyczny, zażegnał złość polskiego księcia. 
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Otton uratował Księstwo Zachodniopomorskie przed wojenną pożogą 
i zapewnił sobie warunki do dalszej pracy misyjnej.

Dalsza historia, skomplikowana na skutek politycznych intryg i przez 
konflikty interesów, a opis której wydaje się w tym miejscu bezcelowy, 
zakończyła się śmiercią trzech ważnych postaci. 3 grudnia 1137 roku ze-
szedł z tego świata cesarz Lotar III, 28 października 1138 roku zmarł Bo-
lesław Krzywousty, a pół roku później z tym światem pożegnał się Otton 
z Bambergu. Inicjatywa Wojciecha, który był przewidziany na biskupa 
diecezji wolińskiej, zakończyła się sukcesem. Po uzyskaniu pierścienia, 
konsekrowanego jeszcze przez papieża Honoriusza II, który otwierał 
mu drogę do bram Stolicy Apostolskiej, udał się do Rzymu, gdzie z rąk 
papieża Innocentego II otrzymał sakrę biskupią. Nadto, 14 października 
1140 roku papież wydał specjalną bullę protekcyjną „Ex comissa nobis” 
dla diecezji pomorskiej. Oto jej treść: Biskup Innocenty, sługa sług Bożych, 
czcigodnemu bratu Wojciechowi, biskupowi pomorskiemu i jego kanonicznie 
mającym być ustanowionym następcom. Na wieki […] czcigodny bracie 
biskupie Wojciechu skłoniliśmy się łaskawie ku twym słusznym prośbom 
i powierzony tobie Kościół pomorski przyjęliśmy pod świętego Piotra i naszą 
opiekę i przywilejem niniejszego pisma warujemy. Ustanawiając, aby w mie-
ście Wolinie w kościele błogosławionego Wojciecha była po wieczne czasy 
stolica biskupia. Prócz tego jakiekolwiek dobra i jakiekolwiek posiadłości 
w tymże kościele obecnie słusznie i prawnie posiada, albo na przyszłość 
za zezwoleniem biskupów, z hojności królów lub władców, z ofiar wiernych 
lub innymi godziwymi sposobami z łaski Boga będzie mógł uzyskać, niech 
pozostaną dla ciebie i twych następców mocne i nietknięte. Uznaliśmy 
to za godne wyrazić to w tych własnych słowach. Mianowicie samo miasto 
Wolin z targiem i karczmą i swymi wszystkimi przynależnościami, grody 
te mianowicie Dymin, Trzebudzice, Choćków, Wołogoszcz, Uznoim, Groźwin, 
Pyrzyce, Stargard z wsiami i ich wszystkich przynależnościami, Szczecin, 
Kamień z karczmą i targiem, wsiami i ich wszystkich przynależnościami, 
Kołobrzeg z warzelnią i komorą celną, targiem i karczmą i wszystkimi 
swymi przynależnościami. Z całego Pomorza aż do rzeki Łeby od każdego 
radła dwie miary zboża i pięć denarów. Dziesięcinę z targu, który zwie 
się Sitno. Postanawiamy więc, aby ani królowi, ani księciu, ani w ogóle 
nikomu z ludzi nie wolno było wymienionego Kościoła lekkomyślnie nie-
pokoić albo jego posiadłości zabrać albo zabrane zatrzymać, umniejszyć 
czy jakimikolwiek przykrościami trapić. […] Dano na Zatybrzu ręką 
Aimeryka, Świętego Rzymskiego Kościoła kardynała diakona i kanclerza, 
14 października, indykcji czwartej od Wcielenia Pańskiego roku tysięcznego 
setnego czterdziestego, pontyfikatu zaś pana Innocentego drugiego, papieża, 
roku jedenastego.
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Wkład misyjny biskupa Ottona z Bambergu w dzieje Pomorza i kościoła 
jest ogromny, a jednocześnie wyjątkowy na skalę europejską. Wyprawa zor-
ganizowana przez Bolesława Krzywoustego, któremu zależało na utrzymaniu 
ziem nadbałtyckich przy Polsce, została poprowadzona przez Apostoła 
Pomorza, potrafiącego zastąpić zbrojnych rycerzy orszakiem misjonarzy, 
a miecz i gwałt krzyżem, pokorą i słowem bożym. Kościół katolicki, mocą 
bulli papieża Klemensa III z 1 maja 1189 zaliczył Ottona w poczet świętych.

Stalle kapituły z 1340 roku, zdjęcie sprzed 1945 roku
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Policzek stalli kapituły z głową ludzką
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4. Historia kapituły kolegiackiej

Nie znamy dokładnej daty założenia (powstania?) kapituły kolegiackiej 
w starym Kołobrzegu. W 1176 roku wzmiankowany jest prałat Herman. 
W 1194 roku księżna Anastazja nadała kościołowi NMP wraz ze swoimi 
synami Bogusławem II i Kazimierzem II wieś Bogucino. W latach 1208–
1216 dokumenty wymieniają prałata Mikołaja. Natomiast w 1219 roku 
po raz pierwszy wzmiankowany jest kanonik Reiner (Rinerus). Historia 
kapituły zaczyna się więc w niewiadomych okolicznościach i w trudnym 
do sprecyzowania czasie. Wydaje się jednak pewne, że pod koniec XII 
wieku, kanonicy znajdowali się w Starym Mieście (dziś Budzistowo), przy 
tamtejszym kościele NMP, który podniesiono do rangi kolegiaty.

W początkowym okresie istnienia wspólnoty, kanonicy żyli według 
reguły św. Benedykta. Ich codzienne obowiązki, połączone z modlitwą, były 
wyrazem gorliwego poszukiwania Boga. Wraz ze zmianami społeczno-kul-
turalnymi, reguła ta była dostosowywana do środowiska kołobrzeskiego, 
a jej surowy i konserwatywny charakter ulegał pewnym modyfikacjom.

23 maja 1255 roku wydano dokument lokacyjny nowego Kołobrzegu. 
Wraz z marginalizacją znaczenia starego grodu, do nowego miasta przenio-
sła się kapituła. Miało to miejsce pomiędzy 1262 a 1276 rokiem. Kanonicy 
zajęli kościół św. Mikołaja, na miejscu którego rozpoczęto wkrótce budowę 
obecnej kolegiaty. W nowym ośrodku miejskim znalazła się także szkoła 
(część historyków przypuszcza, że powstała ona jeszcze w Starym Mieście, 
inni twierdzą, że dopiero po lokacji nowego Kołobrzegu). Dbałość o należyty 
rozwój duchowy i umysłowy młodzieży, z której część wybierała później 
służbę dla Boga, była jednym z podstawowych zadań kapituły. Nadzór nad 
szkołą sprawował kanonik, który nosił tytuł „scholasticusa”, natomiast tak 
naprawdę szkołą kierował rektor, należący do stanu duchownego. Jemu 
podlegali nauczyciele niższego rzędu: konrektor, kantor, bakałarz i quintus. 
On także zasiadał w stallach kolegiaty i kierował chórem szkolnym, który 
regularnie śpiewał w czasie nabożeństw. Szkoła kolegiacka w Kołobrzegu 
była szkołą teologiczną i zasadniczo służyła kształceniu nowych duchow-
nych, aczkolwiek była otwarta dla wszystkich.

Znaczenie kołobrzeskiej kapituły kolegiackiej było ogromne, zarówno 
dla rozbudowującego się miasta jak i dla kościoła. Swoją pozycję, za-
wdzięczała księciu Barnimowi I, który na mocy przywileju z 1266 roku 
powstanie nowego kościoła parafialnego lub klasztoru w Kołobrzegu 
uzależnił od jej zgody. Pod względem znaczenia, była drugą w diecezji 
kamieńskiej, zaraz po kapitule katedralnej w Kamieniu Pomorskim. W jej 
skład wchodziło 11 kanoników: 5 piastowało godności: prałata, dziekana, 
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scholastyka, kustosza oraz kantora, a 6 było zwyczajnych. Dodatkowo, 
fundowane były prebendy stypendialne. Głównym obowiązkiem kapituły, 
obok troski o sprawy gospodarcze i wpływ funduszy na budowę i upięk-
szanie kolegiaty, było nadanie nabożeństwom większego blasku i wyższej 
godności oraz kierowanie i nadzór nad sprawami kościelnymi i szkolnictwem.

Kapituła czerpała swoje dochody z licznych wsi, które były jej własnością, 
z dziesięcin płaconych przez inne wsie, z warzelni soli, młynów, grobli, 
mszy, uroczystości kościelnych, odpustów i legatów testamentowych. Wraz 
z rozbudową Kołobrzegu i wznoszeniem nowych kaplic oraz kościołów, 
kanonicy musieli bronić swoich interesów. Specjalne przepisy w tej sprawie 
wydał biskup kamieński Konrad IV w 1321 roku.

Głównym kościołem w Kołobrzegu, świątynią parafialną, była kolegiata 
Marii Panny. Pozostałe kościoły były jej podporządkowane ustalonymi za-
sadami. Niestety, wady trapiące średniowieczne duchowieństwo, dotknęły 
również kapitułę kołobrzeską. 22 sierpnia 1345 roku biskup kamieński książę 
Jan I Łużycki wydał specjalne zarządzenie dyscyplinarne, zgodnie z którymi, 
kanonikom przebywającym poza wspólnotą groziły sankcje ekonomiczne.

Kapituła kolegiacka przyczyniła się do budowy monumentalnej świątyni 
oraz do jej bogatego wyposażenia. To dzięki jej staraniom kołobrzeska 
bazylika osiągnęła wspaniały poziom artystyczny w okresie średniowiecza, 
stając się jednym z najpiękniejszych kościołów pomorskich. Jednak znaczne 
bogacenie się kanoników, zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich, han-
del odpustami, etc., przyczyniło się do kryzysu moralnego duchowieństwa 
i niechęci społeczeństwa do hierarchii Kościoła. To właśnie dlatego nauka 
Marcina Lutra zyskiwała dużą popularność wśród Pomorzan.

19 lutego 1531 roku do Kołobrzegu przybył z Lubeki pastor Mikołaj Kleine, 
który wygłosił w kolegiacie pierwsze kazanie w nowej nauce ewangelickiej. 
Kanonicy początkowo opierali się nowemu ruchowi, któremu sprzyjali 
zwłaszcza rajcowie. Jednak wkrótce ulegli zmianom. Oficjalnie, kapituła 
kołobrzeska przyjęła protestantyzm w 1535 roku. W następnych latach jej 
pozycja spadła na znaczeniu.

Kasata kapituły kolegiackiej nastąpiła w 1811 roku, podobnie jak innych 
instytucji Kościoła katolickiego w sekularyzowanych Prusach.

Po utworzeniu w 1972 roku diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz 
po przeprowadzeniu pierwszego etapu prac przy odbudowie konkate-
dry, 25 września 1979 roku dekretem prymasa kardynała Stefana Wy-
szyńskiego została erygowana kapituła kolegiacka w Kołobrzegu. Akt 
instalacji kapituły w kolegiacie odbył się 14 sierpnia 1981 roku. Kapituła 
kolegiacka zawiera w swoim składzie 3 kanoników obdarzonych godno-
ściami: prepozyta, kustosza i promotora, oraz 9 kanoników gremialnych. 
Przewidziano również maksymalnie 12 prebend honorowych. Prepozyt 
kieruje życiem i działalnością kapituły, zwołuje zebrania i przygotowuje 
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ich przebieg, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu ustala zadania 
do wykonania, akceptuje wydatki, składa corocznie biskupowi krótkie 
sprawozdanie pisemne. Kustosz zawiaduje archiwum i mieniem kapituły, 
i jest zań odpowiedzialny. Prowadzi księgi protokołów zebrań i kronikę, 
dba o miejsce spotkań, opiekuje się dystynktoriami kanonickimi. W razie 
śmierci członka kapituły troszczy się o sporządzenie jego obszerniejszego 
życiorysu, którego jeden egzemplarz składa w archiwum kapitulnym, 
a drugi w Kurii Biskupiej w Koszalinie. Promotor w duchu przyjętych 
założeń programowych wprowadza w życie zewnętrzne zadania kapituły, 
inicjuje odpowiednie akcje, włącza je w różne przejawy życia diecezji, jest 
spiritus movens we wszystkich sprawach, w których działalność kapituły 
mogłaby się okazać pożyteczna.

Kanonicy dobierani są przez biskupa ordynariusza diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej spośród czynnie i skutecznie zaangażowanych w różnych 
dziedzinach życia kościelnego kapłanów, będących przynajmniej po srebrnym 
jubileuszu święceń, którzy wzorowym sposobem swego życia i spełniania 
posługiwania duszpasterskiego, względnie odpowiedzialnych czynności 
w diecezji, mogą stanowić wzorce dla duchowieństwa.

Statut kapituły reguluje zadania i obowiązki kanoników. Ze względu 
na swoją siedzibę i zarazem sytuację diecezji, głównym czynnikiem charakte-
ryzującym w szczególny sposób zewnętrzną działalność kapituły, będzie troska 
o konkatedrę, jedną z najpiękniejszych świątyń diecezji, o jej ukształtowanie 
wewnętrzne i wystrój, jak również z zadań duszpasterskich, troska o należyty 
poziom duszpasterstwa turystycznego, szczególnie w pasie przymorskim, 
jak też i apostolstwo ludzi morza. (…) Całkiem szczególnym obowiązkiem 
kapituły jest uświetnienie obecnością uroczystości Św. Maksymiliana Kolbego, 
drugiego patrona diecezji, dnia 14 sierpnia, co roku obchodzonej w konkate-
drze kołobrzeskiej (…). Z tego ostatniego zadania, kanonicy niespecjalnie 
wywiązywali się w ostatnich latach…

Jeszcze kilka słów o stroju kanoników. Stanowi go czarna sutanna 
z obrzeżeniami fioletowymi, pas fioletowy bez frędzli – mozeta czarna 
z obrzeżeniem fioletowym, noszona na białej komży gładkiej. Członkowie 
kapituły, uprawnieni do noszenia innego stroju, np. kapelani i prałaci pa-
piescy, nie mieszają elementów stroju, zostawiając przy jednym. Kanonicy 
noszą również distinctorium wykonane przez Stanisława Tyrałę z Pozna-
nia. AWERS: dominującym elementem kompozycji jest herb Kołobrzegu 
pod wieńczącą całość mitrą biskupią – dwa skrzyżowane pastorały oparte 
u podstawy na falach wody. Pomiędzy pastorałami mieści się włócznia 
św. Maurycego, traktowana jako symbol Bolesława Chrobrego – inicjatora 
utworzenia pierwszej diecezji kołobrzeskiej w roku 1000 i powierzenia jej 
biskupowi Reinbernowi. Zwornikiem są charakterystyczne elementy herbu 
biskupiego biskupa Ignacego Jeża – drugiego biskupa w historii diecezji 
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kołobrzeskiej, a zarazem pierwszego po powtórnym jej utworzeniu w roku 
1972. Fakty dwukrotnego tworzenia diecezji znajdują odzwierciedlenie 
w datach 1000–1972, umieszczonych na bocznych ramionach krzyża. 
REWERS: Tę stronę kształtuje postać pierwszego biskupa kołobrzeskiego 
Reinberna. Postać biskupa uzupełnia napis: REINBERNUS PRIMUS EPI-
SCOPUS COLUBREGANUS SUFRAGANEUS GNESNENSIS ANNO MILLESIMO, 
i herb Gniezna, dla podkreślenia związku ówczesnej diecezji kołobrzeskiej 
z arcybiskupstwem gnieźnieńskim.

Tak to, po odbudowie bazyliki i kontynuowaniu przez nią funkcji głównej 
świątyni miasta oraz drugiej katedry diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
swoje zadania wykonuje także kapituła kolegiacka, jedna z najstarszych 
na Pomorzu, z bogatą, ponad 800-letnią tradycją.

Lektorium oddzielające prezbiterium od części farnej kolegiaty, zdjęcie 
sprzed 1945 roku
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Kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie
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5. Najstarszy kościół w powiecie kołobrzeskim

W wielu publikacjach można przeczytać, że najstarszy kościół w powiecie 
kołobrzeskim znajduje się w Budzistowie. Mówiąc o kościele św. Jana Chrzci-
ciela, trzeba pamiętać, że obecny stan obiektu jest zupełnie różny od jego 
stanu ze średniowiecza. Dzisiejsza bryła kościoła powstała w wyniku nawar-
stwienia się dwóch etapów budowlanych oraz kilku prac restauracyjnych.

W I połowie XIII wieku, świątynia została wzniesiona z cegły, jako 
niewielka budowla salowa, stanowiąca obecnie nawę kościoła. Obiekt 
był orientowany, z wieżą wbudowaną w elewację frontową, z nawą krytą 
dwuspadowym dachem. Został ulokowany na skraju północnego pod-
grodzia Starego Miasta. Wejście stanowiły dwa naprzeciwległe portale 
boczne: północny i południowy. Ślady po pierwotnych oknach części 
nawowej nie przetrwały do dziś. Nie znamy dokładnej daty rozpoczęcia 
budowy świątyni, wzmianka źródłowa mówi jednak, że w 1222 roku 
księżna Mirosława, wdowa po księciu pomorskim Bogusławie II, ufun-
dowała i nadała klasztorowi benedyktynów w Mogilnie kościół św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (po 1945 roku tylko św. Jana Chrzciciela). 
W 1333 roku biskup kamieński Fryderyk von Eickstedt odebrał klasztorowi 
benedyktynów z Mogilna patronat nad kościołem, włączając go do dóbr 
biskupich. Wreszcie, w 1360 roku pojawia się wzmianka źródłowa o tym, 
że kościół św. Janów znajduje się w szczerym polu, in campis. Świadczy 
to o zaniku i marginalizacji pozycji Starego Miasta na rzecz prężnie 
rozwijającego się lokacyjnego Kołobrzegu.

W XV wieku, przy wschodniej ścianie kościoła zbudowano trójboczną 
absydę o wysokim, stożkowatym nakryciu, trzech oknach ostrołukowych 
oraz sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Przebudowano portale boczne, 
nieznacznie je powiększając. Niestety, brakuje więcej informacji na temat 
prac budowlanych w tym czasie. Historycy, na podstawie wątku cegieł, 
opowiadają się także za tym, że absyda została zbudowana na miejscu 
wcześniejszej, XIII-wiecznej.

Nastanie reformacji przyczyniło się do znacznej dewastacji obiektu, 
którą pogłębiły zniszczenia powstałe podczas wojny 30-letniej. Sytuacja była 
na tyle beznadziejna, że w 1632 roku pojawiły się głosy o rozbiórce kościoła. 
W 1670 roku świątynia została odbudowana ze zniszczeń. Oknom części 
nawowej nadano kształt prostokątny (kwadratowy?). Na mury nałożono 
cienką warstwę różowego tynku. Prawdopodobnie naprawiono także dach. 
W 1690 roku dla kościoła ufundowano nowe wyposażenie. Niestety, podczas 
rosyjskiego oblężenia Kołobrzegu w 1758 roku, świątynia została zniszczona. 
14 lipca 1776 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia odbudowanego 
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kościoła z funduszy mieszkańców okolicznych wiosek. To właśnie wtedy 
mury zostały pokryte grubszą warstwą ciemnoróżowego tynku.

Kościół wyraźnie nie miał szczęścia. W 1807 roku został uszkodzony 
podczas francuskiego oblężenia Twierdzy Kołobrzeg. Przepadło wtedy 
bezpowrotnie wyposażenie świątyni. Odbudowa i przebudowa przeprowa-
dzona w 1824 roku nadała obiektowi nowy wygląd. W elewacji zachodniej 
wybito portal, a w górnej części wzniesiono ryglową wieżyczkę krytą 
gontem. Portale boczne zamurowano, a całą świątynię pokryto kolejną 
warstwą tynku. Kapitalny remont kościoła przeprowadzono w 1890 roku. 
Wykonano nowy dach, w części nawowej wypruto po dwa neogotyckie 
okna, naprawiono sklepienie absydy oraz wieżę, a także uzupełniono braki 
otynkowania zaprawą cementową.

W marcu 1945 roku kościół został uszkodzony po raz kolejny. Na prze-
łomie lat 50-tych i 60-tych oraz w latach 80-tych miała miejsce jego od-
budowa. Położono drewniane sklepienie nad nawą, naprawiono więźbę 
dachową, a dach pokryto dachówką. Uzupełniono sklepienie w absydzie. 
Usunięto tynki na zewnątrz świątyni. W zachodniej części nawy wznie-
siono drewnianą emporę. Wieżyczkę pokryto gontem. Portale boczne 
zostały pozostawione w formie blend. W 1998 roku w wieżyczce wsta-
wiono dzwon – św. Kacper. W roku 2000 przeprowadzono remont dachu 
kościoła, położono nową dachówkę oraz gruntownie odrestaurowano 
mury na zewnątrz świątyni.

Kościół św. Jana Chrzciciela jest jedynym zachowanym obiektem 
z wczesnośredniowiecznej architektury ceglanej Starego Miasta. Wyposa-
żenie jego wnętrza jest bardzo skromne. Z punktu widzenia historii sztuki, 
obiekt reprezentuje typ kościoła o przejściowym charakterze stylistycznym 
(przełom stylu romańskiego i gotyckiego) i należy do dość rzadkich budowli 
salowych z absydą trójboczną, krytą stożkiem.

O ile o starym Kołobrzegu wiemy stosunkowo dużo (oczywiście nie tyle, 
ile ciekawość historyka wymaga), o tyle zupełnie inaczej jest w przypadku 
miejscowości Unieradz w gminie Siemyśl. Nie tylko moim zdaniem, to tam 
właśnie znajduje się najstarszy kościół w powiecie kołobrzeskim. Najstarszy, 
to znaczy, którego datowanie nie wynika ze wzmianki historycznej o jego 
istnieniu, tylko z oryginalności architektury. W dokumentach, Unieradz 
jest wzmiankowany w 1266 roku. Pod tą datą znajduje się informacja 
potwierdzająca nabycie wioski razem z młynem przez klasztor cyster-
sów z Dargunia w Meklemburgii. Kolejna wzmianka pochodzi dopiero 
z 1560 roku i dotyczy zmian w administracji kościelnej wspólnoty refor-
mowanej. Znaczenie kościoła w Unieradzu uległo zmniejszeniu, podobnie, 
jak miało to miejsce w przypadku Kołobrzegu.

W przypadku Unieradza nie mamy wiedzy źródłowej z okresu śre-
dniowiecza o tamtejszym kościele. Dlatego, jak do tej pory, przyjmuje 
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się, że kościół św. Michała Archanioła zbudowano w XIII wieku jako 
świątynię filialną parafii w Gościnie (pierwszy kościół w Gościnie, według 
wzmianki, zbudowano około 1260 r.). Obiekt jednonawowy, bez prezbite-
rium, wzniesiono z kamieni polnych. W XV lub XVI wieku dobudowana 
została drewniana wieża. Historyk sztuki, opisując zabytek, zanotuje: 
Typ kościoła salowego, z półkolistym zamknięciem od strony wschodniej 
oraz drewnianą wieżą od zachodu. W tym przypadku można doszukiwać 
się analogii do wcześniejszych form romańskich, ale uczynienie z tego 
argumentu wymaga przeprowadzenia szerszych badań. Kilkanaście lat 
temu zakończyły się prace przy restauracji obiektu, które przeprowadzono 
z inicjatywy Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Bicykl”. Gdyby udało 
się jeszcze przeprowadzić badania archeologiczne, być może udałoby się 
znaleźć odpowiedź na pytanie: ile lat ma kościół w Unieradzu? Wreszcie, 
można by stwierdzić, który obiekt jest starszy: ten w Budzistowie, czy właśnie 
w Unieradzu. Bo nie ulega wątpliwości, że nie decyduje o tym wzmianka 
historyczna, ale fizycznie istniejący obiekt i właściwości jego architektury.

Kościół w Unieradzu
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Hipotetyczny widok Kołobrzegu autorstwa prof. Mariana Rębkowskiego 
i Janusza Tężyckiego w I poł. XV wieku w Muzeum Miasta Kołobrzeg
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6. Powietrze miejskie czyniło ich wolnymi

Uściślijmy: 23 maja 1255 to nie rocznica powstania Kołobrzegu, ani nie 
początek historii Kołobrzegu, jako ośrodka innego, od tego w obecnym 
Budzistowie. 23 maja 1255 roku dwaj właściciele Ziemi Kołobrzeskiej, bi-
skup kamieński Herman von Gleichen oraz książę dymiński Warcisław III 
wydali dokument lokacyjny nowego ośrodka miejskiego. Jako podstawę 
prawną lokacji Kołobrzegu wskazano prawo lubeckie.

Sama lokacja na prawie lubeckim nie była przypadkowa. Po pierwsze, 
prawo lubeckie było jak na owe czasy bardzo liberalne, powiedzieć nawet 
można, że wyprzedzające ducha czasów. Po drugie, w znaczny sposób 
uniezależniało osadników od władzy suzerena. Po trzecie, było niezwykle 
ważne dla handlu i własności, pozwalając ją dziedziczyć i sprzedawać. 
W średniowieczu, miasta stawały się ważnym ośrodkiem wymiany han-
dlowej. Zanim jednak władza feudalna dostrzegła korzyści z tego pły-
nące, rzemieślnicy i kupcy byli tak samo zależni od suzerena, jak chłop. 
Różnica pomiędzy kupcami i rzemieślnikami a chłopem polegała jednak 
na tym, że byli to ludzie lepiej usytuowani, mający coraz wyższą pozycję 
i przede wszystkim obracający kapitałem i towarami przy uwzględnieniu 
ówczesnego ryzyka gospodarczego. Wraz ze stopniowym bogaceniem się, 
posiadany majątek zaczął często dorównywać majątkowi pana, a nawet go 
przewyższać. Problemem była jednak zależność feudalna, która ograniczała 
rozwój. Feudałowie zaczęli dostrzegać ten problem i zauważyli, że ob-
darzenie osadników przywilejami nie tylko przysparzało im dochodów 
płynących z podatków, co gwarantowało stałe źródło kapitału, ale także 
sprzyjało rozwojowi handlu, rzemiosła, nowych technologii, obrotowi 
gospodarczemu, a także kolonizacji nowych terenów. Oczywiście, kwestie 
te ujęto w dużym skrócie i uproszczeniu, nie ma bowiem tu miejsca, aby 
czynić na ten temat szersze rozważania. Niemniej jednak, uwolnienie się 
od poddaństwa i uzyskanie pewnych przywilejów oznaczało uzyskanie 
wolności osobistej, sankcjonowanej przez prawo. Jej źródłem było zamiesz-
kanie w ośrodku miejskim. Stąd słynne powiedzenie Stadtluft macht frei 
(powietrze miejskie czyni wolnym).

W XIII wieku Kołobrzeg, znajdujący się w Budzistowie, jako ośrodek 
polityczno-gospodarczy zaczął odczuwać konkurencję nowych, dyna-
micznie rozwijających się miast, zakładanych na południowym wybrzeżu 
Bałtyku, zwłaszcza na zachód od Parsęty. Akcja lokacyjna niosła ze sobą 
nowe formy ustrojowe, liberalizację stosunków prawnych i społecznych, 
zapoczątkowała przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe. W zderze-
niu z tym nurtem, wydaje się, że stary Kołobrzeg od samego początku był 
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na pozycji straconej. Decydowało o tym wiele elementów, jak położenie, 
układ wewnętrzny, możliwości dalszego rozwoju, potencjał ludnościowy, 
zależności polityczno-gospodarcze. Nowe miasto było tego pozbawione. 
Zostało założone na surowym korzeniu, 2 kilometry w dół Parsęty. Ciekawie 
opisał to M. Rębkowski: W miejsce wczesnośredniowiecznego, policentrycz-
nego 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 kumu-
lować 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 świą-
tynią był kościół p.w. św. Mikołaja, patrona ludzi morza. Znajdował się 
na terenie obecnego prezbiterium bazyliki i tam też zlokalizowany był 
cmentarz, gdzie pochowano pierwszy osadników

Powstaje pytanie: skoro w 1255 roku obchodzimy rocznicę nadania praw 
miejskich Kołobrzegowi, to czy miasto istniało już wcześniej? Odpowiedź 
na to pytanie jest twierdząca. W historiografii niemieckiej przyjmowano, 
że miasto istniało już w I połowie XIII wieku. Opierano się na kilku wzmian-
kach źródłowych, m.in. z 1230 i 1254 roku. Dowodziły też tego wykopaliska 
w samej kolegiacie pod koniec XIX wieku, a także zapis w dokumencie 
lokacyjnym consules de Colberg i zapis civitas Colbergensis, co by znaczyło, 
że w ten sposób istniejąca gmina kupców została przekształcona w miasto. 
Przeprowadzone w Kołobrzegu wykopaliska archeologiczne i opracowany 
materiał przez M. Rębkowskiego wskazuje, że niektóre dendrodaty oscylują 
wokół roku 1245 (+7) i 1246–47. Jednak większość materiału pochodzi 
z okresu po 1255 roku. Oznacza to, że nowy Kołobrzeg został założony 
najpewniej, jak wywodzi Rębkowski, w latach około 1245–50. To wtedy 
musieli pojawić się pierwsi osadnicy. Wybrali wysoczyznę morenową 
na prawym brzegu Parsęty, którą zasiedlili. W 1255 roku teren ten i ludzie 
go zamieszkujący uzyskali przywilej lokacyjny. Jeśli więc miasto istniało 
przed 1255 roku, to jako obszar pionierski, z nieliczną zabudową drewnianą, 
zapewne tymczasową.

W tekście aktu lokacyjnego, cytowanego przez Riemanna, znajduje się 
informacja, że osadnicy przez 5 lat od pojawienia się w mieście, byli zwol-
nieni z płacenia czynszu i mogli wycinać drzewa z lasów kasztelańskich. 
Miało to ułatwić zagospodarowanie się i budowę domów na wyznaczo-
nej działce. Miasto uzyskało od suzerenów 100 łanów ziemi uprawnej 
i Kołobrzeski Las, który znajdował się po wschodniej części Kołobrzegu. 
Wieczyście, mieszkańcy mieli prawo połowu ryb w morzu pomiędzy 
ujściem Parsęty i Regi. Nowe miasto przejęło nazwę od starego ośrodka 
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miejskiego, który wkrótce zaczął chylić się ku upadkowi (Riemann podaje 
nazwę Colberg, tudzież inne źródła). Do nowego Kołobrzegu przeniosła 
się kapituła, kupcy i rzemieślnicy, a także niższe warstwy społeczeństwa. 
Przypuszcza się, że w ciągu pół wieku nowe miasto przejęło wszystkie 
funkcje starego grodu, zwłaszcza polityczne, gospodarcze i religijne, a także 
zaczęło nabywać okoliczne wsie, jak Zieleniewo, Niekanin, Kojków, Borek, 
Gościno, Gościnko, Błotnicę, Siemyśl, Ząbrowo i Niemierze. Ziemia była 
wydzierżawiana mieszczanom, którzy z kolei wynajmowali ją rolnikom 
do uprawy. Wzmianka źródłowa z 1360 roku wskazuje, że kościół świę-
tych Janów znajduje się in campis, a więc w szczerym polu. Po 100 latach 
nie było śladu po potędze dawnego grodu średniowiecznego. Teren ten 
nazywano Antiqua Civitas.

Kołobrzescy koloniści, zasilający przestrzeń miejską, pochodzili nie 
tylko ze Starego Kołobrzegu, ale z Gryfii, Lubeki, Westfalii czy Brunszwiku. 
W nowym mieście osiedlała się więc nie tylko ludność słowiańska, ale 
również niemiecka. Szacuje się (są pewne różnice w literaturze), że asy-
milacja rodzimej ludności słowiańskiej, przyjmowanie nowych wzorców 
i wartości, rozwiązań technologicznych, gospodarczych, prawnych i kul-
turowych, trwała ok. 100 lat. Wewnątrz obwałowań miejskich wygrała 
opcja kolonialna, niemiecka, oparta na nowej kulturze, języku, nowych 
systemach produkcji i rozwiniętej konsumpcji dóbr, ale też opcja prawnie 
uprzywilejowana, która w ten sposób separowała się od ludności zacho-
wującej korzenie słowiańskie.

Od 1255 roku pierwsza instancja sądownicza mieściła się w Kołobrzegu. 
Apelację wnosiło się do rady miejskiej w Gryfii, a kasację do Lubeki. 
To znacznie wydłużało postępowanie prawne, a przecież w okresie ów-
czesnej rewolucji gospodarczej, szybkie wyroki były niezwykle ważne. 
Tymczasem odwołań było bardzo dużo, aż 341. Jak w każdym prawie, 
pojawiały się kwestie interpretacyjne i wątpliwości co do oceny dowodów. 
Problem był skomplikowany o tyle, że Kołobrzeg nie posiadał spisanego 
kodeksu, a znany i stosowany był on w formie ustnej. Nie trzeba wyjaśniać, 
jakie wątpliwości musiało wywoływać stosowanie takiego prawa w okre-
sie wzrastającej świadomości obywateli, ale także niejednoznacznych 
przypadków. Gdy wreszcie pod koniec XIII wieku przedłużał się proces 
w sprawie o morderstwo w porcie (w pierwszej instancji nie dano wiary 
świadkom, ale finału apelacji nie znamy), 2 lutego 1297 roku, w święto 
Matki Bożej Gromnicznej, radny Albrecht von Bardowich z Lubeki wniósł, 
aby dla Kołobrzegu wykonać odpis Kodeksu Prawa Lubeckiego. W Wielki 
Piątek, 5 kwietnia 1297 roku do Kołobrzegu ów odpis kodeksu przywieźli 
dwaj kołobrzescy radni: Johann Gemelin i Johann Colberg. W 1297 roku 
kodeks prawa lubeckiego liczył sobie 237 artykułów, ale z niewiadomych 
przyczyn, do kołobrzeskiej kopii wpisano jedynie 192 artykuły. Z zapisów 
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archiwalnych wynika, że w kolejnych latach kodeks był rozszerzany o dalsze 
przepisy. Warto zaznaczyć, że Kołobrzeg nie miał prawa kopiować kodeksu, 
ani udostępniać go innym miastom. Od tej pory, instancją odwoławczą 
dla wyroków Kołobrzegu stawała się Lubeka, a miasto nad Parsętą stało 
się instancją odwoławczą dla innych miast, później lokowanych na pra-
wie lubeckim, jak Koszalin, Nowogard czy Bobolice. Dzięki spisanemu 
prawu w formie kodeksu, spadła liczba odwołań, w stosunku do apelacji 
kierowanych do Gryfii, ale też odwołania te były z biegiem lat ograniczane.

Kodeks prawa lubeckiego był niezwykle nowatorskim zbiorem przepi-
sów, który obok prawa cywilnego, spadkowego, handlowego czy upadło-
ściowego, poruszał kwestie karne. Uregulowano też kwestie obyczajowe, 
jak zdrada małżeńska. Kobiety nie były uprzywilejowanym podmiotem 
prawa. Gdy chciały się wyprowadzić z miasta, mogły zabrać ubrania i jeśli 
miały – wiano. Kodeks przewidywał kary finansowe za korupcję. Co ciekawe, 
wilkierz (uchwała) rady miejskiej z 1452 roku przewidywał zabezpieczenia 
przeciwko nepotyzmowi. W radzie nie mógł zasiadać jednocześnie ojciec 
i syn, wuj oraz siostrzeniec. Od 1444 roku żaden testament sporządzony 
w Kołobrzegu nie był ważny, jeśli nie zawierał legatu na inwestycje portowe.

Nie wchodząc w szczegóły wystąpień mieszczan przeciwko radzie i kwe-
stionowanie porządku prawnego, które były wynikami zmian społeczno-go-
spodarczych w XVI wieku, Kodeks Prawa Lubeckiego obowiązywał w Koło-
brzegu formalnie do 1 czerwca 1794 roku. Wówczas w życie wszedł kodeks 
Allgemeines Landrecht für die Königlich Preussischen Staaten (Powszechne 
prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich), tzw. landrecht pruski. 
Obejmował on prawo cywilne, prawo karne, prawo państwowe, prawo 
administracyjne, prawo lenne i prawo kościelne. Liczył 19187 artykułów. 
Tak duża liczba przepisów miała uchronić zwykłych mieszkańców przed 
uprzywilejowaniem monarchii, a jej celem było opisanie całości życia 
obywateli, a przede wszystkim ujednolicenie prawa w Prusach. W efekcie, 
nie przyczynił się ani do jednego, ani drugiego. Obowiązywał do 1900 roku

Podsumowując samą lokację Kołobrzegu, warto podkreślić jej mia-
stotwórczy charakter, który przyczynił się w ciągu 100 lat do niezwykle 
szybkiego rozwoju miasta nad Parsętą (po niespełna 30 latach od lokacji 
było ono członkiem Hanzy). Podstawą przemian społeczno-gospodar-
czych była wolność osobista, jaką dawało miasto, ale także jego przywileje 
na zagospodarowanie, a wreszcie prawo, które gwarantowało możliwość 
dziedziczenia i obrotu majątkiem, ale również dochodzenie przewidywalnej 
i rychłej sprawiedliwości.
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Panorama Kołobrzegu na obrazie olejnym z 1614 roku
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7. Fortyf ikacje średniowieczne

W okresie średniowiecza, 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 wpro-
wadzono 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 inne mniejsze miasta.

Kołobrzeg posiadał idealne warunki obronne. Od południa miasto chro-
niła rzeka, a od wschodu rozległe bagniska i tereny podmokłe. Budowa muru 
obronnego dawała mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Trzy główne 
baszty: Prochowa, Lontowa i Więzienna, zachowały się na zaginionym dziś 
obrazie, namalowanym przez nieznanego autora w 1614 roku, choć przy-
pisuje się go szczecińskiemu malarzowi – Johannowi Wolfartowi. Walory 
obronne średniowiecznego miasta widać także na medalionie kołobrzeskim 
na mapie Eliharda Lubinusa z 1618 roku. Do miasta prowadziły trzy bramy: 
Solna – od strony północnej przy rzece, Kamienna – od strony obecnej 
ulicy Giełdowej i Ratuszowej, Kamienna – Młyńska – od strony wschod-
nie z mostem na Parsęcie. W murze znajdowały się furty od strony rzeki.

Kołobrzeg był miastem ambitnym i bogatym, ważnym ośrodkiem 
politycznym i gospodarczym na Pomorzu. Dlatego trzeba było się z nim 
liczyć. W historiografii szeroko 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 uprawnienia w porcie. W konflik-
cie, przeciwko biskupowi i księciu opowiedział się także Gdańsk, Słupsk 
i Stargard. Biskup Zygfryd II rzucił na Kołobrzeg klątwę, za co kołobrze-
żanie 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. 
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Takie rozstrzygnięcie nikogo nie satysfakcjonowało. W tej sprawie, jak 
pisze H. Kroczyński, głos zabrał papież, Krzyżacy, król duński i Hanza.

W 1446 roku papież Eugeniusz IV zatwierdził nowego biskupa, elekta 
kamieńskiego Henninga I Ivena, ale 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 w odwecie zajęli majątki kapituły, 
odmawiając ich zwrotu. 21 grudnia 1462 roku miasto zostało zaatakowane 
na rozkaz biskupa Henninga Ivena przez oddział 1600 rycerzy i 700 uzbro-
jonych 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 się wycofała. 
W obliczu klęski biskupa i tryumfu kołobrzeżan, zwaśnione strony udało 
się pogodzić księciu pomorskiemu Erykowi II w 1467 roku.

Baszta Prochowa znajdowała się w pobliżu ulic Katedralnej i Rzecz-
nej. Nie dotrwała do naszych czasów. 3 maja 1657 roku, kiedy w obiekcie 
znajdowały się 82 cetnary prochu, uderzył w nią piorun. Eksplozja była 
bardzo silna. Oprócz pobliskich domów, uszkodziła także wieżę kolegiaty, 
a zwłaszcza jej południową część, która pokryła się pęknięciami i rysami. 
Baszta lontowa, zwana prochową, wchodziła do głównego systemu obron-
nego miasta średniowiecznego od strony północnej. Była elementem murów 
miejskich. Została zbudowana na planie prostokąta. Ma 4 kondygnacje 
i strych. Obiekt jest podpiwniczony. Dach kryty czerwoną dachówką. 
Elewacja baszty odzwierciedla architektonicznego ducha epoki. Pomimo, 
że jej część posiada ślady zakłóceń nowożytnych i ewentualnych uszko-
dzeń mechanicznych, to jednak główna myśl została zachowana w niemal 
niezmienionym stanie. Elewacja jest zdobiona pięcioma pionowymi 
lizenami, w których znajdują się nisze okienne. Część parterowa posiada 
po prawej stronie portal wejściowy, z zamurowaną częścią ostrołukową, 
a także jest zaopatrzona w neogotyckie okno ze zdeformowanym za-
kończeniem gotyckim. Murowana część dachu od wschodu i zachodu 
posiada podobne, rytmiczne zdobienia, jak elewacja frontowa, jednak 
widoczne są pewne zakłócenia, wynikające ze zniszczeń i przebudowy. 
Baszta graniczyła z fosą i była włączona w mur miejski. Od strony połu-
dniowej elewacja posiada identyczne lizeny, jednak są one pozbawione 
okien. Zaopatrzono je jedynie w wąskie otwory strzelnicze. Zbudowana 
z cegły na planie kwadratu, posiada trzy kondygnacje. Przetrwała okres 
nowożytny, zarówno na etapie likwidacji murów miejskich jak i oblężeń 
twierdzy. Później, została włączona w zwartą zabudowę miejską przy Placu 
Pruskim (obecnie Park Przybylskiego). Po 1945 roku otrzymała nazwę 

„Prochowa”. Po odbudowie i przystosowaniu do celów turystycznych, 
mieścił się w niej dom noclegowy, a potem siedziba PTTK. W 2012 PTTK 
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opuściło basztę, a obiekt zakupił właściciel prywatny. Zabytek wymaga 
natychmiastowego remontu.

Ruina Baszty Więziennej została wtórnie uszkodzona w czasach nowo-
żytnych, ale przetrwała do naszych czasów zarówno rozbudowę twierdzy, 
podczas której zniwelowano średniowieczne umocnienia, jak i prace nad 
zagospodarowaniem kurortu w XIX wieku. Basztę częściowo zrekon-
struowano, po raz drugi po 1945 roku. Jest to widoczne w zewnętrznej, 
szczytowej partii muru. Nadano jej formę trwałej ruiny. Żeby uświadomić 
sobie kształt obiektu, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że średniowieczny 
Kołobrzeg znajdował się niżej od poziomu obecnej zabudowy nawet 
o 4 metry, a miejscami i więcej. Baszta została zbudowana na planie 
kwadratu jako budynek 2 lub 3-kondygnacyjny. Część użytkowa znaj-
dowała się w granicach murów miejskich. Na zewnątrz, w kierunku fosy 
wybiegały niewielkie okna, ograniczone kratami, a w dolnej kondygnacji 
znajdowały się przypory stabilizujące konstrukcję obiektu. Warstwy kul-
turowe naniesione w ciągu 600 lat spowodowały, że dziś widzimy jedynie 
górną część baszty więziennej. Część dolna jest niewidoczna. Widzimy 
natomiast frontową ścianę zapewne pierwszej kondygnacji. Zachował 
się środek baszty, a także widoczne są górne elementy przypór od strony 
placu zabaw przy ul. Wąskiej.

Widok Kołobrzegu z połowy XVII wieku według rysunku Eryka Jonsona Dahlberga  
(tzw. sztych Meriana)
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Kolumna ratuszowa z maszkaronem, rysunek Otto Rubowa



49

8. Jakub Kasper Adebar

Wiek XVI w Kołobrzegu to okres wielkich zmian, naznaczonych wszakże 
zarazami czy oskarżeniami o czary, jednakże na linii średniowiecza i oświe-
cenia, było to zjawisko powszechne. Podobnie było z nowymi prądami 
filozoficznymi i gospodarczymi. Rozprężenie polityczne wykorzystywali 
wszelkiej maści cwaniacy i bandyci. Na początku stulecia, porządek w Księ-
stwie Zachodniopomorskim próbował zaprowadzić książę Bogusław X. 
Przystąpił on m.in. do walki z rabującymi mieszkańców rycerzami. Takim 
słynnym bandytą uprzykrzającym życie ludziom był Simon Lode, pocho-
dzący z wpływowego na Pomorzu rodu. Został on schwytany i powieszony 
wyrokiem sądu kołobrzeskiego. Heinrich Lode, jego brat, zapowiedział 
zemstę i stanął na czele swoistej zorganizowanej grupy przestępczej, która 
łupiła okoliczne wsie, okradała kupców, szantażowała innych rycerzy. Rosła 
tym samym krytyka rady miejskiej, która niewiele potrafiła zrobić, aby 
ukrócić tę przestępczą i szkodliwą dla miasta działalność.

19 lutego 1531 roku w kolegiacie wygłoszono pierwsze kazanie w duchu 
nauki Lutra. Pomorze Zachodnie stanęło w obliczu sekularyzacji dóbr 
kościelnych, któremu to procesowi towarzyszyły niepokoje społeczne. 
W Kołobrzegu, klucze do kolegiaty, która stała się kościołem protestanc-
kim, przejęła Rada Miasta. Większej władzy zaczęły domagać się cechy, 
którym monopol patrycjatu był solą w oku (w tym czasie nie przyjmowano 
już do cechów Słowian – to kolejny etap naturalnej germanizacji miasta 
i okolic). Pozbawioną zależności od kościoła szkołę kolegiacką, zaczęto 
reformować w duchu epoki. Jej celem było umożliwienie uczniom studio-
wania na uniwersytecie.

Prosperita gospodarcza miasta spowodowała, że wystąpienia społeczne 
w Kołobrzegu nastąpiły później, niż w innych częściach Pomorza. Nad 
Parsętą, u źródeł sporów leżały aspiracje cechów, które chciały dla siebie 
większej władzy, którą wówczas miał patrycjat. 5 września 1524 roku 
mieszczanie w proteście przeciwko dotychczasowej polityce rady miejskiej, 
zaczęli oblegać ratusz. Jak to zwykle w polityce bywa, najwięcej na proteście 
zyskali ci, którzy byli zjednoczeni, w tym wypadku cechy rzemieślnicze. 
Na ich czele stanął patrycjusz – Jakub Kasper Adebar, herbu Bocian, syn 
burmistrza kołobrzeskiego Johanna. Był to człowiek niezwykle ambitny, 
a nade wszystko rządny władzy, dzięki której mógłby załatwić własne 
interesy, w tym wyrównać rachunki z wrogami, zwłaszcza z rodziną 
Schlieffenów, z którą to ród Adebarów był od dawna skonfliktowany. Warto 
tu przypomnieć, że w 1486 roku młody członek rodu Adebarów – Benedykt, 
w czasie zabawy nieumyślnie zabił kolegę, Limprechta Schlieffena – tak 



50

zaczął się konflikt, trwający wiele, wiele lat. Schlieffenowie byli podmiotem 
szczególnej zawiści Jakuba, bowiem ich ród zdominował radę miejską, 
monopolizując tym samym władzę w mieście.

Protest zakończył się 9 września 1524 roku. W wyniku negocjacji usta-
lono, że stara rada miejska będzie funkcjonowała, ale obok niej powstanie 
nowa, tak zwana „Rada Czterdziestu Ośmiu”, która całkowicie składała się 
z przedstawicieli cechów. Od tej pory, wszystkie decyzje zapadały poprzez 
głosowanie dwóch rad. Co ciekawe, przewodniczącym nowej rady był 
Jakub Adebar, ale był on także radnym starej rady. Mało tego, dzięki nowej 
sytuacji politycznej, miał w przyszłości zapewnione stanowisko burmistrza.

Nowa rada miejska poczynała sobie bardzo odważnie. Zmieniła herb 
miasta, który sporządziła na swojej pieczęci. Składał się on z mitry bi-
skupiej oraz dwóch pastorałów zanurzonych w wodzie, a także dwóch 
skrzyżowanych haków panewnych oraz postaci świętych: Matki Boskiej 
po lewej i św. Jana Chrzciciela z Barankiem po prawej stronie. Pieczęć 
otaczał napis: SIGILUM XLVIII OPPUS COLBERGENSIS. Adebar jednak 
przesadził. Był arogancki, ale to można mu było jeszcze wybaczyć. Nato-
miast wszedł w układ z biskupem kamieńskim Erazmem von Manteufflem, 
którego interesy zaczął reprezentować. Problem w tym, że kołobrzeżanie, 
nazwijmy to delikatnie, nie lubili biskupa i w mieście był on „persona non 
grata”. Wcale nie tak dawno zakończyła się wojna Kołobrzegu z biskupem 
kamieńskim i mieszczanie pamiętali stare krzywdy. Poza tym, starą radę 
poparła Hanza. Rewolucja dobiegała końca.

Nie wiadomo dokładnie kiedy, 28 lub 29 grudnia 1524 roku, Jakub Adebar 
został aresztowany i po odczytaniu wyroku w ratuszu, skazany na śmierć 
przez ścięcie. Wyrok wykonano bez zbędnej zwłoki. Radę Czterdziestu 
Ośmiu rozwiązano. Ciało buntownika zostało pochowane w kolegiacie, 
niestety, nie udało się ustalić, w którym miejscu. Wiadomo, że nad grobem 
powstało epitafium z jego wizerunkiem. Zapewne udział w powstaniu 
dzieła miał brat ściętego, Joachim Adebar, który był kanonikiem kapi-
tuły kolegiackiej.

Za to w samej kolegiacie zachowało się inne dzieło, wykonane około 
1500 roku. To obraz „Pokłon Trzech Króli”, który powstał z fundacji Szymona 
Adebara, a więc 24 lata przed śmiercią Jakuba. U dołu widoczne są trzy 
klęczące postacie: Simon Adebar oraz jego dwie zmarłe żony – Dorothea 
(† 1475 r.) i Catherina († 1495 r.). Pod postacią Adebara znajduje się rodowy 
herb: bocian.

Śmierć Adebara to jednak dopiero początek politycznych i gospo-
darczych kłopotów Kołobrzegu. Upadek rewolucji cechów spowodował, 
że prym znowu zaczęli wieść patrycjusze. W 1584 roku kupcy i cechy znowu 
gwałtownie wystąpili przeciwko radzie miejskiej, zdominowanej przez 
członków Gildii Solnej i jej interesy. Czarę goryczy coraz bardziej przelewał 
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regres gospodarczy miasta. Przeciwko Kołobrzegowi opowiedziały się 
miasta zależne, chociażby Koszalin i Trzebiatów, a miasto straciło status 
wolnego miasta hanzeatyckiego. Książę Jan Fryderyk zmusił radę miejską 
do uznania swojego zwierzchnictwa.

22 lutego 1599 roku w Kołobrzegu wybuchły zamieszki. To cechy po raz 
kolejny wystąpiły przeciwko polityce rady miejskiej, żądając większej kon-
troli nad polityką gospodarczą miasta. W tym celu powołano 20-osobowe 
przedstawicielstwo mieszkańców. Pokój nie zagościł jednak nad Parsętą 
zbyt długo. W 1601 roku przeciwko radzie miejskiej wystąpili miesz-
czanie pod przewodnictwem byłego żołnierza Mathaeusa Plantekowa 
i krawca Titusa Getzke. Było to zbrojne powstanie, w którym udział wzięło 
1000 mieszkańców (Kołobrzeg zamieszkiwało w tym czasie ok. 5540 osób). 
Tryumf cechów był jednak krótkotrwały, bowiem stare władze odzyskały 
wpływy polityczne dzięki wsparciu księcia.

Konflikt w Kołobrzegu stale narastał, aż do 1618 roku, od kiedy cechy 
uzyskały przedstawicielstwo w radzie miejskiej. Zawarto porozumienie, 
które kończyło niemal 100 lat niepokojów. Narastał kryzys gospodarczy, 
Europa była w przededniu wojny 30-letniej. Kołobrzeżanie, na Bramie 
Kamiennej wmurowali pamiątkową tablicę, pieczętującą pokój w mieście 
(pax in horo – pax externa, pax in foro – pax interna, pax in toro – pax 
aeterna). Na krótko. Wojna zrujnowała miasto nad Parsętą. W wyniku 
pokoju westfalskiego (1648 r.) i późniejszych postanowień, Kołobrzeg stał 
się twierdzą brandenburską. W II połowie XVII wieku władzę w mieście 
sprawował komendant twierdzy. W 1671 roku powołano 15-osobowy komitet 
mieszczański, w którym zasiadło po pięciu przedstawicieli Gildii Solnej, 
Domu Żeglarza i cechów. Stara rada, choć działała, podlegała władzom 
państwowym i ulegała marginalizacji.

Po latach, gdy postać Adebara była już idealizowana i stała się fundamen-
tem popularnego kołobrzeskiego mitu, na filarze północno-zachodniego 
narożnika ratusza wyrzeźbiono tzw. „głowę Adebara”. Legenda buntownika 
i polityka przetrwała dzięki maszkaronowi na kolumnie po dziś dzień. 
Turystom opowiada się, że pogłaskanie maszkarona przynosi szczęście… 
oby większe, niż ściętemu buntownikowi…
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Warzelnia soli w Muzeum Miasta Kołobrzeg
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9. Kołobrzeg – miasto soli

Od zarania swojej historii, Kołobrzeg był związany z eksploatacją tutejszej 
saliny. Słone źródła leżały u podstaw gospodarki dawnej osady, później 
grodu i miasta, prowadząc je w kierunku politycznej i ekonomicznej 
potęgi. Gdy w roku 1000 Kołobrzeg pojawia się na kartach średniowiecz-
nych pergaminów, w kronice Thietmara, dzięki której wiemy o powstaniu 
tu biskupstwa, a także wiemy, jak nazywał się pierwszy biskup: Reinbernus, 
Salsae Cholbergiensis aecclesiae episcopus, mowa jest już wówczas o sol-
nym Kołobrzegu, czyli tutejszej salinie. Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, 
że Wzgórze Solne (Mons Salis), znajdujące się po obu stronach Parsęty, 
wykorzystywane było nawet od VII wieku, a więc bardzo wcześnie. Bar-
bara Zabel, w książce Dzieje kołobrzeskich solanek, wiąże odkrycie źródeł 
ze słowami starej legendy i było to dziełem przypadku: Kiedyś, w okolicy, 
gdzie leżą trzy słone studnie między Parsętą a morzem, odbywały się łowy, 
w czasie których pies jednego z myśliwych utknął 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 stanowiło 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 insty-
tucji 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 wa-
rzelni 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, 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 
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zawodu solarza w naszym mieście, a także jego regulacji, podobnie jak 
kwestii związanych z samym warzeniem soli. Wraz z lokacją miasta, sola-
rze 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 roku, 
czyniąc z „Panów Solnych”, jak ich nazywano, zamkniętą korporację, która 
wraz z członkami Domu Żeglarza stanowiła miejski patrycjat i rządziła 
miastem. Statut był de facto spisem norm zwyczajowych, które do tej 
pory obowiązywały i do których się stosowano, zapewne od wielu lat, jeśli 
nie stuleci, na przestrzeni których one powstawały i stawały się akcepto-
walne. W skład Gildii Solnej wchodzili zarówno potomkowie dawnych 
słowiańskich właścicieli warzelni, którzy nadania swoje otrzymali jeszcze 
w czasach książęcych, jak i niemieccy koloniści, którzy podpisywali umowy 
z instytucjami kościelnymi lub duchownymi, które były dziedziczne. Statut 
gildii, zwanej też bractwem, był rygorystycznie przestrzegany. Stanowił 
ustrój kołobrzeskich solarzy, określał prawo przynależności, zasady wa-
rzenia soli, funkcjonowania samych warzelni, a wreszcie – handlu solą. 
Członkiem bractwa mógł zostać ten, kto mieszkał w mieście spokojnie 
przez rok i jeden dzień, nabywając tym samym obywatelstwo. Mógł to być 
także syn, który obejmował członkostwo w bractwie po ojcu. Dodatkowo, 
wprowadzono cenzus majątkowy w wysokości 40 grzywien, a także majątku 
wydzielonego od majątku krewnych. Członkostwo w bractwie tracił ten, 
kto opuszczał miasto po zakończeniu okresu produkcji, a więc jesienią, 
wyjeżdżając z żoną i dziećmi. Osoba taka mogła starać się o ponowne 
przyjęcie do bractwa, uzyskując obywatelstwo. Do tego czasu, nie mogła 
ona wykonywać zawodu solarza. Co do zasady, członkami gildii mogli 
być tylko mężczyźni. Oznacza to, że zawód solarza został ograniczony 
wyłącznie do kołobrzeżan.

Na czele bractwa stał hrabia solny. Zabraniano pod karą grzywny 
tworzenia spółek produkujących sól, a szczególne sankcje spotykały tych, 
którzy tworzyli je z osobami nienależącymi do bractwa. Takie osoby 
traciły nadto wyprodukowaną sól i zgromadzony opał. Był to więc zakaz 
skierowany w kierunku osób, które chciały się nadmiernie i nielegalnie 
wzbogacić. Sól można było warzyć w panwiach o określonych rozmiarach, 
których nie można było ściągać z paleniska, dopóki się nie zużyją. Wydaj-
ność warzelni była mierzona liczbą panwi, im więcej ich było, tym więcej 
soli można było wyprodukować. Nieprzestrzeganie norm dotyczących 
wielkości panwi karano aż 10 grzywnami. Zakazywano spekulacji w handlu 
narzędziami niezbędnymi w zawodzie solarza. Okres warzenia soli trwał 
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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 produkcji 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 obostrzeń. Za-
kazywano nadmiernego gromadzenia opału. Gdy to stwierdzono, drewno 
przepadało na rzecz miasta. Drewno przywożone do miasta można było 
kupować tylko od kołobrzeżan.

Kolejna kwestia dotyczyła handlu solą. Cena zależała od rodzaju i ob-
jętości obowiązujących w salinie. Ograniczało to spekulację. Nie wolno 
było handlować solą po zamknięciu bram miejskich, a także nie wolno 
było prowadzić wymiany naturalnej, towarowej, wreszcie, nie wolno było 
wymieniać soli za opał. Takie uregulowanie solewarstwa świadczy o dużych 
wpływach z działalności bractwa na rzecz miasta. Warto tu podkreślić, że sól 
kołobrzeska cieszyła się niezwykłą popularnością w okresie średniowiecza. 
Z Kołobrzegu wiódł szlak solny, prowadzący do Darłowa, a także przez 
Sławno – Polanów – Bobolice – Szczecinek – Okonek do Wielkopolski, 
a z Bobolic, przez Biały Bór w Człuchowie łączył się ze szlakiem prowa-
dzącym z Nowej Marchii do państwa krzyżackiego. Szlak solny prowadził 
także przez Karlino do Białogardu, a stamtąd, przez ziemię szczecinecką, 
złotowską i wałecką do Wielkopolski. Eksportowano ją również drogą 
morską, co ułatwiała obecność Kołobrzegu w Hanzie.

W 1473 roku powstała najstarsza księga Bractwa Solnego – Kotbuch, 
czyli księga kot (chałup, szop warzelniczych). Prowadził ją pisarz solny. 
Jej celem był spis majątku na salinie, inwentaryzacja warzelni i spis ich 
właścicieli. Wiemy, że w tym czasie w Kołobrzegu było 36 kot z 216 pan-
wiami (plus 8 panwi miasta). Oryginalną księgę odnaleziono w 1934 roku 
w Halle nad Soławą. Zawiera nazwiska następujących braci solnych: 
Sleeves, Baden, Bade Berwoldes, Horns, Berten, Bulghrin, Levetzowen, 
Strippowes, Hamers, Ghruben, Hartmodes, Limborghes, Ambrossi, Holkes, 
Webelen, Zuverken, Platen, Lemmen, Kloken, Heldes, Stubben, Bruggeman, 
Gemmelyn, Dabelsteen, Pardammes, Davites, Wockenvodes, Breckhorsters, 
Westvals, Wysen, Riken, an Eeden, Mases, Schademans, Tribeses, Wusseken.

W XVI wieku zaczęła się zmieniać sytuacja polityczna miasta. Podczas 
buntu mieszczan w ramach kryzysu w 1524 roku i działań Jakuba Adebara, 
mieszkańcy domagali się, aby sól ważona przy wykorzystaniu drewna 
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z Lasu Kołobrzeskiego, pozostawała na potrzeby mieszczan. Oznaczało to, 
że podaż soli nie zaspokajała popytu. Ale to miało się zmienić. Hanza powoli 
przestawała się liczyć w regionie Morza Bałtyckiego. Kołobrzeg zaczął tracić 
swój monopol na produkcję soli w dobrach biskupich. Książęta pomor-
scy domagali się ponoszenia przez Kołobrzeg coraz większych ciężarów 
w zakresie gospodarki feudalnej. Pod koniec XVI wieku zaczęto ograniczać 
liczbę członków bractwa. W 1570 roku do gildii należały aż 204 osoby. 
Od 1590 roku, solarzem mógł być tylko ten, kto miał na własność przy-
najmniej jedną panew. To zadziałało. W 1604 roku do bractwa należało 
70 osób, a w 1633 roku – tylo 40. Każdy członek gildii mógł wyprodukować 
48 łasztów soli rocznie. Do miasta i na okoliczny rynek zaczęła trafiać sól 
z Lünenburga czy Baye. Była o wiele tańsza od soli kołobrzeskiej, która 
ze względu na zużywanie dużej ilości drewna, nie mogła z nią konkurować. 
Powszechny handel tańszą solą, powodował wypieranie tej kołobrzeskiej. 
To przekładało się na wpływy solarzy, a przede wszystkim na zubożenie 
osób, które pracowały w branży solnej, w tym kowali czy bednarzy, czy 
wreszcie, mieszczan zajmujących się transportem soli.

Wojna trzydziestoletnia i okupacja miasta od 1627 roku, spowodowała 
wygaszenie ognia pod panwiami. W późniejszym okresie, solewarstwo odra-
dzało się. Usprawniono sam proces warzenia soli, zmechanizowano 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 14–15%. Tężnie były potężnymi budowlami. Miały ok. 900 stóp 
długości (ok. 300 metrów) i wysokość 2 pięter. Produkcję soli wsparł sam 
król pruski, wprowadzając cła na tanią sól francuską. Niestety, to nie wy-
starczyło. 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 zain-
stalowano dwie maszyny parowe, a solarzy sprowadzono z Halle. Rozwój 
zakładu przerwało oblężenie miasta w wojnie francusko-pruskiej w latach 
1806–07. Częściowo zniszczono tężnię i maszynę parową z urządzeniami 
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do tłoczenia solanki. Po zakończeniu walk, zakład rozbudowano i dalej 
modernizowano. Prace prowadzono do 1841 roku. Kiedy podsumowano 
nakłady na modernizację saliny z przychodami, nie wyglądało to naj-
lepiej. W ciągu 40 lat, wraz z kosztem zakupu zakładu, zainwestowano 
1 650 000 talarów. Te pieniądze nigdy się nie zwróciły. Solanka kołobrzeska 
nadal miała zbyt niskie, to znaczy nieopłacalne w procesie produkcji stę-
żenie soli. Koszt produkcji, oparty na drewnie, jako materiale opałowym, 
potem pewnie także torfie, był zbyt wysoki. Od 1855 roku trwała dyskusja 
o losach saliny. W 1858 roku rząd pruski wydał zarządzenie o zakończeniu 
produkcji soli w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 1860 roku. Tężnia została 
rozebrana. Budynki przekazano na rzecz wojska i służby celnej. Źródła 
solankowe przejęło miasto, co umożliwiło budowę nowych zakładów 
kąpieli solankowych i rozwój uzdrowiska.

Tężnia solankowa przy obecnej ulicy Solnej, XIX wiek
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Palenie czarownic, drzeworyt z epoki
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10. Gdy w Kołobrzegu płonęły stosy

Już w XI wieku w Kościele katolickim pojawiła się odpowiedź na szerzące 
się ruchy heretyckie, które odstępowały od zasad jedynej wiary i inter-
pretowały biblię. Działania represyjne wobec tych grup nastały nieco 
później. Początkowo, władze kościelne stawiały na upomnienie, pokutę, 
ekskomunikę. Ale władze świeckie w odstępowaniu od norm wiary 
widziały także działanie przeciwko ustalonemu porządkowi. I pomimo, 
że już we wczesnym okresie walki z herezją płonęły stosy, to jednak ko-
ściół stawiał zamiast na walkę orężem, walkę na argumenty. W XII wieku 
uregulowano prawnie kwestie związane z dochodzeniami wobec herezji, 
rozdzielając kompetencje ramienia duchownego i świeckiego. Wreszcie, 
w 1216 roku papież Honoriusz III zatwierdził zakon dominikanów, który 
miał walczyć z herezją.

Zarzut herezji był niezwykle wygodny i wykorzystywany w całej Eu-
ropie. Służył również do walki politycznej, czego dowodem jest proces 
templariuszy z początku XIV wieku. Historycy związani ze stroną kościelną, 
próbują wybielać działanie kościoła, wskazując, że postępowanie inkwizy-
cyjne zostało zdemonizowane przez pisarzy i media. To po części prawda. 
Wielu wskazuje, że celem kościoła było nawracanie na wiarę i zapewnienie 
życia wiecznego. Taka była intencja, jednakże jak zawsze, wykonanie było 
od nich dalekie. Zarówno cesarstwo i papiestwo wykorzystywało inkwizycję 
do swoich celów politycznych.

Naszym tematem nie jest jednak sama inkwizycja, ale palenie za czary. 
Na podkreślenie zasługuje wszakże fakt, że wiara w czary i uprawianie 
czarów, nawet jeśli było tylko elementem oskarżenia, samo w sobie było 
sprzeczne z nauką kościoła, oznaczało wiarę w diabła i kończyło się śmier-
cią, albo podczas tortur, albo na stosie (ewentualnie w innej wyszukanej 
metodzie pozbawiania życia). Kobiety, szczególnie w czasach protestanc-
kich, można było oskarżać o wszystko i bez specjalnych dowodów. Uroki, 
czary, zaklęcia i ich skutki, były zmyślone, wiązały się z uprzedzeniami 
i załatwianiem własnych interesów w stosunku do oskarżonych. W czasach 
katolickich, wiele kobiet od zarzutów uwalniano. W 1486 roku ukazała się 
książka Młot na czarownice (Malleus Maleficarum), autorstwa niemiec-
kich inkwizytorów Sprengera i Kramera. Stała się ona na kilka wieków 
kodeksem przeciwko czarownicom, wskazującym nie tylko, jak atrybuty 
czarownic rozpoznać, ale też jak im przeciwdziałać. I choć wykorzystywano 
ją w krajach katolickich, w tym w Polsce, to jednak walka z czarownicami 
była generalnie domeną krajów protestanckich. Szczycił się tym zarówno 
Luter jak i Kalwin.



Na Pomorzu, w okresie protestanckim, który przypadł na czas średnio-
wiecznego zapóźnienia cywilizacyjnego, palenie czarownic było bardzo 
modne. Warto tu podkreślić, że w czasach katolickich, w Kołobrzegu stos 
z czarownicą nie zapłonął ani razu. W 1527 roku aresztowano żonę Petrusa 
Knake. Kobietę, nieznaną z imienia, oskarżono o czary, ale postawiono jej 
również inne zarzuty. Zmarła podczas tortur. W XVII wieku, wiele zasług 
w wyszukiwaniu czarownic miał fanatyczny pastor kolegiaty kołobrzeskiej 
Johann Colberg. W historiografii zasłynął z utrudniania pogrzebu Macieja 
Krockow-Krokowskiego, wybitnego dyplomaty ostatniego księcia pomor-
skiego Bogusława XIV i królów polskich, który zmarł 16 marca 1675 roku, 
a jego pogrzeb odbył się dopiero 1 czerwca tego roku (pochowano go 
w małym kościele nad rzeką). Był to jego ostatni występek, bowiem donos 
z kołobrzeskiego garnizonu pozbawił go stanowiska kościelnego. Jednak 
w latach 1663–1675 z pięknej barokowej ambony w kolegiacie głosił kazania 
na bazie Malleus Maleficarum. Uczył wiernych, jak wyszukiwać czarownice, 
przestrzegał przed ich wielce szkodliwą działalnością, przedkładał przy-
kłady z innych części Pomorza, a przede wszystkim zachęcał do wydawania 
kobiet oddanych szatanowi. Dzięki jego działalności na stosie spłonęły 
dwie czarownice z Kołobrzegu, trzy kobiety z Charzyna, dwie z Nieka-
nina, a wreszcie dwie siostry z Ustronia Morskiego, również oskarżone 
o czary. W Kołobrzegu, w czasach nowożytnych stosy rozpalano przed 
Bramą Młyńską.

Na Pomorzu, ostatni stos zgasł dopiero w XIX wieku. Dopiero obecnie, 
niektóre kobiety są rehabilitowane. Tak stało się w Słupsku, a także w Gdań-
sku, gdzie część mieszkańców chce rehabilitacji Anny Kruger. W Kołobrzegu, 
większość kobiet jest bezimienna. W miejscu, gdzie palono czarownice, 
znajduje się dziś droga (okolice skrzyżowania ulicy Budowlanej i Młyńskiej).
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1. Wojna trzydziestoletnia

W trwającej od 23 maja 1618 roku wojnie, która zaangażowała wszystkie 
mocarstwa europejskie, książę pomorski Bogusław XIV próbował zacho-
wać neutralność. Z politycznego punktu widzenia nie było to takie proste. 
Księstwo Pomorskie było niemal bezbronne. W 1626 roku, pomimo dy-
plomatycznego sprzeciwu księcia, przez jego tereny przedarł się oddział 
szwedzki. W związku z tym, w sierpniu 1627 roku, dla obrony księstwa 
powołano 1200 muszkieterów. Z militarnego punktu widzenia było to bez 
znaczenia. W listopadzie 1627 roku, generał Jan Jerzy Arnim (von Arn-
heim) zmusił Bogusława XIV do podpisania zgody na zakwaterowanie 
swoich wojsk na Pomorzu Zachodnim. Fakt ten przeszedł do historii jako 
kapitulacja we Franzburgu, w konsekwencji której na Pomorze Zachodnie 
wkroczyła armia cesarska w sile 8 pułków pod dowództwem generała 
Jana Jerzego Arnima. 30 listopada 1627 roku do Kołobrzegu wkroczył 
pułk pod dowództwem ppłk. Fünfkircha, rozpoczynając okupację miasta 
i jego fortyfikowanie.

To, co wyprawiała soldateska w mieście, przeszło do historii. Ppłk. 
Fünfkirch spalił 5 kościołów, co zapisało się na kartach kronik jako nomen 
omen. Od czerwca do września 1630 roku w mieście szalała zaraza, która 
osiągnęła żniwo w skali 3500 ludzi, zarówno kołobrzeżan, jak i żołnierzy 
cesarskich. Wreszcie, 11 września 1630 roku wybuchł ogromny pożar, który 
strawił południowo-zachodnią część miasta, razem 128 domów z Do-
mem Żeglarza na czele. Przyczyną pożaru, jak podaje H. Kroczyński, był 
wystrzał żołnierza cesarskiego w słomę w domu Hansa Boltena. Dali się 
więc okupanci mieszkańcom we znaki, ale była to sytuacja znana nie tylko 
w Kołobrzegu. Bogusław XIV wystosował w 1630 roku skargę do cesarza 
Ferdynanda II w tej sprawie. Czytamy w niej m.in. Zabiera się ludziom 
wszystko, aż do ostatniej koszuli na grzbiecie, jak to czyni pułkownik Canti 
w Stargardzie. Okropne zuchwalstwa nie omijają i służby bożej, gdzie żoł-
nierze przeszkadzają nie tylko w nabożeństwach, ale również rabują kościoły, 
otwierają groby w celach rabunkowych. Książęca władza i dochody zostały 
już tak ograniczone, że książęcy stół ma mniej do dyspozycji, niż przeciętny 
kapitan z armii Walensteina. Wobec poddanych księcia żołnierze dopusz-
czają się wszelkich bezeceństw, gwałcąc kobiety i panny, a często nawet nie 
szczędząc i trupów. Nie mniej dotkliwie objawia się gniew żołnierzy w postaci 
pożarów, plądrowania i wymierzania kar chłosty. Przez rekwizycję środków 
żywnościowych ludzie zostali wtrąceni w taką nędzę i w tak straszliwy głód, 
że muszą się żywić nienaturalnymi potrawami, jak wywary z różnego ziel-
ska, pąki traw i drzew. W kilku wypadkach doszło do tego, że żywiono się 
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mięsem ludzkim, a jedna matka, by nasycić się mięsem, zabiła i ugotowała 
własne dziecko. Wszystkie te rzeczy spowodowane zostały przez postępowanie 
wojska cesarskiego, z którym ani poganie, ani Turcy równać się w tej mierze 
nie mogą, a nawet sam diabeł we własnej postaci z piekła rodem nie mógłby 
być gorszy (za „Kroniką Kołobrzegu” H. Kroczyńskiego).

Po wielu zabiegach politycznych pomiędzy Szwedami a Francją i Bran-
denburgią, do wojny przystąpili Szwedzi. Umęczone Księstwo Pomorskie 
zostało zmuszone do zawarcia sojuszu z Gustawem II Adolfem. W drugiej 
połowie 1630 roku wojska szwedzkie otrzymały rozkaz zdobycia Kołobrzegu. 
Już 20 września pod miastem pojawił się oddział szwedzki pod dowództwem 
pułkownika Baudissina. Wojska oblężnicze zaczekały na uzupełnienie sił, 
co nastąpiło w październiku i przystąpiły do oblężenia miasta, otoczonego 
nie tylko średniowiecznym murem, ale również zaczątkiem fortyfikacji 
nowożytnych. Nadzór nad oblężeniem sprawował dowódca wojsk szwedz-
kich na Pomorzu Zachodnim – marszałek Gustaw Karlsson Horn. Załogą 
Kołobrzegu dowodził graf St. Julian. Niestety, jego mgliste doświadczenie 
w takiej sytuacji, wobec sprytnej strategii wojsk oblężniczych, polegającej 
na pozorowanych atakach nocnych, doprowadziło do wystrzelania amunicji. 
Brak kul i szerzący się głód zmusił wojska cesarskie do negocjacji. W ich 
wyniku, 2 maja 1631 roku do miasta weszły oddziały szwedzkie pod do-
wództwem Gustawa Horna. Nowego okupanta mieszkańcy witali z radością. 
Wychodzili z założenia, że nic gorszego niż katolickie wojska cesarskie 
spotkać ich nie może. I faktycznie, jak podają historycy, w 500-osobowym 
oddziale szwedzkim dbano o karność. Jeden z żołnierzy, na którego konto 
zapisano wykroczenie przeciwko mieszczaninowi, został rozstrzelany.

Taka polityka przynosiła oczekiwane owoce, a ich efektem był porządek 
w mieście i dobre stosunki mieszkańców z dowództwem szwedzkim. Jak 
podaje H. Kroczyński, gdy w 1643 roku pod Kołobrzegiem stanęły wojska 
cesarskie w sile 4 tysięcy dragonów pod dowództwem gen. Joachima Ernesta 
von Krockowa, ten próbował przekupić mieszczan, aby poddali miasto. Ci 
jednak dobrze pamiętali o krzywdach, jakich doznali od wojsk cesarskich 
i pozostali pod dowództwem szwedzkim. Warto podkreślić, że Szwedzi in-
tensywnie fortyfikowali Kołobrzeg, tworząc na zewnątrz średniowiecznych 
murów miejskich wielobok bastionowy typu niderlandzkiego.

24 października 1648 roku wojna 30-letnia dobiegła końca. W ramach 
pokoju westfalskiego omawiano polityczne losy Pomorza Zachodniego, 
wobec bezpotomnej śmierci w 1637 roku księcia pomorskiego Bogusława 
XIV. Polskę, podczas negocjacji pokojowych reprezentował pomorski 
dyplomata Maciej Krockow-Krokowski, tytularny proboszcz kołobrze-
skiej kolegiaty, który w imieniu króla Władysława IV zgłaszał polityczne 
pretensje do wschodniej części księstwa, które jednak zostały zlekcewa-
żone. Uznano, że zarówno król szwedzki jak i elektor brandenburski mają 
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prawo posługiwania się insygniami książęcymi władców Pomorza. Król 
szwedzki otrzymał Pomorze Przednie, a elektor brandenburski Pomorze 
Tylne. Jednakże Kołobrzeg był szwedzką enklawą w brandenburskiej czę-
ści Pomorza. Pomiędzy Szwecją i Brandenburgią trwały rokowania w tej 
sprawie. W ramach porozumienia, Kołobrzeg przypadł Brandenburgii.

16 czerwca 1653 roku miasto przejął oddział brandenburski pod dowódz-
twem generała Otto Christofa von Sparr. Przedstawiciele wielkiego elektora 
weszli do miasta Bramą Kamienną, a Szwedzi wyszli Bramą Młyńską. 
Obraz zniszczeń ustępuje w całej historii miasta wyłącznie tym z marca 
1945 roku. Kompletnie zniszczony Kołobrzeg, nie tylko oblężeniami, ale 
również pożarami (ostatni w 1646 roku), sprawiał przygnębiające wraże-
nie. Ale wielki elektor widział potencjał miasta i jego fortyfikacji, dlatego 
w 1653 roku nadano mu status twierdzy. Pierwszym gubernatorem twierdzy 
mianowano generała artylerii Otto Chtistoffa von Sparr, a komendantem 
pułkownika Bogusława von Schwerin. Kołobrzeg został również stolicą 
Provinz Pommern. Prezydentem Zarządu Pomorza został Ewald von Kleist.

Od początków istnienia Twierdzy Kołobrzeg, miała ona jeszcze jedną 
funkcję: tu organizowano brandenburską flotę wojenną, tu budowano 
statki i tu one cumowały. Państwo Fryderyka Wilhelma I miało duże 
ambicje morskie. Na początku, okrętom brandenburskim wyznaczono 
za zadanie obronę wybrzeża przed atakami Szwedów. Flotą dowodził Ho-
lender, Beniamin Raule. To on decydował nie tylko o budowie, ale również 
o zakupie statków. Początkowo była to flota kaperska. Dowództwo floty 
uznało, że Brandenburgia powinna mieć, tak jak inne europejskie potęgi, 
kolonie zamorskie. W 1680 roku z Kołobrzegu wypłynął okręt Morian 
pod dowództwem Filipa Pietersena Bloncka. Dotarł do Gwinei, skąd 
przywiózł 100 funtów złota i 10 tysięcy funtów kości słoniowej.

Raule odnosił także sukcesy militarne. Dla przykładu, 28 maja 1676 roku, 
flota brandenburska osaczyła i zmusiła do poddania się szwedzką fregatę 
z 22 działami. Okręt Leopard został wprowadzony do kołobrzeskiego 
portu przy owacjach mieszkańców i żołnierzy garnizonu. Ale w okresie 
późniejszym, flota zajęła się przewozem i handlem niewolnikami – nie 
jest to na pewno chlubny fragment historii Brandenburgii.

W Kołobrzegu na Załężu powstała stocznia wojenna. Mistrzem budowy 
okrętów został przybyły tu w 1677 roku Holender Gillis C. Peckelhering. 
Zorganizował on i kierował budową statków dla floty brandenburskiej. 
Tak powstała Dorothea (40 armat), Fuchs (20 armat), Morian, Grosse 
Jacht, Friedrich Wilhelm, Wasserhund, Weiβer Löwe oraz Maria Catha-
rina. Ostatecznie, stocznia została przeniesiona do Piławy (dziś Bałtijsk), 
gdyż Kołobrzeg okazał się za mały na stocznię, ale także na zlokalizowane 
tu instytucje morskie.
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Plan Twierdzy Kołobrzeg z 1687 roku
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2. Fortyf ikacje nowożytne

Początek twierdzy ściśle wiąże się z wojną trzydziestoletnią (1618–1648). 
Namalowany w 1614 roku olejny obraz przedstawiający panoramę Ko-
łobrzegu jest pierwszym widokiem miasta, ale miasta z umocnieniami 
średniowiecznymi: murem gotyckim, basztami i bramami. Podobną pa-
noramę znamy z mapy Pomorza, autorstwa Eliharda Lubinusa z 1618 roku.

W 1628 roku inżynierowie cesarscy rozpoczęli realizację pierwszych 
nowożytnych fortyfikacji. Plan budowy zakładał pozostawienie, przynaj-
mniej na razie, średniowiecznych murów obronnych, a prace fortyfikacyjne 
prowadzono na zewnątrz miasta. Przedmieście Lęborskie, Panewniki, 
Zielenin i Budzistowo zostały spalone. Z dymem puszczono 5 kościo-
łów 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 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 zrealizo-
wanych 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, ale za to posiadającego bardzo liczną załogę 
szwedzką. Jaki widok stanął przed oczami polskiej królowej wiemy i my, 
bowiem zachował się widok Kołobrzegu z połowy XVII wieku według 
rysunku szwedzkiego oficera, kartografa i architekta Eryka Jönsona Dahl-
berga (1625–1703). Rysunek znajduje się w dziele „Topographia Electoratus 
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Branderburgici et Ducatus Pomeraniae” Mateusza Meriana Młodszego. 
Widoczne jest miasto otoczone murami średniowiecznymi i nowoczesnymi 
fortyfikacjami ziemnymi.

W 1653 roku Kołobrzeg przypadł Brandenburgii, a wielki elektor Fry-
deryk Wilhelm, wobec poczynionych inwestycji fortyfikacyjnych przez 
Szwedów, które jak na owe czasy były niezwykle nowoczesne i przydatne 
w obronie, nadał Kołobrzegowi status twierdzy. Inżynierowie cesarscy roz-
poczęli dalsze fortyfikowanie Kołobrzegu i budowę niezbędnej infrastruk-
tury wojskowej według myśli szkoły niderlandzkiej. Rozpoczęto rozbiórkę 
fortyfikacji średniowiecznych, gdyż stały się bezużyteczne, a z pozyskanego 
w ten sposób budulca wznoszono nowe obiekty.

Prace fortyfikacyjne w mieście trwały kilkadziesiąt lat. Na początku 
XVIII wieku ostateczny kształt Twierdzy Kołobrzeg był już gotowy. Poszcze-
gólne fortyfikacje główne otrzymały swoje nazwy. Zaczynając od mostu 
na Parsęcie i idąc w kierunku północnym – stan na 1865 rok:

1. Batardeau
2. Bastion Magdeburg
3. Bastion Pommern (Pomorze)
4. Luneta 

Lauenburg – prawa(Lębork)
5. Ravelin Lauenburg (Lębork)
6. Luneta Lauenburg  

– lewa (Lębork)
7. Bastion Neumark 

(Nowa Marchia)
8. Luneta Bütow  

– prawa (Bytów)
9. Ravelin Bütow (Bytów)
10. Tambour Bütow (Bytów)
11. Luneta Bütow  

– lewa (Bytów)
12. Bastion Preussen (Prusy)

13. Luneta Münde (Ujście)
14. Contregarda Münde (Ujście)
15. Ravelin Münde (Ujście)
16. Tambour Münde (Ujście)
17. Bastion Halberstadt
18. Contregarda Halberstadt
19. Na Wyspie Solnej:

 › Reduta Geldern
 › Redan Geldern II
 › Tete de pont
 › Redan Geldern I
 › Cavaliera Geldern
 › Bastion Geldern II
 › Bastion Geldern I
 › Luneta podmiejska Geldern
 › Bastion Cleve

W kolejnych latach XVII wieku rozbierano coraz to większe fragmenty 
murów średniowiecznych, które przestały spełniać swoją funkcję, aczkol-
wiek 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 przero-
biony ze starej, kolistej w planie baszty średniowiecznej. Podobny magazyn 
znajdował się również wewnątrz wspominanego dwuramiennika. Patrząc 
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na północ, znajdujemy Dzieło Rogowe Ujście, wówczas największą fortyfi-
kację 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 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 niepowta-
rzającym planu bastionu. Również w tym dziele znaleźć można było magazyn 
prochu, był to już jednak nowożytny magazyn w postaci niewielkiej kazamaty 
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 tej kazamacie mieszkał major von Gneisenau podczas oblężenia Koło-
brzegu 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 lontowej. Po jego lewej stronie 
znajdował się Bastion Nowa Marchia. Pobudowany Rawelin Lębork osłaniał 
Bramę Lęborską na wschodzie miasta. Następnie znajdował 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 rogowe Geldern, nietypowe w kształcie, bo składające się z jednego 
półbastionu zaopatrzonego w nadszaniec i jednego bastionu pełnego. Jego 
obszerne wnętrze wypełniały budynki koszarowe. Poza dziełem rogowym 
w tym sektorze fortyfikacji znajdował się niewielki obiekt osłaniający za-
budowania Małego Młyna – Rawelin Kleve. Dzieła obronne na zachodnim 
brzegu Parsęty powstały po 1693 roku z czasów rządów elektora Fryderyka 
III, późniejszego pierwszego króla Prus, na miejscu wcześniejszych umocnień 
pochodzących z lat 30-stych XVII wieku. Warto wspomnieć, że na tym eta-
pie rozwoju twierdzy, w 1708 roku powstała Brama Radzikowska (obecna 
ul. Szpitalna), nazywana także Forteczną Bramą Zachodnią. Zachowała 
się po dziś dzień. Natomiast w 1709 roku (według innych źródeł w 1708) 
zbudowano blokhauz, będący zaczątkiem późniejszego Fortu Ujście. Było 
to pierwsze dzieło fortyfikacji polowej wzniesione w Kołobrzegu. Twierdza 
na zewnątrz była otoczona fosą. Poziom wody w fosach regulowały grodze. 
Najstarsza z nich znajdowała się przy Bastionie Halberstadt. Podruczny 
pisze, że powstała ona w 1684 roku, ale prawdopodobnie została wzniesiona 
na miejscu starszej, pochodzącej jeszcze z połowy XVII wieku. Kolejna 
główna grodza znajdowała się na wschodzie, obok Bastionu Pomorze, 
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prawdopodobnie było to już dzisiejsze Batardeau. Obok tego, funkcjonowały 
jeszcze cztery mniejsze grodze, spiętrzające wodę w fosach.

Twierdza Kołobrzeg należała do grupy tych miast, których nie zmoder-
nizowano przed wojną siedmioletnią. Naprawy wymagała nie tylko część 
wałów głównych. Nie ulega wątpliwości, że modernizacji wymagała sama 
twierdza i jej fortyfikacje. Były przestarzałe. Zresztą, oblężenia rosyjskie 
w 1758, 1760 i 1761 roku uświadomiły dowództwu pruskiemu, jak szybko 
padał port, powodując trudności w aprowizacji twierdzy, ale również 
pozbawiając miasto znaczenia strategicznego.

Od 18 do 24 maja 1763 roku w Kołobrzegu przebywał w Kołobrzegu 
król pruski Fryderyk II. Złożył wyrazy uznania żołnierzom i mieszkańcom 
za dzielność i udział w obronie (więcej na temat wojny siedmioletniej 
w dalszej części książki). Król zwiedził miasto, obiecując mieszkańcom 
pomoc w jego odbudowie i zasiedleniu wyludnionych okolicznych wsi. 
Odbyła się również wizytacja kołobrzeskich umocnień, do tej pory leżących 
na marginesie zainteresowania wojskowych. Podruczny pisze, że również 
król zwrócił uwagę na słabo ufortyfikowane ujście Parsęty, przy którym 
znajdował się jedynie niewielki blokhauz. Fryderyk II postanowił więc 
wzmocnić go dodatkowym szańcem po przeciwległej stronie rzeki (później-
szy Szaniec Heydego). Podruczny pisze o tym tak: Według relacji, w czasie 
swojego pobytu miał wykonać projekt tego dzieła, które później zyskało miano 
Maikuhle Schanze. Zadanie wykonania pomiarów terenu pod przyszłe dzieło 
obronne zostało powierzone przebywającemu w Kołobrzegu inżynierowi, 
porucznikowi Sigismundowi Corneliusowi Ludewigowi von Franseky’emu. 
Niestety, rysunek ten nie zachował się do dnia dzisiejszego. Zainicjował 
jednak inne, znacznie poważniejsze prace projektowe, które przeprowadził 
porucznik Franseky. Inżynier ten był silnie związany z Kołobrzegiem – jako 
jeden z dwóch inżynierów korpusu księcia wirtemberskiego bronił tej twierdzy 
w 1761 r., a w 1963 r. stacjonował w kołobrzeskim garnizonie. Jego projekt 
jest znany jedynie fragmentarycznie, nie zachował się bowiem żadnej ogólny 
plan jego autorstwa, a jedynie kilkanaście rysunków szczegółowych oraz, 
co znacznie ważniejsze, dwa poszyty tekstu zawierające dokładne kosztorysy 
datowane na 13 lipca 1763 roku.

Pierwotny projekt przebudowy twierdzy przewidywał specyfikację 
na 400 tysięcy cegieł i 500 łasztów wapna. Projekt zakładał odbudowę 
zniszczonych i uszkodzonych elementów fortyfikacji, ale także budowę 
nowych fortyfikacji, w tym dwóch rawelinów, siedmiu redut, jednego 
słoniczoła i lunety, a także innych pomniejszych umocnień. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że rozbudowa fortyfikacji w nieco mniejszym oczy-
wiście zakresie, była brana pod uwagę także przed wojną siedmioletnią. 
Na wielu zachowanych planach twierdzy widać wyraźnie naszkicowane 
dzieła, których jednak z różnych powodów nigdy nie zrealizowano. Obok 
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powyższych założeń, przewidywano również budowę sześciu kazamat, 
po dwie w Dziele Rogowym Ujście i po jednej w Bastionie Nowa Mar-
chia i na Pladder Platz, a także budowę czterech mostów, śluzy z mostem 
wiszących i dwóch dużych grodz. Nie wiadomo dlaczego, ale powyższe 
założenia nigdy nie zostały zrealizowane.

Do prac projektowych przy Twierdzy Kołobrzeg powrócono w 1768 roku. 
Powierzono je francuskiemu inżynierowi Madeleine Tourous hrabiemu 
d’Heinze. Heinze najpierw opracował szkic nowych fortyfikacji, a po tym, 
gdy pomysł spodobał się Fryderykowi II, dostał czas na opracowanie 
szczegółowego projektu. W literaturze najbardziej dokładny przebieg 
nowych założeń podaje G. Podruczny (Kroczyński skupia się generalnie 
na fortyfikacjach polowych): Projekt d’Heinzego, podobnie jak wcześniejszy 
Franseky’ego, zakładał wzmocnienie obwodu głównego, wzniesienie licznych 
dzieł zewnętrznych oraz nowych dzieł wysuniętych. Przekształcenia głównego 
obwodu były ograniczone. Przebudowano nadszańce bastionów Prusy i Hal-
berstadt, powiększono niewielkie dzieło (piatta forma?) pomiędzy bastionami 
Prusy a Nowa Marchia oraz przebudowano Bastion Pomorze i połączono 
go z Rawelinem Magdeburg. Znacznej rozbudowie uległy również dzieła 
zewnętrzne. Silnie przebudowano dzieła przed wschodnim frontem umocnień 
miejskich – Rawelin Bytowski – a po jego obu stronach umieszczono nowe 
lunety. Nieco mniejsze zmiany poczyniono po południowej stronie: ograni-
czały się do dwóch lunet po obu stronach Rawelinu Lęborskiego. Znacznej 
rozbudowie uległy umocnienia po zachodniej stronie Parsęty – powiększono 
Bastion Geldern, wzmocniono odcinek drogi krytej na północ od bastionu, 
między innymi przez wykopanie fosy. Tam też, przed ramieniem rzeki 
Więcyminki (Holtz Graben), powstały trzy nowe dzieła obronne: wielo-
boczna Reduta Geldern, Luneta Suderlande (wyjątkowo silna, bo osłonięta 
przeciwstrażą, przed którą znajdował się przedrów i osobne glacis), a także 
mniejszą Lunetą Geldern. Największemu wzmocnieniu uległa północna 
część umocnień. Przed Dziełem Rogowym Ujście powstał zupełnie nowy 
front, składający z przeciwstraży, lunet, rawelinu i słoniczoła. Obok zmian 
w układzie fortyfikacji głównych, rozbudowano fortyfikacje polowe. Przy 
skrzyżowaniu obecnej ulicy Solnej i Zwycięzców powstał Szaniec Kościelny 
(zwany również cmentarnym, znajdował się przy kościele św. Mikołaja 
w jego XVIII-wiecznej lokalizacji), a także nieregularny w kształcie Szaniec 
Majowy (Maikuhle Schanze, na planach XIX-wiecznych z nazwą Szaniec 
Heydego). Żadna z tych fortyfikacji nie zachowała się do naszych czasów. 
Przetrwały za to dwie najciekawsze. Heinze bowiem, zgodnie z uwagami 
poczynionymi przez króla, poświęcił sporo uwagi portowi. Tak powstała 
pięcioboczna Reduta Bagienna w widłach Parsęty i Kanału Drzewnego. 
Tak opisuje je H. Kroczyński: Składa się z rowu wypełnionego wodą Parsęty, 
wału ziemnego, ceglanego muru od strony miasta, do którego przylegają cztery 
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budynki: jeden duży i trzy małe. Wszystko wykonane z cegły na podmurówce 
kamiennej, przykryte ziemią. W murze na całej długości liczne otwory 
strzelnicze do prowadzenia ognia z broni ręcznej i dwa otwory do strzelania 
z dział. Brama drewniana, wzmocniona sztabami żelaznymi, podobnie mała 
furtka. Przed bramą most zwodzony przez fosę.

Najważniejszym dziełem, które przewidziano do realizacji, był Fort 
Ujście, na miejscu dotychczasowego blockhauzu. Tak opisuje jego formę 
H. Kroczyński: Był to fort bastionowy. Od strony lądu były dwa niewielkie 
bastiony, a od strony morza drewniana palisada, później zastąpiona murem 
ceglanym zachowanym do dziś. Rdzeniem fortu była okrągła, trzykondy-
gnacyjna, murowana z cegły wieża, przykryta ziemią. Część piwniczna 
przeznaczona była na magazyn, przyziemie na stanowiska bojowe piechoty, 
a piętro na stanowiska dla artylerii. Obydwie górne kondygnacje mają 
po siedem proporcjonalnie rozmieszczonych otworów strzelniczych oraz 
drzwi. W środku piwnicy znajduje się studnia. Jednak bardziej dokładny 
dla tego okresu należy uznać opis G. Podrucznego, który oddziela projekt 
inżyniera Heinze od późniejszych naleciałości: Obiekt ten powszechnie 
kojarzony jako „podstawa” pod kołobrzeską latarnię morską; jednak to, 
co możemy zobaczyć dziś w Kołobrzegu jest reditą Fortu Ujście powstałą 
dopiero w czasie jego modernizacji w latach 1832–1840. W miejsce niewielkiej, 
pozbawionej kazamat bojowych wieży wzniesiono wówczas nową wieżę 
z dwiema kondygnacjami kazamat artyleryjskich. Pozostałością wieży 
z okresu fryderycjańskiego jest dolna, podziemna kondygnacja, pierwotnie 
pełniąca rolę kazamaty dla załogi wieży d’Heinzego.

Prace związane z przebudową twierdzy miały planowo rozpocząć się 
w 1669 roku, jednak do realizacji projektu przystąpiono dopiero w 1770 roku. 
To niejedyna zmiana. Pracami w Kołobrzegu nie kierował Heinze. Powie-
rzono je inżynierowi Franseky’emu. Tak wyjaśnia to G. Podruczny: Według 
porucznika Woyny, autora rękopiśmiennego opracowania o historii twierdzy, 
zachowany jeszcze w połowie XIX wieku projekt i kosztorysy warowni miały 
dwie wersje językowe – francuska opatrzona była podpisem francuskiego 
hrabiego, niemiecka zaś podpisem Franseky’ego. Możliwe, że niemiecki inży-
nier był jedynie tłumaczem, jednak nie da się tego w chwili obecnej ustalić. 
Na pewno to on zrealizował projekt. Od samego początku prace niezwykle 
się ślimaczyły. O ile zimą i wczesną wiosną wykonano ścinkę drzewa nie-
zbędnego do prac, o tyle aby mogły one naprawdę ruszyć, niezbędne było 
przekazanie do Kołobrzegu dodatkowo 20 tysięcy talarów. Podruczny wska-
zuje, że choć do prac skierowano 500 robotników, to w 1770 roku powstał 
jedynie Szaniec Kościelny. I choć liczba robotników została zwiększona 
do 1500, a wozów do 100, to prace nadal się przedłużały, stąd wnioskowano 
o 2700 robotników i 150 wozów dziennie. Obok problemów logistycznych, 
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budowniczowie mieli również problemy z naturą. We znaki dawały się 
sztormy i wysoki stan wody.

Początkowo, przebudowa twierdzy miała kosztować 293104 talary. 
Po czterech latach inwestycja pochłonęła aż 486917 talarów. Niestety, nie 
wszystko uda się ustalić w zakresie tej wielkiej w historii Twierdzy Koło-
brzeg inwestycji. Po ukończeniu prac, ich dokumentacja została spalona.

1 Fort Ujście
2 Szaniec Kościelny
3 Szaniec Ceglany
4 Szaniec Kamienny
5 Fort Wilczy
6 Bastion Prusy
7 Luneta Bytów (lewa)
8 Rawelin Bytów
9 Luneta Bytów (prawa)
10 Tambur Bytów

11 Bastion Nowa Marchia
12 Luneta Lębork (lewa)
13 Rawelin Lębork
14 Luneta Lębork (prawa)
15 Bastion Pomorze
16 Bastion Magdeburg
17 Batardeau
18 Bastion Kleve
19 Bastion Geldern I
20 Brama Radzikowska

21 Bastion Geldern II
22 Redan Geldern I
23 Tete de Pont
24 Luneta Geldern
25 Redan Geldern II
26 Reduta Geldern
27 Bastion Halberstadt
28 Kontredarga Halberstadt
29 Tambur Ujście
30 Rawelin Ujście

31 Kontregarda Ujście
32 Luneta Ujście
33 Reduta Solna
34 Reduta Bagienna
35 Szaniec Zielony
36 Szaniec Kleista
37 Szaniec Heydego
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Kapitulacja Twierdzy Kołobrzeg, obraz olejny z XIX wieku, autorstwa 
Alexandra Kocebu
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3. Trzy oblężenia w wojnie siedmioletniej

Wybuch konfliktu na skalę europejską, i nie tylko, spowodowany militar-
nymi dążeniami władcy Prus – króla Fryderyka Wielkiego, był nieunikniony. 
Charakter „starego Fryca” popychał go do działań, które choć wydawały 
się korzystne dla Prus, były brzemienne w skutki, czego dowodzi sytuacja 
z początku i z końca wojny siedmioletniej. Tylko śmierć carycy Elżbiety 
i wstąpienie na tron Piotra III, o rządach którego mówiło się, że, jak za-
uważył w 1762 roku ambasador Saksonii Tu, w Sankt Petersburgu, carem 
jest król Prus, uratowała Prusy.

Bitwa pod Sarbinowem w 1758 roku, choć taktycznie uznawana za nie-
rozstrzygniętą, zszokowała Fryderyka II. Zmusiła go nie tylko do liczenia 
się z wojskami rosyjskimi, ale także powodowała strach przed Rosjanami. 
Zresztą, Rosjanie uznali, że bitwę tę wygrali. Fakt ten świętowano nie 
tylko w Sankt Petersburgu, ale w Wiedniu i Paryżu. Rosjanie skierowali 
się na północ. Pod koniec września byli już w Stargardzie. Zbliżała się 
zima. Sojusznicy uznali, że jeszcze przed tym, Rosjanie powinni wyprzeć 
wojska pruskie za Odrę, rozbić je, zająć kwatery wzdłuż Odry i zdobyć 
Kołobrzeg. Sytuacja wojsk pruskich była trudna. Linie były rozciągnięte, 
a na Pomorzu znajdowały się także oddziały szwedzkie, które poczynały 
sobie bardzo śmiało, a gdy rozpędziły się w kierunku zachodnim, ich 
awangarda zatrzymała się 50 kilometrów na północny zachód od Berlina.

Tymczasem Rosjanie zlekceważyli Kołobrzeg. Generał Fermor, Anglik 
w służbie carycy Elżbiety, skierował pod twierdzę zaledwie 4 tysiące ludzi 
i 20 dział. Dowództwo nad korpusem objął generał porucznik Jan Palem-
bach. Wychodził z założenia, że samo pojawienie się jego wojsk spowoduje 
kapitulację. Mocno się zawiódł. Załoga twierdzy nie tylko nie myślała 
o kapitulacji, ale zamierzała się bronić. Heinrich Sigismund von der Heyde, 
komendant twierdzy, spodziewał się manewru Rosjan, zwiększył zapasy 
garnizonu i zamierzał odeprzeć uderzenie. Z początkiem października 
rozpoczęło się oblężenie. Twierdza była ostrzeliwana bez przerwy przez 
pięć dni. Bezskutecznie. Po nadejściu wsparcia, rozpoczęto roboty ziemne, 
które poważnie utrudniał padający deszcz. Sytuacja Rosjan nie była ciekawa. 
Twierdza się broniła, atak na północną część przedmieść nie przyniósł 
oczekiwanego rezultatu, zaopatrzenie drogą morską zostało poważnie 
zniszczone przez sztorm (ocalało tylko 6 transportowców). Pod koniec 
października Fermor wyraził zgodę na zwinięcie oblężenia. Poza spalonymi 
przedmieściami, miasto nie odniosło większych strat.

Fryderyk II z oblężeniem Kołobrzegu zaczął się liczyć ponownie 
w 1760 roku. I słusznie. Plan działań w wojnie siedmioletniej ponownie 
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zwrócił uwagę na tę twierdzę. I choć zakładane działania były poważnie 
ograniczane wizją zaangażowania poszczególnych państw na kontynen-
cie, co wiązało się z topniejącymi środkami, jakie można było wydawać 
na wojnę, to po stronie rosyjskiej, Kołobrzeg wysunął się na pierwszy 
plan działań na Pomorzu. Przyczyną były niepowodzenia na froncie 
i konieczność zdobycia twierdzy, celem zajęcia zimowych kwater nad 
dolną Odrą. 26 sierpnia pod Kołobrzegiem zjawiła się cała rosyjska flota 
bałtycka, którą kilka dni później zasiliła eskadra szwedzka. Rozpoczął się 
desant. Król pruski nie tylko wzmocnił twierdzę przed oblężeniem, ale 
postanowił jej pomóc, wysyłając 3800 ludzi ze Śląska na północ, pod do-
wództwem generała majora Hansa Paula Wernera. Generał dokonał rzeczy 
wybitnej, pokonując w 13 dni 340 kilometrów. 18 września odsiecz dotarła 
pod twierdzę. Trudno rozstrzygnąć, jak wyglądałaby bitwa, gdyby nie fakt, 
że w szeregi rosyjskie wdała się panika. Defetystyczne wieści o ataku 20 ty-
sięcy ludzi spowodowały, że po kilku potyczkach w okolicach Zieleniewa, 
Rosjanie zwinęli oblężenie, w nieładzie, ewakuując się następnego ranka 
spod twierdzy. Komendant twierdzy – von der Heyde i generał Werner, 
zostali mianowani przez króla generałami porucznikami, a na ich część 
wybito pamiątkowe medale.

Plan działań rosyjskich na 1761 rok również zakładał zdobycie Koło-
brzegu, jako miasta ważnego strategicznie. Ustalono, że 25-tysięczny korpus 
generała porucznika Piotra Rumiancewa zaatakuje Kołobrzeg, zaś generał 
Aleksander Borisowicz Buturlin ruszy na Śląsk. Plany te wymagały jednak 
środków finansowych. Wszystkie strony konfliktu w wojnie siedmioletniej, 
w 1761 roku stały na skraju bankructwa, zadłużając się i nakładając nowe 
podatki, aby tylko zbilansować wydatki wojenne. Działania zbrojne na Po-
morzu nie przebiegały jednak pomyślnie i zapowiadało się, że walczący 
zakończą rok na tych samych pozycjach, co go zaczęli. Jednakże pod koniec 
września 1761 roku temperatury spadły wcześniej, niż się spodziewano. 
Na południu Śląska odnotowano przymrozki. Zaczęto zastanawiać się nad 
zimowymi kwaterami, ale chyba za wcześnie. Po pierwsze, 1 października 
Austriacy zdobyli Świdnicę. Prusacy nie mieli możliwości, aby odbić miasto, 
przede wszystkim ze względu na blokowanie części ich wojsk na Pomorzu 
przez Rosjan. Po drugie, sytuacja Fryderyka II była bardzo skomplikowana, 
zarówno politycznie, jak i militarnie. Monarcha szukał już pomocy u Tur-
ków. Sojusz z Wielką Brytanią, wobec jej zagrożenia ze strony Hiszpanii, 
a także coraz większej niechęci ze strony króla Jerzego III, miał charakter 
czysto formalny.

Fryderyk II wiedział o planowanym ataku na Kołobrzeg. Założenia ro-
syjskie nie były dla niego tajemnicą. Król znał je dzięki swojemu szpiegowi 
w osobie rosyjskiego generała Gottloba Heinricha Tottlebena. Opis oblężenia 
twierdzy kołobrzeskiej w 1761 roku znamy z publikacji H. Kroczyńskiego. 
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Tym razem zacytujemy opracowanie innego autora, Franza A. J. Szabo: 
Gdy tylko morze stało się żeglowne, do portu dostarczono zapasy, a Fryderyk 
Eugeniusz Wirtemberski miał opuścić front szwedzki i udać się ze swych 
kwater zimowych w Meklemburgii wprost do Kołobrzegu. Książę pojawił się 
pod miastem 4 czerwca na czele 12-tysięcznego korpusu, zajmując półkolistą 
pozycję wokół portu. Rosjanie po zakończeniu zimowego rozejmu nie spie-
szyli się jednak z podjęciem działań. Ich siły zaczęły się zbierać na wschód 
od Kołobrzegu w połowie czerwca, ale sam Rumiancew przybył dopiero 
23 czerwca, zakładając sztab w Koszalinie, 40 kilometrów na wschód. Miał 
do dyspozycji niespełna 12 000 ludzi i jedynie oczekiwał na wzmocnienia. 
Fryderyk Eugeniusz zaproponował więc wypad, zanim Rosjanie się zorgani-
zują, król Prus nie zatwierdził jednak planu, obawiając się utraty twierdzy 
w razie porażki. Pierwsze posiłki rosyjskie (3000 ludzi) przybyły morzem, 
lądując na początku sierpnia na wschód od Koszalina, w połowie miesiąca 
Rumiancew mógł więc rozpocząć ofensywę.

Warto tu wspomnieć, że w oblężeniu brało udział 121 okrętów floty 
bałtyckiej pod dowództwem A. I. Polańskiego, ale Szabo pisząc dalej, 
podaje inne liczby: 22 sierpnia Rosjanie podeszli pod Kołobrzeg, a dwa dni 
później w okolicy zakotwiczyła ich flota – 23 okręty i liczne jednostki trans-
portowe. 25 sierpnia rozpoczął się ostrzał portu, do którego wkrótce dołączyło 
8 okrętów szwedzkich. Bombardowanie trwało z przerwami do 25 września. 
Rumiancew ostrzeliwał tymczasem pozamiejskie fortyfikacje Fryderyka 
Eugeniusza, a 18 września nakazał ich szturm. W krwawej walce Rosjanie 
stracili 3000 ludzi, zmuszając przeciwnika do wycofania się na nową linię 
obronną. Rumiancew zrezygnował z dalszych ataków, zamierzając odciąć 
wroga od dalszych dostaw.

30 września do twierdzy dotarły posiłki. Garnizon liczył wówczas nie-
mal 20 tysięcy ludzi. Z jednej strony poprawiało to sytuację militarną, ale 
poważnie odczuwalne stały się kwestie aprowizacyjne. Komendant twierdzy 
nie był przygotowany na długie oblężenie. Franz A. J. Szabo pisze dalej: 
Lekka jazda rosyjska pod dowództwem generała majora Gustava Berga 
przeczesywała okolice, przecinając linie komunikacji. Fryderyk Eugeniusz 
postanowił bronić drogi własną kawalerią (ok. 2700 ludzi), ale w drugiej 
połowie października otoczono i wzięto do niewoli co najmniej cztery pruskie 
jednostki konnicy. Pierścień wojsk rosyjskich zacieśniał się, wzmacniany 
oddziałami powracającej armii Buturlina. Zapasy pruskie topniały, a pre-
sja na miasto nie malała, choć 9 października odpłynęła do swych portów 
z powodu złej pogody. Platen otrzymał rozkaz odejścia na Berlin do końca 
miesiąca, a Fryderyk Eugeniusz postanowił porzucić linie obrony i przerwać 
się na zachód wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Gdyby ten zamiar się powiódł, 
książę zamierzał połączyć się z Platenem, podąć ofensywę i zaskoczyć Rosjan 
od tyłu. Rumiancew przewidział taką możliwość i plan spalił na panewce. 
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Platen ruszył wtedy zgodnie z rozkazem na zachód, A Fryderyk Eugeniusz 
podjął kolejną próbę przerwania oblężenia i zaopatrzenia miasta. 12 grud-
nia podszedł do Kołobrzegu od południowego zachodu na kilka kilometrów, 
ale Rosjanie zaatakowali go wśród mrozu pod wioską Błotnica. Odparci 
Prusacy stracili ponad 1000 ludzi. Książę musiał wycofać się do Szczecina, 
a Kołobrzeg poddał się 16 grudnia.

Sytuacja twierdzy w grudniu 1761 roku była dramatyczna. Szerzył 
się głód i choroby. Bardzo szybko w owym roku nadeszła zima, było 
przeraźliwie chłodno. Zamarzła woda w rowach fortecznych. Twierdza 
pozostawiona swojemu losowi nie miała wyjścia, jak tylko się poddać. 
Z wojskowego punktu widzenia, wyjście było: można przecież było bronić 
się do końca. Zniszczenia miasta i bez tego były duże, ale rozsądek ko-
mendanta twierdzy był większy, niż chęć zapisania się na kartach historii 
kosztem miasta. 16 grudnia rozpoczęto rokowania, a 17 grudnia 1761 roku 
komendant wraz z ludźmi opuścił twierdzę Bramą Radzikowską. Miasto 
przekazano Rosjanom.

5 stycznia 1762 roku zmarła caryca Elżbieta. Karta wojny odwróciła się 
na korzyść Fryderyka II. Do historii przeszedł największy wróg starego 
Fryca, a na tronie zasiadł Piotr III, który był wielbicielem Prus i Fryderyka 
II. Znany jest jego tryb życia, gdy lubował się w paradach wojskowych, 
na których występował w pruskim mundurze. Zresztą, do końca życia nie 
nauczył się mówić poprawnie po rosyjsku. Gdy więc objął tron, natych-
miast przeorientował rosyjską politykę, porozumiewając się z królem Prus 
i rozpoczynając rozmowy na temat sojuszu prusko-rosyjskiego. W tajnych 
protokołach Piotr naciskał na pozostawienie na Pomorzu swoich wojsk, 
które były przygotowywane do ataku na Danię, z którą jako książę Holsz-
tynu toczył spory o Szlezwik. W tych planach miał udział także Kołobrzeg. 
To w twierdzy zebrał się 40-tysięczny korpus dowodzony przez generała 
Rumiancewa, który ruszył na zachód i w lipcu 1762 roku jego awangarda 
była już w Meklemburgii.

Tymczasem skomplikowała się sytuacja w samej Rosji. Zmiana sojusz-
ników, szydzenie przez cara z tego co rosyjskie, kpienie z prawosławia, 
wprowadzanie drylu i umundurowania na wzór pruski, wreszcie widmo 
wojny z Danią przelało czarę goryczy. 9 lipca 1762 roku car Piotr III został 
obalony. Władzę w Rosji przejęła Katarzyna II, jego żona. Korpus Rumian-
cewa został zawrócony, przywrócono pokój z Danią. Miesiąc po obaleniu 
cara, 9 sierpnia 1762 roku wojska rosyjskie opuściły Kołobrzeg.

Po zakończeniu okupacji miasta przez wojska rosyjskie, Kołobrzeg 
powrócił pod jurysdykcję pruską. Mieszkańcy dobrze wspominali oku-
pantów, którzy nie krzywdzili cywilów. Twierdza zaczęła przechodzić 
kolejne zmiany inżynieryjne, przygotowujące ją do kolejnych konfliktów. 
Natomiast sam Kołobrzeg był poważnie zniszczony. W historiografii podaje 
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się, że nie było domu, który nie doznałby jakiegoś uszkodzenia. Spalono 
przedmieścia. Poważnie uszkodzone były budynki użyteczności publicznej, 
w tym kolegiata. Zniszczona została flota handlowa. Straty szacowano 
na dziesiątki tysięcy talarów. Ludność miasta, w zależności od szacunków, 
zmniejszyła się nawet o 5 tysięcy osób.

Walki o Szaniec Zielony, akwarela Roberta Jurgi ze zbiorów Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu
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Obraz Fritza Grotemayera „Pod Kołobrzegiem w 1807 r.”, namalowany 
w 1906 roku
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4. Oblężenie twierdzy w roku 1807

Początek XIX wieku to okres nowych niepokojów, konfliktów i wojen 
w Europie, wywołanych wzrostem wpływów Francji i Napoleona Bonaparte. 
W polu armii pobite zostały największe mocarstwa Europy. Genezy wojny 
Prus z Francją należy doszukiwać się w braku zrozumienia Napoleona dla 
neutralności Prus w czasie wojny III koalicji.

Prusacy byli przekonani, że podobnie jak w czasach Fryderyka Wielkiego, 
ich armia dowiedzie prymatu Prus w polityce środkowoeuropejskiej. Pro-
blem polegał na tym, że czasy się zmieniły, a armia pruska niekoniecznie. 
Nowe technologie w uzbrojeniu i nowa taktyka obowiązująca w armii 
francuskiej już wkrótce dowiodła, że marzenia Prus o pokonaniu cesarstwa 
są pisane palcem po wodzie. 1 października 1806 roku Fryderyk Wilhelm III 
wystosował do Napoleona ultimatum, w którym żądał wycofania armii 
francuskiej za linię Renu. Cesarz groźbami króla Prus się nie przejął, gdyż 
był przygotowany na starcie z potęgą, która, jak uważał, przejdzie do histo-
rii. 14 października 1806 roku wojska napoleońskie pobiły armię pruską. 
Pod Jeną, 56-tysięczna armia Napoleona rozbiła 72-tysięczną armię pruską. 
Pod Auerstädt, 28 tysięcy napoleońskich żołnierzy pokonało i zmusiło 
do odwrotu 60 tysięcy żołnierzy pruskich. W Prusach, informacje o klęsce 
spowodowały upadek morale. Upadł Berlin. Do niewoli oddawały się całe 
korpusy. Panował defetyzm i panika. Kapitulowały twierdze: Szczecin, 
Kostrzyń, Magdeburg.

Już 1 listopada 1806 roku podano komunikat o okupacji w departa-
mencie szczecińskim. Francuzi powołali i wdrożyli swoją administrację. 
9 listopada pod twierdzą stanął pułkownik Mestram z oddziałem kawalerii, 
żądając poddania twierdzy. Dla Francuzów, była to formalność. Jakie było 
ich zdziwienie, gdy komendant twierdzy – pułkownik Ludwik Moritz von 
Lucadou, odmówił poddania miasta. Warto podkreślić, że była to decyzja 
wyjątkowa i przeszła do historii. Francuzi odjechali, a załoga twierdzy 
zaczęła przygotowywać się do obrony – nie budziło niczyich wątpliwości, 
że pojawią się tu wkrótce większe siły wojsk cesarskich.

Rozpoczęto budowę nowych dzieł fortyfikacyjnych i umacnianie dzieł 
już istniejących. Zwiększano regularnie obsadę twierdzy, a także jej wy-
posażenie. Formalnie, na wyposażeniu było 156 dział, z czego sprawnych 
było nieco ponad 30 procent armat. Trzeba zaznaczyć, że kompletowanie 
wyposażenia, jak i ludzi, było w owym czasie niezwykle trudne. Komendant 
twierdzy, płk Ludwik Moritz von Lucadou, popadł na tym tle w konflikt 
z przewodniczącym kolegium mieszczańskiego – Joachimem Nettelbec-
kiem. Sprawa była na tyle poważna, że w kwietniu 1807 roku król Fryderyk 
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Wilhelm III przysłał nowego komendanta – majora Neitharda von Gne-
isenaua. Dowództwo pruskie patrzyło na nadmorską twierdzę z wielkimi 
nadziejami. W ramach wojny IV koalicji, Prusacy liczyli, że w Kołobrzegu 
wylądują wojska angielskie i przyłączą się do walki z wojskami cesarskimi. 
Twierdza stała się więc punktem strategicznym na mapie wojny. Co cie-
kawe, ten punkt Napoleon kompletnie zlekceważył. Działanie w kierunku 
zdobycia twierdzy, zajęło mu pół roku i skończyło się niepowodzeniem.

Pod koniec lutego, po wielu trudnościach organizacyjnych, pod Koło-
brzeg dotarła dywizja włoska generała Pietro Teulié. Nie miała ona jednak 
szans na przeprowadzenie oblężenia twierdzy, gdyż nie posiadała artylerii 
oblężniczej, a poza tym liczebnie była słabsza od załogi twierdzy. Wojskom 
francuskim dawał się we znaki freikorpus rotmistrza Ferdynanda von Schilla, 
działający na tyłach Wielkiej Armii. Tak do Kołobrzegu jako więzień trafił 
generał Klaudiusz Victor, który miał objąć dowództwo w styczniu 1807 roku 
nad oddziałami blokującymi twierdzę. Teulié nie był w stanie nic groźnego 
obrońcom twierdzy zrobić, a w związku z brakiem postępów pod Kołobrzegiem, 
ściągnął na siebie gniew Napoleona, dla którego niezrozumiałym był fakt, 
że wojska cesarskie nie potrafią sobie poradzić z jedną nadmorską twierdzą. 
Pod Kołobrzeg jako dowódca został wysłany generał Louis Henri Loison 
(w historiografii występujący pod imieniem Olivier). 19 marca, Napoleon 
rozkazał marszałkowi Edwardowi Mortierowi, dowódcy VIII Korpusu, jak 
pisze H. Kroczyński, osobiście zrobić porządek z tą małą twierdzą. Mortier 
stanął pod Kołobrzegiem na początku kwietnia, rozpoczynając ofensywę 
po lewej stronie Parsęty, ale został zablokowany ogniem z bastionów 
Geldern. Wobec ofensywy Szwedów na Pomorzu Szwedzkim, Napoleon 
natychmiast zarządził odwrót nowych oddziałów i pod twierdzą powrócił 
status quo. 11 kwietnia pod Kołobrzeg został skierowany polski 1 Pułk 
Piechoty pod dowództwem księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego. 
Wszystkie dostępne posiłki przybyły pod Kołobrzeg do końca kwietnia. 
Na początku maja rozpoczęto przygotowania do działań oblężniczych, gdyż 
rozkaz Napoleona nakazywał nie tylko blokowanie twierdzy, ale również 
przygotowania do jej szybkiego zdobycia, co na ówczesne warunki było 
rozkazem nierealnym do wykonania. Oblegający bardzo szybko się o tym 
przekonali. Twierdza posiadała doskonałe warunki do obrony, była otoczona 
licznymi rozlewiskami, bagnami i stawami. Zdobycie jej było zadaniem bar-
dzo trudnym i przerastającym możliwości wojsk oblężniczych w kwietniu 
i na początku maja. Francuzi byli tak zdesperowani, że rozważali nawet 
możliwość wzniesienia tamy na Parsęcie, aby pozbawić twierdzę wody 
rozlewającej się na przedpolach, a następnie skierowanie rzeki kanałem 
pod Kautzenbergiem (dziś Bezpraw) w kierunku Starego i Nowego Borku 
rzeką Błotnicą do jeziora Resko Przymorskie. Niestety, nie mieli takich 
sił i środków, aby ten plan zrealizować. Ostrzeliwano Batardeau grodzące 



83

Parsętę, która rozlewała się na przedpolu, ale bezskutecznie. Dlatego usta-
lono, że działania oblężnicze rozpoczną się do strony Kołobrzeskiego Lasu. 
Główną fortyfikacją na tym terenie był Fort Wilczy.

Zadanie to powierzono między innymi Polakom, którzy zdobywali 
w raportach pochwały dowództwa, w przeciwieństwie do Włochów, Wirtem-
berczyków czy Sasów. Fort szturmowano dwukrotnie: 7 i 18 maja 1807 roku. 
Niestety, wobec znikomej wartości bojowej części oddziałów, a także wy-
buchowi epidemii malarii, przystąpiono do metodycznego oblężenia fortu. 
Działania trwały niemal miesiąc, gdyż wojska oblężnicze zajęły fort dopiero 
11 czerwca. Dowództwo twierdzy prowadziło jednak kontrataki, nie chcąc 
stracić tego ważnego punktu dla swojej obrony. W wyniku krwawych walk, 
fort przechodził z rąk do rąk. Obie strony poniosły w tych walkach duże 
straty (zginął zastępca komendanta twierdzy kapitan Karl von Waldenfels, 
a w wyniku odniesionych ran w Stramnicy zmarł generał Pietro Teulié).

Fort został przebudowany tak, aby prowadzić ogień w kierunku twierdzy 
i otrzymał nazwę Fortu Loisona. Sytuacja pod twierdzą była jednak trudna. 
Brakowało pełnowartościowych wojsk do prowadzenia skutecznego ob-
lężenia, a nawet do utrzymania dotychczasowych pozycji potrzeba było 
jeszcze 7 tysięcy żołnierzy. Nieprzyjaciel zna naszą słabość i sądzę, że nie 
przestanie nas szarpać. Wytrzymam tuż aż do śmierci, ale posiłki o jednego 
choćby mniejsze nie polepszą naszej sytuacji. (…) Donosił mi Pan, że w wy-
padku poważnego zagrożenia dywizja Boudeta przyszłaby pod Kołobrzeg. 
Ten moment nadszedł i ośmielam się powiedzieć, Panie Marszałku, że nigdy 
pomoc nie przyszłaby bardziej w porę. (…) Pozostaje mi tylko zapewnić Pana, 
że będę umiał umrzeć na moim posterunku – pisał Loison. Prusacy próbowali 
odbić fort lub go zniszczyć, ale wieczorna akcja z 19 czerwca zakończyła 
się poważnym wykrwawieniem batalionu grenadierów pod dowództwem 
kapitana von Zülicha.

Sytuacja pod twierdzą daleka była od zwycięstwa. Prowadzenie działań 
ofensywnych od wschodu przy obecnym układzie sił było niemożliwe 
ze względu na wodne przeszkody. Nie lepiej sytuacja przedstawiała się 
od północy. Na zachód od Fortu Wilczego znajdował się Szaniec Ceglany, 
zagradzający drogę do portu, na straży którego stał Fort Ujście. Jednakże 
atak na szaniec był w tym czasie wykluczony, na płaskim terenem w całości 
panowała artyleria Bastionu Nowa Marchia, Rawelinu Bytów i Bastionu 
Prusy. Od 19 do 29 czerwca pod Kołobrzegiem meldowały się kolejne po-
siłki, łącznie 6113 żołnierzy. Ostatecznie, oblegający dysponowali działami 
w liczbie od 55 do 67, gdy tymczasem załoga twierdzy posiadała aż 230 dział. 
Za to korpus oblężniczy miał dwukrotną przewagę w ludziach w stosunku 
do załogi twierdzy. Była to wreszcie jakaś odmiana na korzyść oblegających. 
Kierunek działań pod twierdzą nakreślił sam Napoleon: Trzeba domagać się 
przede wszystkim, ażeby gen. Loison otoczył twierdzę, zajął wejście do portu, 
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a nawet otworzył, jeśli trzeba, transzeję naprzeciwko reduty, którą przeciwnik 
postawił do obrony tego wejścia. Gdy tylko zawładniemy tą pozycją, nieprzy-
jaciel nie będzie miał więcej połączenia z morzem i poddanie twierdzy stanie 
się bardzo realne.

Realizacja zadania zdobycia twierdzy rozpoczęła się 1 lipca. Kronikarz 
kołobrzeski zapisał pod tą datą takie oto słowa: Jeszcze słońce 1 lipca nie 
wzeszło, a już detonacje armatnie zbudziły ze snu mieszkańców Kołobrzegu. 
Ziemia drżała, zbliżał się dzień sądu ostatecznego. O godzinie 3.00 rozpoczęła 
się kanonada artyleryjska, która wszystkimi nieprzyjacielskimi bateriami 
miotała na miasto śmierć i zniszczenie. Kobiety o świcie uciekały ze swych 
domów i szukały gdziekolwiek bezpiecznego schronienia od bomb, granatów 
i kul bijących w każdy dach i siejących powszechne spustoszenie, jednych 
zabijały, drugich kaleczyły. Atak na twierdzę rozpoczął się z kierunku 
Korzyścienka na lasek Załęże. Tego Prusacy się nie spodziewali. Odwrót 
zamienił się w paniczną ucieczkę przez most pontonowy na prawy brzeg 
Parsęty. Podjęto decyzję o spaleniu przedmieścia Ujście i Panewniki. Port 
był stracony. Próbowano odbić ten teren, ale bezskutecznie. W akcji zginęło 
od 800 do 900 pruskich żołnierzy. Wojska oblężnicze uderzyły również 
od strony Zieleniewa. Na północy rozpoczęły się walki o Szaniec Ceglany. 
Przed południem, wojska oblężnicze przeszły na wszystkich kierunkach, 
poza północą, pod zalewy wodne przed fortyfikacjami głównymi.

Jak pisze H. Kroczyński, w ciągu kilku godzin walk osiągnięto to, co sta-
rano się bezskutecznie dokonać przez dwa miesiące: twierdza straciła łącz-
ność z portem i morzem. Było to możliwe dzięki uderzeniu z lewej strony 
Parsęty, słabo ufortyfikowanej i słabo bronionej. Przed południem generał 
Loison kazał przerwać ostrzał miasta i wysłał do komendanta twierdzy list 
z propozycją poddania twierdzy: Pan zrobił dla obrony twierdzy wszystko, 
co dzielny dowódca na czele dzielnej załogi mógł zrobić. Sytuacja na froncie 
nie daje załodze żadnej nadziei na odsiecz. Francuzi są panami sytuacji 
i dalszy opór przyniesie tylko zagładę miastu i śmierć wielu jego mieszkańcom. 
Pan będzie ich wszystkich miał na swoim sumieniu. Przy tym stosunku sił 
co obecnie obrona twierdzy może trwać jeszcze tylko kilka dni. Żądam odda-
nia twierdzy. Gneisenanu nie przystał na kapitulację i tak odpisał dowódcy 
wojsk oblężniczych: Król, mój Pan, powierzył mi Kołobrzeg. Ja obiecałem 
tę twierdzę utrzymać i słowa dotrzymam. Moje wały są nietknięte i ja placu 
nie oddam, dopóki mi starczy środków do obrony. Prawdą jest, że miasto 
bardzo cierpi, ale mogę tylko wyrazić współczucie mieszkańcom Kołobrzegu 
w związku z ich losem. Sprawa nie była jednak taka prosta, gdyż kanonada 
artyleryjska, która trwała od rana, spowodowała panikę wśród mieszkańców 
i upadek morale załogi twierdzy. Z zeznań jeńców wojennych wynikało, 
że mieszczanie żądali poddania miasta. Dopiero po zakończeniu oblężenia, 
niektóre defetystyczne działania zaczęły znikać z historiografii.
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Generał Loison nie przewidział, że w obecnej sytuacji Gneisenau 
może odmówić kapitulacji. Zaskoczony decyzją komendanta, napisał tak: 
Kołobrzeg następstwa tej odmownej odpowiedzi głęboko odczuje. Za trzy 
dni będzie tu tylko kupa popiołu. Od godziny 19.00 rozpoczęto ostrzał 
miasta bombami zapalającymi. Ogień trawił miejską zabudowę, w tym 
doszczętnie spalił się gotycki ratusz z 1380 roku. Poważnie uszkodzone 
zostały fortyfikacje: Fort Ujście, bastiony: Nowa Marchia, Pomorze i Prusy. 
Główne natarcie rozpoczęło się 2 lipca o godzinie 14. Od strony Lębor-
skiego Przedmieścia atakiem dowodził sam generał Losion. Od północy 
uderzono na Szaniec Ceglany.

Tymczasem około godziny 15.00 na Forcie Loisona pojawiła się biała 
flaga. Białe flagi wywieszono również w twierdzy. To wydarzenia z Tylży 
i zawieszenie broni spowodowały, że zaprzestano walki. Historycy nie-
mieccy twierdzą, że Loison miał tę informację wcześniej, ale przystąpił 
do ostatecznego ataku celem zdobycia twierdzy. Zawieszenie broni zawarto 
już 26 czerwca, a wiadomość oficjalna o tym fakcie dotarła pod Kołobrzeg 
2 lipca. Być może tak było, ale wobec braku oficjalnego ataku rozpoczęto 
nieudaną próbę zdobycia twierdzy. Gdy 2 lipca pod miastem stanęli dwaj 
oficerowie: pruski i francuski, przerwano walki, a oddziały z pozycji na-
tarcia cofnęły się na pozycje wyjściowe. Artykuł trzeci umowy rozjemczej 
stanowił: W twierdzach w Kołobrzegu, Grudziądzu i Pilawie pozostaną rzeczy 
w takim stanie, w jakim są teraz. Ani jedna, ani druga strona nie może sypać 
nowych szańców; żadne posiłki, potrzeby wojenne, zapasy żywności dla ludzi 
lub koni nie mogą być do żadnej z tych twierdz sprowadzane.

2 lipca na Karlińskiej Grobli spotkali się dowódcy celem ustalenia 
linii demarkacyjnej. Przyjęto stan posiadania z 1 lipca. 3 lipca Gneisenau 
udał się do Loisona w Stramnicy celem omówienia warunków rozejmu. 
Komendantowi twierdzy chodziło o zaopatrzenie miasta, na co nie było 
zgody. Podjęto decyzję o wymianie jeńców, przy czym Prusacy zatrzymali 
uwięzionych Polaków, uznając ich za pruskich poddanych. Loison, który 
jeszcze niedawno pisał o bohaterstwie polskich żołnierzy, nie przejął się ich 
losem. 9 lipca zawarto pokój w Tylży. Wojska francuskie zwijały oblężenie.

Czteromiesięczne oblężenie zakończyło się zwycięstwem strony pruskiej. 
Nie ulega wszakże wątpliwości, że gdyby nie zawieszenie broni, twierdza 
musiałaby kapitulować. Napoleon nie docenił Kołobrzegu i jego warunków 
obronnych. Koncepcja ataku od strony wschodniej spowodowała, że wojska 
oblężnicze ugrzęzły na bagnach pod twierdzą. Prusacy mieli przewagę nie 
tylko w działach, ale również w sile ludzkiej. Zdobycie twierdzy w takich 
warunkach było praktycznie niemożliwe. Nie mniej jednak, koncepcja 
ataku od wschodu była, jak się wydaje, błędna, bowiem twierdzę należało 
odciąć od dostępu do morza, a zdobyć port w tych warunkach można było 
tylko od zachodu, od strony lasku Załęże.
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Twierdza Kołobrzeg, w przeciwieństwie do innych, nie skapitulowała. 
Było to zasługą postawy komendanta twierdzy Ludwika Moritza von Lu-
cadou. W historiografii zrobiono jednak z niego zdrajcę i tchórza, co jest 
wizerunkiem kompletnie nieprawdziwym i krzywdzącym. 

Obrona twierdzy przez Prusaków stała się miejską, a potem narodową 
legendą. Co roku podniośle obchodzono dzień 2 lipca. Film na temat 
walk o twierdzę w 1807 roku nakręcił Veit Harlan. Jego premiera miała 
miejsce 30 stycznia 1945 roku. W wielu opisach tych wydarzeń pomija się 
fakt, że w 1807 roku walczono co do zasady w Kołobrzegu. Gdy w czerwcu 
względny spokój panował w całej prowincji, tu huczały armaty i ginęli 
ludzie. Wyłącznie ludzkie ambicje, jednych do obrony twierdzy, drugich 
do jej zdobywania, przesądziły o tym, że miasto zostało zniszczone.

Gneisenau i Nettelbeck na wałach głównych, ilustracja XX-wieczna
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Kopia munduru szeregowego z 1. Pułku Piechoty księcia Sułkowskiego, 
na wystawie w Muzeum Miasta Kołobrzeg
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5. Polacy pod Kolbergiem

Żołnierze Polscy z 1 Pułku Piechoty, zmierzający pod Kołobrzeg, mieli już 
doświadczenie w walkach o Tczew, z blokady Gdańska i walk o Słupsk. 
Pułkiem dowodził książę pułkownik Antoni Paweł Sułkowski (1785–1836), 
późniejszy generał Dywizji Księstwa Warszawskiego, naczelny wódz wojsk 
polskich Księstwa Warszawskiego.

Pułk wystawił na własny koszt, płacąc za mundury, broń i przeszkole-
nie żołnierzy. W początkowym etapie, sam Sułkowski nie był faktycznym 
dowódcą. Uczył się fachu wojskowego przy byłym legioniście Julianie Sie-
rawskim, który faktycznie dowodził żołnierzami. Pułk składał się z dwóch 
batalionów, a każdy batalion z ośmiu kompanii. W każdym batalionie, 
kompaniami wyborczymi były kompanie grenadierów i woltyżerów, po-
zostałe były fizylierskie.

Z początkiem wiosny 1807 roku, sytuacja wojsk oblegających nie wy-
glądała najlepiej. Winę za to ponosili dowódcy francuscy, którzy wiedząc 
o ważnej funkcji portu kołobrzeskiego w planach koalicji antynapoleońskiej, 
lekceważyli naturalne warunki obronne miasta. Od początku, blokada 
twierdzy była nie tylko nieskuteczna, ale również oblegający nie mogli 
zagrozić miastu, gdyż nie mieli do tego sił i środków. Te zaczęto ściągać 
na wiosnę. I tak 20 kwietnia pod Kołobrzegiem zameldował się 1 batalion 
1 Pułku Piechoty, nazywany tu polskim. Drugi batalion domaszerował 
nieco później. Polacy zamknęli blokadę twierdzy od północy, od strony 
Kołobrzeskiego Lasu w okolicach obecnego Solnego Bagna. Do tej pory, 
ten teren jedynie patrolowano, a partyzantka von Schilla lepiej znała 
okoliczne bagna i przedzierała się w kierunku Bagicza. Teraz stawało się 
to niemożliwe. Jednak Polacy objęli teren niezwykle trudny, bagienny, utrud-
niający obozowanie. Bardzo szybko zaczęli chorować na febrę (malarię). 
W dodatku, z morza od czasu do czasu ostrzeliwała ich szwedzka fregata. 
Tak było 15 maja, gdy fregata „Af Chapman” z 46 armatami na pokładzie 
o wagomiarze 36 i 24 funtów, zbombardowała polski obóz.

W „Gazecie Poznańskiej” i „Gazecie Korespondenta Warszawskiego 
i Zagranicznego” z maja 1807 roku odnotowano: Rozwinięte chorągwie 
polskie na brzegach Morza Bałtyckiego szczególniejszy sprawiły widok. 
O północy 3 maja 1807 roku dzień konstytucji uczcili według autora 
frontowej informacji, sami Prusacy, którzy rozpoczęli uroczystość kilkoma 
wystrzałami, lecz odparci, przyznać musieli, że odwadze Polaków, Prusak 
ustąpić musi. Wykonano ołtarz polowy, przy którym uroczystą mszę w wa-
runkach frontowych odprawił o godzinie 10.00 kapelan pułku – ksiądz 
Ignacy Przybylski. W homilii przemówił do żołnierzy takimi słowami: 



89

Żołnierze polscy! Pod Kolbergiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz 
regiment na łonie województw Gnieźnieńskiego i Poznańskiego utworzony, 
pierwszy chorągwie wojskowe polskie na Pomorzu rozwija. Dzień 3 maja 
na pobrzeżu Morza Bałtyckiego, a co większa pod murami Kolberga obcho-
dzimy. Dzień dzisiejszy dla nas wszystkich jest ważnym. Tron dziedziczny, 
zbliżenie mieszkańców Polski do siebie, i wolność rozumna, są dziełem sławnej 
konstytucji. Dzień 3 maja był dla nas pierwszy sławy i zguby. Skoro naród 
pokazał, iż zrzeka się bezrządu, który go od czasów Ludwika Węgierskiego 
w oczach oświeconej Europy poniżał, samodziercy pograniczni, natychmiast 
nas niezgodnych, a zatem niedołężnych pochłonęły. Gniliśmy przeszło lat 
dwanaście w zgubnej spokojności, oprócz cząstki walecznej prawych synów 
ojczyzny, którzy pod chorągwiami francuskimi zgromadzeni, sławę, język 
i imię narodu w obcych częściach ziemi swą odwagą, pod przewodnictwem 
Dąbrowskiego utrzymać umieli. Napoleon Wielki kajdany tyranii swym 
orężem pokruszył. Dzięki nieskończone niech będą Opatrzności Najwyższej, 
że tego nadzwyczajnego bohatera na poprawę i uszczęśliwienie świata zesłać 
raczyła. Z jego łaski jesteśmy znowu Polakami. Wy, żołnierze regimentu 
pierwszego, szczególnie dowodzicie, że Polak w Europie istnieć powinien.

Wraz ze wzmocnieniem korpusu oblegającego twierdzę, Napoleon 
zażądał nie tylko blokowania miasta, ale również rozpoczęcia oblężenia. 
Łatwo było powiedzieć, trudniej wykonać. Od linii Zieleniewo-Miro-
cice-Las Kołobrzeski w kierunku twierdzy rozciągały się bagna. Okolice 
były i tak zalane przez Parsętę, gdyż na Batardau spuszczono wszystkie 
stawidła. Podejście pod wały twierdzy było niemożliwe. Zbyt silny był 
ogień fortyfikacji głównych, ale nie tylko. Jedyne wzniesienie w okolicy 
miasta, na oczach oblegających, zamieniono w dużą fortyfikację polową. 
To Fort Wilczy, a de facto Szaniec Wilczy, obecnie amfiteatr. Zaprojekto-
wał go mjr inż. Müller. Budowano go jeszcze w czasie blokady twierdzy. 
Projekt fortu zakładał realizację inwestycji na planie czteroramiennej 
gwiazdy. Ramiona jej miały mieć formę blokhauzów, gdzie każdy wy-
posażony miał być w trzy armaty. Maksymalna obsada fortu wynosiła 
200 żołnierzy i 9 armat. Z racji tego, że czas naglił, zrezygnowano z jed-
nego blokhauzu od strony twierdzy. W jego miejsce zbudowano wejście 
do fortu w formie mostu stałego, barykadowanego tzw. hiszpańskim 
rycerzem – poziomą belką z zaostrzonymi kołkami. W końcu fort otrzy-
mał formę lunety, czyli dzieła otwartego od tyłu. Szaniec otoczony był 
3-metrowym wałem oraz suchym rowem z palisadą. Rów liczył 2,5 metra 
głębokości i 7 metrów szerokości. Oprócz tego fort otoczony był jeszcze 
trzema rzędami wilczych dołów.

Pierwsze ataki na Fort Wilczy obyły się 7 i 18 maja 1807 roku. Francuski 
generał Loison podczas oblężenia, zamierzał zdobyć Kołobrzeg od wschodu. 
Na jego drodze stał nowo zbudowany fort. Loison próbował zdobyć go 
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frontalnym atakiem (7 maja) – jednak bezskutecznie. Ranny został wówczas 
kapitan Franciszek Dzierżykraj Morawski: z wielką odwagą na nieprzyjaciela 
idąc, został w ramię lekko ranny. Generał Loison w swoim rozkazie z 8 maja 
napisał, że oświadcza najszczególniejsze ukontentowanie swoje z okazanej 
odwagi 50 Polakom, którzy wytrzymali natarczywość jazdy nieprzyjacielskiej 
i do cofnięcia ją przymusili. Kapitan Morawski otrzymał za ranę Krzyż 
Virtutti Militari, a książę Antoni Paweł Sułkowski raportował do generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego: Z wielkim ukontentowaniem przyłączam Panu 
Generałowi do powinnego raportu moje doniesienie, pewnie jemu równie jak 
mnie miłe, iż Polak jak wszędzie, tak i pod Kolbergiem swoje męstwo wspól-
nie wojującym narodom okazać umiał. Dzień 7 maja, którego z Prusakami 
potyczkę mieliśmy, chlubny był dla pierwszego regimentu. Do zadziwienia 
widziałem naszych żołnierzy odważnych.

Drugi atak (noc z 17 na 18 maja) przyniósł przejściowy sukces. Ataku-
jący zdobyli fort (jako pierwszy wdarł się do fortu Polak – Sokołowski). 
Poległo 160 Prusaków, a 80 żołnierzy wzięto do niewoli wraz z dowódcą 
fortu – porucznikiem Rahde. Rozpoczęto prace ziemne w fortyfikacji, aby 
przystosować ją do strzelania w kierunku twierdzy. W tym czasie, Prusacy 
przygotowali akcję mającą na celu odbicie fortu. Wzięło w niej udział 
ponad 700 pruskich żołnierzy. Gdy doszło do walki, Polacy mieli problem 
z utrzymaniem fortyfikacji. Zawiedli w tym momencie Wirtemberczycy, 
którzy w najważniejszym momencie zaczęli strzelać do swoich towarzyszy 
broni – Włochów. To była krwawa noc. Prusacy stracili 159 ludzi, a ob-
legający twierdzę 151. Rannych było dwóch Polaków: kpt. Majewski i por. 
Loga. Załoga pruska odzyskała Fort Wilczy.

Generał Loison zdał sobie sprawę ze znikomej wartości swych wojsk. 
Postanowił zrezygnować z frontalnych ataków i zdobyć fort przez oblężenie. 
Kierownictwo nad pracami inżynieryjnymi prowadził generał brygady 
Chamberlhiac. Prusacy byli już świadomi powagi sytuacji i postanowili 
zaatakować na tyłach. Do desantu wybrano obóz polski, a dokonać go miała 
szwedzka fregata. Tym razem jednak Polacy byli przygotowani do obrony. 
Dostali 4 moździerze, dzięki którym byli w stanie odeprzeć atak bez strat 
we własnych szeregach. Fregata musiała się wycofać. Generał Loison 
raportował: Mam dużo słów pochwały dla oddziałów, a szczególnie dla 
Polaków, którzy zawsze są bardzo zaangażowani. Odparli oni zdecydowanie 
atak skierowanych na ich tyły.

11 czerwca rozpoczął się atak na Fort Wilczy. Udział wzięło w nim, 
obok pozostałych wojsk, 400 polskich żołnierzy. W nocy miała miejsce 
kanonada artyleryjska. Prusacy mieli przewagę w artylerii, zwłaszcza 
że z morza oblegających ostrzeliwała szwedzka fregata. Około południa 
zaczęły milknąć działa Fortu Wilczego. O godzinie 16.00 artyleria ucichła 
ostatecznie. Oblegający wygrali ten pojedynek. Gdy przygotowywano się 
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do dalszego działania, z fortu wyszedł parlamentariusz, prosząc o trzygo-
dzinne zawieszenie broni, aby rannych przenieść do twierdzy. Nie było 
na to zgody. Prusakom zaproponowano albo kapitulację, albo dalszy ostrzał. 
Doskonale było wiadomo, że nie tyle o wyniesienie rannych chodzi, co uzu-
pełnienie fortu nowymi siłami. Dowodzący oblężeniem Kołobrzegu generał 
Loison, wysłał do fortu komunikat, że w ramach kapitulacji gwarantuje 
wolne odejście ludzi ze sprzętem, a w przypadku jej odrzucenia, w ciągu 
godziny ruszy natarcie na fort. Gdy już wojska oblężnicze przygotowywały 
się do wymarszu na Fort Wilczy, pojawiła się na nim biała flaga. Na czas 
rozmów z Prusakami obowiązywało zawieszenie broni. Ustalono, że załoga 
fortu wycofa się do twierdzy, fort przypada wojskom oblegającym, do go-
dziny 10.00 do 12 czerwca obowiązuje zawieszenie broni. Straty pruskie 
w wyniku ostrzału wynosiły ponad 100 żołnierzy.

Żołnierze oblegający natychmiast przystąpili do prac ziemnych, mają-
cych na celu odwrócenie fortu w kierunku twierdzy i przystosowanie go 
do ostrzeliwania miasta. Ziemię pobierano z wnętrza fortu, w wyniku czego 
go pogłębiono, ale również doprowadziło to do ekshumacji wielu poległych 
członków załogi Fortu Wilczego, którzy byli w nim grzebani. Gdy prace 
trwały w najlepsze, nagle w kierunku fortu odezwała się artyleria twierdzy. 
Tak opisuje to generał Loison: Około godziny 22.00 komendant Kołobrzegu, 
bez żadnej przyczyny, ponieważ myśmy nie naruszyli żadnego artykułu 
zawieszenia broni, otworzył ogień do fortu. Wysłałem mu parlamentariu-
sza ze skargą na to złamanie układu, nie zechciał go przyjąć i poszedł tak 
daleko w łamaniu praw wojennych, że strzelił natychmiast do oficera. Prac 
nie przerwano, tak że rano wały fortu zostały podwyższone, od wschodu 
przebito wejście do tej fortyfikacji i połączono ją z systemem paraleli i sap. 
Fort nadal był ostrzeliwany, a 24-funtowa kula zmiażdżyła udo generała 
Pietro Teulié. Został przewieziony do szpitala w Stramnicy, gdzie wkrótce 
zmarł. Zginęło jeszcze dwóch innych żołnierzy, a trzech było rannych. 
Wysocy rangą oficerowie pisali w raportach o chęci zemsty za złamanie 
zawieszenia broni przez komendanta twierdzy von Gneisenaua. Analizę 
tego, co stało się w nocy z 11 na 12 czerwca 1807 roku doskonale przeprowa-
dził H. Kroczyński. W niemieckiej historiografii przyjęte bowiem zostało, 
że to wojska oblegające złamały porozumienie. Tymczasem w historiografii 
francuskiej uznaje się, że słowa nie dotrzymali Prusacy. Kroczyński dotarł 
do rękopisu nieznanego pruskiego oficera, który ten rozdźwięk między stro-
nami wyjaśnia tak: W warunkach zawieszenia broni zapomniano wyraźnie 
zaznaczyć, że wszystkie prace na ten czas zostają wstrzymane. To naszym 
zdaniem powinno być oczywiste, ale nieprzyjaciel zaraz po zajęciu Fortu 
Wilczego rozpoczął roboty. Okazuje się więc, że strony różnie interpretowały 
owo zawieszenie broni, przy czym jak słusznie zaznacza Kroczyński, oficer 
pruski, znający prawa wojny, użył słowa zapomniano, a więc strona pruska 
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nie uściśliła warunków, o czym wiedzieli oficerowie pruscy, ale Gneisenau 
wykorzystał to przeciwko oblegającym. Zamiast wysłać parlamentariusza, 
rozpoczął ostrzał. Wina więc leży w tym przypadku po stronie pruskiej.

12 czerwca trwały pilne prace nad udoskonaleniem fortu, który otrzy-
mał nazwę Fortu Loisona. Wiemy, że w pracach brali udział także Polacy, 
zwłaszcza 13 czerwca. Gdy wzmacniano jeden z blokhauzów, zawalił się jego 
przeciążony strop, przygniatając polskiego żołnierza. 14 czerwca Prusacy 
ruszyli z zadaniem odbicia utraconego fortu. Pełnili w nim służbę Sasi, 
do których nie było dużego zaufania. Oskarżano ich, że gdyby tylko mieli 
okazję, przeszliby na stronę pruską. Gdy zaatakowali żołnierze przybyli 
z twierdzy, załoga saska krzyczała, że się poddaje. Wśród wojsk oblegających 
zapanował bałagan. Atak dwóch włoskich pułków liniowych załamał się, 
co naczelny dowódca nazwał tchórzliwością. Wreszcie do walki ruszył sam 
generał Loison z kompanią grenadierów ze Stramnicy i z pierwszym polskim 
batalionem. Polacy nie mieli jednak dowódcy. Podpułkownik Sielski w wy-
niku poddania fortu trafił do pruskiej niewoli. Tak opisuje to Loison: Kiedy 
zorientowałem się, że w wyniku bardzo silnego i dobrze kierowanego ognia 
nieprzyjaciel zaczął się wahać, stanąłem na czele grenadierów i Polaków, aby 
pójść na fort. Grenadierzy zawahali się, ale dzielni Polacy dali im przykład 
i fort został odzyskany. Biliśmy się do godziny 7.00 rano. To odzyskanie fortu 
zawdzięczamy artylerii i brawurze Polaków. Straty po obu stronach były 
wysokie. Oblegający stracili 234 żołnierzy, Prusacy 221. W tych walkach 
poległ kapitan Karl von Waldenfels – zastępca komendanta twierdzy.

Odbicie fortu pozwoliło na rozpoczęcie prac inżynieryjnych w kie-
runku fortyfikacji głównych twierdzy. Denerwowały one Prusaków, którzy 
atakowali w tych kierunkach, na szczęście bezskutecznie. Wreszcie, do-
wództwo twierdzy postanowiło ostatecznie rozprawić się z fortem. Atak 
wyprowadzono 19 czerwca wieczorem. Tym razem pozycje na bagnach 
niecelnie ostrzeliwała fregata szwedzka. Gdy Prusacy zbliżyli się na odle-
głość strzału, załoga fortu otworzyła ogień, a pozostałe oddziały zaczęły 
otaczać nacierających, dokonując, jak pisze H. Kroczyński, krwawej łaźni. 
W walkach o fort zginęło od 300 do 400 Prusaków, gdy załoga fortu stra-
ciła 3 poległych i 8 rannych. Od tej pory, inicjatywa po wschodniej stronie 
twierdzy należała do oblegających.

Kolejne działania wojsk oblegających skupiły się na porcie, który został 
zdobyty, a natarcie ruszyło na wszystkich odcinkach. 1 lipca, od wschodu, 
żołnierze mieli za cel zdobyć Szaniec Ceglany (okolice „Medyka”), który 
znajdował się na linii Fortu Wilczego (Loisona). Szańca broniło około 
200 grenadierów z Batalionu Waldenfelsa. W wyniku nieprawidłowo prze-
prowadzonego manewru, Prusacy odrzucili oblegających szaniec i zdołali 
go utrzymać. Ponieważ Gneisenau odrzucił propozycję poddania twierdzy, 
na miasto w nocy z 1 na 2 lipca skierowano całą artylerię oblężniczą, niszcząc 
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zabudowę Kołobrzegu. Ogień skierowano także na obiekty wojskowe, 
zwłaszcza Fort Ujście. Zniszczono również działa i załogi Przyczółku 
Mostowego, Bastionu Pomorze (dziś Park Jana Henryka Dąbrowskiego), 
Bastionu Nowa Marchia i Bastionu Prusy. 2 lipca o godzinie 14.00 ruszyło 
ostateczne natarcie. Żołnierze zaatakowali Szaniec Ceglany. W tym działaniu 
najpewniej brali też udział Polacy. Główne natarcie skupiło się od strony 
Lęborskiego Przedmieścia. Walki były zacięte i toczyły się w dużej części 
na fortyfikacjach głównych twierdzy. Jednak około godziny 15.00 na Forcie 
Wilczym (Loisona) pojawiła się biała flaga. Wkrótce białe flagi wywieszono 
na fortyfikacjach twierdzy. To efekt wiadomości o zawieszeniu broni po-
między Napoleonem a Fryderykiem Wilhelmem III w Tylży. Zaprzestano 
walki, a oddziały wycofały się na pozycje wyjściowe.

9 lipca 1807 roku zawarto pokój w Tylży. Oblężenie zostało zwinięte. 
Polacy jeszcze przez pewien czas przebywali w okolicach Kołobrzegu, choć 
opuścili obóz w Kołobrzeskim Lesie. Wiemy, że jeszcze 18 lipca dowództwo 
pułku stacjonowało w Świdwinie. Zbierano żołnierzy ze szpitali, a wkrótce 
pułk stawił się w swoim garnizonie w Lesznie.

Tak kończy się polska karta historii w walkach o Twierdzę Kołobrzeg. 
Polacy wykazali się odwagą i rzemiosłem wojennym licząc na to, że to spo-
woduje odrodzenie się państwa polskiego. Tu obchodzono 16 rocznicę 
Konstytucji 3 Maja. Jednak nadzieje na odzyskanie niepodległości szybko 
rozwiał wiatr historii. Od walk o twierdzę do 11 listopada 1918 roku musiało 
upłynąć jeszcze 111 lat.
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Przedpola Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku, akwarela L. A. Hessa ze zbiorów 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu



95

6. Udział Włochów w oblężeniu twierdzy

Na początku, na podkreślenie zasługuje fakt, który bardzo często ucieka 
z pola widzenia, podczas omawiania tego epizodu kampanii pomorskiej 
w roku 1807, że walki pod Kołobrzegiem miały charakter wielonarodo-
wościowy. Włosi, Francuzi, Polacy, Sasi czy Wirtemberczycy, oni wszyscy 
walczyli, wydawałoby się, przeciw Prusakom. Ale tu nie można pominąć 
kwestii koalicyjnych, gdzie wojsko pruskie było wspierane przez Szwedów 
i Anglików.

9 listopada 1806 roku pod Kołobrzegiem stanął niewielki francuski od-
dział kawalerii pod dowództwem pułkownika Mestrama. Ta wizyta w małej 
twierdzy miała być formalnością. Miała ona skapitulować. Ale dowódca 
twierdzy, pułkownik Ludwik Moritz von Lucadou, odmówił. Francuzi 
odjechali nieco zaskoczeni, a załodze twierdzy nie zostało nic innego, jak 
przygotowywać się do obrony. Nadchodziła zima i Prusacy mieli trochę 
czasu na organizację. Rozpoczęto budowę Fortu Wilczego (dziś amfite-
atr), zwiększano stan osobowy i liczbę armat. Aprowizacja odbywała się 
zasadniczo drogą morską. Ponadto, Napoleon nie mógł wysłać na miasto 
swoich sił głównych z Prus Wschodnich, bo musiał się przygotowywać 
do walnej bitwy z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi. To oznaczało 
tylko jedno, że pod twierdzę można było wysłać wyłącznie siły dodatkowe. 
A to nie było takie proste i od początku napotykało na spore problemy.

Tylko dwie narodowości biorące udział w walkach pod Kołobrzegiem 
doczekały się swojego opracowania. Polacy mają aż dwa. Jeszcze przed 
wojną temat wstępnie opracował Janusz Staszewski w pracy „Wojsko 
Polskie na Pomorzu w roku 1807”. Kolejne opracowanie pochodzi spod 
pióra Hieronima Kroczyńskiego: „Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim 
i Krajnie w 1807”. Druga narodowość, która doczekała się własnego opra-
cowania, to Włosi. Autorem książki poświęconej działaniom żołnierzy tej 
narodowości jest Eugenio de Rossi. Praca ukazała się w Rzymie w 1905 roku 
pod tytułem „Una Divisione Italiana, All’Asedio Di Colberg (1807)”. Rossi, 
w przeciwieństwie do Kroczyńskiego, bazował zasadniczo na dokumentach 
włoskich (Archivio di Stato di Milano), w konsekwencji czego, myli wiele 
faktów i podaje nie do końca rzetelne informacje. Dla przykładu, Polacy 
i Saksończycy według niego mieli przybyć w charakterze posiłków dopiero 
w dniach 10–14 czerwca, gdy tymczasem było to w kwietniu. Dlatego analiza 
tego opracowania i zawartych w nim kopii źródeł, nie może odbywać się 
w oderwaniu od źródeł francuskich, zawartych w zbiorach Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu. I jeszcze jedna kwestia, sama postawa Rossiego, 
który wprost pisze o celu swojej pracy: Blask wielkich wydarzeń Wielkiej 
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Armii, w tym pamiętnym wieku, przyćmił wszystko, co wierni sojusznicy 
osiągnęli w wojowniczych poglądach; dlatego dziełem zadośćuczynienia jest 
pamięć o chwalebnych wyczynach naszych, walczących w odległych regionach, 
pod włoską trójkolorową. To oznacza, że gloryfikuje on czyny żołnierzy 
włoskich, pomijając dokonania Francuzów czy Polaków. Ci ostatni w jego 
opracowaniu pojawiają się zresztą tylko dwa razy, w informacji, że przy-
byli pod twierdzę, a także, że raz ruszyli w kierunku Fortu Wilczego, gdy 
tymczasem ciężko i krwawo o niego walczyli.

Pierwsza Dywizja Włoska wyruszyła z Mediolanu 15 września 1803 roku. 
Dowodził nią generał Pino. W 1806 roku zapadła decyzja, że dywizja ruszy 
na Pomorze. Dowództwo nad nią objął mianowany w 1800 roku na gene-
rała Pietro Teulié. Od początku 1807 roku generał brał udział w kampanii 
pomorskiej. Kim był? Urodził się 3 lutego 1769 roku w Mediolanie. Był 
synem Francuza – Filipa Teulié i Włoszki – Teresy Crippa. Według reje-
strów chrzcielnych bazyliki św. Eufemii, tego dnia na świat przyszedł Pietro 
Giuseppe Baldassarre Biagio Teulié, syn legalnych małżonków. Ojciec był 
urzędnikiem państwowym. Pietro Teulié ukończył prawo na Uniwersy-
tecie w Pawii i został adwokatem w Mediolanie. Gdy Napoleon wszedł 
do Milanu w 1796 roku, zgłosił się na ochotnika do Gwardii Narodowej. 
Już w październiku tego roku zaciągnął się do Legii Lombardii w Republice 
Cisalpińskiej. W 1797 roku walczył z wojskiem Państwa Kościelnego. Brał 
udział w wielu bitwach i potyczkach. W czerwcu 1800 roku Napoleon awan-
sował go na stopień generała brygady, jako wdzięczność za niewzruszoną 
odwagę w bitwie pod Marengo (14.06.1800 r.). 22 kwietnia 1801 roku został 
mianowany ministrem wojny Królestwa Włoch, ale zrezygnował z tego 
stanowiska już w lipcu. W wyniku intrygi, został aresztowany w 1804 roku, 
ale na wolność wyszedł już rok później. W 1806 roku zastąpił generała 
Pino na stanowisku dowódcy 1 Dywizji Włoskiej, która otrzymała rozkaz 
udania się pod Twierdzę Kołobrzeg.

16 lutego 1807 roku marszałek Alexander Berthier, tak pisze ze Szcze-
cina do generała Teulié: Dobrze wykonaliście wielkie manewry, które wam 
przykazałem, dzięki specjalnej uwadze dołączyliście się do trudności, które 
miały wam zaoferować manewry. Teulié z datą 16 lutego pisze do dowódz-
twa Wielkiej Armii o wydaniu rozkazów pod Colbergiem. Wojska włoskie 
docierają tu do końca lutego, po drodze ponosząc straty, jak chociażby 
pod Nowogardem. Początkowo, kwatera główna znajdowała się w Gościnie, 
a poszczególne oddziały stacjonowały w podkołobrzeskich wsiach. Wojska 
oblężnicze liczyły 5300 żołnierzy, 500 koni i 12 lekkich dział polowych 
3-funtowych. To niewiele w stosunku do 176 armat, bo na tyle Włosi sza-
cowali artylerię twierdzy… Wojska oblężnicze od początku marca zaczęły 
otaczać Kołobrzeg. Poruszały się z obu stron Parsęty. 10 marca zdobyto wieś 
Czernin, a już 11 marca walki odbywały się na linii Mirocice, Stramnica, 
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Niekanin, Budzistowo. Szczególnie ciężkie walki stoczono o Mirocice. 
14 marca w rękach Włoskich był już Hohe Berg (Wysoka Góra – szaniec 
na wysokości dawnej pętli autobusu nr 7 przy ogrodach działkowych 

„Kolejarz”, rozebrany podczas budowy drogi S6).
Postępy Włochów były bardzo duże, ale już teraz zdawali sobie oni 

sprawę ze słabości swoich sił i zaciekłości nieprzyjaciela, który nie zamknął 
się w twierdzy i nie czekał na rozpoczęcie oblężenia. Już 6 marca Teulié 
pisze do marszałka Henrie Clarke’a, że ma problem z utrzymaniem ko-
munikacji na obu brzegach Parsęty, a ponadto, że wróg ma silną kawalerię, 
gdy on tylko 50 dragonów. 9 marca Teulié pisze do Clarke’a, że ma za mało 
ludzi, aby prowadzić szerszą operację ofensywną. Teulié chciał na przykład 
osiągnąć linię Bałtyku, ale jedyne co mógł robić na kierunku północ-
nym oblężenia – a oblężenie to za dużo powiedziane, to wysyłać patrole. 
Wzmocnienie włoskich pułków miało następować już od 14 stycznia, ale 
sytuacja na Pomorzu się komplikowała. Włosi rozpoczynali więc oblężenie 
w sile 1 pułku piechoty lekkiej pod dowództwem płk Rougiera, 2 pułku 
piechoty lekkiej pod dowództwem płk Castaldiniego, 1 pułku piechoty 
liniowej pod dowództwem płk Fontane’a, kompanii artylerii polowej 
i francuskiego szwadronu dragonów. I to faktycznie było za mało. Twierdza 
liczyła wówczas ok. 6 tysięcy żołnierzy, była lepiej wyposażona i cały czas 
zaopatrywana. Pod kątem operacji wojskowej, sytuacja nie wyglądała naj-
lepiej. Dodatkowo, oddziały włoskie nie miały wysokiego morale. Dla nich 
cele tej wojny były niezrozumiałe, a warunki pomorskiej zimy dodatkowo 
motywowały do dezercji.

W połowie marca, Teulié osiągnął linię Lasu Kołobrzeskiego i Zieleniewa, 
o które trzeba było walczyć. Prusacy ponieśli tam spore straty. Tak Teulié 
pisze o wydarzeniach z 19 marca: Ten dzień kosztuje wroga 155 zabitych 
i rannych we wsi i 80 jeńców, jak również 5 armat. Straciliśmy 32 zabitych 
i 45 rannych. Tu warto zatrzymać się przy jednej kwestii: poległych. O ile 
w przypadku 1 polskiego pułku piechoty mamy skąpe informacje o pole-
głych i rannych, o tyle w przypadku pułków włoskich, takich informacji 
mamy bardzo dużo. Dzięki nim wiemy, jak krwawe były walki o przedpole 
Twierdzy Kołobrzeg i skoro doświadczały tego oddziały włoskie, musieli 
także doświadczać tego Polacy w okresie późniejszym. Z jakiegoś powodu, 
informacje o postępach Włochów pod Kołobrzegiem nie docierały do Na-
poleona, który będąc pozbawiony wieści spod tej małej nadbałtyckiej 
twierdzy, rugał włoskiego generała. W literaturze przedmiotu pojawiają 
się różne hipotezy dotyczące tej sytuacji. Kroczyński, na przykład, zasta-
nawia się, czy Napoleon nie był uprzedzony do Teuliégo. Bardziej jednak 
prawdopodobne jest to, że Napoleon nie zdawał sobie sprawy z problemu, 
jaki stwarzała Twierdza Kołobrzeg, a także z tego, że jego oddziały nie 
są w stanie nie tylko jej blokować, a tym bardziej zdobywać. Może dlatego 
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pisał: Byłoby śmieszne powierzyć naczelne dowództwo komuś mającemu 
tak małe doświadczenie wojenne jak generał Teulié, obarczając go odpo-
wiedzialnością, bo tak było najłatwiej. Tyle, że Napoleon w liście z 23 lu-
tego do marszałka Clarke’a pisał: Obarczyłem Pana odpowiedzialnością 
za dokonanie dwoma pułkami włoskimi blokady Twierdzy Kołobrzeg. Nie 
powiadomił mnie Pan do tej pory o wykonaniu tego rozkazu. Z pewnością 
list mój został przechwycony. W kolejnych listach do swoich dowódców 
Napoleon pisze tak: Nie mam żadnych wiadomości o tym, czy Kołobrzeg jest 
otoczony, a powinien on już być w tym czasie (6 marca), Proszę postarać się 
o wieści z Kołobrzegu i dowiedzieć się co tam robi generał Teulié. Czy otoczył 
on tę twierdzę? (11 marca), Nie mam żadnych wieści z Kołobrzegu. Wygląda 
na to, że generał Teulié nie pisze. Proszę napisać mu, aby przesłał Panu re-
lację, z tego co zrobił w miesiącu lutym i marcu, tak abym wiedział, jak się 
mają rzeczy (15 marca). Jak wiemy, generał Teulié pisał i to obszernie, ale 
ta korespondencja z jakichś powodów nie trafiała do cesarza. Napoleon był 
zniecierpliwiony i w pierwszej połowie marca mianował dowódcą oblężenia 
Kołobrzegu generała dywizji Louis Henri Loisona (ur. 1770 r.). 25 marca 
Loison dotarł pod Kołobrzeg i objął dowództwo, ale na ten temat Eugenio 
de Rossi nie pisze praktycznie nic. Nie ma żadnej informacji o przekazaniu 
dowództwa, ani komentarza dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Wiemy, 
że Teulié pozostaje w kwaterze w Stramnicy i podlega rozkazom Loisona, 
który również ulokował się w tej miejscowości, gdzie mieści się sztab. 
Po otrzymaniu raportów, Napoleon, jak widać, zmienił zdanie o swoim 
włoskim dowódcy. Okazało się bowiem, że Teulié nie siedział tu z zało-
żonymi rękami, ale starał się wykonać nieco nierealny w kołobrzeskich 
warunkach rozkaz. 19 kwietnia, Napoleon tak pisze do generała Teulié: Piszę 
do Pana ten list, aby zapewnić o moim zadowoleniu z dobrej postawy, jaką 
wykazał Pan przy oblężeniu Kołobrzegu. Z dużą doprawdy przyjemnością 
dowiaduję się o nienagannej postawie moich wojsk włoskich, o odwadze, jaką 
wykazały we wszystkich okolicznościach. Po zajęciu Kołobrzegu powołam 
pańską dywizję, powiększoną o 14 włoski pułk liniowy i szaserów królewskich, 
do Wielkiej Armii, aby umożliwić jej wykazanie całej swej odwagi i zdobycie 
nowych powodów do mojego poważania i nagród.

Napoleon wyraźnie od samego początku lekceważył problem kołobrze-
skiej twierdzy. W połowie marca wysłał tu marszałka Mortiera z pułkiem 
francuskim, połową artylerii i kawalerią do zrobienia porządków pod twier-
dzą i zdobycia jej w ciągu kwietnia. Mortier stanął pod twierdzą na początku 
kwietnia, ale nie dostał obiecanych armat. Marszałek postanowił uderzać 
na twierdzę od strony Zieleniewa, z lewej strony rzeki. 9 kwietnia, w dniu 
rozpoczęcia ofensywy, Mortier został jednak spod Kołobrzegu odwołany, 
aby wzmocnić siły Wielkiej Armii na Pomorzu Szwedzkim. Zabrał ze sobą 
swoje oddziały, a także osłabił siły oblężnicze, zabierając 1 włoski pułk 
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piechoty liniowej. Kto wie, jak zakończyłaby się ta operacja, gdyby była 
dodatkowo wsparta armatami. Zachodnia część miasta była słabo broniona, 
a utrata portu podważała sens dalszej obrony twierdzy. Ale stało się inaczej. 
Pod Kołobrzegiem pozostało 4215 żołnierzy i 10 dział. Twierdza miała ich 
17 razy więcej… Nie można jej było zdobywać, ale też trzeba było zacząć 
myśleć o własnym bezpieczeństwie. Blokada stała się fikcją. Wypad z twier-
dzy mógł bardzo szybko pokazać, jak łatwo z myśliwego stać się zwierzyną. 
Zdał sobie z tego sprawę Napoleon i rozkazem z 11 kwietnia oddelegował 
pod Kołobrzeg włoski pułk linowy, wcześniej zabrany, ale także 1 Polski 
Pułk Piechoty. Zwiększyło to siły korpusu oblężniczego do 8132 żołnierzy. 
Ponadto, pod twierdzę skierowano oddział saski i wirtemberski. Jedno-
cześnie, w rozkazie z 11 kwietnia, Napoleon polecił Losionowi nie tylko 
blokować twierdzę, ale jeszcze poczynić przygotowania do jej szybkiego 
wzięcia. Jednak podejście pod twierdzę było bardzo utrudnione. Bagna, 
cieki wodne, grzęzawiska – to wszystko bardzo utrudniało prace saperskie.

13 kwietnia, generał Teulié przeprowadził rekonesans na plaży na za-
chód od Kołobrzegu, gdzie napadło na niego około 400 Prusaków. Włosi 
stawili im czoła i skłonili do wycofania się. Ale w tym czasie, ważniejsza 
była sytuacja na wschodzie miasta. To tam skupiła się uwaga dowódców, 
którzy postanowili nacierać w kierunku Fortu Wilczego. Z perspektywy 
czasu, na tę decyzję można patrzeć krytycznie, jednakże siły oblężnicze były 
zbyt słabe, aby zagrozić twierdzy. Jej przewaga w artylerii była miażdżąca. 
Dodatkowo, uwarunkowania terenowe w każdym etapie sprzyjały obrońcom. 
Generał Loison rozważał nawet zmianę biegu Parsęty, aby zyskać przewagę, 
ale przekopanie kanału w kierunku Błotnicy było nierealne. W tej sytu-
acji można było atakować od wschodu. Na tym kierunku natarcia, przed 
twierdzą znajdował się Fort Wilczy. Nie zdążono go dokończyć, warunki 
wojenne na to nie pozwoliły, ale i tak jego siła ognia i ufortyfikowanie bu-
dziły grozę. Aby do niego się dostać, trzeba było przedrzeć się przez bagna. 
Pomiędzy Lasem Kołobrzeskim a fortem i dzielącymi je mokradłami, był 
jeden wyjątek – wyżyna Binnenfeld (pisownia tej nazwy jest przeróżna 
w zależności od planu twierdzy i autorów opracowań). Rossi opisuje wyżynę 
tak: To płaskowyż o długości około 3000 m, szerokości 2000 m, wysokości 
7 m na bagnie, z którym graniczy trzema stronami, od czwartej strony jest 
morze. Binnefeld jest oddzielony od twierdzy mokrą prerią. Na płaskowyżu, 
500 m od plaży i około 1500 od pozycji, występuje niewielka wypukłość, która 
wynosi około 8 m otaczającej ziemi, nazywa się Wolfsberg.

Rossi przypisuje wzmocnienie tej pozycji terenowej, mowa o Forcie 
Wilczym, majorowi Augustowi Neithardowi von Gneiseanu, który objął 
obowiązki komendanta twierdzy. W części literatury przedmiotu po-
jawia się informacja, że nastąpiło to w połowie kwietnia (Rossi podaje, 
że 19 kwietnia). W najnowszych rozważaniach, na przykład Kroczyński 
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uważa, że nastąpiło to wraz z przejściem pułkownika Lucadeau na emery-
turę i awansem na generała 29 kwietnia. O ile Gneisenau nie wybudował 
fortu, o tyle doprowadził do wprowadzenia koncepcji obrony twierdzy 
na przedpolu, tak, aby wały główne pozostały jak najdłużej nienaruszone, 
co pozwolić miało na odpowiednio długą obronę. Początkowo, zabez-
pieczono tyły na wyżynie, budując szańce, a potem z końcem kwietnia 
przekształcając je w reduty: Polską i Saską. Następnie, z początkiem maja 
rozpoczęto przygotowanie do ataku na Fort Wilczy. Włosi przygotowali się 
do tego już w nocy z 6 na 7 maja. Generał Loison wyznaczył na atak dzień 
wniebowstąpienia, aby zaskoczyć przeciwnika. Do ataku ruszyli Włosi i Po-
lacy, a w tym czasie artyleria ostrzeliwała twierdzę od południa i zachodu. 
Włosi zostali szybko odrzuceni i nie odnieśli żadnych większych sukcesów. 
Dalsze działania, według Rossiego, kontynuowano 8 i 9 maja, metodycznie 
na Wyżnie Binnenfeld. Według tego autora, Włosi na kierunku wschodnim 
mieli założyć trzy reduty, nazwane nazwiskami trzech poległych podczas 
ataku na Fort Wilczy z 17 na 18 maja włoskich oficerów, patrząc od północy: 
Alberico, Audifredi i Palombini (na planie Höpfnera to prawdopodobnie 
reduty nr 22, 23 i 24, a na planach pruskich nr 13, 14 i 12, są one zaznaczone 
na planie twierdzy przez Rossiego i wychodzą przed Redutę Polską i Saską). 
Problem w tym, że te działania znajdują się opisane w rozkazach na dzień 
19 maja… Na samej północy, w okolicy sanatorium „Arka”, w późniejszym 
okresie Polacy zaadaptowali stary szaniec rosyjski, okopali go i nazwali 
Redutą Pallaviciniego, kolejnego poległego włoskiego oficera (co ciekawe, 
redutę Pallaviciniego Rossi zaznacza kilometr na południe od miejsca, 
jakie wskazuje Kroczyński). Rossi pisze także o nękaniu żołnierzy przez 
szwedzką fregatę „Af Chapman”. Jak podaje, sprawę tę rozwiązano budową 
baterii nadbrzeżnej, której ogień miał skutecznie odstraszać jednostkę 
wojenną. Jak wiemy, nie do końca tak było, bo na przykład 15 maja „Af 
Chapman” zbombardował obóz polski, a budowa tej baterii jest datowana 
później – na 26 maja.

13 maja korpus oblężniczy otrzymał wzmocnienie w postaci 7 armat 
24-funtowych. Umieszczono je w Forcie Napoleona na Hohe Berg. Rozpo-
częły one ostrzał twierdzy już 16 maja i były dużym zaskoczeniem dla majora 
Gneisenau. Zaplanowany atak na Fort Wilczy miał na celu zaskoczenie 
Prusaków. Wybrano na ten cel noc w czasie Zielonych Świątek. Atakiem 
dowodził osobiście generał Teulié z zadaniem zdobycia i utrzymania for-
tyfikacji, a gdyby to się nie udało, zniszczenie jej, uczynienie niemożliwym 
w dalszej blokadzie linii natarcia. Dojście z Mirocic do celu zajęło Włochom 
pół godziny. Polacy nacierali od północy i wschodu, a Włosi od południa 
i zachodu. Rossi opisuje wyłącznie działania Włochów. Jak podaje, atak udał 
się znakomicie, 260 Włochów weszło do fortu, tak, że tylko 60 Prusaków 
uszło z życiem (swój udział w walkach mieli Polacy, pierwszy do fortu 
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wdarł się kapral Sokołowski, jednakże dalej działań Polaków opisywać 
nie będę, skupiając się na Włochach, co nie znaczy, że Polacy nie mają 
swoich zasług). Fort został zdobyty. Włosi zaczęli go umacniać, ale gdy 
Gneisenau dowiedział się o jego utracie, wysłał posiłki w celu jego odbi-
cia. Operacja zaczęła się po godzinie 23 (Rossi twierdzi, że po północy). 
Niestety, w wyniku potężnego zamieszania i ciemności, wojska oblężnicze 
utraciły fort. Z raportów Loisona wiemy, że doszło do ostrzału własnych 
wojsk. Gdy Prusacy zaatakowali, do Włochów i Polaków zaczęli strzelać 
Wirtemberczycy. Zrobiliśmy wszystko, żeby z powrotem zebrać wojsko, ale 
to okazało się niemożliwe. Ich paniczny strach był tak wielki, że atakowali 
nas bagnetami. Zostałem nawet zmuszony do wydania rozkazu dragonom, 
żeby szarżowali ich szablami. Wtedy też wydałem rozkaz do odwrotu – pisze 
generał Loison w raporcie do marszałka Berthiera 18 maja. Według raportów 
pruskich, w walce zginęło 159 żołnierzy, a według francuskich – 151 żołnie-
rzy korpusu oblężniczego, najwięcej Włochów. To przelało czarę goryczy. 
Przeprowadzone śledztwo wykazało, że doszło do fatalnej pomyłki, ale 
jednocześnie załamało morale i podważyło zaufanie do Wirtemberczyków. 
Jestem zdecydowany działać w dzień, będąc przekonanym o niemożliwości 
walki podczas nocy z Wirtemberczykami i Sasami. Nasza obecność podtrzyma 
te wojska i zmusi oficerów do pełnienia ich powinności – pisał w tym samym 
raporcie Loison.

Kolejne działania na wyżynie Binnenfeld miały miejsce 19 maja. To wła-
śnie wtedy odrzucono pruskie straże przednie w kierunku Fortu Wilczego 
i zaczęto się okopywać na tym terenie. Założono trzy reduty, o których 
była wcześniej mowa, ale także wykonano nową groblę, łączącą Mirocice 
z wyżyną, ze względu na to, że stara była w zasięgu artylerii nieprzyjaciela. 
25 maja pod Kołobrzeg dotarł włoski 4 pułk liniowy, wspomagając prace 
inżynieryjne tak, że już 26 maja żołnierzy od Fortu Wilczego dzieliło 
nieco ponad pół kilometra. 6 czerwca Teulié raportuje do Sztabu Wielkiej 
Armii: Jestem bardzo zadowolony z jego dowódcy. Dalej pisze: Zostałem 
poinformowany, że w końcu przybywa kolejna artyleria, a praca zostanie 
przesunięta na nowy poziom. Wszyscy jesteśmy ożywiani przez najlepszego 
ducha i poczucie, że wszyscy wiedzą, co potrafią Włosi. 26 maja, Włosi 
i Polacy znowu zostali ostrzelani przez szwedzką i angielską artylerię 
okrętową. Budowa baterii nadbrzeżnej załatwiła tę sprawę, bo gdy w nocy 
z 3 na 4 czerwca szwedzka fregata zamierzała znów zaatakować korpus 
oblężniczy, cztery moździerze zmusiły ją do wycofania się. Sytuacja zaczęła 
się zmieniać. Z baterii i redut zaczęto prowadzić ogień przeciwko Fortowi 
Wilczemu. Pomysł umocnienia Wyżyny Binnenfeld okazał się przydatny. 
Gdy zaniepokojone dowództwo twierdzy postanowiło wyjść naprzeciw kor-
pusowi oblężniczemu w nocy z 5 na 6 czerwca, reduty włoskie były na tyle 
dobrze zbudowane i obsadzone, że Prusacy stracili 40 zabitych i musieli się 
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wycofać. System polegał na silnym ufortyfikowaniu wyżyny. Trzy reduty 
włoskie z przodu i dwie: saska i polska z tyłu, zapewniały panowanie nad 
strategiczną wyżyną. To dlatego nie było większego sensu budowy reduty 
w Lesie Kołobrzeskim, co postulują niektórzy autorzy.

Z każdym dniem, wojska korpusu oblężniczego zbliżały się do Fortu 
Wilczego. 9 czerwca żołnierzy dzieliło tylko 270 metrów. Co więcej, reduty 
nr 12, 13, 15, 16 i 18 zostały wyposażone w artylerię, o której pisał Teulié, 
a dokładnie 20 luf: 16 armat, 3 haubice i 1 moździerz. Kolejny atak na Fort 
Wilczy rozpoczął się o godzinie 3.00 w nocy 11 czerwca. Przez godzinę 
ostrzeliwano fort, a następnie twierdzę, aby odciąć załogę fortu od pomocy. 
Załoga twierdzy i szwedzkiej fregaty, która miała najcięższe, bo 32-funtowe 
armaty, odpowiadała. Kanonada trwała do popołudnia, aż artyleria fortu 
zamilkła. Prusacy zaproponowali zawieszenie broni, aby móc ewakuować 
rannych do twierdzy. Zgody na to nie było i żądano kapitulacji. Ponieważ 
strony nie doszły do porozumienia, otwarto ponowny morderczy ogień. 
Około godziny 18 na forcie pojawiła się biała flaga. Zaproponowano 
zawieszenie broni. W wyniku rozmów ustalono, że załoga fortu wycofa 
się do twierdzy, a fort przypadnie wojskom oblężniczym, a do godziny 
12.00 12 czerwca obowiązywać będzie zawieszenie broni. Fort nazwano 
Fortem Loisona na cześć dowódcy korpusu oblężniczego i rozpoczęto jego 
przystosowywanie, czyli odwracanie w kierunku twierdzy, w kierunku 
której miał być docelowo prowadzony ogień. Tymczasem o godzinie 22 ar-
tyleria twierdzy otworzyła ogień do fortu. Nie było dużych strat, ale pech 
chciał, że 24-funtowa kula armatnia zmiażdżyła udo generałowi Teulié. 
Przetransportowano go do szpitala polowego w Stramnicy, gdzie ampu-
towano mu nogę. Loison zarzucił majorowi Gneisenau złamanie danego 
słowa. W końcu do 10 rano obowiązywało zawieszenie broni. W histo-
riografii pruskiej, zarzut złamania zawieszenia zarzucany jest Francuzom, 
bo rozpoczęli prace ziemne w forcie. Dr Hermann Klaje poddał to analizie 
i doszedł do wniosku (za nim H. Kroczyński), że prawda leżała pośrodku, 
po prostu nie do końca rzeczowo spisano postanowienia zawieszenia 
broni. Dla Loisona oznaczało ono li tylko to, co zapisano w dokumencie, 
a dla Gneisenaua zarówno zakaz prowadzenia walki, ale także prac forty-
fikacyjnych. Według Klaje, jeden z oficerów stwierdził, że w dokumencie 

„zapomniano” wpisać zakazu prac fortyfikacyjnych…
W nocy z 14 na 15 czerwca, Prusacy postanowili odbić fort. Była burza 

i sztorm i tę pogodę jako swoją osłonę postanowili wykorzystać grenadierzy 
pod dowództwem kapitana Karla von Waldenfelsa. W wyniku zamieszania, 
Prusacy zajęli fort i wzięli do niewoli 150 ludzi. Tej nocy, Włosi stracili 
14 ludzi, a 45 zostało rannych. Rossi nie cytuje tu raportów generała 
Loisona, a te dla Włochów nie są akurat korzystne. 15 czerwca fort udało 
się odzyskać dzięki brawurze Polaków, jak wskazuje dowódca korpusu 
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oblężniczego. Loison tak pisze o tych wydarzeniach: Sasi są absolutnie nic 
nie warci, chętniej biliby się przeciwko nam. Nie mogę liczyć na Włochów 
w walce nocnej. Według mnie nie jest to wcale pierwsza niepomyślna próba 
tych wojsk. W raportach znajduje się również informacja, że obowiązujące 
hasło dla straży Prusakom przekazał włoski sierżant, który zdezerterował. 
Tak udało się oddziałowi Waldenfelsa podejść pod fort, ale na szczęście 
udało się go odzyskać. Ta noc była krwawa. W wyniku odwrotu Włochów 
ranni zostali wyżsi oficerowie, którzy próbowali zaprowadzić porządek. 
Korpus oblężniczy stracił w tej akcji 234 ludzi (w tym ranni i wzięci 
do niewoli). Prusacy stracili 221 ludzi. Poległ m.in. zastępca komendanta 
twierdzy – von Waldenfels.

Generał Loison dał wyraz swojemu rozgoryczeniu w listach do marszałka 
Clarke’a i Berthiera. W dzień Włosi biją się dobrze, ponieważ kieruje nimi 
ambicja i próżność, że są częścią składową armii francuskiej, ale noc jest 
straszna, reputacja oficera jest wystawiona na kompromitację. Już wcześniej 
Loison pisał do dowództwa, że bez posiłków niewiele więcej jest w stanie 
zrobić, zwłaszcza, że środki, którymi dysponuje, są niewystarczające. 
Wytrzymam tu aż do śmierci, ale posiłki o jednego choćby mniejsze nie po-
lepszą naszej sytuacji – pisał generał. Trudno mu nie przyznać racji, gdy 
w nocy z 16 na 17 czerwca Prusacy zaatakowali Zieleniewo. W historiografii 
zachował się zapis, że zaskoczony atakiem freikorpusu Schilla generał 
Bonfanti musiał uciekać w bieliźnie. Potem opanował sytuację i ruszył 
do kontrataku, odpierając Prusaków. Włosi stracili 34 żołnierzy, zasad-
niczo trafili oni do niewoli. Tymczasem 19 czerwca Fort Loisona chcieli 
odbić Prusacy. Najpierw fortyfikację ostrzelała artyleria twierdzy, a potem 
do ataku ruszyli grenadierzy. Tym razem obroną dowodził generał Severoli. 
Miał do dyspozycji trzy kompanie włoskie i saskie, a w odwodzie w drugiej 
paraleli 4 włoski pułk liniowy. Gdy Prusacy podeszli na odległość strzału, 
Włosi zaatakowali. Prusaków udało się otoczyć, także dzięki umiejętnemu 
manewrowi od strony plaży. Batalion grenadierów został unicestwiony. 
Prusakom zgotowano krwawą łaźnię. To nawet nie była walka, ale wielka 
bijatyka. Jak pisze Rossi, żołnierze po prostu zemścili się za poprzednie 
działania zaczepne. Według niego, zginęło 4 pruskich oficerów i 128 żołnierzy, 
a 16 oficerów i 329 żołnierzy zostało rannych lub wziętych do niewoli. Kro-
czyński podaje, że zginęło 300–400 żołnierzy, że wszyscy zostali wyrżnięci. 
Obrońcy stracili zaledwie 3 poległych i 8 rannych, według Kroczyńskiego. 
Generał Severoli twierdzi, cytowany przez Rossiego, że w tej szczęśliwej 
walce mieliśmy 23 zabitych i 48 rannych.

W drugiej połowie czerwca pod Kołobrzeg zaczęły docierać posiłki. 
Korpus oblężniczy osiągnął stan 13 tysięcy żołnierzy, a także, w zależności 
od źródeł, od 55 do 67 dział różnego rodzaju i wagomiaru. 28 czerwca doszło 
do przegrupowania i podziału korpusu na sześć brygad. Korpus oblężniczy 



104

miał wreszcie liczebną przewagę nad załogą twierdzy, której jednak ustę-
pował artylerią. Napoleon postawił mu pierwsze zadanie – zdobycie portu. 
Ta część oblężenia rozpoczęła się 1 lipca artyleryjską kanonadą. Po zbom-
bardowaniu miasta, do walki ruszyli Francuzi, którzy dość łatwo poradzili 
sobie z zajęciem portu, a tym samym odcięli twierdzę od zaopatrzenia 
i przekreślili jej znaczenie na teatrze tej wojny. Dodajmy, że w tym czasie 
na całym Pomorzu nikt nie walczył, trwały rokowania pokojowe w Tylży. 
Walczono tylko w Kołobrzegu! Francuzi byli silnie ostrzeliwani artylerią 
z Reduty Morast, Fortu Ujście i szwedzkiej fregaty, ale się utrzymali. Włosi 
wyszli z Zieleniewa i zaatakowali od strony przedmieścia Stubbenhagen 
tężnie przy obecnej ulicy Solnej. Żołnierze generała Rubry’ego wyruszyli 
z Fortu Loisona i zaatakowali Szaniec Ceglany. 1 lipca o godz. 10.00 prze-
rwano walkę celem rozmów o poddaniu twierdzy. Gneisenau nie zgodził 
się na takie rozwiązanie, wobec powyższego, Loison stwierdził: Za trzy 
dni będzie tu tylko kupa popiołu. Od godziny 19 dnia 1 lipca, rozpoczęło 
się bombardowanie miasta. 2 lipca przygotowano się do decydującego 
szturmu. Włosi atakowali na liniach z dnia 1 lipca. Jak pisze jednak Rossi, 
o godzinie 12 na Forcie Loisona pojawiła się biała flaga (Kroczyński twierdzi, 
że do zawieszenia broni doszło o godzinie 15). W ten sposób, Twierdza 
Kołobrzeg nie została zdobyta, choć prawdopodobnie 2 lub 3 lipca mu-
siałaby kapitulować.

Rossi podsumowuje udział Włochów pod Kołobrzegiem. Siły 1 Dywizji 
Włoskiej straciły tu 197 oficerów i 2784 żołnierzy (zabici, ranni i wzięci 
do niewoli). To bardzo duża liczba, pokazująca, jak trudne były walki o ko-
łobrzeską twierdzę. Straty osiągnęły 25 procent ogólnego stanu dywizji. Jak 
podsumowuje, kampania kołobrzeska była okazją do wykazania się cnotą 
przez włoskich żołnierzy, niezłomnych w ataku i obronie, którzy dzielnie 
znieśli 7 miesięcy trudów w bagnistym kraju, gdzie roi się od gorączki (za-
pewne mowa o epidemii febry w polskich i włoskich oddziałach). Te straty, 
według Rossiego, były smutne na plaży nad Bałtykiem, choć u żyjących 
chwalebne czyny Włochów w dalekim kraju mogą budzić podziw.

Jaki był los generała Pietro Teulié? Wiemy, że amputowano mu nogę, 
ale jego stan się pogarszał. Zmarł po kilku dniach na gangrenę, prawdo-
podobnie 18 czerwca. Pochowano go w Stramnicy, a jego zabalsamowane 
serce wysłano dla żony do Paryża. Nad jego grobem wzniesiono pomnik 
w kształcie wysokiego stożka, zwieńczony kulą. Na swoim drzeworycie 
utrwalił go Daniel Berger.

Gdy żołnierze 1 Dywizji Włoskiej powrócili do Mediolanu, fakt pozo-
stawienia w obcej ziemi szczątków bohatera, za jakiego uznano generała 
Teulié, wywoływał spore emocje, najczęściej negatywne. Krewni generała 
dokonali jego ekshumacji w 1836 roku i przewieźli do Mediolanu, gdzie 
go pochowano. Jego ciało spoczęło w potrójnej trumnie w piwnicach 
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obecnej Szkoły Wojskowej (Scuola Militare Teulié), powstałej na bazie 
sierocińca założonego z jego fundacji. Obelisk w Stramnicy został usunięty. 
W 2018 roku, w Stramnicy wzniesiono obelisk upamiętniający generała 
Teulié i jego żołnierzy.

Udział Włochów w oblężeniu Kołobrzegu pokazuje mało spopulary-
zowany wycinek walk o tę małą nadmorską twierdzę w 1807 roku. Widać 
tu mozaikę narodowości, umiejętności i zaangażowania, ale także daninę 
krwi, pozostawioną w tej bagiennej, nadmorskiej ziemi. Aż prosi się, aby 
w Parku Fredry odsłonić obelisk upamiętniający tych wszystkich kilkuset 
żołnierzy, którzy oddali życie w ciągu kilku tygodni pamiętnego roku, 
walcząc w imieniu różnych władców, bijąc się o różne sprawy, z daleka 
od swoich rodzinnych domów. Nie wszyscy mieli okazję spocząć w ro-
dzinnej ziemi, jak generał Pietro Teulié.

Pietro Teulié, drzeworyt autorstwa Felice De Maurizio oraz Gaetano Bonatti
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Plan oblężenia Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku. Fortyfikacja nr 8 to Reduta Polska ▴

Plan de Colberg, 28 czerwca 1807, Bibliotéque Nationale de France ▾
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7. Reduta Polska pod Twierdzą Kołobrzeg

W 2015 roku w mediach kołobrzeskich pojawiła się informacja o odkryciu 
„Fortu Sułkowskiego” w ramach prac poszukiwawczych prowadzonych przez 
Muzeum Patria Colbergiensis w Ekoparku Wschodnim w Kołobrzegu. 
W okresie późniejszym, autorzy odkrycia zmienili wersję i informowali 
o odnalezieniu „Reduty Sułkowskiego”. Powstaje jednak pytanie, co ta-
kiego odkryto podczas badań w Lesie Kołobrzeskim w 2015 roku. Niestety, 
zrozumienia tego nie ułatwia sprawozdanie z przeprowadzonych badań, 
dość lakoniczne oraz uniemożliwiające odtworzenie ich przebiegu i zasto-
sowane metody. Nie pozwala to w żaden sposób na weryfikację ani hipotez, 
ani tezy w postaci faktu odnalezienia fortyfikacji polowej przypisywanej 
żołnierzom 1 Pułku Piechoty dowodzonej przez księcia pułkownika Anto-
niego Sułkowskiego. Nawet jeśli jakaś pozostałość po fortyfikacji polowej 
tam się znajduje, powstaje pytanie, czy zbudowali ją Polacy, a jeśli tak, 
do czego ona służyła.

Udział Polaków w walkach o Twierdzę Kołobrzeg w 1807 roku nie budzi 
wątpliwości. Jest to kwestia szeroko omówiona w literaturze europejskiej, 
szczególnie niemiecko i polskojęzycznej. Zasadniczą publikacją w języku 
polskim jest opracowanie rozprawy doktorskiej Hieronima Kroczyńskiego, 
pt. „Wojsko polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807”. Autor ten 
korzystał z materiałów źródłowych wytworzonych m.in. przez wojska 
francuskie, opisujące działania 1 Pułku Piechoty. Dzięki temu, najpełniej 
omawia działania oblężnicze prowadzone przez żołnierzy polskich pod Ko-
łobrzegiem. Najbogatsza natomiast jest literatura niemiecka, ze względu 
na duże zainteresowanie historyków tej narodowości walkami pod małą 
twierdzą nad Bałtykiem, jak i ogólnie wojnie francusko-pruskiej. Należy 
tu podkreślić, że wartościowych prac jest kilka, ale z powodu wybranej 
tematyki, większość z nich niewiele wnosi. Dlatego na podkreślenie za-
sługuje monumentalna praca Eduarda Höpfnera „Wojna lat 1806–1807”, 
szczególnie część II tom IV, w dużej części poświęcony oblężeniu Kołobrzegu 
z 1807 roku. Za niezwykle ważne i bezstronne należy uznać dokumenty 
i badania Sztabu Generalnego pt. „Urkundliche Beiträge und forschungen 
zur Geschichte des Preussischen Heeres”. Jeśli idzie o lokalne opracowa-
nie, na uznanie zasługuje praca Johanna Gottlieba Massa „Belagerung 
Colberg’s im Jahre 1807”. Celem autora nie jest opisywanie przebiegu walk 
o twierdzę czy prowadzonych działań inżynieryjnych i udziału w nich Po-
laków. Ta kwestia zasadniczo została pominięta, jako dość dobrze opisana 
w literaturze. Celem autora jest weryfikacja faktów w zakresie możliwości 
budowy przez Polaków reduty w Lesie Kołobrzeskim.



108

Analizie poddano mapy, ryciny i sztychy poświęcone walkom o Twierdzę 
Kołobrzeg w 1807 roku. Jest to dość pokaźny zbiór, niemal w całości znajdu-
jący się w dostępnej literaturze oraz w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu. Należy jednakże wskazać, że są to dokumenty wojskowe, 
w części umowne i trudne do przeniesienia na współczesne mapy. Zazna-
czane na nich elementy mają często charakter symboliczny, nie określają 
ani wielkości, ani dokładnego położenia danego obiektu. Problemem jest 
również skala. Powyższe powoduje, że nie możemy w sposób jednoznaczny 
i niepodważalny uznać, że miejsce lokalizacji obozu polskiego czy Reduty 
Polskiej, jest pewne i nie budzące wątpliwości. Powyższe wymaga dodat-
kowych badań terenowych i archeologicznych.

Prowadzone w 2015 roku badania objęły teren trapezu w Ekoparku 
Wschodnim, o wymiarach: 109x91x82x85 metrów. Miejsce to znajduje 
się na północ od drogi krajowej nr 11, na linii Kądzielna, pomiędzy drogą 
krajową nr 11 a Bałtykiem. Analiza źródeł kartograficznych z okresu wojny 
siedmioletniej wskazuje, że w interesującym nas terenie wznoszone były 
fortyfikacje polowe. W żaden sposób nie można jednak tego miejsca przypi-
sać obszarowi, który był poddany badaniu w 2015 roku. Ów swoisty trapez, 
jest widoczny na mapach od lat 30-tych XIX wieku, a szczególnie dobrze 
widoczny jest na mapie miasta z 1890 roku w skali 1:25000. Według G. 
Podrucznego, profil południowego boku obiektu jest podobny do typowego 
profilu obiektów powstałych jako fortyfikacje polowe. Dokonana analiza 
terenowa, upoważnia, jak uważa Podruczny, do stwierdzenia, że podłużne 
zagłębienie stanowiło fosę, a zachowany wał byłby mocno zniwelowanym 
przedpiersiem. Niestety, odnaleziony obiekt jest bardzo słabo zachowany. 
Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że został zniszczony, zniwelowany, lub, 
jak sugeruje Podruczny, nieukończony. Jest to możliwe, aczkolwiek powstaje 
pytanie, czy w ogóle mamy do czynienia z obiektem o charakterze obron-
nym, a to jedna z cech reduty: przystosowanie jej do samodzielnej obrony. 
Podruczny daje na to odpowiedź pozytywną, natomiast zdaniem autora, jest 
to jedynie jego wizja, niepoparta przekonującymi argumentami, poza tym, 
że obiekt przypomina fortyfikację polową. Zdaniem autora, to zbyt mało 
na to, aby wykazać, że mamy do czynienia z celowo wykonaną fortyfikacją 
z okresu 1807 roku. Słuszny jest postulat Podrucznego z jego opinii, że aby 
uzyskać pewność co do samego obiektu i jego przeznaczenia, niezbędne 
są dalsze badania archeologiczne lub nieinwazyjne. Tylko w ten sposób 
potwierdzona lub obalona zostanie kwestia tego, co tak naprawdę udało 
się odkryć. W okresie blokady twierdzy w 1807 roku w Lesie Kołobrzeskim 
mogły być prowadzone różne prace. Niewykluczone, że odnalezione relikty 
to elementy obozu, ale również, że są to pozostałości po jakiejś fortyfikacji.

Czy w Reducie Sułkowskiego stacjonowali żołnierze 1 Pułku Piechoty? 
Autor spróbuje odpowiedzieć na to pytanie posługując się analizą zabytków 
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wykopanych podczas akcji poszukiwawczej w 2015 roku. Trzeba podkreślić, 
że raport z badań nie zawiera mapy z lokalizacją znalezisk w terenie. Unie-
możliwia to krytyczne ustosunkowanie się do twierdzenia, czy żołnierze 
w tym miejscu stacjonowali, czy naturalnie mogli po prostu zgubić lub 
wyrzucić określone przedmioty. Nie przeprowadzono dodatkowych badań 
poza wyznaczonym terenem, aby ustalić, czy zabytki występują w dalszej 
części lasu. Może się bowiem okazać, że ten obszar był wykorzystywany 
jako szlak komunikacyjny od obozu polskiego do Reduty Polskiej lub 
w kierunku grobli prowadzącej na równinę Binnenfeld. Zakładając, że polski 
pułk liczył tysiąc żołnierzy, a w okolicy mogli przechodzić także żołnierze 
francuscy, wirtemberscy, sascy, włoscy czy wreszcie jeńcy pruscy, w ciągu 
4 miesięcy obecności żołnierzy w tej okolicy, 82 obiekty, z tego 67 o charak-
terze wojskowym, może się okazać zbyt mało, dla rzeczowej argumentacji. 
Upoważnia to jednak autora do twierdzenia, że w tym miejscu przebywali 
żołnierze. Charakter zabytków nie budzi co do tego wątpliwości. Czy byli 
to żołnierze 1 Pułku Piechoty księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego? 
Podruczny uważa, że można to uznać za wysoce prawdopodobne, albowiem 
w badanym obiekcie znaleziono guziki z cyfrą „1”. Poszukiwacze odkryli 
siedem takich zabytków. Warto jednak podkreślić, że nie tylko polski pułk 
piechoty miał numer „1”, taki numer miały również dwa pułki włoskie. 
I choć te jednostki stacjonowały w Mirocicach i Zieleniewie, to nie jest 
wykluczone, że żołnierze włoscy również znaleźni się w obiekcie polskim, 
zwłaszcza z Mirocic i ci, którzy brali udział w walkach o Fort Wilczy, ra-
zem z Polakami. Jednakże, zdaniem autora, za wysoce prawdopodobne 
należy uznać, że mamy do czynienia z zabytkami będącymi wyposażeniem 
pułku polskiego. Jak wiemy, to ta jednostka była zlokalizowana najdalej 
na północ korpusu oblężniczego. Forma wykonania guzików świadczy, 
że zostały one wykonane jak najtaniej i być może dość szybko. Wresz-
cie, autor widział podobne guziki w prywatnych kolekcjach, prowadząc 
badania nad oblężeniem Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku, a odkryte 
w innych częściach nadmorskiego lasu. Ekopark Wschodni, przez ostatnie 
ćwierć wieku był terenem nielegalnych poszukiwań, w konsekwencji nie 
będzie można już dokonać pełnego badania i pozyskać zabytków, które 
pozwoliłyby na pewniejszą argumentację w przedmiotowym zakresie. 
Jednakże, na tle pozostałych znalezisk, których proweniencji nie można 
być pewnym, nie można jednoznacznie stwierdzić, że w tym miejscu sta-
cjonowali Polacy. Argumentem pośrednio potwierdzającym tę hipotezę, 
mogą być inne znaleziska. W czasie badań odnaleziono 7 sztuk okapków 
ołowiu, służących do wytapiania kul muszkietowych. Jeśli przyjmiemy, 
że nie są to znaleziska przypadkowe, a w tym miejscu obozowali Polacy, 
to w takiej okolicy musieli przygotowywać się do walki, w tym odlewać 
amunicję. Wiemy, że w tej okolicy Polacy mieli swój obóz, a więc taka 
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sytuacja jest wysoce prawdopodobna. Warto tu również zwrócić uwagę 
na twierdzenie O. Popkiewicza, kierującego badaniami w 2015 roku. W ar-
tykule w czasopiśmie „Odkrywca” twierdzi on, że znalazł obóz polski, nie 
fortyfikację w postaci reduty.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, autor czuje się upoważniony 
do stwierdzenia, że nie znalazł niepodważalnych dowodów na potwierdzenie 
hipotezy, że relikty dzieła fortyfikacyjnego znalezionego w 2015 roku to re-
duta zbudowana przez Polaków, albo fortyfikacja w ogóle przez Polaków 
używana. Odnalezione zabytki predestynują autora do stwierdzenia, że jest 
wysoce prawdopodobne, że natrafiono na część polskiego obozowiska 
z 1807 roku, jednakże powyższe wymaga dalszych badań terenowych, 
o których była już wcześniej mowa.

W tej części pracy, autor chce poddać szerszym rozważaniom obiekty, 
którym w literaturze nadano nazwy związane z 1 Pułkiem Piechoty, a wła-
ściwie z narodowością żołnierzy. Wyróżnić możemy następujące obiekty: 
obóz polski, groblę, Redutę Polską.

Pierwsza wzmianka o tym, że do Kołobrzegu przyjechało 839 żołnierzy 
i oficerów z 1 Polskiego Pułku Piechoty, pojawia się w źródłach 23 kwietnia 
1807 roku. Wzmianka ta zawiera jednak zwrot: „do obozu” pod Colberg. 
Trudno stwierdzić, czy jest to wskazanie obozu jako obozu oblężniczego, 
czy obozu, jako terenu stacjonowania polskiego pułku. Zwrot „Camp de 
Poloniae” pojawia się w korespondencji dowódcy wojsk oblężniczych gen. 
Loisona. W źródłach i dostępnej literaturze nie budzi wątpliwości, że Polacy 
zajęli teren w Lesie Kołobrzeskim, najdalej na północ wysuniętą placówkę 
służącą do zamknięcia blokady twierdzy od strony morza. Według H. 
Kroczyńskiego, budową obozu zajęła się prawdopodobnie jedna przybyła 
kompania 2. batalionu 1. Pułku Piechoty. Fakt, że obóz powstał, ma swoje 
odzwierciedlenie zarówno w literaturze, jak i na planach. Kroczyński 
podaje, że obóz powstał na północno-zachodnim skraju Kołobrzeskiego 
Lasu. Niestety, nie podaje on źródła, na podstawie którego tak twierdzi. 
Analiza planów z literatury niemieckiej dowodzi, że polski badacz oparł się 
w całości na ustaleniach przedwojennych, a więc powiela ustalenia wcze-
śniejszych historyków. W swojej pracy, Kroczyński robi jednak coś więcej, 
zmieniając lokalizację samego obozu. Do tej pory, obóz był lokalizowany 
przy drodze Kołobrzeg–Koszalin, a autor tej pracy zaznacza go bardziej 
na północ. Kroczyński, jeszcze w jednym miejscu dokonuje opisu lokalizacji 
obozu polskiego: Polski obóz znajdował się w pobliżu morza. Maksymalna 
odległość od lustra wody mogła wynosić od 400 do 500 m. Obóz nie był oto-
czony wałami, gdyż znajdował się w bezpiecznej odległości od twierdzy i dla 
artylerii fortecznej był nieosiągalny. Przed atakiem piechoty pruskiej broniły 
go bagna. I tu również nie wiadomo, na jakiej podstawie badacz tematu 
tak twierdzi. Jednakże analiza planów dowodzi, że może mieć on rację. 
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Biorąc pod uwagę liczebność pułku polskiego, warunki terenowe w Lesie 
Kołobrzeskim, a wreszcie, zadania, jakie postawiono przed Polakami, jest 
to w miarę logiczne. Nie znamy przy tym powierzchni samego obozu. Nie 
budzi wątpliwości, że raczej nie był on ufortyfikowany, gdyż jego lokaliza-
cja nie stwarzała takiej potrzeby. W literaturze nie ma również informacji, 
aby w kierunku samego Lasu Kołobrzeskiego realizowano jakieś wypady, 
na przykład z udziałem Freikorpusu von Schilla, przy czym H. Kroczyński 
opisuje taką potyczkę w okolicy w dniu 7 maja. Był jeden wyjątek w kwe-
stii zagrożenia: szwedzka fregata „Af Chapman”. Była ona wyposażona 
w 46 armat: dwie 36-funtowe, dwadzieścia sześć 24-funtowych, a także 
osiemnaście karonad 24-funtowych. 15 maja 1807 roku, okręt rozpoczął 
ostrzał obozu polskiego. Tak groźne uzbrojenie artyleryjskie musiało po-
ważnie uszkodzić miejsce stacjonowania Polaków. W literaturze panuje 
zgodność co do tego, że żołnierze wycofali się z zajmowanych pozycji, 
zapewne do obozu wirtemberskiego. Inaczej jednak oceniana jest kwestia 
odbudowy obozu. H. Kroczyński uważa, że zlikwidowano szałasy, zamiast 
których wybudowano schrony ziemne, a od północy zbudowano wysoki 
wał. E. Höpfner wskazuje, że Polacy pogłębili swoje ziemianki, a także 
zbudowali wał od strony morza. Można jednak przyjąć, że Höpfner się 
myli. Po pierwsze, sam pisze wcześniej, że wojska korpusu oblężniczego 
mieszkały w barakach. Po drugie, biorąc pod uwagę kwestie logistyczne 
i zasób materiału budowlanego, najszybciej można było zbudować szałasy. 
Po trzecie, Polacy zajmowali bagnisty teren, najtrudniejszy ze wszystkich 
wojsk oblężniczych. Kopanie ziemianek musiało być ostatecznością. Lepsza 
ochrona przed potencjalnym ostrzałem artyleryjskim została wymuszona 
sytuacją, po włączeniu do działań szwedzkiej fregaty i braku artylerii wła-
snej. Jednakże pogłębianie ziemianek było o tyle bezcelowe, że zapewne 
zalałaby je woda. Wiemy również, że gdy 26 maja rozpoczął się kolejny 
ostrzał obozu polskiego, Polacy nie odnieśli większych szkód, gdyż byli 
wystarczająco wkopani w ziemię, a więc mieli wystarczającą osłonę.

Wraz z przybyciem Polaków pod Kołobrzeg, powstała 1. Brygada, której 
celem było natarcie przez Binnenfeld na Fort Wilczy. Aby jednak tego doko-
nać, należało wykonać groble i przejścia, które umożliwiłyby komunikację 
przez bagienny teren. Z opisów niemieckich wiadomo, że groblę prowadzącą 
do Lasu Kołobrzeskiego, zniszczono w nocy z 14 na 15 marca dzięki pracy 
60 robotników najemnych. Gdy 17 marca, wodę w rowach i na bagnach skuł 
silny mróz, żołnierze korpusu oblężniczego próbowali dostać się w kierunku 
portu przez plażę od strony Lasu Kołobrzeskiego, ale zostali powstrzymani. 
O budowie grobli prowadzącej do Kołobrzeskiego Lasu, wspomina zarówno 
Höpfner jak i Kroczyński. Według tego pierwszego, budowa tej grobli 
rozpoczęła się 23 marca. 31 marca, Francuzi przystąpili do budowy grobli 
zniszczonej przez Prusaków w nocy z 14 na 15 marca. Ogólnie, w literaturze 
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mówi się jeszcze o kilku groblach. Autora najbardziej interesuje jednak 
zarówno występująca na mapach, o których będzie mowa później, jak 
i u H. Kroczyńskiego, grobla, łącząca obóz polski z plażą przez bagna Lasu 
Kołobrzeskiego. Informacja o jej istnieniu, pojawia się u Korczyńskiego 
wraz z początkiem maja i uformowaniem 1. Brygady, która miała nacierać 
na Fort Wilczy. Istnienie tej grobli nie budzi wątpliwości, jest ona również 
zachowana w terenie. Powstaje jednak pytanie, kto i kiedy ją zbudował, czy 
byli to tylko Polacy, czy pomagali im Francuzi lub Sasi, a wreszcie, czy grobla 
powstała przed przybyciem 1 pułku polskiego, czy może jednak po tym 
fakcie. Na to pytanie odpowiedzi nie poznamy. Warto wskazać jednakże, 
że sama grobla mogłaby zostać objęta badaniami archeologicznymi. Być 
może przyniosłyby one nowe informacje w zakresie odkrytych zabytków, 
które powiększyłyby naszą wiedzę w przedmiotowym temacie.

Ostatnia, najważniejsza w niniejszym pracy kwestia, dotyczy Reduty 
Polskiej. Autorzy opracowania o „Reducie Sułkowskiego”, a także G. Pod-
ruczny, w ogóle nie wspominają o tej fortyfikacji. Jako pierwszy, jej istnienie 
potwierdza Johann Gottlieb Mass – odkrycie to autor książki zaprezentował 
jako pierwszy publicznie w 2017 roku. Mass wskazuje, że 1. Brygada zajmo-
wała się obroną reduty nr 8 i 7 na skraju Lasu Miejskiego (Kołobrzeskiego). 
Opisuje on jednak, że polski regiment był zlokalizowany w Reducie nr 
8, zwanej polską: „La Polonaise”. Te same informacje podają historycy 
Oddziału II Historii Wojen Sztabu Generalnego. Wskazują oni, że szańce 
nr 7 i 8 były budowane od 31 marca do 4 kwietnia, a ich zadaniem było 
zwiększenie skuteczności obrony przed wyżyną Binnenfeld. Według nich, 
Polacy pod twierdzę dotarli 23 kwietnia w sile 908 ludzi, a już na początku 
maja w ramach sformowanej 1. Brygady, jej dowódca, pułkownik Bern-
des przeprowadził inspekcję Reduty Saskiej (nr 8) i Reduty Polskiej (nr 
7). Powstaje tu problem numeracji i położenia reduty, czy była to reduta 
po prawej, czy lewej strony drogi prowadzącej z Kołobrzegu do Koszalina. 
Do tej kwestii autor powróci w dalszej części pracy. Niemieccy historycy 
opisują również operację zaczepną wojsk oblężniczych z 19 maja, gdy roz-
poczęto prace ziemne od Reduty Polskiej w kierunku wyżyny Binnenfeld.

O Reducie Polskiej tylko w jednym miejscu zdawkowo wspomina H. 
Kroczyński. Pisze tak: Na wyżynę [Binnenfeld – dop. autora] prowadziły 
trzy groble. Z Mirocic – stara grobla rosyjska, z obozu wirtemberskiego 
w Kołobrzeskim Lesie – lokalna droga do miasta, i od reduty polskiej – grobla 
świeżo usypana. Trudno powiedzieć, dlaczego Kroczyński nie kontynuuje 
w żadnym innym miejscu tematu Reduty Polskiej, gdy przecież jest to cie-
kawe zagadnienie, związane bezpośrednio z zaangażowaniem Polaków 
w blokadę twierdzy. Natomiast wskazana przez niego grobla, znajduje 
się na mapie, ułatwiając wnioskowanie. Po pierwsze, w kierunku wyżyny 
Binnenfeld prowadzi grobla od Reduty Nr 8, a nie od Reduty Saskiej, 
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która łączy ją z Mirocicami (Bullenwinkel). Za takim położeniem Reduty 
Polskiej, a więc po prawej stronie drogi łączącej Kołobrzeg z Koszalinem 
(patrząc na północ), przemawia również lokalizacja samych obozów. Obóz 
polski był po prawej stronie drogi, a saski po lewej. Podobnie, po prawej 
stronie drogi, Redutę Polską lokalizuje E. Höpfner. Zdaniem autora, jest 
wysoce prawdopodobne, że tak właśnie było. Aby to potwierdzić, trzeba 
by odnaleźć Redutę Polską i na tym terenie przeprowadzić badania arche-
ologiczne lub nieinwazyjne.

Autor próbował odnaleźć źródłowe wskazanie istnienia Reduty Polskiej. 
W korespondencji generała Loisona do marszałka Berthiera, znajduje się 
informacja o Reducie Saskiej i o Reducie Polskiej, a także dodatkowo jesz-
cze raz o Reducie Saskiej. Powyższe oznacza, że takie fortyfikacje zostały 
zbudowane i były użytkowane. O ich istnieniu pisze dość obszernie E. 
Höpfner, stosując jednakże inną numerację – Reduta Saska ma numer 10, 
a Reduta Polska numer 12. Początkowo, oba obiekty miały formę szańca. 
Budowa szańca nr 10 rozpoczęła się 31 marca, na terenie zwanym Waldfeld, 
znajdującym się przy drodze prowadzącej do Kołobrzeskiego Lasu. Höpfner 
informuje, że pod koniec kwietnia w silne reduty przekształcono szańce nr 
8, 9 i 10, a więc tak powstała Reduta Saska. Według niego, budowa szańca 
nr 12 zaczęła się w połowie kwietnia i w tym samym czasie, pod koniec 
kwietnia, przekształcono go w redutę. Autor ten wskazuje jeszcze jedną 
ważną dla nas rzecz, mianowicie sens budowy tych fortyfikacji. Według 
niego, chodziło o osłonę ogniową dla żołnierzy korpusu oblężniczego, 
budujących groble, prowadzące na wyżynę Binnenfled. W dalszej czę-
ści swojego dzieła, Höpfner wprost nazywa Redutą Polską redutą nr 12, 
wskazując, że dzięki jej istnieniu, a także budowie szańca nr 14, 10 maja 
żołnierze pruscy nie mieli już możliwości wyparcia wojsk nieprzyjaciela, 
który na dobre usadowił się na wyżynie Binnenfeld, co więcej, zaczął 
budować kolejne fortyfikacje.

Podsumowując tę część naszych rozważań, na podstawie źródeł i li-
teratury, w sposób nie budzący wątpliwości możemy stwierdzić następu-
jące fakty:
 » Na przełomie marca i kwietnia 1807 roku wojska oblężnicze rozpoczy-

nają budowę dwóch szańców, przyjmując nomenklaturę historyków 
Sztabu Generalnego: 7 i 8, następnie przebudowanych w silne reduty,

 » Reduta nr 7 nazywana była Redutą Saską, reduta nr 8 Redutą Polską, 
a położenie obozów żołnierzy obu tych narodowości wskazuje, że jest 
wysoce prawdopodobne, że służyli w nich żołnierze sascy i polscy i stąd 
wzięła się ich nazwa,

 » Obie reduty powstały w celu pokrycia ogniem wyżyny Binnenfeld w kie-
runku Fortu Wilczego podczas budowy dzieł inżynieryjnych, ułatwiają-
cych podejście pod Wilczą Górę, blokady drogi w kierunku Koszalina,
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 » Budowa obu redut rozpoczęła się przed przybyciem do Kołobrzegu 
Polaków, a więc to nie oni zbudowali te fortyfikacje, ewentualnie mogli 
brać udział przy ich rozbudowie,

 » Istnienie Reduty Polskiej potwierdza zarówno wiarygodne źródło 
francuskie w postaci korespondencji dowódcy wojsk oblężniczych 
gen. Loisona, a także literatura niemiecka, fragmentarycznie jedna 
pozycja polska.
W literaturze pojawia się jeszcze jedna informacja, o reducie, którą 

zbudowali Polacy. O takiej reducie wspomina również w swojej opinii 
G. Podruczny, o czym była już mowa. Informacja na ten temat znajduje 
się w opracowaniu historyków Sztabu Generalnego. Pod koniec maja, 
reduty nr 12 i 13 na tyle zagrażały pruskim pozycjom wokół Wilczej Góry, 
że musieli oni ewakuować się z okolic prochowni nr 6 w okolicy starego 
pruskiego szańca. Teren ten przejęli Polacy, i na miejscu starej fortyfikacji 
wznieśli redutę nr 15, zwaną Redutą Pallaviciniego lub też „Strandbatterie”. 
Według historyków niemieckich, obiekt został odbudowany. Kroczyński 
uważa jednak, że Polacy redutę tę zbudowali, ale w ujęciu tematu nie 
ma to wielkiego znaczenia. Według niego, obiekt miał zostać nazwany 
nazwiskiem poległego oficera włoskiego w stopniu podporucznika, gdyż 
Polacy nie mieli własnego oficera, który by poległ podczas oblężenia 
Kołobrzegu. W reducie tej umieszczono dwie armaty 12-funtowe. Można 
więc stwierdzić, że de facto, w całym oblężeniu i operacji pod Wilczą Górą, 
Polacy dysponowali dwoma redutami: numer 8 zwaną Redutą Polską i nr 
15 zwaną Redutą Pallaviciniego.

We wcześniejszej części artykułu, autor często nawiązywał do źródeł 
kartograficznych. Wbrew pozorom, nie ma ich wiele, a te z przełomu XVIII 
i XIX wieku należy uznać za niedokładne i umowne. Autorzy badań przepro-
wadzonych w 2015 roku skupili się na mapie protopograficznej, datowanej 
na 1835 rok. To tam, według nich, po raz pierwszy miała być zaznaczona 
trapezowata polanka, na której przeprowadzono badania. Niestety, wobec 
braku źródeł lub ich defektów w postaci dużej niedokładności, nie możemy 
jednoznacznie stwierdzić, kiedy to miejsce powstało. Co ciekawe, na mapach 
utrzymuje się aż do XX wieku. Nie ma więc dowodów obalających hipotezę, 
że to miejsce mogło istnieć przed 1807 rokiem, jak i że było odwrotnie, 
że istnieje ono od 1807 roku. Oznacza to, że po raz pierwszy pojawia się 
na mapie w latach 30-tych XIX wieku. Według G. Podrucznego, jest wy-
soce prawdopodobne, że to właśnie ten trapez jest redutą, która powstała 
w 1807 roku. Jednakże, w tym samym czasie powstawały mapy o charakterze 
sztabowym, załączone do publikacji o charakterze historycznym, na których 
również zaznaczony jest trapez w Lesie Kołobrzeskim, jednakże, nie jest 
przypisana mu jakakolwiek funkcja. Jest jeszcze jeden dowód przemawiający 
za tym, że w lesie był obóz polski. To „Plan de Colberg” z czerwca 1807 roku, 
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wykonany przez Francuzów, znajdujący się w zbiorach Bibliotèque Nationale 
de France. W Lesie Kołobrzeskim zaznaczony jest obóz Polaków, natomiast 
fortyfikacje znajdują się na południe od tej pozycji. Ich lokalizacja pokrywa 
się z planami znanymi z literatury niemieckiej.

Powstaje zatem pytanie, dlaczego historycy i autorzy planów pominęli 
to miejsce w Lesie Kołobrzeskim, skoro, jak sugerują niektórzy, znajdować 
się tam fortyfikacja polowa przypisywana wojskom oblężniczym. Wątpliwe, 
aby stało się tak z powodu jej marginalizacji, albo wynikało to z niewiedzy. 
Możemy sobie wyobrazić, że po zakończeniu oblężenia, zarówno wojskowi 
jak i mieszkańcy dość dokładnie zlustrowali okolicę. Pozycje świeżych 
fortyfikacji musiały być więc znane żyjącym wówczas ludziom. Co więcej, 
zostały dość dokładnie naniesione na mapy, a później plany, choć niestety, 
ich skala i układ odniesienia nie pozwala nam w sposób jednoznaczny 
określić, gdzie obecnie znajdują się te miejsca. Co więcej, historycy Sztabu 
Generalnego dołączyli do swojej książki układ fortyfikacji i obozów w opar-
ciu o przepracowaną mapę z 1890 roku, również pomijając miejsce odkryte 
w 2015 roku, nie zaznaczając w nim żadnej fortyfikacji. Na tej podstawie, 
autor nie może natrafić na ani jeden dowód, który uwiarygadniałby hipotezy 
stawiane przez G. Podrucznego. Powyższe może oznaczać, że nawet jeśli 
udało się odkryć relikty fortyfikacji polowej z XIX wieku, to nie była ona 
wykorzystywana przez wojska oblężnicze, w tym 1. Pułk Piechoty księcia 
pułkownika Antoniego Sułkowskiego w 1807 roku.

Na dawnych mapach polskich, miejscowość Erdmannshof funkcjo-
nowała jako Lubinia. Pomiędzy tą miejscowością a Lasem Kołobrzeskim 
znajduje się Reduta Polska. Powyżej znajdował się obóz polski, a po le-
wej, na zachodów, wyżyna Binennfeld, na mapie przecięta zbudowaną 
w 1899 roku linią kolejową Kołobrzeg–Koszalin. Następstwem tych wskazań 
winny być dodatkowe analizy topograficzne i terenowe, a wreszcie badania 
archeologiczne lub badania nieinwazyjne. Lokalizacja tego miejsca pozwoli 
na odszukanie również Reduty Saskiej, poprzez porównanie skali odległości. 
Powyższe pozwoli potwierdzić nie tylko, czy rzeczywiście Reduta Polska 
istniała, ale również pozwoli na potwierdzenie rzetelności sporządzenia 
planów, przez ostatnie sto lat obrazujących przebieg oblężenia twierdzy 
w latach 1806/1807. W obecnej sytuacji, nie sposób nie postulować więk-
szych badań terenowych. Autor ma przypuszczenia w zakresie lokalizacji 
Reduty Saskiej. Jej relikty są doskonale widoczne w terenie. Problem w tym, 
że w terenie nie są widoczne pozostałości Reduty Polskiej, a z zachowanych 
materiałów wynika, że powinna ona być zlokalizowana naprzeciwko czy też 
w okolicy Reduty Saskiej. Być może, bagienny teren i zmiana jego rzeźby 
spowodowały, że nastąpiła tam pewnego rodzaju sukcesja ekologiczna, 
choć zastanawiające jest, że po tak daleko idącym działaniu człowieka 
w teren, nie zachował się żaden ślad…
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Widok na centrum Kołobrzegu od strony Placu 18 Marca. Na pierwszym planie 
brama wjazdowa do miasta i zasypany rów forteczny
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8. Od twierdzy do uzdrowiska

Na początku XIX wieku obserwujemy zwiększone zainteresowanie przyrodą 
i jej oddziaływaniem na zdrowie człowieka, będące dziś w zakresie lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Jednym z takich miejsc, gdzie zaczęto na to dość 
szybko zwracać 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 nie padła na podatny grunt 
rozwoju miasta w nowym duchu.

W tym czasie (lata 1802–1803) karę twierdzy odbywał Jan Henryk 
Ludwik von Held, radca celny z Poznania. Uznaje się go za pierwszego 
kołobrzeskiego kuracjusza, który jednak w mieście nie przebywał z własnej 
woli, skazany przez króla na karę odosobnienia w twierdzy kołobrzeskiej. 
Po powrocie do Poznania, wydał on w 1804 roku książkę pt. „O kąpieli 
morskiej w Kołobrzegu oraz najlepszym i najtańszym sposobie stosowania 
tejże”. Wówczas, kąpiele morskie stawały się coraz bardziej modne, ale 
Held wskazywał na ich działalność leczniczą: Tutaj kapałem się ze trzysta 
razy w morzu. Nabrałem znów chęci do życia i chodzenia po świecie. Jestem 
przekonany, że zdrowie zawdzięczam falom Morza Bałtyckiego. Te gwałtowne 
fale mogą nawet z ponurej duszy spłukać ludzką nienawiść (za H. Kro-
czyńskim). Held potwierdza, że kołobrzeżanie specjalnie lecznictwem 
uzdrowiskowym zainteresowani nie byli: Mając taki skarb nie wiedzą jak 
go spożytkować. Kołobrzeżanie mają morze pod nosem, a szum jego fal 
usypia ich do snu. Nie kąpią się w morzu, lecz wylegują się aż do białego 
dnia w swoich dusznych alkowach i zakurzonych betach jak susły… Grubo 
pomyliłby się i boleśnie zawiódł ten spośród gości kąpielowych, który przy-
byłby do Kołobrzegu z zamiarem rozerwania się tutaj zwykłym dla ośrodków 
kąpielowych sposobem. Nie spotka tu niczego, co choćby jakimś drobiazgiem 
przypominało nadmorskie kąpielisko. Warto zauważyć jednak, że Kołobrzeg 
był twierdzą i w jej otoczeniu realizacja większych inwestycji raczej była 
niemożliwa. Również kąpiel w morzu wymagała wcześniejszego uzgod-
nienia z oficerem garnizonu.

Podejście kołobrzeżan do kąpieli morskich zaczęło z biegiem czasu się 
zmieniać. Było to spowodowane sporym zainteresowaniem tego rodzaju 
praktykami na plaży ze strony przyjezdnych. W 1825 roku magistrat wy-
dał specjalne zarządzenie, które regulowało czas i miejsce kąpieli kobiet 
i mężczyzn. Pierwsze urządzenia do kąpieli morskich w postaci kabin 
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i przebieralni pojawiły się na plaży dopiero w 1829 roku. Wykonano rów-
nież przejścia przez wydmy. Kąpać można się było od godziny 5 do 9 rano 
i od 17 do 21 po południu. Obowiązywała rygorystycznie przestrzegana 
moda plażowa ze strojami od kolan do szyi. W czasie kąpieli był zakaz 
zbliżania się do kąpielisk osobom przeciwnej płci. Co ciekawe, urządzenia 
kąpielowe zostały wykonane dzięki inspiracji kapitana Hermana Wittiga, 
który od 1828 roku piastował stanowisko inżyniera twierdzy.

Od tego czasu rozpoczyna się dynamiczny rozwój Kołobrzegu jako 
kurortu, choć z dużymi ograniczeniami, wynikającymi ze statusu miasta 
twierdzy. Przełomową datą dla rozwoju miasta w tym kierunku jest rok 
1832, kiedy to dzięki zaangażowaniu kapitana Wittiga, a przy udziale ko-
mendanta twierdzy generała lejtnanta Ludwika von Ledebura i burmistrza 
H. T. Wulstena powstało Miejskie Towarzystwo Upiększania (w dalszych 
latach zamieniło się ono w spółkę akcyjną, a od 1846 roku nazywało się 
Towarzystwem Kąpielowym). Organizacja, która pozyskała do realizacji 
swoich celów 100 osób, zajęła się zmianą wizerunku Kołobrzegu: powsta-
wały nowe drogi i pojawiła się nowa zieleń. Państwo i miasto regularnie 
przejmowało od wojska jakieś tereny, które starano się zagospodarować 
na cele uzdrowiskowe, a więc pod zieleń, albo pod nowe budownictwo. 
Powstawały urządzenia do działalności kulturalnej, jak arena na Załężu. 
W mieście zaczęli osiedlać się także lekarze, którzy zajęli się lecznictwem 
uzdrowiskowym, jak dr Moses Behrend czy dr Herman Emanuel Hirschfeld. 
Punktem zwrotnym dla rozwoju kurortu była budowa Kolei Zachodniopo-
morskiej, z odcinkiem Kołobrzeg–Białogard, zrealizowanym w 1859 roku. 
Od tej pory Kołobrzeg miał połączenie z najważniejszymi miastami Prus, 
jak Szczecin, Gdańsk czy Berlin, ale także polskimi miastami pod zabo-
rami, jak Poznań czy Warszawa. Spowodowało to dynamiczny napływ 
nowych turystów. Budowa linii kolejowej całkowicie odcięła fortyfikacje 
główne od fortyfikacji polowych, jak Fort Wilczy, Szaniec Kamienny, 
Szaniec Ceglany czy Fort Ujście. Wreszcie, 6 stycznia 1864 roku pomiędzy 
komendanturą twierdzy a miastem zawarto porozumienie w sprawie zago-
spodarowania pasa wybrzeża. Wobec potrzeb garnizonu, regulowało ono 
wiele spraw, o które wojskowi toczyli spór z cywilnymi władzami miasta. 
Najważniejszym postanowieniem było wytyczenie ulicy Rodziewiczówny 
(wówczas Parkowa), od której na południe mogła powstawać zabudowa. 
Tak powstała dzielnica Ujście (obecnie Uzdrowiska). Wojskowi zgodzili 
się również na sadzenie zieleni na północ od ulicy Rodziewiczówny, przy 
czym postanowienie to obostrzono, że w przypadku wojny, wszystkie 
drzewa zostaną wycięte. Tak powstał Park Nadmorski, obecnie Park 
Żeromskiego. Postanowienie zatwierdziło Ministerstwo Wojny. W tym 
samym roku nad morzem, przy obecnym molo i sanatorium „Bałtyk”, 
powstał Pałac Nadbrzeżny.
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Fort Ujście, a na nim zbudowana w 1899 roku latarnia morska
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9. Likwidacja Festung Kolberg

Po 1807 roku rozpoczęło się porządkowanie miasta i jego powolna od-
budowa. Oczywiście, priorytetem była odbudowa fortyfikacji. Nie należy 
przy tym zapominać, że w Europie nadal trwały działania wojenne. Prusy, 
zgodnie z postanowieniami pokoju w Tylży, przystąpiły do blokady kon-
tynentalnej przeciwko Anglii. W kołobrzeskim porcie obowiązywał zakaz 
importu produktów angielskich, ale przemyt funkcjonował tu na masową 
skalę. Dorabiali się na tym miejscowi kupcy. W zakresie militarnym, nie 
brakowało tych, którzy nie wróżyli dobrze rozmachowi Napoleona i wraz 
z jego wejściem do Rosji, liczyli na jego rychłą klęskę. W 1811 roku feld-
marszałek Gebhard Leberecht von Blüchner utworzył wokół twierdzy obóz 
warowny. Do kopania szańców, jak pisze H. Kroczyński, zaangażowano 
tysiąc osób. Gdy w 1813 roku klęska Napoleona w Rosji stała się faktem, 
Prusy przystąpiły do koalicji antynapoleońskiej. W Kołobrzegu powstał 
jeden z trzech punktów, w którym wyładowywano angielskie materiały 
wojenne. Tu również zbierali się ochotnicy do walki. W twierdzy po-
wstawała Brygada Pomorska pod dowództwem generała Karola Henryka 
Ludwika Borstella.

W czerwcu 1820 roku do Kołobrzegu zawitał król pruski Fryderyk Wil-
helm III. Nocował w budynku komendantury twierdzy (róg ul. Katedralnej 
i Armii Krajowej). W wyniku tej wizyty, w 1821 roku Twierdza Kołobrzeg 
została podniesiona do rangi twierdzy pierwszej klasy. W konsekwen-
cji powiększono również garnizon twierdzy. Od tej pory stacjonowało 
tu 1577 żołnierzy i 147 dział.

W latach 1832–1836 przeprowadzono ostatnią wielką modernizację 
Twierdzy Kołobrzeg. W związku z zajęciem portu przez wojska napoleońskie 
w wyniku jednego ataku, okupionego kontratakiem pruskim, niezwykle 
krwawym, co w późniejszej historiografii było przez Prusaków ukrywane, 
przystąpiono do dalszego fortyfikowania portu. Fort Ujście otrzymał do-
datkowe zabezpieczenie w postaci nasypu od strony morza z podmurówką. 
Po przeciwnej stronie, po lewej strony Parsęty, powstał Szaniec Heydego, 
a w dalszej części Lasku Załęże rozbudowano Szaniec Kleista. Przy salinach 
wzniesiono niewielką Redutę Solną, wspierającą ogniem Redutę Bagienną. 
Po wschodniej stronie miasta przebudowano Fort Wilczy, który wojska 
oblężnicze nazwały Fortem Napoleona. Teraz otrzymał on nazwę Fort 
Gneisenaua. Dokonano zmian w jego narysie, a suchą dotąd fosę napeł-
niono wodą. Doświadczenia krwawych walk w tym terenie w 1807 roku 
spowodowały podjęcie decyzji o budowie jeszcze jednej fortyfikacji w tym 
miejscu, tyle że bliżej morza. Tak powstał Szaniec Waldenfelsa (Szaniec 
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Kamienny). Prace objęły również fortyfikacje główne, w których obok 
odbudowy ze zniszczeń, wymiany podmurówek kamiennych bastionów, 
powstało kilka nowych lunet. W 1832 roku zakończono także remont 
ewangelickiego kościoła garnizonowego (obecnie mały kościół nad rzeką). 
Ostatnie prace przy fortyfikacjach twierdzy przeprowadzono w 1853 roku.

W Kołobrzegu uroczyście obchodzono rocznicę walk o twierdzę 
w 1807 roku. Z tej okazji nadawano tytuły honorowego obywatela Koło-
brzegu. W 1857 roku żyło jeszcze 12 obrońców miasta, którzy ten tytuł 
otrzymali z okazji 50 rocznicy walk.

19 lipca 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska. U podstaw tego 
konfliktu leżały tarcia geopolityczne, historyczne, a także ambicje osobiste 
władców obu mocarstw, które dążyły do dominacji w Europie. Ostatecznie, 
wojnę wygrała tworząca się Rzesza, zajmując w 1871 roku Paryż. W ramach 
traktatu pokojowego, obok ustępstw terytorialnych, pokonana i upokorzona 
Francja musiała zapłacić ogromną kontrybucję w wysokości 5 miliardów 
franków w złocie. To między innymi z tych pieniędzy przeprowadzono 
w Kołobrzegu remont zniszczonej wojnami kolegiaty. Prace w latach 
1887–1890 pochłonęły 50 tysięcy marek niemieckich.

Jeśli idzie o udział Kołobrzegu w wojnie francusko-pruskiej, to poza 
jednym incydentem, był on niewielki. Na początku wojny, na morzu 
na wysokości Kołobrzegu pojawiły się cztery pancerniki francuskie pod do-
wództwem wiceadmirała Bouet-Willaumez. Niestety, nie miały one tu zbyt 
wiele do roboty, gdyż wojna skierowała się w kierunku Paryża. Jednostki 
dość szybko zawinęły się spod twierdzy.

Tymczasem do twierdzy już 5 listopada 1870 roku zaczęto dostarczać 
jeńców francuskich, którzy dostali się do pruskiej niewoli. Jako pierwszy, 
przybył transport obrońców Orleanu. Jak pisze H. Kroczyński, był to mer 
miasta Adolphe Crespin, 7 oficerów i 486 szeregowych żołnierzy. W ko-
lejnych dniach przybywały następne transporty. Docelowo, w twierdzy 
znalazło się aż ponad 5 tysięcy jeńców francuskich. Mieszkali w wyznaczo-
nych obiektach wojskowych, sanatoryjnych oraz specjalnie zbudowanych 
barakach. Nie wszyscy przeżyli. 180 z nich padło ofiarą tyfusu, czerwonki 
czy ospy. Zostali pochowani na cmentarzu przy ulicy Frankowskiego (za-
chował się do dziś). Jeńcy cieszyli się w mieście dość dużymi swobodami. 
Najmowali się do pracy u kołobrzeskich rzemieślników, wykonywali prace 
fizyczne. Po przegranej przez Francję wojnie, od 15 kwietnia 1871 roku 
zaczęli wracać do domu koleją żelazną.

9 maja 1897 roku na Placu Cesarskim (dziś Park 18 Marca), odsłonięto 
Pomnik Poległych autorstwa Georga Meyera z Berlina. Poświęcono go 
żołnierzom powiatu kołobrzesko-karlińskiego poległym w wojnach w roku 
1864, 1866 i 1870. Składał się on cokołu obłożonego głazami, na którym żoł-
nierz przejmował sztandar od swojego rannego kolegi. Poniżej znajdowała 
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się tablica z nazwiskami żołnierzy z 54 Pułku Piechoty z Kołobrzegu, 
którzy zginęli na froncie. Były wśród nich, jak pisze H. Kroczyński, także 
nazwiska Polaków z zaboru pruskiego. W pamiętniku pewnej ziemianki 
z Wielkopolski, która wypoczywała pod koniec XIX wieku w Kołobrzegu, 
czytamy: Wystawiono okazały pomnik ku czci poległych w 1870 roku w czasie 
wojny z Francją żołnierzy garnizonu kołobrzeskiego. Było między nimi wielu 
Polaków, także znajomych i kolegów Michała [męża kobiety], którzy byli 
zmuszeni walczyć i oddać życie za obcą sprawę, za wrogi sobie pruski kraj. 
Napis na pomniku brzmi:

Bogu, Cesarzowi i Wojsku
niech będą dzięki i cześć –
od gór skalistych aż po Bałtyk
Walczyli jak bohaterowie,
pozostają zwycięzcami,
ich nazwiska żyją nadal.
[za:] J. Patan, „Dzieje Dawnego Kurortu, Kołobrzeg 1872–1945”.
Pomnik ten został uszkodzony w czasie walk o miasto w marcu 1945 roku, 

a jego podstawę wykorzystano do wykonania pomnika pamięci żołnierzom 
poległym o „wyzwolenie Kołobrzegu”. Tak pisze o tym pierwszy prezydent 
miasta Stefan Lipicki: Na placu 18 Marca, na cokole wykonano pomnik 
wdzięczności dla poległych w walce o Kołobrzeg żołnierzy polskich i radziec-
kich. Wyższą część pomnika wykonano z betonu i obłożono obrobionymi 
granitowymi płytami, orła i tablicę wykonano w Szczecinie. Budową pomnika 
zajął się Komitet Obywatelski.

Na temat likwidacji Twierdzy Kołobrzeg w dostępnej literaturze nie 
ma zbyt wielu informacji. H. Kroczyński uważa, że za tą decyzją stoi 
fakt nowej sytuacji politycznej po zjednoczeniu Niemiec, a także coraz 
bardziej dynamicznie rozwijające się uzdrowisko w Kołobrzeskim Ujściu 
pod Kołobrzegiem. Patrząc na lokalizację ówczesnego uzdrowiska, widać 
że funkcjonowało ono w wyraźnym wyodrębnieniu od samego miasta, które 
nadal było twierdzą. Ale za tą decyzją musiały stać jeszcze inne, równie 
ważne przesłanki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w nowej sytuacji geo-
politycznej, Kołobrzeg wypadł z zainteresowania militarnego jako takiego. 
Było to widać już podczas oblężenia twierdzy w 1807 roku, gdy opór załogi 
miał strategiczny sens tylko w momencie, gdy była ona w posiadaniu 
portu. Jego utrata de facto przekreślała funkcję, jaką wyznaczono twierdzy, 
a więc punkt desantowy. Poza tym, rozwój technologii w wyniku rewolucji 
przemysłowej powodował, że utrzymywanie twierdz w dotychczasowej 
formie nie miało większego sensu. Dowodziło tego chociażby oblężenie 
Sewastopola w 1855 roku podczas wojny krymskiej. Koncepcja twierdzy 
poligonalnej stała się przeżytkiem. Nowe gwintowane działa na wydłu-
żone pociski odznaczały się znaczną donośnością i celnością. Zmianę 
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w strategicznym spojrzeniu na twierdze wymusił także dynamiczny rozwój 
kolei, gdyż szlaki kolejowe przecinając fortyfikacje poligonalne wpływały 
na ich znaczne osłabienie.

Już w latach 60-tych XIX wieku Komitet Inżynieryjny Głównego In-
spektoratu Twierdz rozważał dokonanie zmian w istniejących twierdzach. 
Po ostatnich modernizacjach w latach 30-tych, w wielu miastach wstrzy-
mano prace dodatkowe, dokonywano tylko bieżących i najpotrzebniejszych 
konserwacji. Tymczasem inżynierowie zakładali dodanie do istniejących 
systemów fortyfikacji pierścienia fortów artyleryjskich. Docelowo miałyby 
być one rozstawione co 2–6 kilometrów w odległości około 6 kilometrów 
od twierdz, które dodatkowo miały zostać poddane modernizacji, a ich 
liczba zmniejszona.

Prace Krajowej Komisji Obronnej przeprowadzone w 1868 roku, a także 
raport feldmarszałka Moltkego z wojny francusko-pruskiej z 1871 roku 
spowodowały, że podjęto decyzję o opracowaniu projektu koniecznych 
zmian w twierdzach Rzeszy. Raport Krajowej Komisji Obrony z 24 czerwca 
1872 roku, nie tylko zredukował liczbę twierdz do 49, ale i dzielił je na 3 kate-
gorie: twierdz mogących wytrzymać oblężenie po modernizacji (17 twierdz, 
w tym np. Poznań), twierdz, które po modernizacji byłyby w stanie oprzeć 
się niespodziewanemu atakowi i uniemożliwić ich zajęcie (17 twierdz), 
twierdz pozostawionych bez zmian (ich los miał być rozstrzygany później).

O decyzji o likwidacji Twierdzy Kołobrzeg informuje art. VI ustawy 
o Rzeszy z 30 maja 1873 roku (publikacja 6 czerwca). Dokument ten za-
wiera wzmiankę o zapewnieniu środków finansowych na przekształcenie 
systemu twierdz zgodnie z potrzebami systemu obronnego Rzeszy. Likwi-
dacji podlegało 8 twierdz, w tym w Kołobrzegu i Szczecinie. Do 1887 roku 
Kołobrzeg pozostał twierdzą morską. Po likwidacji morskiej Twierdzy 
Kołobrzeg, grunty, które należały do wojska, przekazano miastu.

Wraz z likwidacją Twierdzy Kołobrzeg w 1873 roku, rozpoczęto ni-
welowanie wałów, zasypywanie rowów fortecznych, na miejscu których 
wytyczano nowe ulice. Zaczęto od północnej części miasta, gdzie zniwelo-
wano Dzieło Rogowe Ujście. W ten sposób powstał Park 18 Marca i ulice: 
Zwycięzców, Piastowska, Dworcowa. Na Miejscu Dzieła Rogowego Geldern 
powstała ulica Szpitalna (a przy niej szpital), Radomska, Łopuskiego z mo-
stem na rzece (1900 rok) i Zygmuntowska. Na miejscu Rawelinu i Lunet 
Bytów powstała Aleja Św. Jana Pawła II i ulica Unii Lubelskiej. W miejscu 
wschodnich fortyfikacji głównych (Rawelin i Lunety Lębork) powstał Park 
Dąbrowskiego oraz ulica Bogusława X, Kaliska. Zlikwidowano część for-
tyfikacji polowych, w tym szańce: Ceglany, Zielony, Kościelny, a na części 
Szańca Heydego zbudowano nowy basen portowy. Pozostałe zachowane 
fortyfikacje otrzymały nowe funkcje: kulturalne, gastronomiczne, miesz-
kalne lub pamiątkowe. Cały proces trwał 30 lat.
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Północny kanał forteczny, w tle kolegiata, koniec XIX wieku

Fort Ujście z nową funkcją nawigacyjną w postaci latarni morskiej zbudowanej 
w 1899 roku
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Żołnierze podczas ćwiczeń na kołobrzeskiej plaży w 1916 roku
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1. Wielka wojna

Przyczyn wybuchu wielkiej wojny należy szukać już podczas Kongresu 
Wiedeńskiego, którego celem było zabezpieczenie stabilności polityczno-mi-
litarnej Europy, zgodnie z interesami największych mocarstw, ale wbrew 
dążeniom niepodległościowym narodów. Polityka Świętego Przymierza była 
pełna sprzeczności, a pokój pomiędzy czterema europejskimi mocarstwami 
stanowił zwykłą fikcję polityczną, czego dowodem była wojna krymska 
czy wojna francusko-pruska. Naruszenie ustalonych sił stanowiło zjedno-
czenie Włoch i Niemiec. Poszczególne państwa były targane konfliktami 
etnicznymi i narodowościowymi, szczególnie Austro-Węgry. Dążenia 
imperialistyczne mocarstw, a także szerzący się nacjonalizm, wybuchające 
na tym tle konflikty pomiędzy państwami-sąsiadami, przybliżały Europę 
do wybuchu wojny. Zapalnikiem okazało się zabójstwo arcyksięcia Fran-
ciszka Ferdynanda Habsburga i jego żony Zofii, którego dokonał serbski 
nacjonalista Gawriło Princip. Wydarzenie to przeszło to do historii jako 
zamach w Sarajewie z 28 czerwca 1914 roku.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu konfliktu o skali globalnej był skom-
plikowany system sojuszy, który gwarantował pokój w Europie. W kon-
sekwencji, doprowadził do wielkiej wojny. Po zamachu, Rzesza poparła 
Austro-Węgry w ich działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn i osób, które 
stały za zamachem. W tym czasie, Francja zapewniła Rosję o swoim popar-
ciu. Sprowokowane poparciem Rzeszy Austro-Węgry, postawiły rządowi 
Serbii radykalne ultimatum. Serbia zgodziła się nawet na ograniczenie 
własne suwerenności, ale odrzuciła jeden punkt ultimatum: nie zgodziła 
się na śledztwo w sprawie zamachu na swoim terenie przez przedstawi-
cieli Austro-Węgier. To spowodowało wypowiedzenie wojny Serbii przez 
Austro-Węgry. Rosja ogłosiła częściową, następnie pełną mobilizację 
przeciwko Austro-Węgrom, a przeciwko Rosji mobilizację ogłosiła Rzesza. 
W konsekwencji, mobilizację ogłosiła Francja. 1 sierpnia 1914 roku Rzesza 
ogłosiła wojnę z Rosją, a 3 sierpnia z Francją. Przeprowadzona inwazja 
Rzeszy na neutralną Belgię natychmiast włączyła do konfliktu Anglię 
oraz jej sojuszniczkę Japonię przeciwko Rzeszy. 6 sierpnia Austro-Węgry 
wypowiedziały wojnę Rosji.

W Kołobrzegu, informację o wybuchu wojny przyjęto z powszechnym 
entuzjazmem. Społeczeństwo uwierzyło, że żołnierze wrócą do domów, 
nim liście spadną z drzew. Pododdziały obydwu stacjonujących tu puł-
ków piechoty maszerowały na kołobrzeski dworzec, skąd wyjeżdżały 
na front. Do wojska powołano rezerwistów. Przed ratuszem prowadzono 
nabór ochotników.
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Kołobrzeg został przekształcony w zaplecze medyczne frontu. Zmobili-
zowano załogi 26 ośrodków gastronomicznych i sanatoryjnych, w których 
stworzono rezerwowe lazarety, które bardzo szybko zaczęły zapełniać 
się rannymi. Wraz z uczestnikami walk, do miasta docierały informacje 
o tragedii wojny. Do Kołobrzegu zaczęli także trafiać ranni mieszkańcy, 
którzy walczyli na froncie. Tak znalazł się tu z powrotem dowódca 54. Pułku 
Piechoty pułkownik von Tippelskirch. Natomiast, jak pisze H. Kroczyński, 
dowódca pułku artylerii podpułkownik Szmula poległ w pierwszych tygo-
dniach wojny. Coraz więcej kobiet pokrywało się żałobą. Ginęli mężowie 
i synowie. Miasto zaczęło się zapełniać uciekinierami z Prus Wschodnich.

Wojna nie tylko nie skończyła się na jesieni 1914 roku, ale ciągnęła 
się długie kolejne miesiące. Konsekwencją działań wojennych były coraz 
większe trudności aprowizacyjne. Wprowadzono kartki żywnościowe. 
Zbierano złom, wycofywano pieniądze metalowe, które zastępowano 
banknotami. 1 marca 1917 roku magistrat wprowadził pieniądze zastępcze, 
tzw. notgeld. Z dachu kolegiaty zdjęto blachę miedzianą, którą zastąpiono 
łupkiem (blacha została na dzwonnicy).

8 listopada 1918 roku przy ujściu Parsęty pojawiła się eskadra niemieckich 
okrętów podwodnych. Niektóre z jednostek wpłynęły do portu. Z jednego 
z nich na ląd wyszedł trzeci syn cesarza książę Adalbert. W ciągu następnych 
dni do portu wpłynęły też dwa torpedowce. Gdy do Kołobrzegu dotarła 
wiadomość o podpisaniu 11 listopada zawieszenia broni w Compiègne, 
ich załogi zdezerterowały, a jednostki splądrowano. Ostatecznie, okręty 
podwodne udały się na internowanie do Szwecji.

Sytuacja po wojnie w Kołobrzegu była bardzo trudna. Miasto nie ucier-
piało w wyniku walk, ale nad morzem w ogóle nie było turystów. Cierpiała 
na tym gospodarka miasta. Poza tym, podobnie jak w całej Rzeszy, w wielu 
miejscach widoczna była bieda, szerzyło się bezrobocie i szalała inflacja.

W 3 miesiące po zakończeniu I wojny światowej, 12 lutego 1919 roku, 
na kołobrzeski dworzec wjechał pociąg specjalny. Do miasta nad Parsętą 
przybył feldmarszałek Paul von Hindenburg, wódz naczelny. W hotelu 

„Bellevue” mieściła się kwatera naczelnego dowództwa, a w Pałacu Nad-
brzeżnym ulokowano Sztab Generalny, który dotarł do miasta kolejnymi 
pociągami. To właśnie w Kołobrzegu, w miarę blisko granic z młodym 
państwem polskim, Niemcy szykowali plan nowej wojny o kryptonimie 

„Wiosenne słońce”.
Sztabowcy opracowali kwestie organizacyjne, tworząc armię „Północ” 

i armię „Południe”. Głównym celem była Warszawa. Sprawa była jednak 
politycznie skomplikowana. Jak pisze H. Kroczyński, w Kołobrzegu trwały 
żywe spory co do konieczności uderzenia na Polskę i zawarcia pokoju. 
Dyskusję w tych kwestiach toczył ostatni kanclerz Cesarstwa Niemieckiego 
i pierwszy prezydent Republiki Weimarskiej Friedrich Ebert oraz minister 
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obrony Gustav Noske z Paulem von Hindenburgiem. Ostatecznie, socjal-
demokratyczni politycy przekonali naczelnego wodza, aby zrezygnował 
z planów nowej wojny.

Sprawa nie była taka oczywista. 6 marca 1919 roku Zgromadzenie Naro-
dowe uchwaliło ustawę o 400-tysięcznej Reichswerze. Atmosfera społeczna 
była jednoznaczna: w Hindenburgu pokładano nadzieję, iż ten uratuje 
resztki honoru Niemiec upokorzonych listopadową kapitulacją. Gdy 7 maja 
1919 roku, Niemcy otrzymały projekt traktatu pokojowego, w Kołobrzegu 
było jasne, że jeśli nie zostaną one przyjęte, Niemcy przystąpią do nowej 
wojny, której celem miało być nie tyle zniszczenie Polski czy zdobycie 
Wielkopolski, ale doszczętna likwidacja odrodzonego państwa polskiego.

Sytuacja młodego państwa polskiego była bardzo trudna. Trwała uni-
fikacja kraju rozdzielonego zaborami. Sytuacja na granicach była nadal 
niepewna. Wojsko Polskie było w organizacji, a przeciwko Niemcom 
w miarę szybko wystawić można było jedynie Wojsko Wielkopolskie. 
Sytuację uratowała armia generała Józefa Hallera, przerzucana z Francji. 
W czerwcu 1919 roku, Polska była gotowa przeciwstawić niemieckiemu 
uderzeniu, kierowanemu z Kołobrzegu, 180 tysięcy żołnierzy.

Niemcom nie sprzyjała jednak sytuacja międzynarodowa. Żadnemu 
mocarstwu nie zależało na odrodzeniu potęgi Niemiec, rany ostatniej 
wojny były zbyt świeże. Na redzie portu w Kołobrzegu stanęły 4 angielskie 
niszczyciele, celując w kwaterę wodza naczelnego. Ostatecznie, 28 czerwca 
podpisano traktat wersalski. Paul von Hindenburg wziął jeszcze udział 
w tzw. święcie wyzwolenia 2 lipca 1919 roku, i 3 lipca pociągiem specjalnym 
opuścił Kołobrzeg. 13 lipca władze miasta nadały Hindenburgowi honorowe 
obywatelstwo i nazwę nowej ulicy (obecnie Tadeusza Kościuszki).

I wojna światowa pochłonęła 37,5 miliona ofiar. Rzesza straciła w tym 
konflikcie ponad 7 milionów ludzi. Najważniejszym obiektem, w którym 
upamiętniono poległych na frontach wielkiej wojny kołobrzeżan była 
kolegiata. Tam 2 lipca 1924 dokonano odsłonięcia filara w nawie głównej 
(obok tzw. Barwnego Filara), na którym malarz Paul Thol namalował 
symbole wojskowe, herb miasta i 22 naramienniki oddziałów 2 Korpusu 
Armijnego. Na samym dole znajdowały się cztery tablice z 534 nazwiskami 
mieszkańców. Ponadto, w mieście odsłonięto cztery pomniki z nazwiskami 
żołnierzy niemieckich z Kołobrzegu, którzy polegli na froncie. Z tego czasu 
do dnia dzisiejszego zachował się jeden obiekt: nadnaturalnej wielkości 
żołnierza w hełmie, z mieczem i tarczą. Został on znaleziony w latach 
90-tych na bagnie pomiędzy ulicą Kupiecką i Myśliwską, bez cokołu i głowy. 
Trafił na składowisko Zieleni Miejskiej.
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Jedna z wielu uroczystości zaślubinowych w marcu 1945 roku, fot. Józef Rybicki 
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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2. Pamiętny marzec 1945 roku

Dla Polaków to jedyne samodzielne zwycięstwo na froncie II wojny 
światowej. Dla Niemców to cena, jaką trzeba było zapłacić za ewakuację 
cywilnych mieszkańców.

To wcale nie musiało tak wyglądać. Wystarczyło, na wieść o zbliżają-
cych się wojskach radzieckich, ogłosić decyzję o ewakuacji miasta i uciec. 
Ewakuacja zresztą trwała, ale była ograniczona do partyjnych notabli lub 
osób, które przekupiły żołnierzy. Ich morale pozostawiało wiele do życzenia. 
Ewakuację ograniczała jednak niemiecka propaganda i rozkazy z Berlina. 
Niestety, wiele z tych elementów pozostaje w zakresie naszych spekulacji, 
gdyż kwestie te nie zostały gruntowanie przebadane i tyle lat po tych 
wydarzeniach nadal budzą one wątpliwości historyków. H. Kroczyński 
podaje, że Kołobrzeg został ogłoszony twierdzą w listopadzie 1944 roku. 
Problem w tym, że w źródłach niemieckich regularnie mowa jest o stanie 
oblężenia miasta, nie twierdzy. Nawet na plakacie wydrukowanym w nocy 
z 3/4 marca pisze się o stanie oblężenia miasta i okolic. Nie udało się na-
trafić na rozkaz powołujący do funkcjonowania Festung Kolberg, co nie 
znaczy, że Kołobrzeg taką twierdzą nie był. W tym samym ogłoszeniu, 
Fritz Fullriede podpisuje się jako komendant twierdzy…

Wraz z rozpoczęciem oblężenia Kołobrzegu, ewakuacja drogą kolejową 
i lądową była niemożliwa. Jedyną drogą ucieczki na zachód był port. Pod-
czas trwającego oblężenia trwała ewakuacja ludności cywilnej. Nabrzeże 
Pasażerskie, dziś symbol radości morskich podróży, wycieczek i pamiąt-
kowych zdjęć z latarnią morską, wówczas było świadkiem dantejskich 
scen, ściśniętych ludzi, zmarzniętych lub zamarzniętych, tonących w ka-
nale portowym, modlących się o miejsce na statku, nim będzie za późno. 
Pod Kolberg dopiero podchodziły wojska: najpierw radzieckie, ale szybko 
zostały rozbite. Potem przyszli Polacy.

Walki o miasto mogły zakończyć się już 15 marca. O godz. 15.00 nadano 
ultimatum dla komendanta twierdzy. Oczekiwano bezwarunkowej kapitu-
lacji z gwarancją życia dla całej załogi miasta. W przeciwnym razie załoga 
twierdzy miała zostać zniszczona. Odpowiedź nie nadeszła, choć wiadomo, 
że pułkownik Fullriede ją odebrał. Jego przełożeni nie wyrażali zgody 
na poddanie miasta, zapowiedzieli duże posiłki. Te przybyły, ale były nie-
wystarczające. Wieczorem 15 marca działania Polaków zostały wznowione. 
W polskich rękach znajdowała się już kolegiata i ratusz. Zaciskano pętlę 
wokół żołnierzy Kolbergu. 17 marca rozpoczęło się natarcie na dzielnicę 
uzdrowiskową. Od wschodu, Polacy nacierali od strony Kamiennego Szańca, 
którego załogę blokowali czerwonoarmiści. Dalej, linia przebiegała wzdłuż 
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torów kolejowych, parowozowni, dworca kolejowego i części Wyspy Solnej. 
Trwały walki w okolicy Regionalnego Centrum Kultury. Dalej linia ataku 
cofała się w kierunku Parsęty i dzielnicą zachodnią na Załężu na wysoko-
ści Szańca Kleista dobiegała do Bałtyku. Stan obrony mocno się skurczył 
w ciągu minionych krwawych dni walki o Kolberg. W najszerszym miejscu 
stan posiadania miał szerokość zaledwie kilometra.

Pod koniec oblężenia musiała zapaść decyzja o ewakuacji załogi twierdzy. 
Było już jasne, że żadnego wsparcia nie będzie. Przygotowanie jakiegoś 
planu wiązało się ze zwiększeniem obrony. Było wiadomo, że można sko-
rzystać z większych zasobów amunicji, aby tylko powstrzymać atakujących 
jeszcze przez kilkadziesiąt godzin. Wojska oblegające otrzymywały wsparcie. 
Do walki ruszyła nie tylko 4. Dywizja Piechoty (od 13 marca), ale również 
od 16 marca radziecka brygada artylerii rakietowej (6. Leningradzka), 
która kruszyła opór Niemców Katiuszami. Już 17 marca ewakuowano część 
załogi. Niemcy chcąc wystrzelać resztę amunicji prowadzili zmasowany 
ogień ze wszystkich rodzajów broni. Oddziały polskie, 17 marca atakowały 
ostrożnie, widząc gwałtowne zagęszczenie ognia. W godzinach wieczor-
nych, Polakom udało się zdobyć Szaniec Kleista i zbliżyć się do basenu 
rybackiego po zachodniej stronie ujścia rzeki.

Na 18 marca przygotowywano ostateczne natarcie na port. Skumulo-
wano jednostki na liniach natarcia, dbając o utrzymanie zdobytego terenu 
i przygotowując się do ewentualnych kontrataków, jakich w ciągu ostatnich 
nocy było wiele. Cały czas pracowała niemiecka artyleria. Była to osłona 
niemieckiej ewakuacji, która trwała w porcie, na falochronie wschodnim 
i na wysokości molo. Oddziały osłonowe markowały niemieckie pozycje, 
a artyleria okrętowa zadawała dalsze zniszczenia wojskom oblegającym 
miasto. Około godziny 2–3 w nocy 18 marca, Polacy zdali sobie sprawę, 
że dzieje się coś, czego do tej pory nie spotkali w Kolbergu. Bezpośrednia 
obrona jakby osłabła, a Niemcy dziwnie wstrzeliwali się od strony morza. 
Dodatkowo, słychać było warkot silników okrętowych. Wraz ze świtem, 
ok. godz. 6.00 do ataku ruszyły poszczególne pododdziały. W niektórych 
miejscach bardzo szybko dotarły do morza. Udało się zdobyć budynek 
dworca kolejowego, wcześniej mocno broniony. W Kolbergu pozostały 
tylko oddziały osłonowe, które niszczono lub brano do niewoli. Z portu 
uciekały okręty wojenne, ostrzeliwujące polskie pozycje. Rano, na Forcie 
Ujście zatknięto polską flagę. Dokonał tego zastępca polityczny dowódcy 
3 batalionu – ppor. Brandwain.

Fakt dotarcia do morza, polscy oficerowie wykorzystali także do kon-
tynuowania polskiej tradycji morskiej i zorganizowali w Kołobrzegu 
uroczystość zaślubin Wojska Polskiego z Morzem Bałtyckim. Odbyła się  
ona na tarasie i stoku Fortu Ujście obok gruzów latarni morskiej 18 marca 
1945 roku o godz. 16.00 (o godz. 18.00 według czasu moskiewskiego). 
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Na początku, odbyła się msza polowa celebrowana przez kapelana 3. Dy-
wizji Piechoty ks. kpt. Alojzego Dudka. Po przemówieniach, na trybunę 
wszedł kapral Franciszek Niewidziajło z 7. pp i uroczyście, donośnym 
głosem powiedział: Przyszliśmy, Morze, po ciężkim i krwawym trudzie. 
Widzimy, że nie poszedł na darmo nasz trud. Przysięgamy, że Cię nigdy 
nie opuścimy. Rzucając pierścień w Twe fale, biorę z Tobą ślub, ponieważ 
tyś było i będziesz zawsze nasze. Po przemówieniu kapral Niewidziajło 
w towarzystwie dwóch żołnierzy udał się w kierunku wejścia do portu. 
Wszedł na kamienny mur i przy akompaniamencie honorowych salw 
rzucił do morza zaślubinowy pierścień.

Zwycięstwo Polaków w Kołobrzegu było pierwszym samodzielnym 
zwycięstwem na tym froncie. Miało ono swój wydźwięk polityczny, zarówno 
w 1945 roku, jak i w późniejszych latach – służyło budowie legendy Wojska 
Polskiego. Inaczej postrzega to strona niemiecka. Znany jest komentarz 
doktora Johannesa Voelkera w książce „Geschichte der Stadt Kolberg”: 
Rosjanom wpadło w ręce całkowicie spalone i spustoszone miasto. Cała broń 
ciężka była zniszczona lub uczyniona niedostępną do użytku. To samo doty-
czyło zapasów amunicji, materiałów pędnych i żywności. Wszystkie mosty 
były wysadzone w powietrze, torowiska zniszczone, a urządzenia portowe 
silnie uszkodzone. Dzięki odważnej akcji obrońców udało się uratować 
z zbliżającego się chaosu na zachód 70–75 tysięcy ludzi. Za tę cenę Kolberg, 
wierny swej chlubnej przeszłości udowodnionej we wszystkich oblężeniach 
bohaterskiej postawie swoich obywateli, zginął.

Wiele lat po wojnie możemy być wobec siebie szczerzy. Wielka to była 
bitwa, zasługująca na miano jedynego samodzielnego zwycięstwa Pola-
ków na tym froncie. Wielkie też popełniono błędy, w konsekwencji czego, 
zwykli żołnierze zdobywali przyczółki ogromną daniną krwi i odwagą, 
a nie kunsztem żołnierskim. Zwycięzców jednak nikt nie sądzi, im dane 
jest prawo supremacji i chwały.

Wał Pomorski – jakie to były ciężkie walki! W Wałczu 4 tys. poległych 
polskich żołnierzy. Po Katyniu to największy polski cmentarz wojenny. Monte 
Cassino jest mniejsze niż cmentarz w Kołobrzegu – czytamy w pośmiert-
nie opublikowanym wywiadzie z Wojciechem Jaruzelskim w „Gazecie 
Wyborczej”. Gdy spaceruje się w alejkach Cmentarza Wojennego, tego 
ogromu daniny ludzkiego życia na froncie nie widać. Żołnierze zostali 
pochowani w grobach zbiorowych, im prawo do własnego grobu dane 
nie było. A tam przecież często spoczywają jeszcze dzieci. Wielu młodych 
ludzi szybko dojrzewało w dokumentach, aby tylko iść na walkę z okupan-
tem. I co im nad grobem powiedzą ci, którym sojusz z Armią Czerwoną 
obrzydza polskie zwycięstwo nad Bałtykiem? Bo były gwałty, zbrodnie? 
A kto wygasił piece w Oświęcimiu? Zresztą, jaka to argumentacja, gdy 
jedne obozy zamieniono drugimi. A czymże jest w ogóle wojna? Cóż jest 
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naganne w wojnie? Czy to, że z jej powodu giną ludzie, którzy i tak kiedyś 
umrą, by [ci, którzy ocaleją] żyli w pokoju? Wyrzucanie tego jest cechą ludzi 
tchórzliwych, a nie ludzi religijnych. Chęć wyrządzania krzywdy, mściwość 
i okrucieństwo, duch nieprzejednany i bezwzględność buntownika, nadto 
żądza panowania – oto, co zasługuje w wojnie na potępienie – pisał św. 
Augustyn. Można też sprawę postawić bardziej po żołniersku, słowami 
generała Georga Pattona: Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale 
sprawienie, aby tamci skurwiele umierali za swoją.

Niestety, bój o Kołobrzeg do tej pory nie doczekał się dobrze zrobionego 
filmu dokumentalnego. Walki o miasto i zaślubiny z morzem to również 
świetny scenariusz na film wojenny, ale od czasów epickiej „Jarzębiny 
Czerwonej” polskie kino woli mierzyć się z lekturami szkolnymi, niż 
kinem wojennym, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem zagranicą. 
Są oczywiście chlubne wyjątki, jak Bitwa Warszawska czy Powstanie War-
szawskie, ale oscylują one wokół tematu stolicy. Tymczasem bój o Kołobrzeg 
ma wszystkie cechy dobrej hollywoodzkiej produkcji, a także happy end 
w postaci zaślubin z morzem. Jeśli ktoś oglądał pokaz sztucznych ogni 
w mieście z którejś z okolicznych miejscowości, może sobie wyobrazić 
tylko niewielki przedsmak tego, co działo się tu w marcu 1945 roku. Huk 
dział to mało. Przeraźliwy grzmot armat przerywany chrzęstem karabinów 
maszynowych albo hukiem dział okrętowych na redzie portu. Wycie orga-
nów Stalina od 16 marca to tylko pewne urozmaicenie podczas 10-dniowej 
kanonady. Ten dźwięk wbijał Niemców w ziemię. Paraliżował wroga 
i niszczył wszystko na swojej drodze, albo i trochę dalej, bo z celnością 
Katiuszy bywało różnie. Do tego morze ognia. Miasto było podpalane 
i płonęło przez cały czas. Odgłosy pożarów, zwłaszcza nocą, nie pozwa-
lały zasypiać. Finałem tych płomiennych koncertów był huk walących się 
budowli, jak chociażby kolegiaty, w której murach, o ile to było jeszcze 
możliwe, chronili się cywile. Na koniec aktów dramatu płonącego miasta 
nie było braw za efekty specjalne. I nie dlatego, że to był kołobrzeski marzec, 
śnieg na trawnikach i zmarznięta ziemia rozrywana tu i tam eksplozjami, 
a zatem i ręce publiczności zgrabiałe od zimna. W walkach ulicznych 
śmierć zbierała obfite żniwo. Ginęli nie tylko obrońcy miasta i żołnierze 
oddziałów zdobywających poszczególne kwartały. W piwnicach i w tym, 
co zostało z miejskiej zabudowy chronili się mieszkańcy i uciekinierzy, 
których front zastał u ujścia Parsęty, uwięzionych w piekielnym mieście. Ci, 
którym odcięto drogę do portu, woleli nie rzucać się w oczy zdobywcom.

To była walka na zniszczenie. Jej ofiarą padli nie tylko żołnierze wszyst-
kich stron, ale również samo miasto. Taki bój rodzi legendy, żyjące w na-
rodach dekadami. W liście z podziękowaniami komendanta twierdzy, 
zbrodniarza wojennego – pułkownika Fritza Fullriede, do jej obrońców, 
czytamy: Do historii dopisaliście swoją kartę, wpisującą się w sławną tradycję 
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tego miasta. W najtrudniejszych warunkach, wymagających prawdziwych 
mężczyzn, udowodniliście, że jesteście godni tych, którzy niegdyś walczyli 
wśród tych samych murów pod komendą Gneisenaua i Nettelbecka. Do jednej 
legendy nawiązano z innej legendy – równie nieprawdziwej, gdzie ambicja 
i upór dwóch ludzi doprowadziły do zrujnowania miasta i ludzkiej tragedii. 
Tak jak w 1807 roku, tak i stało się tak w roku 1945.

Patrząc na walkę Polaków, statystycznie, na jeden kilometr frontu 
przypadało ponad sto luf. Przez 10 dni wystrzelono około 31,5 tys. poci-
sków – na każdy kilometr kwadratowy spadło ich łącznie 43 tony. Śred-
nie dzienne tempo zdobywania terenu wyniosło ok. 300 – 400 metrów. 
W tym miejscu, gdzie widzicie mury fortecy stał niegdyś gród słowiański. 
W 1000 roku założył Bolesław Chrobry biskupstwo w Kołobrzegu. To jest 
odwiecznie polska ziemia. Tu nad polski Bałtyk prowadzi szlak wytyczony 
przez wielkich piastowskich polityków i wodzów – Chrobrego i Krzywoustego. 
Zapamiętajcie sobie: to jest historia. Kiedyś o tym dzisiejszym dniu przyszłe 
pokolenia będą mówić ze czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przodkach. 
Wy tworzycie historię, jak niegdyś tworzył ją Chrobry i Krzywousty. Dziś 
wiemy, jak bardzo w swoich obliczeniach granic średniowiecznego miasta 
pomylił się wypowiadający te słowa zastępca dowódcy 1 Armii Wojska 
Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych, ppłk Piotr Jaroszewicz.

Ale co po tym prostym żołnierzom, umęczonym żołnierskim trudem, 
zdobywających dom za domem, aby dojść na kołobrzeską plażę? Czy 18 lub 
19 marca miało to dla nich znaczenie? Propaganda polityczna robiła swoje. 
Motywowała do zwiększonego wysiłku wojennego. I pozwalała z honorami 
pochować kolegów. Po boju przyszedł czas na oddanie hołdu kompanom. 
Składano ich w pomorskiej ziemi jak bohaterów na szlaku Krzywoustego. 
Spoczęło w niej zbyt wielu…

Mogiły żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg
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Widok Kołobrzegu w kierunku północno-zachodnim z wieży kolegiaty w 1945 roku
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3. Kołobrzeg pod radziecką okupacją

Po uroczystości zaślubin z morzem, część oddziałów była luzowana z marszu, 
inne zatrzymywały się w okolicy jeszcze na kilka dni. I choć już 17 marca 
polski rząd dokonał formalnego podziału Ziem Zachodnich i Północnych 
na cztery okręgi administracyjne, to trwająca wojna opóźniała jakąkolwiek 
aktywność polskiej administracji na tym terenie. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, władzę w mieście przejął komendant radziecki. Według 
niektórych opracowań miało to miejsce już 18 marca. Front frontem, na-
tomiast zgodnie z radziecką tradycją frontową, zdobyte miasta podlegały 
złupieniu. Tradycja ta miała swoje źródło w polityce Stalina. Według niego, 
łupy wojenne były niczym innym, jak należnym ZSRR odszkodowaniem 
za straty poniesione podczas wojny. To, że łupiono tereny przyznane Polsce, 
nie miało żadnego znaczenia.

Wróćmy do literatury. Zasługą wojskowych organów porządkowych było 
niewątpliwie uratowanie wielu obiektów i części porzuconego przez Niemców 
mienia. Pozostawione bez opieki, stawało się ono łatwym łupem elementów 
przestępczych, względnie ulegało celowej niszczycielskiej działalności ludno-
ści niemieckiej. Zanotowano szereg wypadków podpaleń różnych ocalałych 
obiektów, dokonanych przez elementy przestępcze, które nie mogły pogodzić 
się z utratą miasta i jego przejścia pod władzę polską – czytamy w książce 

„Kołobrzeg – Zarys Dziejów” (1979 r.). Ze wspomnień pionierów wyłania 
się obraz pożarów. Miasto płonęło, choć nie było powodów do wybuchu 
ognia. Gdzie ogień ugaszono, tam wybuchał na nowo. Nie ulega wątpliwości, 
że za działaniami tymi stoi ludność niemiecka. Ale nie tylko Niemcy podpa-
lali co popadło. To samo robili Sowieci, którzy w ten sposób zacierali ślady 
zbrodni, których dopuszczali się w mieście, albo podpalali splądrowane 
mienie. Dlatego przez słowa o ratowaniu porzuconego majątku, należy 
wprost rozumieć grabież, o której autor pracy sprzed niemal 40 lat napisać 
nie chciał lub napisać nie mógł. I to tyle na temat interesującego nas okresu.

Pewne światło na atmosferę kołobrzeską rzucają wspomnienia Włady-
sława Ciesielskiego pełnomocnika rządu na Obwód Kołobrzesko-Karliński. 
Tak pisze on o ustaleniach z komendantem radzieckim miasta – pułkowni-
kiem Fiodorem Bobirenko: Ostatecznie ustalono, że siedzibą urzędu i więk-
szości podległych placówek, czasowo będzie miasto Karlino (…). Zdaniem 
władz radzieckich miasteczko to było najbardziej spokojne, zamieszkałe 
głównie przez ludzi starszych, w bardzo dużej mierze o polskich nazwiskach, 
ludzi którzy pogodzili się z aktualnym stanem rzeczy i nie będą stwarzali 
większego kłopotu. W Kołobrzegu przygotowywać się będzie obiekty i warunki, 
by jak najprędzej władze mogły się w tym mieście w sposób prawidłowy 
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zainstalować. W rozmowach na fakt zainstalowania się w Kołobrzegu, kła-
dliśmy duży nacisk i znaleźliśmy u oficerów radzieckich dla tej sprawy pełne 
zrozumienie. Oznaczało to tylko tyle, że władze radzieckie nie życzyły sobie 
polskiej administracji w Kołobrzegu. Warto tu spojrzeć na wspomnienia 
pierwszego prezydenta miasta – Stefana Lipickiego: Pełnomocnik Rządu 
ob. Ciesielski, po rozmowie z płk Bobirenko oświadczył nam, że ze względu 
na to, że miasto jest jeszcze rozminowywane i ekipie polskiej zagrażałyby 
różnego rodzaju niebezpieczeństwa, nie zgadza się na nasz pobyt w palącym 
się Kołobrzegu i skierował nas do Karlina. Lektura wspomnień kołobrze-
skich pionierów od 1 czerwca 1945 roku wyraźnie wskazuje, że Rosjanie nie 
przeprowadzali żadnego rozminowywania, nawet nie pochowali dosłownie 
poniewierających się we wszystkich miejscach zwłok.

W literaturze nie budzi wątpliwości, że niecne działania Rosjan koń-
czyły się podpalaniem zdobycznych budynków. Polska delegacja dotarła 
do miasta wieczorem 24 kwietnia 1945 roku. Znamienne jest to, że miesiąc 
po zakończeniu walk, Kołobrzeg nadal płonął. Na miejsce przybyliśmy 
o zmroku. Z daleka widać było Kołobrzeg, a właściwie tylko wielką łunę. 
Po wjechaniu do rogatek miasta od strony Białogardu, zostaliśmy otoczeni 
palącymi się wzdłuż ulic budynkami, wrażenie było niesamowite – huk ognia, 
trzask załamujących się dachów i stropów, chmury dymu i iskier – wspomina 
Stefan Lipicki. A tak opisuje widok miasta Ciesielski: Ogrom zniszczeń 
Kołobrzegu był niesamowity, bez porównania obraz był groźniejszy niż 
w chwilach wejścia do wyzwolonej Warszawy. W wielu punktach miasta 
w dzień i w nocy wybuchały pożary (…). Komenda radziecka walczyła 
energicznie z pożarami, dokładała starań w kierunku uporządkowania części 
ulic i dróg. Gdyby to był środek lata, o pożary byłoby łatwiej. Ale na taki 
efekt trzeba było pracować całą kompanią…

Jeden z najciekawszych opisów pierwszych dni miasta przekazał w swoim 
artykule „Prawdziwy obraz” Jerzy Patan („Gazeta Kołobrzeska” Nr 6/1995). 
Oto wspomnienia Ludwika Herczaka-Osmolińskiego (zmarł w lutym 
2013 r.), który do Kołobrzegu dotarł transportem kolejowym 20 kwietnia 
1945 r.: Przed Kołobrzegiem zatrzymaliśmy się. Wyszliśmy z pociągu, który 
wolniutko ruszył. Szliśmy przodem i obserwowaliśmy torowisko. Baliśmy 
się, że mogą być miny. (…) Byłem tak ciekawy morza, że nie mogłem się 
powstrzymać i z kilkoma kolegami, jeszcze tego samego dnia, poszedłem 
zobaczyć Bałtyk. W parku stała nieobliczalna ilość sprzętu wojskowego, 
armat, czołgów, samochodów pancernych, amunicji. Wśród tego żelastwa 
walały się trupy żołnierskie i zabite konie. Przeskoczyliśmy wydmy i zoba-
czyliśmy pas wzburzonego morza. W pobliżu brzegu widać było zatopione 
okręty i stateczki niemieckie. Po kilku dniach rozejrzeliśmy się po mieście. 
Na ulicy Dworcowej, w gruzowiskach domów leżały dziesiątki trupów polskich 
żołnierzy. Nie mieli na sobie płaszczy, tylko drelichowe mundury i czapki 
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polowe z orzełkami wojska Berlinga. Na ich nogach zobaczyłem parciane 
obuwie. Druga, duża grupa polskich żołnierzy leżała w piwnicach domu przy 
skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Łopuskiego. Naliczyłem ich przeszło 
osiemdziesiąt. Trupy ludności cywilnej i żołnierzy niemieckich walały się 
wszędzie, na ulicach i wokół domów, nikt ich nie uprzątnął. Rosjanie bu-
szowali w mieście. Na rampę kolejową, której dzisiaj już nie ma, a stała ona 
w miejscu dzisiejszych pawilonów handlowych przy ul. Kolejowej (kładka 
dla pieszych), dojeżdżały samochody ciężarowe i dowożono do towarowych 
wagonów dosłownie wszystko. Tę wywózkę łupów wojennych pilnowali 
żołnierze Armii Czerwonej. Wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej stały w rzędach 
po jednej i drugiej stronie jezdni kombajny zbożowe, maszyny rolnicze, 
fortepiany, meble, maszyny do szycia i sprzęt gospodarczy. Było tego tysiące. 
Wywózka trwała bez przerwy.

O grabieży mienia opowiadają również inni pionierzy. Przy okazji 
pamiętają, jak wyglądały stosunki pomiędzy Polakami a Rosjanami już 
za czasów polskiej administracji. Wymaga to podkreślenia: wywożenie 
mienia z Kołobrzegu trwało także w okresie funkcjonowania władz polskich. 
Wspomina Zbigniew Knapik, przybył do Kołobrzegu w kwietniu 1945 r.: 
Ulica Lubelska stała się wtedy jedną z głównych ulic w mieście. Mieszkali 
tu kolejarze i były trzy restauracje. Jak Ruscy dobijali się nocami do naszych 
domów to strzelałem w powietrze, aby ich przegonić. Co mi się zawsze udawało. 
Cały port przy nabrzeżach zastawiony był niemieckimi meblami, skrzyniami, 
różnymi maszynami. Rosjanie wywozili wszystko statkami. Elektrownia, 
która mieściła się w dzisiejszej „Maronie”, była obszabrowana, bez gene-
ratorów. Już później, uruchomiono na ulicy Młyńskiej elektrownię wodną 
na prąd stały. Największym szabrem ruskim w Kołobrzegu, było ograbienie 
banku niemieckiego, który zawalił się w czasie marcowych walk. Jak głosiła 
plotka – jakaś młoda Niemka powiedziała w tajemnicy Rosjaninowi, gdzie 
stał bank i co tam przechowywano. Pewnego dnia, cały teren tego gruzowiska 
ogrodzono szpalerem wojska, milicji i Urzędu Bezpieczeństwa. Drugi szpaler, 
wewnętrzny, utworzyli radzieccy żołnierze. Przystąpiono do odgruzowania 
i otwarcia za pomocą palników skarbca banku, który mieścił się w dwukondy-
gnacyjnych piwnicach. Przez pięć dni i nocy, rosyjscy żołnierze i enkawudziści, 
tylko w stopniach oficerskich, wynosili do stojących na ulicy samochodów, 
blaszane kasety, w których były różne kosztowności, złożone tu przed wojną 
przez bogatych Niemców. Do niektórych kwestii podawanych w cytowanym 
tu wspomnieniu trzeba podchodzić z rezerwą, niemniej rabunek niemiec-
kiego banku obrósł w Kołobrzegu legendą. Przez pewien czas, wywożenie 
majątku miasta drogą morską zostało ograniczone. Radziecki okręt miał 
awarię i osiadł przy główkach portowych, blokując tor wodny.

Trudno zrozumieć, jak Rosjanie mogli gospodarować miastem, nie 
grzebiąc zwłok. Wszystko wskazuje na to, że ciężka zima zabezpieczyła 
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ciała. Ale już w okresie letnim, po przejęciu władzy przez Polaków, był 
to problem niezwykle palący. Ulice miasta pokryte były rozlaną krwią, 
na której gnieździły się całe chmary much. Drugą plagą były trupy. W to wy-
jątkowe gorące lato, następował szybki rozkład ciał. Idąc ulicami trzeba 
było zatykać nos – tak silny był trupi odór (…). Na starostwo nadawał się 
budynek niedaleko ratusza (dzisiaj Urząd Miasta). Pokazałem go na żąda-
nie z-cy Pełnomocnika Rządu ob. Stanisława Króla. Weszliśmy, otwieram 
drzwi i uderza nas odór trupi, na podłodze leżą trupy z napęczniałymi 
brzuchami – drugie, trzecie pomieszczenie to samo. Na pierwszym piętrze 
jeszcze gorzej, a na drugim było najwięcej. Ob. Król dalej nie wchodził 
i uciekł z budynku, dostał torsji (…). Do grzebania trupów zatrudniliśmy 
Niemców. Wynosili je na noszach i układali na platformie ciągnionej przez 
jednego konia. Następnie nieboszczyków posypywano środkami owadobój-
czymi – widok makabryczny – trupy zaczęły się ruszać – ruchy te powodowały 
robaki, które zdążyły się już w trupach rozmnożyć. Trupów były setki, a nikły 
środek transportu nie pozwalał na dalekie ich wywożenie – grzebało się ich 
we wspólnych dołach na najbliższych skwerach i parkach – pisze w swoich 
wspomnieniach Stefan Lipicki.

9 maja w Kołobrzegu, przed Rosjanami skapitulowała załoga Born-
holmu. Zakończyła się wojna, a 31 maja Rosjanie oddali miasto Polakom. 
Wcześniej, ograbili zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne i mieszkania. 
Z poczty zabrano centralę telefoniczną. Rozebrano też część linii kolejowej 
na odcinku Kołobrzeg–Trzebiatów. Wszystkie te działania były ze szkodą 
dla politycznych i gospodarczych interesów państwa polskiego, którego 
władzom przyszło przejmować nie tzw. „Ziemie Odzyskane”, ale ziemie 
wyzyskane ze wszelkiego majątku. Inną sprawą jest fakt, że polskiemu 
rządowi podległemu Moskwie, kwestia ta wcale nie przeszkadzała. Przyjaźń 
z ZSRR miała swoją cenę i to, co działo się m.in. w Kołobrzegu, to tylko 
niewielki wycinek.

Obok zdjęć m.in. Józefa Rybickiego, z powojennego Kołobrzegu za-
chował się film zrealizowany krótko po walkach. „Bitwa o Kołobrzeg” 
to paradokument Jerzego Bossaka, znany też jako 9–10 numer Polskiej 
Kroniki Filmowej. Zdjęcia zrealizowano w dniach 20–25 marca 1945 roku. 
Premiera filmu odbyła się 10 maja w Łodzi. Nie wchodząc w kwestie 
historyczne samej narracji tego dzieła, ważne są same zdjęcia wykonane 
w Kołobrzegu przez Władysława Forberta.
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Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg pozują na tle wypalonego gmachu poczty, 
lata 50-te
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4. Kołobrzeski garnizon w latach 40. i 50.

Po zakończeniu walk o miasto, po zakończeniu luzowania poszczególnych 
oddziałów, które udały się na odpoczynek na zachód od miasta, Kołobrzeg 
stopniowo zaczęły przejmować wojska radzieckie. Komendant wojenny 
miasta – płk Bobirenko, który miał swoją siedzibę w budynku przy ul. 
1 maja, zarządzał do 31 maja 1945 roku, kiedy miasto przejęła administracja 
polska, na czele z pierwszym prezydentem Stefanem Lipickim.

15 grudnia 1945 roku w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej powstała strażnica 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Pierwszym dowódcą był kpt. Jan Mikoszewski. 
Być może wyda się to dziwne, ale przez najbliższe dwa lata był to jedyny 
oddział Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Zastępcą dowódcy był chorąży 
Seweryn Niemczyk. Oficerom tym podlegało 20 szeregowych. W tym czasie 
pojawiali się inni żołnierze, ale pochodzili oni najczęściej z luzowanych 
na stany pokojowe poszczególnych oddziałów. Przyjeżdżali, poszukując 
poległych w walkach o miasto kolegów.

W marcu 1948 roku przy poczcie odsłonięto pomnik poświęcony 
żołnierzom poległym w walkach o Kołobrzeg. Niedługo potem, miasto 
opuścili żołnierze radzieccy, co mieszkańcy przyjęli z dużym zadowoleniem. 
W zakresie dyslokacji wojsk polskich opieram się na artykule Tomka Łow-
kiewicza z portalu Twierdzakolobrzeg.pl. 25 maja 1945 roku do Kołobrzegu 
dyslokowano ze Szczecina dwie jednostki artylerii 12. DP: 34. Pułk Artylerii 
Lekkiej, który miał stacjonować w koszarach przy ul. Szczecińskiej oraz 
15. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, który trafił do koszar przy ul. 
Koszalińskiej. Dowódcą 34. Pułku był mjr Antoni Kopyłowicz, który został 
jednocześnie pierwszym powojennym dowódcą Garnizonu Kołobrzeg, do-
dajmy: polskim dowódcą, bowiem do tej pory funkcję tę pełnili oficerowie 
radzieccy. Niestety, nie mamy zbyt wiele informacji na temat funkcjono-
wania tego pułku. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie na siedzibę 
dowództwa Garnizonu Kołobrzeg wybrano dawny pruski budynek aresztu 
garnizonowego przy ul. Szpitalnej, obecnie mieści się tam Zbór Świadków 
Jehowy. Do tej pory mieściła się tam jednostka Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (niedługo po wojnie była to siedziba Komisariatu Morskiego 
Milicji Obywatelskiej). H. Kroczyński podaje, że w latach 50-tych komenda 
garnizonu mieściła się w budynku nieistniejącej obecnie mleczarni przy 
ul. 1 Armii Wojska Polskiego, jednakże przeczą temu posiadane przez nas 
zdjęcia. Warto podkreślić, że nie ma również w ogólnie dostępnych mate-
riałach informacji na temat powstania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu. 
Według wspomnień Czesława Gawrońskiego, który służył w Kołobrzegu 
w latach 1947–48, Marynarka Wojenna zawitała nad Parsętę w 1947 roku. 
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Zachowało się zdjęcie marynarzy, którzy brali udział w procesji Bożego 
Ciała w 1948 roku, publikowane u Jerzego Patana.

Od 1949 roku Kołobrzeg zaczyna zapełniać się żołnierzami Wojska 
Polskiego. Jak podaje T. Łowkiewicz, 30 marca 1949 roku na postawie 
rozkazu ministra obrony narodowej dokonano przeformowania 8. DP 
na etat: 8. Zmotoryzowanej DP, która w maju i czerwcu 1949 roku została 
przesunięta z okolic Łodzi na Pomorze Środkowe. Podporządkowano 
ją dowódcy nowo sformowanemu 1. KPanc. Jednocześnie, z jednostek 8. 
Zmotoryzowanej DP w Kołobrzegu dyslokowano:

 » 34. Pułk Artylerii Lekkiej 8. Zmot DP, na ul. Koszalińską (przeniesiony 
z ul. Szczecińskiej)

 » 15. Pułk Moździerzy, na ul. Stalina (obecnie ul. Mazowiecka) – pułk 
sformowany na nowo

 » 91. Pułk Artylerii Przeciwpancernej, na ul. Szczecińską (sformowano 
go na bazie 20. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej i 15. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej). 

To nie koniec zmian. Lata 50-te były rekordowe, jeśli idzie o zapełnienie 
Kołobrzegu wojskiem. I tak:
 » 12 czerwca 1950 roku zapadła decyzja o sformowaniu Ruchomego 

Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 2, przy ul. Koszalińska, 
a 91. Pułk Artylerii Przeciwpancernej przeformowano na nowy etat 
i podporządkowano bezpośrednio Dowódcy OW-II.

 » 17 maja 1950 roku z Rogowa do Kołobrzegu dyslokowano 32. Pułk 
Zmechanizowany. 

Z kwestii ważniejszych, 34. Pułk Artylerii Lekkiej został przeformowany 
na 34. Pułk Artylerii Haubic.

Oczywiście, zmiany struktur Wojska Polskiego następowały wraz 
ze zmianą podejścia do obrony Polski i jej sojuszy obronnych w ramach 
Układu Warszawskiego. Pod koniec 1957 roku, stan jednostek Wojska 
Polskiego w Kołobrzegu wyglądał następująco:
 » 32. Pułk Zmechanizowany – JW 1746 Kołobrzeg
 » 103.Dywizjon Artylerii Haubic 8. DZ
 » 104. Dywizjon Artylerii Haubic 8. DZ
 » 48. Szkolna Bateria Artylerii 8. DZ
 » 39. Batalion Medyczno-Sanitarny 8. DZ
 » 2. Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia 8. DZ
 » Dowództwo 3. Brygady Obrony Wybrzeża
 » 15. Batalion Obrony Wybrzeża
 » 18. Batalion Szkolny
 » 54. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.
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Na koniec, warto zacytować fragmenty wspomnień Rudolfa Lisona, 
cytowane przez Jerzego Patana w książce „Kiedy wszystko było pierwsze, 
Kołobrzeg 1945–1959”: Z Bytomia, aż do miejsca postoju jednostki wojsko-
wej, w której miałem służyć, eskortowało mnie dwóch uzbrojonych kaprali. 
Gdzieś w drodze do Poznania dowiedzieliśmy się, że jedziemy do jednostki 
zmechanizowanej w Kołobrzegu. Po około 30 godzinach jazdy pociągiem 
dotarliśmy 23 listopada 1954 roku (…). Prowadzono nas przez zniszczone, 
nieoświetlone miasto do koszar przy ul. Koszalińskiej. Pogoda deszczowa, 
ruiny sterczące w niebo i dwa lata służby wojskowej przed sobą, to nie były 
wesołe widoki. (…) Ulokowano mnie w kompanii, która nazywała się KTZ 
(kompania technicznego zaopatrzenia). Służyli tu sanitariusze i kierowcy 
wozów zaopatrzeniowych, mechanicy samochodowi i pisarze sztabu. Byli 
to wszystko ludzie nieuchwytni dla regulaminu wojskowego, którzy dyspo-
nowali informacjami o wszystkim, co się dzieje w jednostce i poza nią. (…) 
W Kołobrzegu, podczas mego pobytu, było bardzo mało ludności cywilnej. 
W niedzielę, jak wyszło na przepustki 3 procent żołnierzy z koszar, to miasto 
było przepełnione wojskiem różnego rodzaju. W czasie służby wojskowej 
nie widziałem planu miasta, chyba wtedy jeszcze nie istniał (istniał, opra-
cowano go w 1950 r. – dop. autora). Trzeba było sobie zapamiętać punkty 
orientacyjne w ruinach, jak wieżę ciśnień, katedrę, basztę, pocztę, ratusz, 
dworzec i przyporządkować do nich w głowie przebieg ulic. Wtedy rozbierano 
Kołobrzeg. Tę pracę wykonywały także brygady kobiece. Czyszczone cegły 
ładowano na przyczepy i zawożono traktorami na dworzec towarowy. Żal mi 
było tych ciężko pracujących kobiet, często w niepogodę. Pod Kołobrzegiem 
było lotnisko radzieckie, gdzie szkolono pilotów. Z tego lotniska Rosjanie 
przyjeżdżali samochodami do rzeźni miejskiej po mięso, a do piekarni gar-
nizonowej po chleb z czosnkiem, specjalnie dla nich pieczony. Handlowali 
przy tym różnymi rzeczami, które mogli kupować na lotnisku i których nie 
było w Polsce, przeważnie produkcji NRD.

Historia Wojska Polskiego w Kołobrzegu wymaga dalszego opracowy-
wania i popularyzacji. Niestety, polityka po 1989 roku spowodowała, że tak 
zwane, „ludowe” Wojsko Polskie postawiono na cenzurowanym. Tymcza-
sem, jest to historia Kołobrzegu, a także ciekawa historia zimnej wojny.
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1. Jak powstawał symbol Kołobrzegu

Budowa obecnej kolegiaty rozpoczęła się najprawdopodobniej na początku 
dziewiątego dziesięciolecia XIII wieku. Wkrótce Kołobrzeg wstąpił do Hanzy, 
ok. 1284 roku. Realizacja nowej inwestycji, ośrodka kultu dla całego miasta, 
była krokiem oczywistym, podobnie jak to miało miejsce w Lubece, Stral-
sundzie czy też Greifswaldzie. Patronat nad budową kolegiaty objęła kapituła, 
natomiast inwestorem było miasto. Architekci i budowniczowie kolegiaty 
pochodzili z kręgu hanzeatyckiego. Inwestycję realizowali kołobrzeżanie, 
choć zapewne sprowadzono budowniczych także z innych miast. Dziś 
trudno jest jednoznacznie określić pierwotną koncepcję budowlaną, gdyż 
w ciągu dwóch wieków prac nad kolegiatą, ulegała ona wielu korektom. 
Można jednak przyjąć, że początkowo planowano zbudować trzynawową 
halę, bez prezbiterium, z dwoma wieżami od zachodu.

Budowa kolegiaty była najważniejszą i sztandarową inwestycją miasta. 
Po założeniu fundamentów, przystąpiono do wznoszenia murów trzyna-
wowej hali i bloku wieżowego. Zapewne budowa była prowadzona etapami. 
Było to związane z dużymi nakładami finansowymi, jakich wymagała 
realizacja tak wspaniałej świątyni, a także z poszukiwaniem dalszych 
środków na budowę.

Na początku XIV wieku, pewien etap budowy musiał być już zakończony. 
W 1301 roku pojawia się wzmianka, że rycerz Tesmar z Bonina sprzedał 
część Strachomina, aby ufundować ołtarz dla kościoła w Kołobrzegu. Prace 
budowlane trwały nadal. Jednocześnie kapituła czyniła starania o pozy-
skanie dalszych środków na kosztowną inwestycję. Wzmianka z 1316 roku 
mówi, że biskupi: Herman ze Schwerinu, Marquard z Ratzeburga, Stefan 
z Lebus oraz Henryk z Kamienia, zapewniają 14 dni odpustu dla tych, którzy 
wesprą dalszą budowę kościoła NMP w Kołobrzegu. Apel ten musiał być 
skuteczny, gdyż wzmianka z 1321 roku cytowana przez Wachsena mówi, 
że w gotowym kościele odbyła się msza. Po zakończeniu tego etapu prac, 
kolegiata istniała jako trzynawowa hala, bez prezbiterium, z dolną częścią 
bloku wieżowego do pierwszego gzymsu oraz wieżą południową. Dach 
kościoła kryty był dachówką.

Południowa wieża, uzyskała typową dekorację dla kościołów ówczesnego 
Pomorza Zachodniego. Dwie najwyższe kondygnacje zostały rytmicznie 
podzielone na trzy okna, z czego środkowe okno było przeszklone. Na-
tomiast pierwsza kondygnacja miała tylko jedno ostrołukowe okno, bez 
dodatkowych okien blendowych. Ze względu na późniejsze przebudowy, 
trudno jednoznacznie stwierdzić, jak wyglądała oryginalna dekoracja 
tej części kościoła. Zresztą, funkcjonująca przy kolegiacie kapituła nie 



148

przykładała do wieży specjalnego znaczenia, bowiem przez najbliższe lata 
rozbudowywała wnętrze kościoła. W latach 30-stych XIV wieku powstało 
ogromne 22-metrowe prezbiterium z przeznaczeniem dla kanoników. 
W 1340 roku wykonano specjalnie dla nich wielkie dębowe stalle. Prze-
trwały do dziś i są najstarsze w Polsce.

W drugiej połowie XIV wieku rozpoczyna się rozbudowa kościoła wszerz. 
Dobudowywane są kolejne kaplice, w tym pierwsza – NMP – wzmianko-
wana w 1379 roku. Jednak w tym czasie budowniczowie musieli spotkać 
się z problemami konstrukcyjnymi w nawie głównej. Wnętrze trzynawowe, 
halowe, posiadało osiem filarów ośmiobocznych. Filary te zapewne już 
w niedługim czasie po wymurowaniu uległy rozchyleniu na skutek osiadania 
gruntu. Rozchylenie musiało być bardzo duże (do około 60 cm), co każe 
przypuszczać, że sklepienia zostały założone już po wystąpieniu rozchyle-
nia filarów. Zachodzi również możliwość, iż pierwotne sklepienia runęły 
po rozchyleniu filarów i zastąpiono je nowymi. W każdym razie krzyżowe 
sklepienia istniejące do marca 1945 roku, musiały powstać przed końcem 
XIV wieku, gdyż z tego okresu pochodziły pokrywające je polichromie. 
Na podstawie datowania i stanu polichromii można przypuścić, że filary 
rozchyliły się przed wykonaniem malowideł (czyli przed rokiem 1400), 
ponieważ na ich fotografiach nie widać śladów rozsunięć, ani obszernych 
zszyć. Co ciekawe, w źródłach nie zachowała się żadna wzmianka na ten 
temat, ale to również musi tłumaczyć opóźnienie w zakończeniu budowy 
bloku wieżowego.

Pod koniec XIV wieku rozpoczyna się kolejny projekt budowlany. 
Po pierwsze, do kościoła zostały dobudowane jednolite nawy skrajne, niż-
sze niż trzynawowy korpus nawowy o 4 metry. Przystąpiono w tym czasie 
do połączenia i ujednolicenia całości wnętrza. Proces ten został zakończony 
wstawieniem lektorium pomiędzy prezbiterium a częścią farną w pierw-
szej połowie XV wieku. Tymczasem w 1399 roku pojawiają się pierwsze 
zapisy testamentowe na budowę wieży północnej. Można więc powiedzieć, 
że na początku XV wieku przystąpiono do tej wielkiej i ważnej dla miasta 
inwestycji, która zaważyła na jej panoramie i góruje w niej po dziś dzień.

W 1430 roku przeznaczono zapisy testamentowe na zakończenie budowy 
wieży północnej. Wieża ta otrzymała dekorację w formie blend maswerko-
wych w trzech kondygnacjach. Interesującą i rzadką cechą stylową dekoracji 
maswerkowej jest występujące półkoliste zamknięcie blend wewnętrznych. 
W zachodniej ścianie szczytowej korpusu nawowego, pomiędzy dwiema 
wieżami, umieszczona była (na wysokości trzeciej kondygnacji) kolista 
rozeta. Z badań przeprowadzonych w latach 50-tych i 60-tych wynika, 
że pierwszą i drugą kondygnację rozdzielał ceglany gzyms.

Tak więc około 1450 roku realizacja wielkiego projektu budowlanego 
była ukończona. Kwestią sporną jest jednak dzwonnica. Znajdujący się 



149

w Muzeum Oręża Polskiego widok miasta przygotowany przez prof. Ma-
riana Rębkowskiego i Janusza Tężyckiego przedstawia już połączony blok 
wieżowy (ujednolicony), w dodatku bez dzwonnicy. Oczywiście jest to widok 
czysto hipotetyczny i tak naprawdę pokazuje jedynie jak średniowieczne 
miasto mogło być zagospodarowane. Natomiast widok samej kolegiaty 
należy odrzucić. Zachowane ślady we wnętrzu bloku wieżowego wskazują 
wyraźnie na istniejącą zewnętrzną dekorację blendową, która obok układu 
komunikacyjnego w obu wieżach świadczy jednoznacznie za tym, że były 
to niezależne od siebie części kościoła, poza pierwszą kondygnacją, która 
podzielona na trzy części umożliwiała wyjście na dach korpusu nawowego. 
Można było na niego wejść także za pomocą specjalnie wzniesionej wie-
życzki od strony ulicy Armii Krajowej (zachowała się do dziś).

Dlatego, aby sprawdzić, jak mogła wyglądać kolegiata w pierwszej 
połowie XV wieku, przeprowadziłem specjalne badania porównawcze, 
korzystając z dorobku polskich i niemieckich naukowców, którzy mieli 
okazję analizować rozbite i zniszczone mury kościoła, które pozwalały 
na wysnucie hipotez w zakresie kolejności etapów budowy poszczegól-
nych partii murów. Razem z Rajmundem Kionką poświęciliśmy sporo 
czasu na wykonanie niezbędnej dokumentacji, której efektem jest nasz 
hipotetyczny wygląd kolegiaty w pierwszej połowie XV wieku. Świadczy 
on o istnieniu autonomicznych dwóch wież od strony zachodniej, z ryt-
micznym podziałem okien, z bogatszą dekoracją po stronie północnej. 
Naszym zdaniem, wieża musiała również być zakończona hełmami. Była 
to dzwonnica, bo przecież gdzieś musiały się znajdować dzwony, wzmian-
kowane w źródłach historycznych. Za takim rozwiązaniem przemawiają 
także pierwsze widoki Kołobrzegu z dzieł nowożytnych, zarówno z 1614, 
1618 i 1652 roku.

Dlaczego więc przedstawiony hipotetyczny układ nie przetrwał po dziś 
dzień? Z kilku powodów. Po pierwsze, z nieznanych przez nas przyczyn, 
budowniczowie pod koniec XV wieku przystąpili do połączenia bloku 
wieżowego poprzez zamurowanie przerwy pomiędzy wieżami. Między 
namiotowymi hełmami dodano hełm środkowy, smukły i najwyższy. Nie 
wiemy, jak on pierwotnie wyglądał, należy jednak przyjąć, że późniejsze 
hełmy powielano przez analogię z pewnymi ulepszeniami. Jeżeli idzie 
o datowanie, to w 1523 roku pojawia się informacja o pokryciu hełmów 
wieżowych miedzią. Natomiast w 1646 roku mamy wzmiankę, że Jakub 
Klotz wykonał nowy środkowy hełm wieżowy. Poprzedni hełm, z powodu 
złego stanu technicznego, został rozebrany aż do muru po to, aby zamon-
tować nowy, szerszy obwodem w dole.

Po drugie, obecna południowa część bloku wieżowego całkowicie nie 
odpowiada stanowi pierwotnemu. Wiemy dlaczego tak jest. 3 maja 1657 roku 
w basztę prochową nad Parsętą, w której znajdowały się 82 cetnary prochu, 
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uderzył piorun. Eksplozja była tak silna, że oprócz pobliskich domów, 
uszkodziła także wieżę kolegiaty, a zwłaszcza jej południową część, która 
pokryła się pęknięciami i rysami. Po eksplozji wieża została odbudowana. 
Niestety trudno jest ustalić datę tej rekonstrukcji. Nie ma na ten temat 
żadnego konkretnego i wiarygodnego przekazu źródłowego. Odbudowa 
po katastrofie, przy użyciu gotyckiej cegły, przywróciła kolegiacie dawną 
sylwetkę, ale już okna, zwłaszcza w trzeciej kondygnacji nie zostały odtwo-
rzone w oryginale, choć w swej pierwotnej formie zachowały się w środku.

Należy tutaj dodać, że przy pracach renowacyjnych znacznie zmniej-
szono grubość rekonstruowanych murów, a o ich przeprowadzeniu świadczą 
jedynie ślady zachowane we wnętrzu budowli. Dlaczego odbudowa została 
przeprowadzona tak oszczędnie? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, 
że nigdy nawet nie próbowano powrócić do pierwotnej formy tej części 
kościoła. Zresztą w późniejszych latach południowy szczyt zachodni pokrył 
się rysami i trzeba było go zszywać ankrami.

Sam środkowy hełm wieżowy nie miał szczęścia do warunków at-
mosferycznych. Przyciągał pioruny. Podczas burzy 26 kwietnia 1777 roku 
wyładowanie atmosferyczne wywołało pożar. który na szczęście zdołano 
ugasić, dzięki czemu ogień nie strawił kościoła. Niestety, dwa lata później 
nawałnica poważnie uszkodziła hełm środkowy. Naprawy dokonano 
dopiero w 1795 roku.

Dzwonnica była wykorzystywana do celów obserwacyjnych Twierdzy 
Kołobrzeg. Aby ułatwić żołnierzom wejście na wieżę, do klatki schodowej 
od strony północnej dobudowano nawet specjalne wejście, do którego klucze 
znajdowały się w komendanturze. Kolegiata, jako najwyższy punkt w okolicy, 
ułatwiała dokładną obserwację przedpola twierdzy. Dzięki temu, kościół 
przetrwał bombardowanie w 1807 roku. Komendant August Neithard von 
Gneisenau urządził w świątyni lazaret, w którym przebywali Francuzi. O tym 
fakcie zostali poinformowani oblegający i oszczędzali kolegiatę, na którą 
spadło zaledwie 20 granatów. Dla przykładu, ratusz został zbombardowany 
i doszczętnie spłonął, podobnie jak wiele kwartałów miasta.

Kolegiata przeszła kapitalną restaurację w latach 1887–1890, jednak sam 
środkowy hełm wieżowy został uszkodzony już 12 lutego 1894 roku. Latem 
wymieniono go na nowy. Zamontowano nową iglicę, którą zwieńczono 
kurkiem. Prace wykonał Franz Klassen, kołobrzeski ślusarz. Do metalo-
wej puszki, w której znajdowały się dokumenty, monety i inne pamiątki 
z poprzednich epok, dołożono nowe. Monety ufundował właściciel fabryki 
wódek gatunkowych, Otto Hindenberg.

O zniszczeniu wieży kolegiaty, można przeczytać w dalszej części książki.
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Jeden ze szkieletów odkrytych podczas badań w latach 1960–65 na cmentarzu 
przy kolegiacie
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2. Co nam mówią umarli z bazyliki

Dziś, śmierć i pochówek to temat tabu. Sprawy ostateczne spychamy 
na krańce naszej rzeczywistości, które zaskakują, gdy odchodzi ktoś bli-
ski. Rozwój cywilizacji demonizuje śmierć. Takich problemów jak obecni 
kołobrzeżanie nie mieli pierwsi mieszkańcy grodu nad Parsętą. Mieszkają 
razem z nami. W wielu miejscach brakuje tylko inskrypcji: Noli flere, qui 
meum sepulcrum videbis, Quod es et ego fui, quod sum tu eris (Nie płacz ty, 
który mój grób ujrzysz, Czym jesteś – byłem, czym jestem i ty będziesz).

Pierwsi mieszkańcy Kołobrzegu mówią nam wiele ciekawych rzeczy. 
Po pierwsze to, że miasto było lokowane na surowym korzeniu, czyli 
na nowym miejscu w stosunku do miasta w starym Budzistowie (Alt Stadt). 
Zapewne jednak tutejsza okolica mogła zostać wybrana nieco wcześniej, 
a sam akt lokacji był tylko zatwierdzeniem powstania nowego miasta. 
Trudno sobie wyobrazić, jak teren pomiędzy Parsętą, ulicą Łopuskiego, 
Dubois i Gierczak wyglądał w szóstym dziesięcioleciu XIII wieku. Nie było 
wówczas monumentalnej bryły bazyliki. Na jej miejscu powstał kościół 
świętego Mikołaja, patrona żeglarzy i ludzi morza.

O istnieniu tej budowli świadczy kilka argumentów. Po pierwsze, pod-
czas restauracji kolegiaty w latach 1887–90, znaleziono na emporze lekto-
rium dwa kapitele ze sztucznego kamienia, których nie można powiązać 
z obecnie istniejącym kościołem. Analiza formalna liści o naturalistycz-
nym kształcie, które zdobiły owe kapitele, pozwala datować te obiekty 
na około połowę XIII wieku. Być może były to kapitele z portalu kościoła 
św. Mikołaja. Po drugie, w 1930 roku w kolegiacie przeprowadzono prace 
związane z założeniem centralnego ogrzewania i kotłowni. Dokonano 
wówczas bardzo ważnego odkrycia, związanego z datowaniem powstania 
bazyliki i faktem istnienia przed nią wcześniejszego obiektu. Na podstawie 
obserwacji wykopów w południowej części kościoła, stwierdzono, że grunt 
wewnątrz jest próchnicą, z dużą ilością trumien oraz szkieletów. Ziemia taka 
występowała pod fundamentami filarów między nawami. Wywnioskowano, 
że przed budową kolegiaty na terenie obecnych naw znajdował się cmentarz, 
najprawdopodobniej przykościelny, lub wnętrze wcześniejszego kościoła. 
Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1960–1965 na cmentarzu 
przy kolegiacie i w niektórych grobach we wnętrzu kościoła, a szczególnie 
prace archeologiczne z końca lat 80-tych, potwierdziły, że cmentarz ten 
pochodził z połowy XIII wieku. Fundamenty kościoła św. Mikołaja zostały 
również odkryte podczas prac archeologicznych w latach 50-tych. Wówczas 
przeprowadzono sondaż pod i w okolicy portalu południowo-wschodniego, 
tzw. „Bramy Owczej”. W dawnych latach, wewnątrz kościoła przy tym 
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portalu wisiał obraz „Chrystus z owcami” – stąd nazwa (obecnie wejście 
jest zamurowane, a na jego miejscu jest obraz Jezusa Miłosiernego).

Widać w tym miejscu podobne ukształtowanie fundamentów jak to, 
które odkryto w latach 30-tych XX wieku. Jest to zbieżne z innym dowo-
dem w samej świątyni, gdyż prezbiterium jest skrzywione w stosunku 
do osi kościoła na północ. To może oznaczać, że podczas realizacji tej 
części świątyni w latach 30-tych XIV wieku musiało istnieć coś, czego 
budowniczy nie chcieli zniszczyć: niewielki kościół św. Mikołaja lub jego 
pozostałości (raczej to drugie) i cmentarz. Dodatkowo, warto podkreślić, 
że teren wokół kościoła otoczony był ceglanym murem, który separował 
kolegiatę i cmentarz od reszty miasta.

Badania przeprowadzone w 1989 roku na cmentarzu, przyczyniły się 
do ciekawego odkrycia. Pod kilkoma warstwami pochówków zaobserwo-
wano pozostałości niwelacji i ślady wyrównania terenu, które wykonano 
poprzez nawiezienie półmetrowej warstwy piasku. Pod nimi, odkryto 
pojedynczy rząd grobów orientowanych dokładnie na linii wschód–zachód. 
Pochówki te były nieco odmienne niż te, które znaleziono w wyższych 
warstwach i można je przypisywać cmentarzowi przy kościele św. Mikołaja. 
W 1930 roku, między filarami odkryto także fundament przebiegający 
wzdłuż wschodniej ściany naw bocznych. Różnił się on jednak zasadniczo 
od fundamentu obecnie istniejącego obiektu. Po trzecie, jedna z ulic przy-
ległych do placu kościelnego była w średniowieczu nazywana Platea Sancti 
Nicolai (dziś ul. Katedralna). Wszystkie te argumenty dowodzą, że przed 
budową kolegiaty, w okolicach prezbiterium stał kościół p.w. św. Mikołaja. 

Po wybudowaniu kolegiaty, cmentarz przy tej świątyni był głównym 
miejscem grzebalnym w Kołobrzegu. Przepisy wydane przez biskupa 
kamieńskiego Konrada IV w 1321 roku ustanawiały, że pogrzeby mogły 
odbywać się tylko w kolegiacie. Na ceremonię, kapituła otrzymywała 
kawałek całunu, którym przykrywano ciało zmarłego, lub opłatę w wy-
sokości 3 marek. Osobnym terenem grzebalnym było wnętrze świątyni, 
w którym chowano kanoników i patrycjat (pozostałością po cmentarzu 
są płyty nagrobne). W 1782 roku w kolegiacie została pochowana księżna 
Leopoldina Maria. Przez 31 lat przebywała w Kołobrzegu jako więzień od-
bywający karę twierdzy. W późniejszym okresie jej szczątki ekshumowano 
i przewieziono do rodowej nekropolii w Dessau. Była jedną z ostatnich 
osób pochowanych wewnątrz świątyni. Za to jednym z najsłynniejszych 
kołobrzeżan, pochowanych w kolegiacie, jest Jakub Kasper Adebar, ścięty 
w 1524 roku za konszachty z biskupem kamieńskim i działanie na szkodę 
miasta. Cmentarz przy kolegiacie został zamknięty w 1809 roku i prze-
niesiony na Lęborskie Przedmieście – na północ od kościoła i cmentarza 
św. Jerzego. Warto dodać, że cmentarz w kolegiacie jak i na zewnątrz był 
badany dwukrotnie, pomijając prace przy budowie kotłowni w latach 
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30-tych XX wieku, kiedy to odkryto dużą ilość kości i reliktów trumien. 
W latach 1960–65 badania przeprowadził zespół z Zakładu Antropologii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracami kierował profesor 
Franciszek Wokroj. Objęły one zasadniczo tylko północną część kolegiaty 
i placu przy kościele. Odkryto wówczas 634 pochówki z okresu od XIII 
do XVIII wieku.

W XX wieku toczyło się kilka sporów o średniowieczny i nowożytny 
cmentarz przy kolegiacie. W 1957 roku, pomimo protestów kleru, władze 
wydały decyzję o budowie szaletu przy kolegiacie, na miejscu dawnego 
cmentarza kościelnego. Ale to, co klerowi przeszkadzało w latach 50-tych, 
w latach 80-tych już przeszkodą nie było, gdy przy bazylice powstała pleba-
nia, a potem wikariat. Co zrobiono z ludzkimi szczątkami? W dużej części 
schowano je we wnętrzu świątyni. Schowano – to delikatnie powiedziane. 
Wykuto dziurę w zewnętrznym pomieszczeniu kotłowni, które pierwotnie 
pełniło funkcję składu opału, i wrzucono tam ludzkie szczątki. Na lata.

Był 3 lutego 1997 roku. Wówczas szopka stała na miejscu dzisiejszego 
wejścia do krypty (dawna kotłownia). Nie było jeszcze takiego wejścia jak 
dziś. Wówczas, zasłaniały je stalowe wrota zablokowane marmurową bazą 
z dawnego lektorium. Gdy je otworzyliśmy, uderzył nas zapach stęchlizny 
z jakby nigdy nie wietrzonego pomieszczenia. Do krypty trzeba było 
wskoczyć, było tam takie ciekawe krzesło zamieniane na jednoprzęsłową 
drabinę. Zagłębiając się po korytarzach odkryłem włącznik światła, ale 
nie było prądu. Pomieszczenia, gdzie spoczywa dziś kardynał Jeż, były 
zamknięte. Dlatego udałem się w lewo, w kierunku południowym. Skoro 
nic mi się nie stało, do krypty weszło więcej osób zachęconych tym 
faktem. Natrafiliśmy na drzwi. Były skorodowane od wilgoci, ale to były 
oryginalne wrota z lat 30-tych minionego stulecia. W środku kapała woda. 
Wszedłem do wnętrza, ale pod nogami zgrzytał mi gruz i trzeszczały 
jakieś cegły. Zaczekaliśmy na latarkę. Jakie było nasze zdziwienie, gdy 
snop światła rozjaśnił mrok we wnętrzu. Ów gruz to były zbrązowiałe 
czaszki i piszczele, wiele czaszek z domieszką ziemi. Taką oto tajemnicę 
skrywała przez lata kotłownia. Dopiero w marcu 1997 roku w wiaderkach 
i workach szczątki dawnych mieszkańców zostały przeniesione do grobu 
od północnej strony prezbiterium. Kości wysypywały się na ziemię, 
trzeba było je zbierać. Ziemia była zmarznięta. Żeby wykopać grób, 
trzeba było rozpalić wielkie ognisko. Wykopanie masowego grobu i tak 
było problemem. Na niewielkiej głębokości zalegają cegły i fundament 
dawnego skarbca, który przylegał do północnej ściany prezbiterium. 
Tak to kości spoczęły w płytkim grobie. Nikt go nie poświęcił. Nie było 
psalmów, modlitwy, polityków, biskupów, plebsu. Jeszcze do niedawna, 
za pomnikiem arcybiskupa Dunina widoczna była niewielka górka. Czas 
zrównał ją z resztą terenu.
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Także we wnętrzu kościoła, o zmarłych pochowanych we wnętrzu świad-
czą jedynie płyty nagrobne (dwie z nich i jedno epitafium w przyziemiu 
bloku wieżowego – pochodzą z rozebranego kościoła w Strachominie). 
Część z nich, już w XIX wieku została umocowana do ściany kościoła, by 
nie ulegały ścieraniu. Reszta została zasypana zawalonym sklepieniem 
i murami w marcu 1945 roku. Tak przetrwały do lat 60-tych. Później, część 
z nich została wyjęta i umocowana do ścian naw skrajnych. Resztę wyjęto 
lub użyto przy budowie posadzki. Następnie we wnętrzu wykonano kanały 
pod centralne ogrzewanie.

Dziś, trupie czaszki na epitafiach i płytach nagrobnych są turystyczną 
atrakcją. Stanowią żywą pamiątkę po dawnym cmentarzu i dawnych miesz-
kańcach tego miasta. Wykopaliska mówią nam, jak pierwsi kołobrzeżanie 
żyli, co jedli, na co chorowali, ale także dlaczego umarli. Nagrobki mówią 
nam, że to samo czeka i nas, że to nieuchronne. Oni spoczęli w cieniu 
bazyliki, która jest żywym świadkiem historii, patrzącym, jak pisał Paul 
Hinz, niczym strażnik wieczności na przemijanie.

Fragment epitafium Pawła Antoniego von Kameke z 1718 roku z kościoła 
w Strachominie, przeniesione do bazyliki
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Obraz „Trzej Mnisi” z ok. 1500 roku
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3. Tajemniczy obraz z kolegiaty

Czy największą świątynię średniowiecznego Kołobrzegu zbudowano dzięki 
pieniądzom zebranym przez Franciszkanów? Tak głosi znana od kilku 
wieków legenda o trzech mnichach.

Pierwszym autorem, cytującym przedmiotową legendę, jest Kazimierz 
Ślaski. W swojej książce pt. „Dzieje ziemi kołobrzeskiej do czasów jej 
germanizacji” (1948), pisze tak: Kościół Najśw. Maryj Panny Chwalebnej, 
kolegiata i parafialna świątynia miasta był chlubą mieszczan, którzy hojnymi 
datkami wspierali jego budowę. Legenda głosi, że pieniądze na ten zbożny 
cel uzbierali trzej mnisi Franciszkanie, pielgrzymując przez rok po całym 
świecie (pisownia oryginalna). Niestety, autor nie podał źródła, więc legenda 
ta wydawała się niezwykle nieprawdopodobna. Co więcej, jej abstrakcyjną 
wersję podawał R. Śmigielski w swoim „Przewodniku Milenijnym”: Trzem 
mnichom z zakonu żebraczego we śnie ukazał się czerwony sznur do mie-
rzenia, który sam pokazał, gdzie i jak mają zbudować miasto, a wraz z nim 
i kościół. Zakonnicy przystąpili do dzieła. W rzeczywistości było jednak tak, 
że jeden z nich przeżył dwóch pozostałych i dlatego mógł wznieść wyższą 
środkową wieżę, podczas gdy tamci dwaj ze względu na swoją przedwczesną 
śmierć nie mogli zbudować swoich wież.

Podejście autora do legendy uległo ostatnio zmianie. Stało się tak 
za sprawą Marka Mućka, który na tekst o trzech mnichach natknął się 
w czytankach z Pomorza przeznaczonych do szkół ewangelickich. Książka 
została wydana w 1916 roku. A oto jak brzmi XX-wieczna wersja legendy: 
Kościół Świętej Marii czy też inaczej Katedra w Kołobrzegu jest jednym 
z największych i najpiękniejszych kościołów na Pomorzu. Ma ona wieżę 
z trzema iglicami, z których środkowa jest najwyższa. O budowie tej katedry 
opowiadano następująco: Gdy kołobrzeżanie rozpoczęli budowę, zabrakło im 
wkrótce pieniędzy i musieli dalsze prace wstrzymać. Wtedy pojawiło się trzech 
mnichów, którzy zaoferowali, że będą pielgrzymować przez wszystkie kraje 
chrześcijańskie, żeby brakujące pieniądze zebrać. Chcieli być jednak pewni 
tego, czy im się to powiedzie i czy ich zamiar jest w Niebie dobrze widziany. 
Dlatego poprosili Boga, żeby we śnie każdemu z nich ziścił po jednym cudzie. 
Pierwszy chciał objąć swoją ręką słońce, drugi chciał, żeby jego głowa została 
nakryta przez górę, czego życzył sobie trzeci tego już nie wiadomo. I spełniły 
się w ich snach cuda, o jakie prosili. Po tym udali się w drogę, każdy sam. 
Wędrowali przez cały chrześcijański świat i zebrali tak wiele pobożnych datków, 
że mieli więcej pieniędzy niż trzeba było, żeby okazałą budowlę ukończyć. 
Gdy więc zostały jeszcze pieniądze po zbudowaniu katedry, postanowili 
mnisi, że każdy z nich postawi iglicę na wieży katedry. Tak też się stało, ale 
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dwóch z nich zmarło zanim budowa została ukończona, a ten który w swoim 
śnie obejmował ręką słońce, doczekał ukończenia dzieła. Był to mnich, 
który środkową iglicę chciał zbudować, która to powstała wyższa niż dwie 
pozostałe. Dla uczczenia trzech mnichów stworzono w kościele malowidło. 
Jest ono namalowane na drewnie i wygląda na tak stare, że musiało zostać 
namalowane więcej niż przed pięciuset laty. Trzech mnichów przedstawiono 
na nim w pozycji leżącej, kiedy to wypoczywają po swej długiej podróży.

I faktycznie, w wypisie dóbr kolegiackich znajduje się obraz przypisy-
wany na koniec XV wieku. Było to olej na desce. Formalnie, dzieło to jest 
bardzo podobne do istniejącego w kolegiacie obrazu „Pokłon Trzech Króli” 
z około 1500 roku. Ta sama dynamika obrazu, uśmiech na twarzach postaci, 
a także dymki z napisami w głębi. Podobieństwo kompozycji pozwala nam 
przypuszczać, że to ten sam autor namalował obydwa obrazy, ale to jedynie 
przypuszczenie. Paul Hinz, autor książki „Der Kolberger Dom” (1936 r.) 
sugeruje, że w tym czasie w kolegiacie działał malarz Jakub Vridach, ale 
Vridachowi przypisuje się wiele dzieł kołobrzeskiej kolegiaty, łącznie z czę-
ścią polichromii. Hinz, cytując Kuglera wskazuje, że autor bądź fundator 
mógł być wyznawcą świętego Franciszka.

Na średniowiecznym obrazie, który niestety nie zachował się do naszych 
czasów, Franciszek jest postacią środkową. Widoczne są jego atrybuty w po-
staci stygmatów: dwóch ran na dłoniach, dwóch na stopach i ranie w boku. 
Stygmaty, święty miał otrzymać w miejscowości La Verna 14 lub 15 września 
1254 roku. Mnich z lewej strony, jest śpiącym towarzyszem świętego. W ten 
sposób bardzo często przedstawiano Franciszka. Po prawej, znajduje się 
kolejnych mnich, trzymający w prawej dłoni słońce z chrystogramem IHS. 
Według Hinza, to postać św. Bernardyna ze Sieny. W lewej ręce trzyma 
on księgę ze słabo widocznym tekstem. Hinz podaje jego fragment: Pater 
magnificavi nomen hominibus i wskazuje jako źródło Ewangelię Św. Jana 
17, 4–5. Ale nie zgadza się to z łacińskim tłumaczeniem Biblii. Chodzi 
o kolejny fragment J 17, 6–8: Manifestavi nomen tuum hominibus, quos 
dedisti mihi de mundo. Tui erant et mihi eos dedisti et sermonem tuum 
servaverunt. Nunc cognoverunt quia omnia, quae dedisti mihi, abs te sunt, 
quia verba quae dedisti mihi dedi eis, et ipsi acceperunt et cognoverunt vere 
quia a te exivi et crediderunt quia tu me misisti. To tego fragmentu musi 
dotyczyć księga trzymana przez mnicha: Objawiłem imię Twoje ludziom, 
których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali 
słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi 
od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je 
przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty 
Mnie posłał. W tle, widoczna jest góra i świątynia. Pierwotnie odczytywano 
to jako Królestwo Najwyższego. Hinz uważa, że to góra i kościół założony 
przez św. Franciszka.
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Sprawa wydaje się więc prosta – obraz to nic innego jak „Stygmatyzacja 
św. Franciszka”. Ale mamy jeszcze legendę. Według Hinza, przekazów było 
kilka: Przekazy ludowe, które już w okolicach roku 1767 jako starą tradycję 
określano, mówiły, że mieli ci trzej mnisi, którzy zostali przedstawieni na tym 
obrazie, zbierać w Hiszpanii, Francji i Włoszech i innych krajach brakujące 
jeszcze pieniądze na dokończenie budowy tego kościoła względnie na konty-
nuację ukończenia tego wielkiego dzieła budowlanego. Inne przekazy ludowe 
odnoszą się do różnorodności trzech iglic na wieży i wyjaśniają nieukończoną 
formę obu z nich. Według tych legend, mieli trzej mnisi zbudować iglice 
na wieży kościoła. Dwóch z nich zmarło i tylko temu, który nakrył swą 
dłonią słońce, miało się udać ukończyć budowę środkowej wieży.

Skąd te przekazy? Rok 1767 jednoznacznie wskazuje na datę wydania 
wielkiego i ważnego dla poznania historii miasta dzieła Johanna Friedricha 
Wachsena pt. „Historisch-Diplomatische Geschichte Der Altstadt Colberg”. 
Wachsen był pastorem w kolegiacie. Miał dostęp do starych dokumentów. 
Podaje on tak: Starą legendą jest, że trzej mnisi uwiecznieni na obrazie 
znajdującym się w katedrze, zbierali na całym świecie pieniądze na budowę 
kościoła. Warto zauważyć, że w 1767 roku była to już stara legenda. Jak bardzo 
stara? Starsza niż sam obraz, czy powstała już po jego namalowaniu? I dalej 
Wachsen podaje: Trzech Mnichów znajduje się tutaj, którzy dzięki zebranym 
przez siebie pieniądzom pomogli ten Dom Boży zbudować. Obawiali się 
na początku, że to się nie powiedzie. Dlatego poprosili we śnie każdy o jeden 
cud. Jeden chciał objąć słońce swoją dłonią, drugi chciał przykryć swą głowę 
górą. Co chciał trzeci nie wiem. Byli pełni nadziei po tym, jak wszystkie cuda 
się w śnie spełniły. Udali się w drogę i zebrali pieniądze potrzebne na budowę 
świątyni. Wachsen twierdzi, że na podanie to trafił rektor Johann Georg 
Schröner. Sam jednak poddaje malowidło analizie krytycznej: Przekazy 
zostały dane do oceny panu von Dreger, jako człowiekowi doświadczonemu 
bardzo w historii Pomorza, poddał on tę baśń w wątpliwość, uważając ma-
lowidło jako pochodzące z historii Włoch, w związku z trzema mnichami 
wspomniano świętego Franciszka, ufundowane zakony Franciszkanów, Mi-
norytów i Kapucynów.

Czy możemy rozstrzygnąć autentyczność tej historii? Wszystko wska-
zuje na to, że jest to wyłącznie podanie ludowe, nie poparte jakimkolwiek 
argumentem historycznym. Wiemy z przekazu Wachsena, że w 1321 roku 
powstała pierwsza wieża – południowa. W 1399 roku pojawiają się pierwsze 
zapisy testamentowe na budowę wieży północnej. W 1430 roku przezna-
czono zapisy testamentowe na zakończenie budowy wieży północnej. 
Z nieznanych nam przyczyn, budowniczowie pod koniec XV wieku przy-
stąpili do połączenia bloku wieżowego poprzez zamurowanie przerwy 
pomiędzy wieżami. Między namiotowymi hełmami dodano hełm środkowy, 
smukły i najwyższy. Czy możemy przyjąć, że na przełomie XV i XVI wieku, 
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właśnie w okresie połączenia dwóch wież i budowy trzeciej, pojawili się 
w Kołobrzegu trzej mnisi, załóżmy – Franciszkanie, którzy z jakichś bli-
żej nieokreślonych powodów zaczęli zbierać pieniądze na tę inwestycję? 
Możemy i zróbmy tak. Przemawia za tym zbieg okresów. W tym czasie 
bowiem powstał obraz „Trzej Mnisi”. Przemawia jeszcze jedna rzecz: wraz 
z budową środkowego, najwyższego hełmu wieżowego, zmniejszono 
prawdopodobnie hełmy boczne, które do tej pory musiały być wyższe. 
W owym czasie musiano im nadać formę namiotową, która przetrwała 
po dziś dzień. Do legendy to akurat pasuje. Jednakże przełom XV i XVI 
wieku to okres szczytu inwestycyjnego w kolegiacie, a także apogeum potęgi 
hanzeatyckiej miasta nad Parsętą. Pozycja kapituły i kanoników w Koło-
brzegu była niepodważalna. W źródłach nie napotykamy na jakąkolwiek 
przesłankę przemawiającą za katastrofalnym stanem skarbca miejskiego 
czy kapitulnego. Z pomocą przychodzi nam również Paul Hinz. Stwierdza 
on, że w 1741 roku przekazy ludowe uznano za autentyczne. Obraz poddano 
restauracji i wówczas wprowadzono kilka zmian pasujących do legendy. 
Ostatecznie, nie ulega żadnej wątpliwości, że blok wieżowy powstawał 
w okresie 200 lat, gdy tymczasem legenda opowiada o inwestycji trwają-
cej dość szybko i obejmującej okres życia zwykłego człowieka. Wszystko 
wskazuje na to, że najpierw powstał obraz, a później zrodziła się legenda, 
prawdopodobne jest, że nawet w początku XVII wieku.

Można przypuszczać, że źródłem samej legendy, poza obrazem i znaj-
dującymi się tam atrybutami, była przypisywana św. Franciszkowi „Pieśń 
Słoneczna”. Oto fragment:

Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
nade wszystko z panem bratem Słońcem,
bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę.
Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku.
O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie.
Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy:
stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i piękne.
Obraz nie zachował się do naszych czasów. Jeśli nie został zabezpieczony, 

spłonął w murach kolegiaty w marcu 1945 roku. Jeśli go ewakuowano, 
zaginął w wojennej zawierusze. Pozostała za to legenda…
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Fragment polichromii sklepienia nawy głównej, ze zbiorów Verlag Peter Jancke
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4. Polichromia kołobrzeskiej kolegiaty

Około 1410 roku, bryła obecnej świątyni była już prawie ukończona. Kościół 
miał pięć naw, prezbiterium i wieżę południową od zachodu. Wnętrze do-
piero się formowało. Koncepcja jego ukształtowania nabierała konkretnych 
kształtów. I właśnie w tym czasie, jeszcze przed rokiem 1400, rozpoczęto 
realizację polichromii sklepień. Była to bardzo ważna inwestycja. Paul 
Hinz, w swojej książce, pt.: „Der Kolberger Dom”, tak napisał: W kolegiacie 
znajdziemy przykłady średniowiecznego malarstwa ściennego, tablicowego 
i sklepieniowego w tak dużym, jak na pomorski kościół bogactwie, że Kugler 
po odbyciu podróży studyjnej po Pomorzu streścił swe wrażenia w jednym 
zdaniu: „Ma się wrażenie, jak gdyby w Kołobrzegu do znaczenia doszedł 
wyłącznie cech malarzy”.

Jak to się stało, że wnętrze kolegiaty przyozdobiono polichromią wyko-
naną z tak wielkim rozmachem? Historycy skupiają się tutaj na ważnym 
wydarzeniu, jakim był pokój stralsundzki, który zawarto 24 maja 1370 roku. 
Koalicja zawiązana przez miasta należące do Hanzy, pokonała Danię. Jej 
kapitulacja w walce z rywalami handlowymi, zapewniła członkom Hanzy 
uprzywilejowaną pozycję na Morzu Bałtyckim, a co za tym idzie, wzrost, 
jeśli nie skok gospodarczy. Kołobrzeg stał się bogatym miastem. Na tyle 
zamożnym, aby pozwolić sobie nie tylko na rozbudowę monumentalnej 
świątyni – miejsca kultu dla całego miasta, ale także na odpowiednie wy-
posażenie jej wnętrza. Wygórowane ambicje patrycjatu nie zawsze jednak 
szły w parze z wymogami artystycznymi. Przypuszcza się, że do powstania 
polichromii kołobrzeskiej przyczyniły się malowidła ścienne w kościołach 
w Stalsundzie czy Lubece (niektórzy historycy wysuwają teorie nalotów 
artystycznych z Pomorza Wschodniego, jednak wydają się one mało 
prawdopodobne). Po prostu, Kołobrzeg nie mógł być gorszy.

Nie wiemy dokładnie, kiedy rozpoczęto realizację tej inwestycji. Część 
prac została wykonana jeszcze przed rokiem 1400, zanim dobudowano 
nawy skrajne i zanim przechyliły się filary (a być może sklepienie nawet 
się zapadło; to powstanie polichromii wyznacza górną granicę ewentualnej 
katastrofy budowlanej). Hinz pisze, że wtedy polichromia miała o wiele 
korzystniejsze warunki oświetleniowe, niż po dobudowaniu naw skrajnych. 
Tak więc malowidła trzynawowego korpusu są najstarsze. Po roku 1400 po-
wstały dalsze sceny dla prezbiterium, naw bocznych i części wieżowej. 
Hinz, cytując Kuglera, pisze: W ogóle charakterystyczny jest rozmiar tych 
wielkich malowideł. W Niemczech nie ma drugiego przykładu tak obszernych 
polichromii ze średniowiecza. Sądzę, że takowe występowały w Niemczech 
bardzo rzadko, ponieważ zamalowanie sklepień bogatymi w postaci, ciężkimi 
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scenami, nie odpowiadało lekkiemu, strzelistemu charakterowi budowli go-
tyckich. Jednak ostatni pastor kolegiaty dodaje: Dla kołobrzeskiej kolegiaty, 
która jest znamiennym przykładem północnoniemieckiego gotyku ceglanego, 
charakterystyczna jest nie tylko strzelistość, ale również szeroka masywność 
i rozległość wnętrza. To wrażenie nie zostaje przez polichromie osłabione, 
lecz raczej wzmocnione.

Co przedstawiały polichromie w kolegiacie? Przede wszystkim była 
to biblia pauperum – biblia biednych (ludzie biedni nie znali łaciny – języka, 
w którym była napisana biblia; sceny malowane ułatwiały im jej rozu-
mienie). Hinz dodaje: Wygląda na to, że obok obrazów z biblii pauperum, 
malarz polichromii sklepień znał również speculum humanae salvationis, 
rozpowszechnione w średniowieczu „lustro zbawienia, opisujące powstanie 
grzechu i zbawienie przez Chrystusa, w którym zawarta była również hi-
storia życia Maryi”. W czterdziestu scenach przedstawione zostały parami 
starotestamentowe i odpowiadające im nowotestamentowe zdarzenia. 
Kolorystykę dzieła, Hinz opisał następująco: Sceny biblijne są namalowane 
na ciemnoniebieskim tle, a sceny w małych, trójkątnych polach, mają tło 
z czerwonej ochry. Te rytmicznie zmieniające się głębokie i soczyste barwy 
uroczo ożywiają obszerne polichromie, nie czyniąc ich niespokojnymi. Po-
jedyncze tarcze sklepień rozdzielone są od siebie różnorakimi gotyckimi 
ornamentami na żebrach sklepień, a przez ornamentowane, malowane 
pasy, tarcze podzielone są na pojedyncze obrazy. Ciekawy jest motyw wy-
korzystania w scenach postaci w strojach z epoki. Hinz przypuszcza: Kilka 
z nich, to być może wizerunki fundatorów, którzy mogli zlecić wykonanie 
tych malowideł – godni patrycjusze, wspaniale odziane kobiety, żywo po-
ruszający się mężczyźni, pełniący podporządkowaną rolę, np.: dźwigający 
ornamentowane pasy. Postaci te ożywiają konstrukcję sklepień. Jak dodaje 
Hinz, sam Kugler napisał o tym tak: Jeśli chodzi o pomysł takich postaci, 
to mogę je porównać tylko ze wspaniałymi, pobocznymi figurami z fresków 
Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie.

Zaczynając od zachodniego przęsła nad organami (północna część 
sklepienia), przesuwając się w kierunku wschodnim – w stronę lektorium, 
polichromie przedstawiały: 1. Bóg Ojciec, trzymający w dłoni jabłko, 
symbolizujące Ziemię, strąca nogą szatana. 2. Czarownik Simus Magus, 
próbuje frunąć do nieba, ale spada w przepaść. 3. Sybilla z Tibur przepo-
wiada cesarzowi Augustowi narodziny Dzieciątka, Pana Nieba i Ziemi. 4. 
Powołanie Mojżesza, któremu Bóg Ojciec udziela wskazówek z płoną-
cego krzaku. 5. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi narodziny Chrystusa. 
6. Stworzenie niewiasty – Ewy. 7. Narodziny Maryi. 8. Paul Hinz pisze, 
że nie stwierdzono jednoznacznie przedstawienia tej sceny. Być może 
jest to śmierć Abrahama lub pobłogosławienie Jakuba. 9. Jezus błogo-
sławi brodatego mężczyznę, najprawdopodobniej Symeona. 10. Synowie 
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Jakuba oddają hołd swemu bratu Jakubowi. 11. Pokłon Trzech Króli. 12. 
Obrzezanie. Hinz jednak pisze tu o czymś, co miało miejsce podczas prac 
związanych z restauracją kolegiaty w latach 1887–90: Tutaj Grimmer przez 
pomyłkę dodał trzymanemu nad ołtarzem dziecku aureolę świętego, tak więc 
od tego czasu uważa się ten obraz za przedstawiający nowotestamentową 
scenę z dzieciństwa Jezusa (obrzezanie). Zdjęcie tej sceny sprzed restauracji 
wykazuje jednak wyraźnie, że dziecko pierwotnie nie posiadało aureoli, tak 
więc nie chodzi tu najwyraźniej o scenę z dzieciństwa Jezusa, lecz o ustano-
wienie starotestamentowej ofiary oczyszczającej. 13. Ofiarowanie Chrystusa 
w Świątyni. 14. Rzeź niewiniątek w Betlejem. 15. Ucieczka do Egiptu. 16. 
Mojżesz przynosi ludowi tablice z Dekalogiem z góry Synaj. 17. 12-letni 
Jezus naucza w Świątyni (scena namalowana w XIX w.). 18. Kuszenie Józefa 
przez Putyfarę (scena namalowana w XIX w.). 19. Kuszenie Jezusa na pustyni 
(scena namalowana w XIX w.). 20. Baranek – scena ustanowienia Paschy 
(scena namalowana w XIX w.).

W tym miejscu należy dodać, co zresztą zaznacza także Paul Hinz, 
że ponieważ wcześniej również i sklepienie prezbiterium posiadało po-
lichromię, prawdopodobne jest, że cały cykl był kontynuowany między 
innymi kilkoma scenami z męki Pańskiej, których po runięciu sklepienia 
podczas wojny siedmioletniej zabrakło.

Teraz od strony lektorium kierujemy się w kierunku zachodnim, w stronę 
organów (południowa część sklepienia). 21. Ostatnia Wieczerza (scena na-
malowana w XIX w.). 22. Sprzedanie Józefa przez braci (scena namalowana 
w XIX w.). 23. Zdrada Judasza (scena namalowana w XIX w.). 24. Brato-
bójstwo Kaina (scena namalowana w XIX w.). 25. Biczowanie Chrystusa. 
26. Wzgardzenie króla Dawida tańczącego przed Arką Przymierza przez 
Mihal, córkę Saula. 27. Wyszydzenie cierniem ukoronowanego Chrystusa. 
28. Izaak postępujący za patriarchą Abrahamem, niesie na plecach drewno 
ofiarne. 29. Chrystus dźwiga krzyż. 30. Podwyższenie węża z miedzi. 31. 
Ukrzyżowanie Chrystusa. 32. Grzech pierworodny. 33. Skarga Maryi na jej 
martwego, zdjętego z krzyża Syna (w formie piety). 34. Wielka ryba połyka 
Jonasza. 35. Złożenie Chrystusa do grobu. 36. Jonasz wychodzi z paszczy 
ryby na ląd. 37. Zmartwychwstały Chrystus z chorągwią depcze szatana. 38. 
Wniebowzięcie Eliasza. 39. Wniebowstąpienie. 40. Zesłanie Ducha Świętego.

Na początku wieku XV, poprzez dobudowanie naw skrajnych, kole-
giata stała się kościołem pięcionawowym. Powiększenie kościoła było 
niewątpliwie związane z dalszą prosperitą patrycjatu, trwającą od pokoju 
stralsundzkiego. W 1379 roku pojawia się wzmianka o fundacji kaplicy 
NMP na południe od kościoła, na której budowę przeznaczony został 
legat w testamencie prałata Friese. Na 1386 rok datowana jest wzmianka 
o poświęceniu kaplicy Holków, na północ od kościoła. Można przyjąć, 
że owe kaplice były tymczasowe. Później dobudowano nawy skrajne 



165

(niższe od korpusu halowego, aczkolwiek połączono je z nim wspólnym 
dachem). Inwestycja ta, co wykazała analiza lica murów, wątku oraz cegieł, 
pozwala wysunąć wniosek o jednolitej koncepcji budowy naw skrajnych, 
powstałych jako celowa inwestycja, związana z zamierzonym i planowym 
poszerzeniem kościoła, a nie jak przypuszczają niektórzy historycy, jako 
wynik dobudowy kolejnych kaplic do trzynawowego korpusu halowego. 
Należy jednak zaznaczyć, że rozbudowa kolegiaty wszerz trwała etapami.

Do około 1410 roku, nawy skrajne zostały już zbudowane. Dostały 
one swoje tradycyjne nazwy: północna – Holków, południowa – Badów 
(od nazwisk rodów wspierających budowę tych naw: Holk i Bade). W tym 
czasie przystąpiono do rozwiązania problemu komunikacji między nawami 
bocznymi a dobudowanymi nawami skrajnymi. Zlikwidowano ostrołukowe 
wnęki. Otworzono na obie strony wysokie arkady ostrołukowe. Pierwotne 
okna zamurowano w ich górnej części ze względu na to, że były one wyższe 
niż utworzone arkady międzynawowe (ślady pierwotnych ścian zewnętrz-
nych z przyporami trzynawowego korpusu, gzymsy, maswerki oraz górne 
części okien zewnętrznych zachowały się do dziś pod więźbą dachową; 
po odbudowie sklepień w latach 70-tych XX wieku, jedną z wnęk okien-
nych – nad zachodnią arkadą w bocznej nawie południowej, pozostawiono 
na pamiątkę istnienia trzynawowego korpusu halowego). Powstałe w ten 
sposób pola ponad arkadami wykorzystano następnie do umieszczenia scen 
malowanych. Nawy skrajne najprawdopodobniej nie były uwzględnione 
w założeniach prac malarskich (zapewne ze względu na późniejsze ich 
dobudowanie; jednak na zdjęciach zachowały się fragmenty form geome-
trycznych wokół ostrołukowych okien skrajnej nawy północnej i na frag-
mencie przybudówki od wschodniej strony skrajnej nawy południowej), 
choć prawdopodobne jest, że wobec przerwania realizacji tej inwestycji 
w kolegiacie, nie zdążono pomalować sklepień naw skrajnych. Sklepienie 
północnej nawy bocznej posiadało polichromię w formie wici roślinnej, 
a sklepienie bocznej nawy południowej posiadało duże rozety połączone 
wicią roślinną, przy czym w zachodnim przęśle tej nawy namalowano trzy 
medaliony, które przedstawiały Baranka, króla Dawida i proroka Jeremiasza, 
oraz trzy rozety, analogiczne do tych, które pokrywały pozostałe sklepienia 
w bocznej nawie południowej. Sklepienie części wieżowej pokryto wicią 
roślinną, przy czym sklepienie w przyziemiu wieży w pomieszczeniu 
dzisiejszego sklepiku (tam, gdzie przed wojną znajdowała się biblioteka), 
pokryto medalionami ze scenami Męki Pańskiej.

Pola po dawnych oknach trzynawowego korpusu halowego nad ar-
kadami ostrołukowymi przeznaczono także na sceny biblijne. W części 
północnej były to panny mądre i głupie z biblijnej przypowieści (po dwie 
postacie nad każdą arkadą). W części południowej nad każdą arkadą zo-
stała namalowana kolista rozeta, przy czym w zachodnim polu tej nawy 
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został przedstawiony Anioł Sprawiedliwości z wagą (szalą) w ręce. Nadto, 
na zachodniej ścianie południowej nawy bocznej powstała nadnaturalnej 
wielkości postać św. Krzysztofa dźwigającego Dzieciątko. Na ścianach pół-
nocnej części wieżowej powstały dwie duże, koliste rozety. Na fotografiach 
można zaobserwować, że polichromię posiadało także sklepienie lektorium 
(zbudowane w I połowie XV wieku), jednak brak w literaturze informacji 
na temat powstania tych malowideł.

W kolegiacie pomalowano także jeden filar (pierwszy od wschodu 
w północnej części nawy głównej), który nazwany został „barwnym filarem”. 
Przedstawiono na nim nadnaturalnej wielkości postacie Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, św. Łukasza, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, 
a w górnej części namalowano postacie mieszczan podtrzymujące sklepienie.

Inwestycja, jaką była realizacja polichromii w kolegiacie, została prze-
rwana. Świadczy o tym kilka faktów. Przede wszystkim „barwny filar”, który 
był jedyną pomalowaną kolumną w kościele. Skoro polichromia została 
zrealizowana z tak dużym rozmachem w części nawowej i przystąpiono 
do malowania jednego filara, to można przyjąć, że docelowo polichromią 
miały być pokryte wszystkie filary w nawie głównej. Przypowieść o pan-
nach mądrych i głupich, zrealizowana w północnej nawie bocznej, była 
związana z przedstawieniami Sądu Ostatecznego. Jednak scena Anioła 
Sprawiedliwości z wagą w ręce, namalowana w zachodnim polu połu-
dniowej nawy bocznej, świadczyć może o tym, że projekt polichromii 
zakładał w tej nawie kontynuację przedstawień Sądu Ostatecznego (choć 
nad pozostałymi arkadami powstały tylko rozety). Zachodnie przęsło 
bocznej nawy południowej posiadało trzy medaliony z przedstawieniami 
Baranka, króla Dawida i proroka Jeremiasza, choć trzy pozostałe pola tego 
przęsła, tak jak pola w innych przęsłach tej nawy, posiadały rozety. Być 
może pozostałe rozety miały być zamienione na medaliony, w których 
namalowane zostałyby biblijne postacie. Poza tym, polichromia nie objęła 
sklepień obu naw skrajnych. Można przyjąć, że nie były one brane w pro-
jekcie realizacji polichromii, ale możliwe jest, że po prostu nie zdążono 
tych sklepień pomalować.

Dlaczego malowanie polichromii w kolegiacie zostało przerwane? 
Nie ma żadnej konkretnej wzmianki w tej sprawie, choć można postawić 
dwie hipotezy. Albo wyczerpał się legat bądź legaty testamentowe, albo 
zmarł artysta wykonujący dzieło (względnie główny mistrz, kierujący 
lokalnym warsztatem malarskim). Są to tylko hipotezy, choć sam Hinz 
zaznacza o trudnych warunkach pracy osób, które malowały polichromie. 
Nie było łatwym zadaniem nanieść na sklepienia tak obszerne polichromie. 
Malarz musiał leżeć na deskach rusztowania lub mieć ciągle zadartą do góry 
głowę, jeśli stał. Kilka przerysowań i inne niedostatki wykonania wskazują 
na te techniczne trudności.
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Nasuwa się następne pytanie. Kto namalował polichromie w kolegiacie? 
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że polichromia kołobrzeska powstała 
w wyniku wygórowanych ambicji patrycjatu. Inne miasta, jak Stralsund czy 
Lubeka, posiadały kościoły przyozdobione malowidłami, dlatego kolegiata 
kołobrzeska nie mogła być gorsza. Można doszukiwać się tu analogii: bo-
gata wić roślinna na sklepieniu naw bocznych i sklepieniu części wieżowej 
oraz rozeta, są podobne do gotyckiej dekoracji roślinnej w kościele przy 
Szpitalu Św. Ducha w Lubece lub do malowideł kościoła klasztornego 
w Wienhausen, który posiada wspaniałą ornamentykę, między innymi 
motyw maswerkowej rozety. Około 1400 roku księga miejska wzmiankuje 
o pewnym malarzu z rodu Bärwalde, a w roku 1412 wspomniany jest malarz 
Jakub Vidrach. Niestety, nie można dziś stwierdzić, czy i w jakim stopniu 
brali oni udział w pracach nad polichromią sklepień i ścian kolegiaty. Można 
jednak wysunąć hipotezę o kołobrzeskim warsztacie artystycznym, który 
działał w oparciu o znajomość kręgu sztuki miast pomorskich.

Po nastaniu reformacji na Pomorzu, którą przyjęto w grudniu 1534 roku 
na sejmiku w Trzebiatowie, w kolegiacie zaczęły nastawać pewne zmiany 
w wystroju wnętrza, związane z nowymi normami wiary a także z pogar-
szającym się stanem technicznym kolegiaty. Przez cały wiek XVII, a wła-
ściwie od końca wieku XVI do początków XVIII, trwa walka o utrzymanie 
dobrego stanu budowli. W 1641 roku, aby zapobiec dalszemu rozchylaniu 
się filarów, ściągnięto je podwójnymi żelaznymi obręczami (wokół baz 
i głowic), a dodatkowo pomiędzy poszczególnymi filarami we wszystkich 
kierunkach założono na wysokości głowic konstrukcję usztywniającą z be-
lek dębowych (na przedwojennych zdjęciach widać, że belki te posiadały 
polichromowany ornament). W 1677 roku wzmiankowane jest zszywanie 
pęknięć sklepienia nawy głównej. Reperacja sklepienia w tej nawie miała 
także miejsce w 1691 i 1718 roku.

W okresie reformacji, część polichromii (pomijając sklepienia nawy 
głównej) została zatynkowana, między innymi: sklepienia naw bocznych, 
panny mądre i głupie, „barwny filar” i postać św. Krzysztofa z Dzieciątkiem. 
W roku 1760 i 1761, podczas kolejnych dwóch oblężeń rosyjskich poważnie 
ucierpiało prezbiterium, w którym runęło sklepienie. Uszkodzone zostały 
także wschodnie przęsła sklepienia w nawie głównej. Bezpowrotnie zginęła 
polichromia prezbiterium. Podczas jego restauracji, w latach 1874–76, malo-
widła nie zostały odtworzone w swojej oryginalnej formie. Kościół mariacki 
doznał uszkodzeń także podczas oblężenia napoleońskiego w 1807 roku, 
jednak lokalizacja w jego wnętrzach lazaretu, ocaliła go od pożogi wojennej, 
której uległ na przykład średniowieczny ratusz.

W latach 1887–90, przeprowadzono kapitalną restaurację kolegiaty. 
Fundusze na remont – 50 tysięcy marek z francuskich reparacji wojen-
nych – przeznaczył cesarz. Pracami kierował budowniczy Pogge, który dbał 
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szczególnie o to, aby wiernie powtarzać formy wymienianych elementów. 
Jak pisze Hinz, o mały włos, a zrealizowano by program zamalowania poli-
chromii wapnem (dlatego, że, jak pisze Hinz, uważano iż: były „artystycznie 
bezwartościowe”) i pokrycia sklepień stylowym ornamentem liniowym. 
Na szczęście kołobrzeski nauczyciel rysunków – H. Meier, w porę włączył 
się do sprawy i postanowiono odrestaurować polichromie. Malowidła 
odnowił malarz Grimmer z Berlina (który wykonywał wcześniej podobne 
prace w Havelberg, Malborku i Chełmży), a na zrekonstruowanych skle-
pieniach namalował nowe. Odrestaurowane zostały: odsłonięte z tynku 
sceny z pannami mądrymi i głupimi, polichromia sklepień naw bocznych, 

„barwny filar” oraz figura św. Krzysztofa. Grimmer w zasadzie uszanował 
kompozycję, zarys i koloryt oryginalnych malowideł, mocno uszkodzonych 
przez czas i pęknięcia sklepień. Hinz, cytując Meiera, napisał o Grimmerze, 
że miał: właściwe zrozumienie dla form gotyckich i jednocześnie potrzebne 
samozaparcie, by zrezygnować z własnych pomysłów, co podczas renowacji 
polichromii miało największe znaczenie. We wschodnim przęśle nawy 
głównej, które zostało odbudowane po zawaleniu się w roku 1807, malarz 
domalował osiem scen, nawiązujących do oryginału. Jednak nowe przed-
stawienia różniły się od restaurowanych techniką, sposobem malowania 
i ogólnym klimatem. Grimmer przemalował gruntownie „barwny filar” 
(między innymi usunął koronę z głowy Maryi), w bocznej nawie południo-
wej „poprawił” linię maswerkowych rozet w medalionach i wici roślinnej, 
która wypełniała przestrzeń między medalionami, a służki przyfilarowe 
pokrył polichromią o dekoracji geometrycznej.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej inwestycji. 2 lipca 1924 roku, w ko-
lejną rocznicę zakończenia oblężenia francuskiego, w kolegiacie odsło-
nięto filar upamiętniający poległych w I wojnie światowej. Na drugim 
filarze w północnej części nawy głównej (licząc od wschodu), obok tzw.: 

„barwnego filara”, umieszczono cztery tablice z 534 nazwiskami poległych 
parafian. Powyżej powstała polichromia, która przedstawiała symbole 
wojskowe i 22 naramienniki 2. Korpusu Armijnego. Dzieło to zrealizował 
malarz Paul Thol.

Polichromia została zniszczona wraz z całą kolegiatą w marcu 1945 roku. 
Runęły wszystkie sklepienia, wnętrze zostało wypalone. Przez 20 lat po-
zostałości malowideł niszczały. Dopiero w latach 60-tych Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przy współpracy warszawskiego oddziału PKZ, 
przeprowadził prace konserwatorskie. Zakres prac był następujący: czysz-
czenie powierzchni malowideł, utrwalanie zaprawy przez wstrzykiwanie 
żywicy akrylowej, likwidacja pęcherzy przez zastrzyki z emulsji, ubytki 
uzupełniono kitem piaskowo-wapiennym. Wreszcie w latach 70-tych 
miała miejsce dalsza konserwacja i częściowa rekonstrukcja malowi-
deł. Do naszych czasów zachowały się sceny panien mądrych i głupich, 
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„barwny filar”, polichromia sklepień części wieżowej (ale nie wszystkich 
sklepień), polichromia przyziemia wieży w sklepiku (jednak nie wszystkie 
medaliony są czytelne) oraz dwie koliste rozety na ścianach w północnej 
części wieży, a w szczycie wschodniej ściany północnej nawy bocznej za-
chował się fragment polichromii z datą „1617” (kiedy to przebito przejście 
z „Garwekammer” – ze skarbca – do północnej nawy bocznej; podczas 
kapitalnej restauracji, przejście z bocznej nawy północnej do „Garwe-
kammer” przerobiono na ostrołukowe okno, a pomieszczenie to zostało 
zlikwidowane w 1822 roku).

Niestety, do naszych czasów nie zachowały się najważniejsze, najcen-
niejsze i najstarsze sceny biblijne namalowane na sklepieniu nawy głównej. 
Wielka to strata dla kościoła kołobrzeskiego, choć trzeba dodać, że parafia 
konkatedralna ma projekty polichromii sklepień dla korpusu nawowego, 
ale ich realizacja w czasie nie jest określona. Część polichromii odnowiono 
podczas restauracji kościoła w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

Widok wnętrza kolegiaty z empory organowej w kierunku prezbiterium 
przed 1945 rokiem 
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Dzwon kolegiaty z 1718 roku
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5. Co dzwoniło w Kołobrzegu

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, Defunctos ploro, po-
stem fugo, festa decoro (wielbię Boga prawdziwego, zwołuję lud, gromadzę 
duchowieństwo, opłakuję zmarłych, oddalam zarazę i przyozdabiam 
święta) – to funkcja dzwonów, znana od wieków, funkcja, która nie ule-
gła zmianie po dziś dzień. Dzwony wpisały się w historię naszego miasta. 
Mieliśmy ich sporo, choć do dziś ocalały zaledwie dwa. Pierwszy zabyt-
kowy dzwon znajduje się w środkowej latarni hełmu wieżowego bazyliki. 
Pochodzi z 1895 roku. Drugi, to niewielki dzwon na małym kościele nad 
Parsętą. Został odlany w 1897 roku.

72 centnary ważył największy i najstarszy dzwon kolegiaty (zakładając, 
że jeden centnar ważył około 50 kg, to dzwon ten ważył ponad 3,5 tony!). 
Robił wrażenie jak na… 1272 rok. Szeroko o dzwonach kolegiaty pisze pastor 
Johann Mass w swojej broszurce wydanej w 1837 roku. Jest to jedyny autor, 
który tak obszernie opisał to wyposażenie kolegiaty. Nie ulega wątpliwości, 
że w 1272 roku, patrycjat kołobrzeski i kapituła dopiero zakładali budowę 
potężnej kolegiaty. Używano wtedy stojącego na miejscu prezbiterium nie-
wielkiego kościoła św. Mikołaja. Na pewno na jego wieży takiego dzwonu 
powiesić się nie dało. Dzwon ten mógł pochodzić ze Startego Miasta, czyli 
dzisiejszego Budzistowa. Przecież to tam znajdowała się pierwsza kolegiata, 
choć jak wiemy, w okolicach lokacji nowego miasta w 1255 roku była ona 
w złej kondycji technicznej. Być może dzwon ten został odlany na zakończe-
nie jakichś prac remontowych zakończonych w 1272 roku. To tylko hipotezy, 
na które brakuje jakiegokolwiek poparcia w źródłach. W każdym razie, tak 
duży dzwon w takim okresie, nie pasuje do żadnego z istniejących wówczas 
kościołów. Być może był to dzwon wolnostojący? Na to pytanie odpowiedzi 
nie poznamy, w każdym razie, dzwon ten aż do 1945 roku wisiał w północnej 
wieży kolegiaty, gdzie został wciągnięty po jej wybudowaniu w 1430 roku. 
Pastor Mass w swojej książce zachwala stop, z którego ten historyczny 
dzwon został odlany, że nie śniedzieje i dobrze brzmi. Zauważa również, 
że w 1820 roku serce dzwonu rozpadło się na dwie części.

Drugi co do wielkości dzwon, został odlany w 1333 roku. Według źródła, 
posiadał on popularny w średniowieczu napis: O Rex gloriae, Christe, veni 
cum pace (Wieczny Królu, Chryste, przyjdź z pokojem). Rozpadł się na dwie 
części podczas dzwonienia na pogrzebie 10 grudnia 1638 roku. Odlano go 
na nowo w 1639 roku. Ważył 3800 funtów. Po raz kolejny, na nowo odlano 
go w 1659 roku. 18 maja 1679 roku dzwon pękł znowu. Jak zaznacza Mass, 
tego dnia było dużo pogrzebów. Dzwon naprawiono dopiero w 1746 roku, 
ale nie używano go już tak często.
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Kolejny, tym razem mały dzwon, odlano w 1609 roku. Prawdopodobnie, 
został umieszczony w kopulastej sygnaturce, która znajdowała się na da-
chu, nad szczytem wschodnim korpusu nawowego. Było to dzwon tzw. 
mszalny. Też pękał kilka razy, m.in. 26 lutego 1671 roku podczas pogrzebu, 
a w 1726 roku podczas zimy.

W środkowej wieży były 3 małe dzwony. Pierwszy z nich został odlany 
w 1338 roku i ważył 28 centnarów (ok. 1,4 tony). Wybijał godziny. 2 pozostałe 
dzwony wybijały pół godziny – odlano je w 1718 roku. Po raz pierwszy 
zadzwoniły 20 października 1718 roku o godz. 14.00. Najmniejszy z dzwo-
nów dzwonił na początku liturgii, podczas czytania ewangelii i głównej 
modlitwy. Powstał w 1523 roku. Warto zaznaczyć, że dzwon z 1338 roku, był 
pierwszym, który odmierzał czas w naszym mieście. Do wieży środkowej 
musiał trafić dopiero pod koniec XVI wieku.

Sprawa dzwonienia w Kołobrzegu, była w okresie średniowiecza szcze-
gółowo uregulowana. Uprzywilejowana była kolegiata. Zgodnie ze specjal-
nymi przepisami, wydanymi przez Konrada IV – biskupa kamieńskiego, 
w innych kościołach nie można było dzwonić wcześniej, niż nie odezwał 
się dzwon w kościele Maryi Panny. Od 1663 roku, zgodnie z prawem bran-
denburskim, dzwony mogły dzwonić codziennie o godz. 10.00 i 16.00 oraz 
w przypadku dużego zagrożenia. Jak informuje pastor Mass, w 1837 roku, 
dzwony kolegiaty odzywały się codziennie o godz. 6.00, 12.00 i 16.00.

Dzwony kolegiaty przetrwały I wojnę światową, na rzecz której zabierano 
metal z kościołów, w tym dzwony. Z kościoła zdjęto jedynie miedzianą 
blachę. W zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zachowały się 
zdjęcia dzwonów z Kołobrzegu. Zostały one zniszczone w marcu 1945 roku, 
razem z całą kolegiatą.

Pierwszy dzwon, został zainstalowany w latarni środkowego hełmu 
wieżowego w 1984 roku. Nazywa się „Św. Marcin” i został odlany w Bo-
chum w 1895 roku dla katolickiego kościoła św. Marcina w Kołobrzegu. 
Ma przepiękne brzmienie. Przetrwał walki o miasto i przed rozbiórką 
świątyni w 1956 roku, został zabezpieczony w jednej z szop. Miał pęknięte 
serce. Od 1984 roku dzwoni codziennie w Kołobrzegu w samo południe 
na „Anioł Pański”. Pozostałe dwa dzwony – „Maryja” – większy dzwon 
zainstalowany w południowym hełmie wieżowym (dzwoni o 18.30), a także 

„Św. Józef ” – mały dzwon zainstalowany w hełmie północnym (dzwoni 
o 6.30), zostały odlane w 1986 roku w ludwisarni braci Skubiszyńskich 
w Poznaniu.
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Kołatka z drzwi portalu głównego kolegiaty
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6. Kołatka

Antaba, to metalowy uchwyt, ruchomy albo stały, w kształcie obręczy lub 
pałąka na bramach, drzwiach, itd. Uchwyty ruchome służyły często za kołatki, 
które wykonywano najczęściej w kształcie lwiej głowy z obręczą w paszczy. 
Kołatki znane są od czasów cesarstwa rzymskiego. Były szczególnie popu-
larne w okresie romańskim i gotyckim. Zgodnie ze starą tradycją, kołobrze-
ska antaba została wykonana ok. 1327 roku przez Jana Apengetera, twórcę 
świecznika siedmioramiennego. Podobieństwo poszczególnych elementów 
obu obiektów jest podstawowym argumentem rozsądzającym w tej kwestii.

Należy dodać, że przed wojną były dwie kołatki: druga została dorobiona 
przez kowala Franza Klassena około 1890 r., podczas kapitalnej restauracji 
kolegiaty. Oryginalna, zabytkowa kołatka, znajdowała się na lewym skrzy-
dle drzwi. Dorobienie drugiej, identycznej, nadawało drzwiom kolegiaty 
pewnego rodzaju artystycznej symetrii i ładu, który potwierdzał wysoką 
jakość prac restauracyjnych.

Jak pisze Zofia Krzymuska-Fafius, symboliczne znaczenie drzwi ko-
ścielnych, utożsamiane ze słowami Chrystusa: Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
paszę, współbrzmi z semantyką antaby w portalu zachodnim kolegiaty. 
Główną jej część stanowi głowa lwa z otwartą paszczą, w której dawniej 
była umieszczona ruchoma obręcz, kołatka. Naokoło niej rozchodzi się 
winna latorośl, w której znajduje się 8 reliefów. Cztery z nich tworzą formę 
krzyża i przedstawiają Chrystusa w artystycznej formie Sędziego Świata, 
scenę ukrzyżowania oraz dwóch proroków. Pozostałe reliefy przedstawiają 
atrybuty czterech ewangelistów.

Po zakończeniu walk o miasto, pastor parafii ewangelickiej przy kolegia-
cie – Paul Hinz, zabrał ze sobą kołatkę, a także pietę – zabytek z 1470 roku. 
Oba obiekty duchowny ukrywał wcześniej przed zniszczeniem w swoim 
domu. W czasie walk o miasto kołobrzeska świątynia legła w gruzach. 
Zabytki nie mogły do niej powrócić.

W 1967 roku pastor Paul Hinz nawiązał listowny kontakt z ojcem Piotrem 
Mielczarkiem, proboszczem parafii św. Marcina w Kołobrzegu. W jednym 
z listów napisał, że chciałby dostać zaproszenie do Polski, żeby móc przy-
jechać, porozmawiać, zobaczyć ruinę kolegiaty oraz przekazać zabytkową 
pietę. Dzięki normalizacji stosunków polsko-niemieckich, możliwa była 
reorganizacja struktur kościelnych w Polsce. 28 czerwca 1972 roku papież 
Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” erygował diecezję koszaliń-
sko-kołobrzeską, której ordynariuszem został biskup Ignacy Jeż. Wydarzenie 
to było bardzo ważne dla dziejów i odbudowy konkatedry, która oddana 
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została kościołowi. Nowa sytuacja pozwoliła na przyjazd do Polski pastorowi 
Hinzowi. Spotkał się on z biskupem Ignacym Jeżem, zwiedził także odbu-
dowywaną konkatedrę. Podczas swojej wizyty w Polsce, pastor przekazał 
biskupowi zabytkową pietę, którą przemycił przez granicę. Biskup, który 
obawiał się reakcji władz NRD, ukrył obiekt w dobrach diecezjalnych w Ko-
szalinie. Wkrótce, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski wyjechał z rewizytą 
do Halberstadt w NRD. Spotkał się z pastorem Hinzem, który przekazał mu 
antabę. Biskup zaskoczony nieoczekiwanym podarkiem, zabrał go do Polski, 
przemycając przez granicę. Kołatka została ukryta w dobrach diecezjalnych 
w Koszalinie. Przeleżała tam prawie 20 lat. W czerwcu 2001 roku, do bazyliki 
powróciła pieta. Kołatka w Kołobrzegu znalazła się dopiero w 2003 r. W maju 
2003 r. była jedną z atrakcji wystawy „Dzieje Kołobrzegu” w Muzeum Oręża 
Polskiego, jako depozyt Parafii Mariackiej. Jesienią powróciła do bazyliki.

Po przejęciu władzy przez administrację polską, co miało miejsce 
1 czerwca 1945 roku, Kołobrzeg stał się wielką hurtownią materiałów budow-
lanych i polem działań szabrowników oraz poszukiwaczy skarbów wszelkiej 
maści. To, czego nie zabrali żołnierze Armii Czerwonej, padło ich łupem. 
Nigdy nie uda nam się ustalić skali tego procederu. 21 października 1945 roku 
obywatel Jan Sporysz poinformował w telegramie wojewodę pomorskiego 
w Koszalinie o tym, że Na ruinach katedry kołobrzeskiej odnaleziono ukryte 
bezcenne dzieła sztuki średniowiecznej. Wkrótce, do Kołobrzegu przybył H. 
Malinowski z Referatu Kultury i Sztuki Urzędu Pełnomocnika Rządu RP 
na Obwód Koszalin. Ze swojej wizyty sporządził sprawozdanie, datowane 
na 29 października 1945 roku. W jednym z punktów została wymieniona 
antaba z portalu głównego kolegiaty. Część zabytków została wywieziona 
z Kołobrzegu, inne przewieziono do kościółków w okolicznych wsiach, 
resztę złożono na plebanii parafii św. Marcina przy kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Antaba wydobyta z ruin kolegiaty została umieszczona 
w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a później, stała się zabytkiem 
prezentowanym na wystawie Muzeum Pomorza Zachodniego w Szcze-
cinie, obecnie Muzeum Narodowe. I tak jest do dzisiaj. Powstał jednak 
problem. Która kołatka jest oryginalna: ta od pastora Hinza, czy ta, która 
była ukryta w niszy kolegiaty? Przez 60 lat nikt nie przejmował się tymi 
kwestiami. Okazało się, że zarówno pracownicy Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, ani służby konserwatorskie, ani władze duchowne nie miały 
pojęcia o istnieniu drugiej kołatki. Co więcej, zarówno muzealnicy jak 
i biskup Jeż twierdzili, że mają oryginał.

Gdy w maju 2003 roku kołatka została umieszczona na otwieranej 
wówczas wystawie „Dzieje Kołobrzegu” w Muzeum Oręża Polskiego, au-
tor rozpoczął badania nad tym, gdzie znajduje się kopia, a gdzie oryginał. 
Pierwszym etapem było zebranie materiału źródłowego i literatury, drugim 
zaś porównanie obu obiektów.
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W katalogu dzieł sztuki, które zaginęły podczas walk o Pomorze Za-
chodnie w 1945 roku, przygotowanym przez koszalińską delegaturę Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, znajduje się rejestr zabytków 
gminy Kołobrzeg, w którym, niestety, większość stanowią zabytki kolegiaty. 
Znajduje się tam także informacja o kołatce, a w szczególności zapis: ory-
ginał przypuszczalnie wywieziony do Niemiec, a kopia w Muzeum w Szcze-
cinie. Więcej informacji udało się znaleźć w literaturze diecezjalnej. Ojciec 
Piotr Mielczarek, po opuszczeniu Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, został 
pracownikiem Kurii Biskupiej w Koszalinie. Był blisko biskupa Jeża oraz 
interesował się losami kolegiaty i jej zabytków. Wiedział o wizycie pastora 
Hinza, a także o wizycie biskupa w Niemczech. W dokonanym przez siebie 
opisie dziejów konkatedry w „Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomościach 
Diecezjalnych” (1975 roku), poświęcił słów kilka zabytkom, które nie po-
wróciły do świątyni. Nadmienić jeszcze należy, że oprócz wymienionych 
zabytków ruchomych, ocalały jeszcze inne, lecz które znajdują się poza kole-
giatą. (…) Kołatka metalowa, żelazna, (antaba), kopia oryginalnej, znajduje 
się w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Kołatka żelazna (antaba) 
z r. 1327, znajduje się w Niemczech w prywatnym posiadaniu dawnego pastora 
kołobrzeskiego i autora monografii kołobrzeskiej kolegiaty, Paula Hinza. Pieta, 
rzeźba Matki Bożej Bolesnej z r. 1470, znajduje się jak wyżej. Dwa te ostatnie 
zabytki posiadacz wyraził gotowość przekazania do konkatedry (…).

Przed porównaniem zabytków autor opracował dwie teorie. Pastor 
zamurował oryginał w niszy kościoła, ze względu na jego wartości histo-
ryczne i tradycję. Naloty dywanowe na miasta niemieckie były przyczyną 
ogromnych szkód. Fakt ten, a także front, który zbliżał się do granic 
III Rzeszy sprzed 1939 roku, przyczynił się do ukrycia najcenniejszych 
zabytków wystroju przed zniszczeniem. Pietę – niewielką gotycką rzeźbę, 
oraz kopię kołatki, pastor zabrał do swojego domu. Po zakończeniu wojny, 
zapewne jak przypuszczano zwycięskiej na rzecz III Rzeszy, obiekty te miały 
powrócić do kolegiaty. Nikt jednak nie przypuszczał, że Kołobrzeg zosta-
nie doszczętnie zniszczony, że kolegiata legnie w gruzach. Kilka tygodni 
po zakończeniu walk, pastor opuścił Kołobrzeg, zabierając ze sobą pietę 
i kopię kołatki. Oryginał antaby został znaleziony w październiku 1945 roku 
przez Polaków i trafił do Szczecina.

W II połowie 2003 roku na podstawie znalezionych przekazów w lite-
raturze, autor doszedł do innego wniosku: Paul Hinz ukrył w niszy kopię 
antaby, a oryginał zabrał do Niemiec. Odkrywcy skrytki na ruinach kole-
giaty w 1945 roku popełnili błąd przy opisywaniu zabytków. Posługiwali 
się oni książką „Der Kolberger Dom und Seine Blidwerke” i zamieszczo-
nymi w niej ilustracjami (jest to stwierdzone w protokole z października 
1945 roku). Tak kopia kołatki została potraktowana jako oryginał z około 
1327 roku i przewieziono ją do Szczecina. Tymczasem, podczas spotkania 
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w latach 70-tych, pastor wyjaśnił sprawę oddając kołatkę, o czym napisał 
ojciec Piotr Mielczarek. Hipoteza ta ma swoje podstawy: o. Mielczarek 
rozmawiał z pastorem, a ten przecież wiedział co ukrywał. Nadto, krótka 
notatka w katalogu służb konserwatorskich zamykała spis wątpliwości. 
Jakby tego było mało, ilustracja w książce Paula Hinza przedstawiała obiekt 
posiadany przez parafię konkatedralną, co można stwierdzić po szczegółach 
zachowanych fotografii i na zabytku.

Hipotezy należy jednak udowodnić, a to było możliwe tylko poprzez 
porównanie obiektów. 10 października 2003 roku odbyło się spotkanie 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pomocny w tej kwestii okazał się 
Stanisław Horoszko – ówczesny szef Działu Sztuki Dawnej Muzeum Na-
rodowego. Swoją obecnością zaszczyciła Zofia Krzymuska-Fafius, historyk 
sztuki, dawny wojewódzki konserwator zabytków oraz były kustosz Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. Obecni byli także pracownicy muzeum oraz inni 
zaproszeni specjaliści. A oto, co udało się ustalić. Obiekty zasadniczo nie 
różnią się od siebie. Obiekt parafii konkatedralnej (zwany dalej kopią) jest 
minimalnie większy od obiektu ze Szczecina (zwanego dalej oryginałem), 
ale to można stwierdzić dopiero po przyłożeniu rewersów. Awers oryginału 
jest szlachetniejszy od awersu kopii, ma większą masę i już na pierwszy 
rzut oka widać, że jest wykonany oryginalnie techniką na wosk tracony. 
Odlany został z dwóch części: głowa lwa została dołączona do ażurowych 
medalionów. Delikatne reliefy nie straciły swojej wyrazistości, aczkolwiek 
o wieku obiektu świadczą malutkie rysy i prawie niewidoczne uszkodze-
nia. Natomiast zupełnie inaczej jest z kopią. Awers jest matowy, jedyne 
głowa lwa prezentuje pewien połysk. Obiekt odlany został w jednej części. 
Medaliony i niektóre płaskorzeźby są większe od oryginalnych, jakby były 

„nakładane” na oryginał, służący za wzór artyście, który wykonał kopię. 
Pod szkłem powiększającym widać, że relief nie jest zbyt wyraźny, a linia 
płaskorzeźby prowadzona została niewprawną ręką, jakby artysta miał jakieś 
trudności (być może przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt odwzorowania 
pewnych części). Rewers kopii świadczy o tym, że jest to odlew galwaniczny, 
typowy dla końca XIX wieku, aczkolwiek efekt końcowy został oceniony 
jako „wysokiej jakości”.

Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Udało się ustalić, że ilustracja w książce 
Paula Hinza „Der Kolberger Dom und Seine Bildwerke” z 1936 roku przed-
stawia kopię, a nie jak sugeruje jej podpis, oryginał z 1327 roku. Pisze o tym 
w swojej pracy Urzszula Mende (Die Türzieher des Mittelalters, Berlin 
1981, 140). Nie wiemy co spowodowało tę pomyłkę. Świadczy o niej jeden 
prosty fakt. Otóż górna część medalionu Chrystusa Króla w oryginale 
posiada rysę – uszkodzenie po prawej stronie awersu. Jest ono znakiem 
szczególnym. Przedstawił je na swoim szkicu na przykład H. Meier (Der 
St. Marien-Dom in Colberg, Colberg 1890). Brakuje go jednak na ilustracji 
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w książce Hinza. To ostatecznie przesądzało o tym, że kopia kołatki jest 
w Kołobrzegu, a oryginał w Szczecinie.

Pozostaje jeszcze kwestia dokumentów i literatury. Dokument z paździer-
nika 1945 roku udowadnia, że wówczas nikt nie przeprowadził porównania 
faktograficznego. Gdyby tak było, znaleziono by wymieniony wcześniej 
szczegół. Kołatka była kołatką i nikt przez ponad 50 lat nie zajmował się 
szczegółami. Natomiast trudno snuć hipotezy na temat notatki ojca Miel-
czarka. Czy informacje na temat zabytku otrzymał od pastora? Czy pastor 
wiedział, który zabytek jest oryginałem, skoro zamieścił złą fotografię, ale 
prawidłowy opis zabytku w swojej monografii kolegiaty? Czy miała miejsce 
jakaś pomyłka, w wyniku której zamieszczono niewłaściwe zdjęcie obiektu 
czy był to zabieg celowy? Czy skutki tej decyzji miały wpływ na ukrycie 
oryginału w niszy, a kopii w mieszkaniu pastora? Pytań tego rodzaju jest 
więcej, ale odpowiedzi chyba nigdy nie poznamy. Można jedynie snuć 
domysły i hipotezy. Zarówno ojciec Mielczarek jak i pastor Hinz nie żyją, 
a najprawdopodobniej nie zachowały się żadne zapiski na ten temat. Nie 
żyje już także kardynał elekt Ignacy Jeż.

Na początku 2004 roku kopia kołatki została zawieszona w południowej 
nawie skrajnej, na pierwszym filarze od zachodu i wpisana do rejestru 
zabytków. Natomiast w Muzeum Oręża Polskiego na potrzeby Muzeum 
Miasta Kołobrzeg, wykonano kolejną kopię kołatki. Jej autorem jest artysta 
Romuald Wiśniewski.

Kopia kołatki z kołobrzeskiej kolegiaty, zdjęcie sprzed renowacji
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Wnętrze kolegiaty z witrażem nad „Bramą Owczą”
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7. Witraże

Historycy nie wyjaśnili do końca początków sztuki witrażowej. W archi-
tekturze, witraż pojawił się nagle, w swej formie od razu ukształtowany, 
w postaci skończonej pod względem artystycznym i technologicznym. 
Miało to miejsce w okresie od X do XI wieku. Swoje apogeum witraż 
przeżywał w czasach gotyckich katedr. Średniowieczni artyści odkryli 
fundamentalną prawdę o witrażu, którego esencję stanowiła umiejętność 
operowania światłem i kolorem we wnętrzu. Co więcej, posiedli oni wie-
dzę o zasadach zachowania się barw w zmiennych warunkach świetlnych 
i wykorzystali ją w układzie o dominancie zimnej (niebieskiej, fioletowej, 
itd.) w oknach północnych i zachodnich, o ciepłej zaś (czerwonej, żółtej), 
w oknach południowych i wschodnich. Ta zasada została również zreali-
zowana w naszej świątyni. W tym okresie witraż przede wszystkim służył 
do przedstawiania scen biblijnych, pośrednio zaś do tworzenia religijnej, 
sakralnej atmosfery w kościele.

W wiekach późniejszych, dzięki rozwojowi myśli technicznej, technika 
wykonywania witraży była stale udoskonalana. Renesans rzemiosła witra-
żowego rozpoczął się w XIX wieku i trwa do dziś. Z tego czasu zachowały 
się również fotografie witraży w kołobrzeskiej kolegiacie, które były fun-
dowane przez kołobrzeżan.

Trudno powiedzieć, jak wyglądała świątynia w okresie średniowiecza 
i późniejszych latach, pod kątem funkcjonowania witraży. Autorzy opra-
cowań, jak Paul Hinz, nie wykluczają, że przed wielkimi wojnami nowo-
żytnymi w kościele znajdowały się witraże. Nie wspomina o tym w swojej 
pracy o kościele mariackim z 1837 roku pastor Johann Maas. Faktu tego 
wykluczyć nie możemy, a brak witraży z okresu choćby późnego średnio-
wiecza wytłumaczyć można zniszczeniami kolegiaty w wojnie 30-letniej, 
a na pewno wojnie 7-letniej i podczas oblężenia w 1807 roku. Wątpliwe, aby 
delikatne okna przetrwały ostrzał artyleryjski, gdy pękały ściany i zapadały 
się sklepienia. Wobec braku źródeł, fakt funkcjonowania średniowiecznych 
witraży pozostaje w sferze domysłów.

Podczas restauracji świątyni w latach 1887–90, wymieniono oszklenie 
okien, kompletnie zabezpieczając wnętrze kościoła. W ostatnich latach 
XIX wieku, parafia kołobrzeska Marii Panny zamówiła witraż w firmie prof. 
Alexandra Linnemanna (1839–1902), która znajdowała się we Frankfurcie 
nad Mennem. Pod koniec XIX wieku witraże w kościołach zaczęły wracać 
do mody. Takie przedstawienia zrealizowano w innych nowobudowanych 
kościołach w Kołobrzegu, tak więc trudno się dziwić, że ten temat podjęli 
parafianie z kolegiaty. Na witraże wybrano okna, które z jednej strony były 
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dostępne dla wiernych (prezbiterium było oddzielone od korpusu nawowego 
lektorium i dla oszczędności energii oddzielane od korpusu nawowego za-
słoną), ale z drugiej, nie osłabiałyby oświetlenia „biblii pauperum”, tematu 
zrealizowanego na polichromii sklepień nawy głównej kościoła. Fundato-
rem witraża był Otto Hindenberg i jego żona, właściciele fabryki wódek 
gatunkowych w Kołobrzegu. Jedna z najsłynniejszych w tej części Europy 
fabryk witrażowych Linnemanna wstawiła do okna wschodniego bocznej 
nawy południowej (prawdopodobnie 1898 rok), nad bocznym portalem 
kolegiaty, witraż przedstawiający „Kazanie na Górze” (obecnie jest tam wi-
traż z postacią św. Stanisława). Cykl kazań zawiera m.in. 8 błogosławieństw 
czy „Ojcze nasz”. Zgodnie z interpretacją Marcina Lutra, „Kazanie na Górze” 
ma uświadomić wierzącym ich grzechy, doprowadzić ich do prawdziwej 
pokuty, by zbawienia oczekiwali jedynie od Boga. Co ciekawe, kazanie było 
skierowane do uczniów Jezusa, a tymczasem kołobrzeski witraż w scenie 
głównej przedstawiał Jezusa uczącego nie tylko wybranych, ale także lud. 
Postaci mieszczan przedstawiono w strojach z epoki. Niestety, niewiele 
więcej można odczytać z zachowanych fotografii, gdyż zdjęcia są robione 
z daleka. O dziwo, autorzy opracowań przedwojennej kolegiaty nie zwracali 
większej uwagi na te dzieła.

Warto zwrócić uwagę, że prof. Linnemann zrealizował witraże do wielu 
niezwykle prestiżowych świątyń niemieckich, także na Pomorzu Za-
chodnim, a więc parafianie stawiali na uznane autorstwo i wysoką jakość. 
W 1908 roku zamówiono drugi witraż, tym razem do okna wschodniego 
bocznej nawy północnej (obecnie jest tam witraż z postacią św. Maksy-
miliana Marii Kolbe), które powstało podczas restauracji kolegiaty w la-
tach 1887–90 poprzez zamurowanie przejścia z nawy północnej bocznej 
do skarbca – to pomieszczenie wzdłuż prezbiterium zlikwidowano. Wize-
runek tego witraża nie zachował się w całości w dostępnych publikacjach. 
Należałoby przeprowadzić w tej kwestii kwerendę po stronie niemieckiej. 
Jak pisze Paul Hinz, dzieło to ufundowała Elsa Wolff i jej syn Hans Wolff. 
Wiadomo, że główna scena przedstawiała Ostatnią Wieczerzę, górna 
część zawierała bogatą dekorację, a dolna część scenę Jezusa chrzczonego 
w Jordanie przez Jana Chrzciciela.

Witraże, co nie powinno nikogo dziwić, nie przetrwały zniszczenia 
kolegiaty w marcu 1945 roku. W wyniku ostrzału artyleryjskiego ufor-
tyfikowanego kościoła, zniszczeniu uległy nie tylko wszystkie okna, ale 
również sklepienia, dach i dzwonnica kościoła. Wnętrze zostało wypalone. 
Kolegiata legła w gruzach. Musiało minąć prawie 40 lat, żeby w kościele 
można było wstawić pierwszy witraż. Dzisiejsza technika wykonywania 
witraży w szczegółach tylko różni się od tej, jaką stosowano w średnio-
wieczu. Pierwsze dwa witraże w konkatedrze wstawiono w październiku 
1984 roku. Wykonała je Spółdzielnia Witrażowa „Renowacja” z Krakowa 
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według projektu Wiktora Ostrzołka z Katowic. Artysta zaprojektował 
wszystkie witraże w oknach kołobrzeskiej świątyni. Cykl przedstawień 
w witrażach bazyliki jest podzielony na cztery części. Pierwszy cykl został 
wykonany w prezbiterium i opowiada o etapach chrystianizacji Pomorza 
Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem Kołobrzegu: rozpoczyna się 
od utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu w roku 1000, a kończy na utwo-
rzeniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w roku 1972. Całość wieńczą 
sceny z witraży w oknach wschodniej części naw bocznych z postaciami 
patronów diecezji św. Maksymiliana i św. Stanisława. Drugi cykl stanowi 
witraż w środkowym oknie bloku wieżowego, przedstawiający Sąd Osta-
teczny. Przedstawienia eschatologiczne zawarte w tym oknie nie zostaną 
zrealizowane w pozostałych oknach. Trzeci cykl, to witraż w kąciku świę-
tych oraz w zakrystii z postacią św. Dominika – patrona ministrantów. 
Ostatni zaś, czwarty, to cykl witraży z Madonnami z sanktuariów Europy. 
Został on zrealizowany w oknach naw skrajnych oraz bocznych oknach 
zachodniej ściany bloku wieżowego.

Na koniec, skupię się na witrażu w środkowym oknie bloku wieżowego. 
W latach 80-tych, gdy nie było jeszcze empory organowej, zachodzące 
w okresie czerwca–lipca słońce regularnie oślepiało kapłanów odprawiają-
cych msze, zwłaszcza późnym popołudniem. Pewnego razu, gdy w bazylice 
odbywały się uroczystości, w których brał udział biskup Ignacy Jeż i jego 
kolega biskup diecezji Paderborn, ten ostatni irytował się tym, że ciągle 
raziło go słońce. Stwierdził, że należałoby wstawić tam witraż, co załatwiłoby 
sprawę. Na to biskup Jeż z księdzem proboszczem Słomskim stwierdzili, 
że na razie się nie da, że dopiero wstawiane są witraże w prezbiterium, 
a bazylika nadal odbudowywana jest ogromnym wysiłkiem finansowym 
parafian i gości. Ale biskup się uparł i witraż ten ze sceną „Sądu Ostatecz-
nego” ufundowała diecezja Paderborn. Warto podkreślić, że jest to obecnie 
najpiękniejszy witraż w kołobrzeskiej bazylice.
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Obraz „Cnotliwa Niewiasta” z 1494 roku 
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8. Cnotliwa niewiasta

Przełom XV i XVI wieku to okres, w którym dla kolegiaty zostało nama-
lowanych wiele obrazów. Wynika to przede wszystkim z coraz bardziej 
dynamicznego rozwoju sztuki sakralnej, nad którą mecenat sprawował nie 
tylko kościół, ale coraz częściej bogaty patrycjat. Dzieła sztuki nie przy-
bierały jeszcze rozmiarów monumentalnych epitafiów, ale ograniczały się 
do potrzeb parafii w jej zakresie kultowym. Kołobrzeska kolegiata, do której 
należały bogate rodziny kupieckie oraz członkowie Gildii Solnej, bardzo 
często była obdarowywana cennymi obiektami. Jednym z nich jest właśnie 
obraz „Cnotliwa Niewiasta”, namalowany w 1494 roku.

Już na pierwszym kroku spotykamy się z pewną zagadką. Otóż trudno 
jest ustalić, kto namalował i ufundował to dzieło. Na obrazie widnieje sy-
gnatura: Ivan von Coztenbach. Kim był ten człowiek? Skoro jego nazwisko 
pojawia się na dziele, to musi to być albo jego autor, albo fundator. Niestety, 
dziś nie można tego ustalić. Ivan von Coztenbach był pruskim rycerzem 
krzyżowym, który żył i zmarł w Kołobrzegu. Został pochowany w kolegiacie, 
gdzie złożył swój hełm i tarczę, które wisiały jeszcze do około 1650 roku. 
Gdyby jednak przyjąć hipotezę, że ów rycerz po zakończeniu ekspansji 
krzyżowej, osiadł na stałe w Kołobrzegu i prowadził spokojne życie, które 
finansował z łupów zdobytych podczas krucjat oraz pełnił jednocześnie 
rolę mecenasa, fundując obraz dla kolegiaty? Jest to całkiem możliwe przy-
puszczenie, tym bardziej, że w literaturze znajdujemy informację, że około 
1500 roku w kołobrzeskiej kolegiacie działał mistrz Jakub Vridach, który 
wykonał większość obrazów tablicowych dla świątyni. Być może także on, 
na polecenie von Coztenbacha, namalował obraz „Cnotliwa Niewiasta”, 
umieszczając na nim sygnaturę fundatora. Ta teoria pozostanie jedynie 
w sferze rozmyślań. Nie ma na to potwierdzenia w źródłach.

Obraz został namalowany techniką tempery na desce. Jest to technika 
malarska, polegająca na stosowaniu farby emulsyjnej o spoiwie orga-
nicznym, typowa dla malarstwa średniowiecznego. Dzieło ma wymiary: 
1130 × 895 mm. Kompozycja obrazu jest bardzo ciekawa. W centrum wi-
dzimy kobietę na tle pejzażu, który został zamknięty dekoracyjną ramką. 
Po bokach widnieją dwie kolumny tekstu w języku staroniemieckim. Sama 
niewiasta jest odwzorowaniem kobiety żyjącej współcześnie malarzowi. 
Strój postaci pochodzi z końca XV wieku. Ewa Boczek, autor dokumentacji 
obrazu, która została wykonana w 1977 roku, stwierdza, że ubranie: strój, 
czepiec, suknia, specjalne łączenie spódnicy ze stanikiem, jest motywem 
przeniesionym z Flandrii do Niemiec, który był używany w modzie miesz-
czańskiej na przełomie XV i XVI wieku. Postać kobiety została namalowana 
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według tradycyjnych kanonów średniowiecznych. Fakt ten oraz użycie przez 
malarza współcześnie znanych mu barwników i obowiązującego sposobu 
malowania, świadczy o oryginalności warstwy malarskiej.

Sam pejzaż jest bardzo prosty. Należy przy tym pamiętać, że prowin-
cjonalne malarstwo średniowieczne, odcięte od zasad wielkich warsztatów 
europejskich, uniemożliwiało jakiekolwiek rzeczywiste przedstawienia. 
Posługiwano się umownymi symbolami – skrótami natury i widoków 
architektonicznych. Jednak malarz posłużył się wyobraźnią, uzupełnioną 
tekstem. Widzimy bowiem kobietę, która przedstawia właściwą mądrość 
życiową – cnoty, dzięki którym można osiągnąć zbawienie i życie wieczne. 
Są nimi: kłódka przy ustach, klucze przy uszach, krucyfiks w prawej ręce, bro-
sza z białym gołąbkiem, wąż jako pasek, końskie kopyta i sokół obok kobiety.

Sam obraz – urzeczywistnienie ulotnych rozmyślań i wyobrażeń mala-
rza, jest dla dzisiejszego człowieka prawdziwą łamigłówką. Uzupełnieniem 
przedstawienia malowanego jest tekst poboczny. On wszystko wyjaśnia. 
Opierając się na tłumaczeniu Ewy Boczek, dowiadujemy się, że obraz ma 
swój własny napis (tytuł): 

Figura przedstawia kobietę o dobrym prowadzeniu, która jest zachowana 
we czci. Następnie, w dwóch kolumnach umieszczonych po bokach obrazu, 
czytamy: 

Na skroniach uszy moje otwieram kluczem, abym mogła słuchać Słowa 
Bożego. Tak chcę czynić ciągle. Chcę uniknąć zarozumiałości, tak jak gołąbek 
biały, widząc w Nim [Ukrzyżowanym] zbawienie.

I taka jest moja rada: Noszę sploty węża naokoło mojego ciała, abym 
była zabezpieczona przed sromotą. Chodzę na kopytach końskich, ażebym 
nie popadła w grzech, który jest słodki, a jednak gorzki. Widzę ostro, jak ten 
sokół. Mogę rozpoznać pobożnych nawet przy żarcie.

Aby się uchronić przed głupimi pytaniami, przed kpiną, noszę złotą kłódkę 
na mych ustach, ażeby niegodne słowo z nich nie wyszło, żeby nikt zbędnych 
słów ode mnie nie słyszał. A biednym dam chętnie możliwość mówienia, 
abym mogła zapewnić sobie życie wieczne. Noszę zielony wieniec na znak 
wierności, żeby moja wierność do Niego [Boga] trwała, żebym nie straciła 
mych cnót, żebym na pewno mogła zasłużyć na wieczne niebo Amen.

Po nastaniu na Pomorzu Zachodnim reformacji w 1534 roku, w kole-
giacie kołobrzeskiej nastąpiła zmiana wystroju. Około 1561 roku wnętrze 
świątyni zostało urządzone w duchu nowej religii. Zlikwidowano wiele 
obrazów i ołtarzów z okresu średniowiecza. Obraz „Cnotliwa Niewiasta” 
przetrwał ten zabieg. W 1741 roku został poddany konserwacji.

Zniszczenia kolegiaty w marcu 1945 roku spowodowały bezpowrotną 
utratę wielu dzieł sztuki. Obraz z sygnaturą Ivana von Coztenbacha prze-
trwał, a po odbudowie konkatedry powrócił na swoje pierwotne miejsce 
przechowywania. Dziś jest eksponowany we wschodniej części południowej 
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nawy skrajnej (nad wschodnim wejściem na emporę południową). Pierwot-
nie posiadał oryginalną, drewnianą ramę, którą uzupełniono w ostatnich 
latach. I choć wartości, które przekazuje, są uniwersalne, w XXI wieku, gdy 
kobiety bardzo rzadko zastanawiają się nad swoim rozwojem duchowym, 
staje się on symbolem niewiasty zachowanej we czci.

Galeria Południowa w skrajnej nawie południowej kolegiaty przed 1945 rokiem
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Zniszczona wieża kolegiaty, lata 50-te XX wieku
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9. Jak zniszczono wieżę bazyliki

Już na początku marca 1945 roku radzieckie samoloty szturmowały twierdzę 
Kolberg. Wybuchały pierwsze pożary. 3 marca spłonął znajdujący się w oko-
licach kolegiaty dom handlowy Gustawa Zeecka. Wydano rozkaz: utrzymać 
Kolberg za wszelką cenę, choćby kosztem cywili i zabytkowej zabudowy 
miejskiej. Ciekawie wydarzenia w mieście opisuje Alojzy Sroga w swojej 
książce, pt.: „Na drodze stał Kołobrzeg”. 6 marca spłonęły pierwsze domy 
na ulicy Katedralnej. Ludność cywilną ogarnęła panika. Z Kołobrzegu nie 
można było uciec. Zbliżało się wojsko polskie i radzieckie. Jedyną drogę 
ucieczki stanowił port, ale ludzie nie ufali statkom. Bali się radzieckich 
okrętów podwodnych. Pamiętali tragedię Wilhelma Gustloffa z 30 stycz-
nia 1945 roku. Niektórzy schronili się w kolegiacie. Nawy, przedsionki, 
prezbiterium, konfesjonały zaczynały dawać cywilom poczucie pewnego 
bezpieczeństwa – pisze Alojzy Sroga.

8 marca, 3. Brygada 12. Pułku Haubic stanęła na stanowiskach ognio-
wych w okolicach Grzybowa i Korzystna. Wspierała natarcie 6. Dywizji 
Piechoty. Wystrzelono 353 pociski, które wznieciły ogień w okolicy trzech 
kościołów. Od strzałów drżały mury kolegiaty – zezna później Irena Boniecka, 
która znalazła schronienie w świątyni. 9 marca rozpoczęło się polowanie 
na kolegiatę. 5. Brygada 10 Pułku Artylerii Ciężkiej, która przesunęła się 
w okolice Korzystna i Korzyścienka, celem wspierania ogniem 16 Pułku 
Piechoty, oddała cztery strzały do wieży kołobrzeskiej kolegiaty. Tak pisze 
o tym A. Sroga: Ma ona (wieża kościoła) widać siłę kuszącą, bowiem każdy 
niemal artylerzysta próbuje zmierzyć się z nią. Nie mamy jednak żadnych 
informacji o szkodach, jakie wyrządzili polscy żołnierze świątyni. Ale 
jest inna informacja. Otóż owego 9 marca, gdy Polacy rozpoczynali walki 
na przyczółku kołobrzeskim przy kościele św. Jerzego, wydarzyła się trage-
dia w rodzinie pastora Paula Hinza, który do końca starał się dbać o swój 
ukochany kościół. Tego dnia, kolegiaty doglądał jego 14-letni syn. Wychylił 
się z okna budynku na Adolf Hitler Platz, aby spojrzeć, czy świątynia nie 
jest ostrzeliwana. Zabił go zabłąkany pocisk. Ciało zostało pochowane 
na podwórku (ekshumacja nastąpiła w listopadzie 1945 roku).

Wojska oblężnicze zaciekle walczyły o każdy dom. Dowódca twierdzy 
Kolberg, płk Fritz Fullriede, wydał polecenie, aby podpalać każdy zdobyty 
przez wroga obiekt. Technika spalonej ziemi pustoszyła miasto w tempie 
podobnym do artylerii. 12 marca zaczęły płonąć domy wokół kolegiaty. 
Dotkliwie niszczyły zabudowę ataki powietrzne wojsk radzieckich. Świad-
kowie chroniący się w kolegiacie w połowie walk o Kołobrzeg, są cennym 
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źródłem informacji. W okolicach 14 marca 1945 roku spłonął dach kolegiaty. 
A. Sroga pisze: Irena Boniecka, która wraz z siostrą Danutą i Ireną Oszczyk 
kryje się w kołobrzeskiej katedrze z rozwalonym już strychem, przeżywa 
chwilę potwornego strachu. Niemcy wyprowadzili ludność cywilną z ko-
ścioła i stworzyli w nim kolejny punkt oporu.

Kolegiata stała się więc potencjalnym celem dla wojsk polskich. Nie 
był to już kościół, ale kolejny punkt, który trzeba było zdobyć. Szturm 
na świątynię rozpoczął się 15 marca. Przeprowadził go 18. pułk wraz z 15. 
Brygadą Artylerii Przeciwlotniczej. Wspólny kierunek działania to po-
czątkowo nacieranie od strony południowo-wschodniej na ratusz i katedrę. 
Potem, gdy nieco rozpoznano system obrony, oskrzydlano katedrę od strony 
południowej i zachodniej, a nawet – północnej. Kolegiata ziała ogniem. 
Świątynia to wymarzony dla hitlerowców punkt oporu, lepszy niż bun-
kier – pisze A. Sroga. Wieczorem, 15 marca, 18 pułk dodatkowymi siłami 
zdobył ostatecznie kościół mariacki.

16 marca w „Polsce Zbrojnej”, w notatce dotyczącej walk o Kołobrzeg, 
napisano: Boje o kościół ewangelicki. I zgadza się. Niemcy próbowali odbić 
kolegiatę. Początkowo odnosili sukcesy, ale atak został odparty. Tego samego 
dnia, pod koniec szturmu, do walki włączyły się Katiusze. Na miasto zaś, 
przez pomyłkę i w sąsiedztwo zdobytej już katedry, w rejon dworca, portu 
i uzdrowiska lecą gęsto rakiety M-31 – relacjonuje Sroga. Jeden z żołnierzy, 
Franciszek Jasiński, tak wspomina: Koło katedry rąbnęła salwa Katiusz. 
Przez pomyłkę, ale były i szkody. O zniszczonej kolegiacie tak pisze Alojzy 
Sroga: Podporucznik Zdzisław Majewski dłużej zatrzymuje się przy kate-
drze. Budynek jest uszkodzony, ale stoi. Płoną wewnątrz boazerie, ołtarze, 
konfesjonały.

Kolegiata wyszła z walk całkowicie zniszczona. Spłonął dach, zawaliły 
się sklepienia naw, zniszczono dzwonnicę. Zapadła się empora południowa, 
trzy przęsła empory północnej, zniszczone zostało lektorium. W połu-
dniowo-zachodniej części kolegiaty Niemcy musieli mieć skład amunicji, 
który wybuchł, niszcząc ścianę kościoła. Po wojnie, w tym miejscu zna-
leziono wiele odłamków.

W II połowie lat 40-tych przeprowadzono pionierskie prace zabezpie-
czające, które objęły zasadniczo prezbiterium kościoła, najlepiej zacho-
wane po zakończeniu walk. Niestety, największa część kościoła – poważ-
nie uszkodzony blok wieżowy, prac konserwatorskich się nie doczekał. 
W konsekwencji, warunki atmosferyczne w ciągu kilku lat doprowadziły 
do tego, że pęknięcia ścian, brak dachu i części sklepień w przyziemiu, 
doprowadziły wieżę na skraj stabilności architektonicznej. Z tego powodu, 
jak pisze w swojej książce „Kiedy wszystko było pierwsze” Jerzy Patan, 
4 grudnia 1951 roku z inicjatywy dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
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Mieszkalnych – Czesława Gawrońskiego, odbyło się historyczne zebranie. 
Chodziło o to, że niestabilna wieża zagrażała kamienicy przy ul. Mariackiej 
29. Obawiano się, że w przypadku zawalenia się tej części kolegiaty, zabije 
ona ludzi. W zebraniu uczestniczyli architekci, władze wojewódzkie i po-
wiatowe, Urząd Bezpieczeństwa, milicjanci, przedstawiciele PZPR i inni. 
Na tym spotkaniu pojawiły się głosy o rozbiórkę ruiny. Na szczęście, zwy-
ciężył głos rozsądku i postanowiono świątynię zabezpieczyć, a kamienicę 
przy ul. Mariackiej 29 rozebrać, co też wykonano w 1952 roku.

Przystąpiono również do zabezpieczania samej ruiny. Prace wyko-
nało miasto i władze państwowe. Zakończyły się w 1954 roku. Kościół 
katolicki nie był początkowo zainteresowany ruiną. Parafia św. Marcina 
walczyła wówczas o kościół św. Marcina, który pomimo, że był zbu-
dowany przez Polaków, został rozebrany w czynie pierwszomajowym 
(więcej na ten temat w dalszej części książki). Dopiero potem, rozpo-
częły się naprawdę intensywne starania o odbudowę kolegiaty. Najpierw, 
władze zabezpieczyły blok wieżowy. Wykonano wiele ankrów, a szczyt 
bloku wieżowego zakończono żelbetowym wieńcem, dzięki któremu 
wieża została ustabilizowana. Następnie, świątynia została przekazana 
w użytkowanie Kościołowi katolickiemu – protokół zdawczo-odbiorczy, 
dotyczący przekazania katedry-kolegiaty parafii w Kołobrzegu pocho-
dzi z 25 września 1957 r.: Na wniosek Prezydium WRN w Koszalinie (…), 
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie (…), decyzją z dnia 11.07.1955 r. Nr 
II-7a/8/55 oddać w zarząd i użytkowanie rzym.-kat. parafii w Kołobrzegu 
nieruchomości, składających się z następujących obiektów: katedry-kolegiaty. 
Powstał Komitet Odbudowy Katedry, który zbierał datki na odbudowę 
zabytku, ale jego członkowie spotykali się z oporem władz, a kołobrzeski 
proboszcz był karany grzywnami. 20 czerwca 1958 roku ksiądz prałat 
Józef Michalski poświęcił odbudowane prezbiterium, które stało się filią 
Parafii św. Marcina. W tej części kolegiaty odprawiano także msze św. 
Niestety, prezbiterium wyremontowane systemem gospodarczym, przy 
braku pieniędzy i materiałów, pozostawiało wiele do życzenia. Zresztą, 
tak ksiądz proboszcz Szymon Grodzki scharakteryzował życie religijne 
kołobrzeżan: Brak dostatecznej liczby kapłanów, ludzie z różnorodnych 
środowisk, mało z sobą zżyci jak i z Kościołem, żądni zysków, wzbogacenia 
się, nie są podatnym materiałem na tym terenie. (…) Mimo jednak tych 
ciemnych stron, nie brak i jasnych. Cechuje tych ludzi jednak duch ofiary, 
wyrzeczenia się, coraz to większe skupianie się przy kościele. Proboszcz 
opisał także swoje doświadczenia z ludźmi przy odbudowie prezbiterium 
kolegiaty: Robotnik – ogólnie biorąc – jest zdemoralizowany, szuka dużego 
zarobku bardzo tanim kosztem. Jeżeli nie widzi okazji do solidnego oszu-
stwa – uważa, że mu się „nie opłaci”.
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Od końca lat 50-tych, Franciszkanie starali się przystąpić do odbudowy 
ruiny kolegiaty. Sprawa była jednak skomplikowana: zarówno politycznie 
jak i gospodarczo. Państwo w obudowę kościoła w Kołobrzegu zaangażo-
wać się nie mogło. Tymczasem blok wieżowy wymagał kolejnych napraw. 
Wieża zaczynała osiadać. Dokumentacja konserwatorska z końca lat 50-tych 
była wręcz alarmująca. Natomiast Parafia św. Marcina nie miała ani sił, ani 
środków do przeprowadzenia jakiegokolwiek projektu.

Po wielu latach, gdy Kościół katolicki odzyskał całość kolegiaty, narodziła 
się legenda o odebraniu świątyni wiernym i przeznaczeniu jej na muzeum 
broni. Niewiele te opowieści mają wspólnego z prawdą. Ponieważ parafia 
nie miała pieniędzy na remont, do akcji włączył się Feliks Ptaszyński, 
wojewódzki konserwator zabytków w Koszalinie. W projekcie nie używał 
słów „kościół” czy „świątynia”. Zaczęto używać zwrotu „ruina”, a docelowo 

„trwała ruina w Kołobrzegu”. Projekt zakładał odbudowę bloku wieżowego 
na cele ogólnie kulturalne. Na szczycie miał znaleźć się taras widokowy, 
z którego widać było całe miasto i morze. Tak udało się zdobyć fundusze 
na kapitalny remont bloku wieżowego. do prac przystąpiono na początku 
lat 60-tych.

Tymczasem, mieszkańcy rozpoczęli akcję odzyskania świątyni na cele 
sakralne. 5 grudnia 1963 roku delegacja parafii w imieniu społeczeństwa 
Kołobrzegu złożyła pisma w sprawie pozwolenia na odbudowę kolegiaty 
w Urzędzie do Spraw Wyznań, w Radzie Państwa i u Prezesa Rady Ministrów. 
Podobna delegacja, składająca się z około 20 osób, wyjechała do Warszawy 
18 marca 1971 roku, w celu złożenia pisma do premiera Piotra Jaroszewicza 
z prośbą o przekazanie kościołowi kolegiaty. Pod petycją podpisało się 
ponad 14 tysięcy mieszkańców. Władze nie odpowiedziały na żadne pismo. 
Co więcej, ostatecznie odmówiono Kościołowi katolickiemu pozwolenia 
na odbudowę wieży i korpusu nawowego kolegiaty, które to części świą-
tyni decyzją z 1 marca 1965 roku przejęło państwo. W niedzielę, 18 lipca 
1965 roku, na wszystkich mszach odczytano taki oto komunikat: Wszyst-
kich zwracających się do nas z zapytaniami w sprawie odbudowy kolegiaty 
kołobrzeskiej, informujemy, że od marca b.r. kolegiata w części wieżowej 
i nawowej, odebrana została parafii z przeznaczeniem na muzeum w części 
wieżowej i jako zabezpieczona trwała ruina w części nawowej. Parafia tutejsza 
przez pięć lat czyniła starania, by uzyskać pozwolenie na odbudowę, lecz 
takowego nie uzyskała. W posiadaniu parafii jest obecnie tylko prezbiterium 
kolegiaty. W uzgodnieniu z konserwatorem wojewódzkim, zaplanowany jest 
częściowy remont odbudowanego prezbiterium i wystrój wnętrza (…). 8 maja 
1965 roku w wieży otwarta została stała wystawa Muzeum Oręża Polskiego. 
Nie zagłębiając się w historię samego muzeum, warto podkreślić, że jego 
lokalizacja w świątyni była dość przypadkowa i jak podkreśla jego były 
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dyrektor – Hieronim Kroczyński, będąca kompletnym nieporozumieniem. 
Projekt finansowany z pieniędzy państwa nie mógł jednak w 1965 roku ot 
tak sobie zostać przekazany kościołowi.

Na uwagę zasługuje fakt, że gdyby nie działania Feliksa Ptaszyńskiego, 
wieża kolegiaty najprawdopodobniej nie przetrwałaby do naszych cza-
sów. Zniszczenia były niezwykle poważne. Trwające 5 lat prace, polegały 
na wykonaniu zabezpieczeń statycznych, wymianie całych partii murów, 
zszywaniu ich i ankrowaniu, elewację po prostu otoczono stalą i ściągnięto 
śrubami rzymskimi (w czasie prac zginęła 1 osoba). Następnie, korpus 
nawowy został przykryty lekkim dachem z desek i papy. Prace wykonano 
przy dostępnej wówczas technologii i materiałach. Czy były one najlepszej 
jakości? Raczej nie. Użyta przy remoncie cegła przetrwała nieco ponad 40 lat.

Blok wieżowy, widok od zachodu, początek lat 60-tych XX wieku
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Kolumna świecznika siedmioramiennego w kołobrzeskiej bibliotece, 
fot. Jerzy Patan
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10.  Powojenne losy świecznika 
siedmioramiennego

W 1327 roku Jan Apengeter na zlecenie zapisane w testamencie Gotfryda 
de Wide z 1323 roku, odlał z brązu kandelabr dla kolegiaty. Świecznik 
siedmioramienny jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków 
kościoła kołobrzeskiego. Wymiary dzieła: wysokość: 4 m, rozpiętość ra-
mion: 3.8 m, waga: 900 kg. Obiekt formą nawiązuje do menory żydowskiej. 
Jest artystycznym odzwierciedleniem słów Chrystusa: Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5). Siedem 
płonących świec symbolizuje 7 darów Ducha Świętego. Świecznik składa 
się z kolumny zwieńczonej lichtarzem oraz z sześciu wygiętych ramion, 
również zwieńczonych lichtarzami. Kolumna jest opleciona winoroślą 
z pełnoplastycznie przedstawionymi liśćmi. Między winną latoroślą, jakby 
przylepione do kolumny, widnieją półplastyczne figury 12 apostołów oraz 
4 aniołów. Według życzenia fundatora, świecznik miał zostać umiesz-
czony między dwoma wschodnimi filarami nawy głównej i być zapalany 
w dni świąteczne.

Przed zbliżającym się frontem II wojny światowej, dzięki przewidywal-
ności pastora Pula Hinza, kandelabr został rozłożony na części i ukryty 
w kotłowni. Po wojnie, kiedy Pomorze Zachodnie przypadło Polsce, w ko-
legiacie pojawili się poszukiwacze skarbów. Nigdy nie uda się dokładnie 
określić, co udało im się złupić. Nie mniej jednak, część schowków wskazali 
ówczesnym władzom sami Niemcy, którzy wiedzieli o ich położeniu lub 
brali udział w ukrywaniu zabytków. Zabytki zabrano ze zniszczonej kole-
giaty; część z nich ulokowano w muzeach lub innych kościołach, a część 
przewieziono na plebanię Parafii św. Marcina. Wśród tych obiektów znaj-
dował się świecznik siedmioramienny.

Kandelabr złożono w piwnicy plebanii przy ul. Katedralnej. W 1958 roku, 
podczas prac przy remoncie prezbiterium, dom parafialny był oblegany 
przez robotników i inne osoby wspomagające dzieło odbudowy tej części 
kolegiaty. Jerzy Patan, pisząc kiedyś o tym zabytku w materiale „Wędrujący 
świecznik” (Głos Pomorza z 12 lipca 1995 r.) wskazał właśnie robotników 
pracujących przy remoncie prezbiterium jako winnych kradzieży części 
obiektu. Być może tak było, choć sprawców nigdy ani nie ujęto, ani nie 
wskazano. Zresztą, ukradli oni nie tylko części kandelabru, ale także ba-
rokowy żyrandol, który również złożono w tej części plebanii.

W piśmie z dnia 21 czerwca 1958 roku, ojciec dr Szymon Grodzki, 
proboszcz Parafii św. Marcina, skierował do Kierownictwa Skupu Złomu 
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w Kołobrzegu takie oto pismo: Niniejszym donoszę do P.T. Kierownictwa 
Skupu Złomu w Kołobrzegu, że w okresie od lutego do kwietnia b.r. zginęły 
zabytkowe części świecznika siedmioramiennego z katedry kołobrzeskiej. 
W skład tego wchodziły szczególnie: 3 spiżowe lwy w pozycji leżącej, wagi 
około 50 kg sztuka, podstawa półkolista wraz z pionem i wijącymi się wo-
koło liśćmi gronowymi. Poza tym były cieńsze rury i części. (…) Skradziony 
został również żyrandol mosiężny (żółty) w stylu barokowym o średnicy 
około 60 cm. Wspomniane przedmioty, jako zabytkowe, przechowywane 
były w domu parafialnym za wiedzą konserwatora wojewódzkiego oraz 
Ministerstwa Kultury. W związku z kradzieżą tych przedmiotów, zwracam 
się do P.T. Kierownictwa Skupu metali o łaskawe zwrócenie szczególnej 
uwagi, zbadanie i łaskawy zwrot powyższych rzeczy Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej w Kołobrzegu dla odbudowującej się katedry. Wdzięczni będziemy 
za ewentualne wykrycie kradzieży i sprawcy tego czynu.

Złodzieje nie spieszyli się ze sprzedażą części obiektu. Trudno powie-
dzieć, na co liczyli. Pewne jest to, że spiżowe części sprzedawali etapami, 
a pracownicy skupu złomu, nawet jeśli przejęli się apelem proboszcza 
Grodzkiego i uważali na to, co przyjmują, to Parafii św. Marcina nigdy 
o niczym nie powiadomili. I pewne jest, że świecznik siedmioramienny 
przepadłby w piecu hutniczym, gdyby nie poszukiwania Jana Frankowskiego, 
kierownika biblioteki kołobrzeskiej, pasjonata historii. To on w październiku 
1957 roku zaapelował do społeczeństwa miasta i powiatu kołobrzeskiego 
o wyszukiwanie zabytków i staroci, i przekazywanie ich powstającemu 
Muzeum Regionalnemu. Oczywiście, Jan Frankowski prowadził poszuki-
wania na własną rękę i w 1958 odkrył prawdziwy skarb. Na kołobrzeskiej 
składnicy złomu, zapewne zawiadomiony przez „właściwą” osobę, trafił 
na części średniowiecznego kandelabru. Odkupił je z pomocą Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej za dość dużą sumę pieniędzy (złom, a szcze-
gólnie brąz, był wówczas w cenie). Elementy zabytku, po zakończeniu 
sporu z Parafią św. Marcina, która upominała się o swój zabytek, umieścił 
z bibliotece. W Inwentarzu obiektów ofiarowanych powstającemu Muzeum 
Regionalnemu w Kołobrzegu pod datą 28.12.1958 r. Frankowski wpisał na-
stępujące części świecznika: 2 lwy, część środka, część górna, brak 7 ramion 
z lichtarzami. I kilka pozostałych części musiał pozyskać później, bowiem 
pod datą 10.06.1959 r. znajduje się kolejny wpis: lew (3-ci), 3 części kolumny, 
wierzchołek. Do tego dochodziły jeszcze liście winne. Obiekt został złożony 
i w niepełnej formie stał w bibliotece.

Tymczasem, pozostałe części przechowywano dalej na plebanii. Złodzieje 
nie zabrali wszystkich elementów. Parafia czyniła starania o odzyskanie 
i wykupienie elementów zabytku, kiedy tylko dowiedziała się, że znajdują się 
na składnicy złomu. Bezskutecznie. Prowadzone przez Milicję Obywatelską 
śledztwo w sprawie kradzieży części kandelabru zakończyło się decyzją 
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Prokuratury Powiatowej, która w piśmie z dnia 28.10.1958 roku przyznała 
je Parafii św. Marcina. Przeciwko decyzji prokuratury wystąpiło Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, które twierdziło, że właścicielem świecznika 
siedmioramiennego są władze Kołobrzegu, co regulować miał dekret z dnia 
8.03.1946 roku, dotyczący mienia poniemieckiego. Była to ewidentna kpina 
z prawa, bowiem świecznik został przyznany parafii katolickiej jako mienie 
wydobyte z kolegiaty, a skoro Parafia św. Marcina była właścicielem zabytku 
(podobnie jak innych obiektów przechowywanych na plebanii), którego 
części jej skradziono, więc po odnalezieniu należało jej je zwrócić. Tym 
bardziej, że proboszcz Mielcarek był gotów pokryć koszty wykupu ze skupu 
złomu. Niestety, perswazja władz, zwłaszcza ówczesnego przewodniczącego 
Prezydium PRN – Józefa Bajsarowicza, była na tyle duża, że, jak to zresztą 
było wówczas na porządku dziennym, Prokuratura Powiatowa zmieniła 
zdanie i pismem z dnia 7.11.1958 roku, zarządziła oddanie części zabytku 
do Prezydium PRN, skąd później przeniesiono je do Biblioteki Powiatowej.

Prace nad skompletowaniem elementów kandelabru i przekazaniem ich 
do restauracji, rozpoczął 13 kwietnia 1961 roku Feliks Ptaszyński, ówcze-
sny Wojewódzki Konserwator Zabytków. Parafia św. Marcina, 21 grudnia 
1961 roku wydała swoje części: 1 segment słupa, 3 ramiona i 5 zakończeń 
ramion, zaznaczając jednak, że: Urząd Parafialny wydając te części, pragnie 
przyczynić się do zrekonstruowania świecznika, który zawsze był ozdobą 
kolegiaty kołobrzeskiej i w imieniu parafian postuluje, by po myśli współcze-
snych założeń historycznych i konserwatorskich obiekt ten mógł znaleźć się 
w swoim miejscu przeznaczenia, to znaczy w kolegiacie. Takie zapewnienie, 
ojciec Piotr Mielcarek, ówczesny proboszcz Parafii św. Marcina, otrzymał 
od służb konserwatorskich. W piśmie z dnia 18.12.1961 roku zapisano: 
Obiekt po wykonaniu prac konserwatorskich zostanie zwrócony do kościoła 
w Kołobrzegu.

Konserwację zabytku przeprowadziły PP Pracownie Konserwacji Zabyt-
ków w Warszawie. 30 listopada 1963 oku w Warszawie odbył się komisyjny 
odbiór świecznika siedmioramiennego po wykonaniu prac konserwator-
skich, który przekazano do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 
Kronika parafialna tak to opisuje: 30.XI. O. proboszcz wyjechał do War-
szawy, gdzie o godz. 10 odbył się komisyjny odbiór pracy przy konserwacji 
świecznika siedmioramiennego. Mimo zapewnień na piśmie PKZ i zapewnień 
konserwatora wojewódzkiego w Koszalinie, świecznik po konserwacji nie 
został zwrócony kolegiacie kołobrzeskiej, z której pochodzi. Nie pomogły 
protesty Parafii św. Marcina, której 5 lat wcześniej Państwo zagrabiło części 
zabytku, a później zabrało bezprawnie cały obiekt, pomimo, że PKZ i służby 
konserwatorskie nie widziały takiej potrzeby.

Po utworzeniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w 1972 roku, odzy-
skano na cele sakralne kolegiatę (1974 r.) i przystąpiono do jej odbudowy. 
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Pomiędzy 1979 a 1980 rokiem, biskup Ignacy Jeż, ordynariusz koszaliń-
sko-kołobrzeski oraz ksiądz Józef Słomski, ówczesny proboszcz Parafii św. 
Marcina, rozpoczęli starania o odzyskanie świecznika siedmioramiennego. 
Fala odwilży, autorytet papieża Polaka i ogólna sytuacja społeczna zdziałały 
swoje. Dr Kazimierz Bogucki, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, po burzliwych rozmowach z Ministerstwem Kultury i Sztuki, 
nakazał 4.06.1981 r. sporządzenie protokołu zdawczego świecznika, którego 
wartość w 1967 roku wyceniono na 500.000 ówczesnych zł.

Świecznik siedmioramienny powrócił do konkatedry. Pierwotnie, usta-
wiono go przy wschodniej ścianie południowej nawy bocznej, w miejscu, 
gdzie dawniej znajdował się portal (po odbudowie świątyni zamurowany). 
W latach 90-tych, na tym miejscu stanął ołtarz Jezusa Miłosiernego, a kan-
delabr przeniesiono do skrajnej nawy południowej, zwanej dziś galerią, 
ze względu na nagromadzenie się w niej zabytków. I tak to, po burzliwych 
chwilach, po dotyku ludzkiej zachłanności, po ucieczce od zagłady w piecu 
hutniczym, po niesprawiedliwościach czynionych przez władze, bezcenny 
świecznik siedmioramienny powrócił do bazyliki. I zgodnie z życzeniem 
fundatora, Gotfryda de Wide, dziekana kapituły kołobrzeskiej, zapalany 
jest w wyjątkowe dni świąteczne.
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Świecznik siedmioramienny, rok 2000, fot. Tadeusz Jończyk
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Kościół św. Marcina, stan z początku XX wieku
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1. Kołobrzeski Watykan

Gdy pod koniec wieku XVIII Polska utraciła niepodległość i znikła z mapy 
Europy, polskość przetrwała w sercach obywateli. Zachowaliśmy kulturę, 
tradycję, język oraz religię. Pod zaborami, jednym z filarów polskości był 
Kościół Rzymskokatolicki. Także na Pomorzu Zachodnim, będącym w gra-
nicach państwa pruskiego, które zagarnęło część polskich ziem. A naród 
nasz przetrwał i germanizację, i Kulturkampf. Także tu, w niemieckim 
Kołobrzegu, Kościół katolicki – filar polskości, posiadał w swojej admi-
nistracji placówkę, gdzie Polacy byli mile widziani.

W przedmowie do książki Lecha Bończy-Bystrzyckiego, pt.: „Kościół 
Katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871–1945”, biskupi diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej: Ignacy Jeż i Czesław Domin, napisali: Charakterystyczną 
cechą duszpasterstwa katolickiego na Pomorzu Zachodnim było powiązanie 
z polskością (…). We wstępie, sam autor pisze tak: Pod względem zakresu 
terytorialnego, rozważania w niniejszej monografii obejmują prowincję 
pomorską (Provinz Pommern) w jej zmiennych historycznie granicach. Jest 
to obszar, na którym przez cały omawiany okres część członków wspólnoty 
rzymskokatolickiej stanowili Polacy, w przytłaczającej większości zatrudniani 
tam sezonowo w rolnictwie, w latach zaś II wojny w charakterze robotników 
przymusowych również w innych gałęziach gospodarki. Dzieje Kościoła 
Rzymskokatolickiego na Pomorzu Zachodnim obejmują zatem problemy 
dotyczące przeszłości części Polaków w Niemczech.

9 sierpnia 1861 roku ministrowie wojny oraz wyznań religijnych wydali 
rozporządzenie, zgodnie z którym, dla żołnierzy stacjonujących w Ko-
łobrzegu, ustanowiono etat kapelana ze znajomością języka polskiego. 
Początkowo, nabożeństwa były odprawiane w wynajętej sali restauracyjnej. 
W okresie późniejszym, nie bez kłopotów, zakupiono zespół obiektów przy 
obecnej ulicy Dubois, z przeznaczeniem na stałą kaplicę i pomieszczenia 
parafialne. W zachodniopomorskich garnizonach wojskowych stacjonowali 
zasadniczo żołnierze narodowości polskiej, w większości katolicy, którzy 
pochodzili z Wielkopolski, Prus Zachodnich, Śląska, a także z Nadrenii. 
Był tylko jeden historyczny wyjątek. Jak napisał autor kroniki Parafii św. 
Marcina, podczas wojny francusko-pruskiej w latach 1870–71, w Kołobrzegu 
przebywało ponad 5000 katolickich jeńców francuskich.

3 grudnia 1867 roku odbył się spis ludności. W Kołobrzegu mieszkały 
wówczas 13 062 osoby, w tym 1944 wojskowych. 28 grudnia 1867 roku, biskup 
Foerster podpisał dokument erekcyjny, na mocy którego w Kołobrzegu 
powstała katolicka parafia, która miała charakter wojskowy. Obsługiwała 
ona także katolików-cywili. Do 1888 roku istniała posada kapelana. Dopiero 
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w 1889 roku, po przeniesieniu parafii dywizyjnej do Szczecina, Parafia św. 
Marcina uzyskała rangę pełnoprawnej i samodzielnej. Funkcję kapelana 
pełnili (od roku): 1862 – ks. Himmel, 1865 – ks. dr Jan Maria Assmann 
(późniejszy bp polowy armii pruskiej), 1867 – ks. Walenty Morawiec, 
1872 – ks. Amand Neumann (w opinii władz regencji koszalińskiej napi-
sano, że pomimo, iż był on z pochodzenia Niemcem, pilnie uczył się języka 
polskiego, aby objąć stanowisko proboszcza w Kołobrzegu), 1883 – ks. Emil 
Łukasik, 1885 – ks. dr Seydewitz, 1886–88 – ks. Jan Jasilnik.

Ale już wcześniej mamy wzmianki o polskich katolikach. W latach 1839–
40, w Kołobrzegu na internowaniu przebywał Marcin Dunin Sulgustowski, 
arcybiskup gnieźnieńsko-poznański, który popadł w konflikt z królem 
pruskim Fryderykiem Wilhelmem III, sprzeciwiając się małżeństwom 
mieszanym, w których synowie przejmowali religię ojca, a córki religię 
matki – Kościół Rzymskokatolicki opowiadał się za wychowywaniem wszyst-
kich dzieci w religii katolickiej (jego pomnik znajduje się przez bazyliką). 
W niedziele, przed domem arcybiskupa gromadzili się katolicy, a zwłaszcza 
żołnierze narodowości polskiej, aby modlić się podczas odprawianej przez 
niego przy otwartych oknach i drzwiach balkonowych mszy świętej.

Gdy zakończyła się akcja Kulturkampfu (walka ideologiczna i polityczna 
prowadzona w latach 1871–78 przez rząd Bismarcka, której celem było za-
chowanie „czystości” kultury niemieckiej oraz podporządkowanie państwu 
kościoła katolickiego; na ziemiach polskich związana była z zaostrzeniem 
germanizacji), nasiliła się nietolerancja religijna. W okresie Kulturkampfu, 
kołobrzeski dozór kościelny starał się zrealizować plany budowy kościoła, 
ale nie udało się uzyskać ani odpowiednich pozwoleń, ani odpowiedniej 
działki budowlanej. Szansą stała się rosnąca liczba katolików, wobec 
której kaplica, która nawet została zmodernizowana w 1891 roku, stała się 
niewystarczająca. Jednak budowa kościoła w protestanckim Kołobrzegu 
nie była łatwym zadaniem. Kościół spotykał się z dużą nietolerancją, 
miał spore trudności z zakupieniem odpowiedniej działki budowlanej, 
a także z protestanckim magistratem, który blokował plany katolików. 
Gdy w roku 1888 toczono dyskusje nad zagospodarowaniem Placu Cesar-
skiego (dziś Plac 18 Marca), katolicy zaproponowali, aby zbudować tam 
kościół (w rejonie pomiędzy dzisiejszą Prokuraturą Rejonową przy ulicy 
Waryńskiego a komendą Policji), ale większość ewangelicka odniosła się 
do tego pomysłu niechętnie.

W 1889 roku parafia św. Marcina uzyskała status cywilny i samodzielność. 
Liczba wiernych osiągnęła 1200 osób (w tym 700 w mieście). W 1887 roku 
w Kołobrzegu stacjonowało 308 żołnierzy katolickich, z których 262 władało 
językiem polskim. Dla nich urządzano specjalne nabożeństwa, oprócz nabo-
żeństw dla cywili, połączone ze spowiedzią w języku polskim. Pierwszym cy-
wilnym proboszczem był ksiądz Linus Schramm, który za cel postawił sobie 
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budowę katolickiego kościoła w Kołobrzegu. Opracował nawet broszurę pt.: 
„Kulturkampf in Kolberg”. O trudnej sytuacji wyznaniowej w Kołobrzegu 
pisała także prasa katolicka. W październiku 1890 roku, ksiądz Schramm 
zakupił zakład kąpieli solankowych wraz z przylegającym do niego terenem. 
Katolikom nie chodziło o budynek, który nie był wiele wart, ale o atrakcyjną 
działkę budowlaną, na której można było wnieść świątynię. Tzw. pierwszy 
Soldbad doktora Behrenda był własnością Marcina Tobiasa, żydowskiego 
kupca, który w tajemnicy sprzedał działkę. Chodziło o to, żeby ewangelicy 
nie dowiedzieli się o transakcji przed załatwieniem wszystkich formalności 
prawno-finansowych, bowiem mogliby popsuć katolikom szyki, a sami nie 
chcieli sprzedać żadnej działki. Społeczność Kołobrzegu dowiedziała się 
o tym dopiero w 1891 roku, kiedy po licznych petycjach, magistrat wydał 
pozwolenie na budowę kościoła. L. Bończa-Bystrzycki pisze: Na początku XX 
wieku dodatkowym argumentem przemawiającym za udzielaniem zezwolenia 
na budowę kościołów katolickich w pomorskiej diasporze był liczny napływ 
polskich robotników rolnych. Władzom pruskim zależało bardzo na tym, 
by jak najwięcej polskich robotników przybywało do prowincji pomorskiej, 
a zatem starały się zapewnić im dobre warunki, m.in. religijne. Jednak jeszcze 
pod koniec wieku XIX, ewangelicy nie byli tak tolerancyjni.

Budowa kościoła św. Marcina pochłonęła około 400 tysięcy ówcze-
snych marek. Fundusze na to przedsięwzięcie pochodziły ze środków 
Towarzystwa św. Bonifacego oraz darów Polaków – mieszkańców i ku-
racjuszy. Na budowę zaciągnięto także kredyt bankowy. W 1891 roku 
katolicy zaczęli zagospodarowywać swoją działkę. Zburzono stary budynek, 
a na jego miejscu zbudowano nowy zakład kąpielowy, który poświęcono 
w 1892 roku. Polacy mówili na ten obiekt: „Łazienki św. Marcina” albo 

„Dom Katolicki”. Oficjalna nazwa brzmiała: Zakład Kąpieli Solankowych, 
Borowinowych i Parowych św. Marcina. Prowadziły go Siostry Elżbietanki 
(śląskie), zwane szarytkami, których dom zakonny przy parafii św. Marcina 
powstał 10 czerwca 1891 roku. Pierwszym ordynatorem został dr Raabe, 
a następnie dr Franciszek Baggerd. Zakład ten miał polski charakter. 
Tak pisze o nim kuracjuszka, która przebywała w Kołobrzegu w latach 
1894–95: Jaka to wielka dogodność, że mogę wywieść dzieci na lato nad 
morze, korzystając z domu polskich zakonnic. (…) Obecnie jest tu kilka-
dziesiąt pokoi dostępnych dla kuracjuszy, a powodzi się siostrom dobrze, 
gdyż są staranne, bardzo dobrą kuchnię prowadzą, jest elegancko i czysto. 
Nie brakuje miłego, naturalnie polskiego towarzystwa. Niemcy tu nie 
bywają. (…) Są liczni kuracjusze polscy z wielu naszych miast, przede 
wszystkim zaś z Poznania. (J. Federowicz, J. Konopińska, „Marianna 
i róże”, Warszawa 1977).

W 1893 roku zbudowano budynki domu parafialnego i katolickiej 
szkoły. 12 lipca 1894 roku położono kamień węgielny pod budowę świątyni. 
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11 listopada 1895 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła św. Mar-
cina, na którą przybył reprezentant księcia biskupa wrocławskiego kardynała 
Kappa – prałat Jahnel z Berlina. Świątynię zaprojektował berliński architekt 
Engelbert Seibertz, a zbudowała ją kołobrzeska firma budowlana Milech. 
Kościół został wzniesiony w stylu neogotyckim, z czerwonej, klinkierowej 
cegły, na planie krzyża. Miał 300 miejsc siedzących. Posiadał trzy wejścia, 
w tym główne od strony dzisiejszej ulicy Źródlanej. Z prawej strony prezbi-
terium znajdowała się zakrystia. Wieża kościoła miała wysokość 35 metrów 
i trzy dzwony. Jeden z nich, „Św. Marcin”, odlany w 1895 roku w Bochum, 
przetrwał do naszych czasów i został umieszczony w latarni środkowego 
hełmu wieżowego bazyliki. Pod względem wartości artystycznych, wśród 
katolickich kościołów neogotyckich, był drugim obiektem na Pomorzu 
(po kościele św. Jana Chrzciciela w Szczecinie).

W 1895 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Ksiądz Linus 
Schramm został przeniesiony do parafii we Frankfurcie nad Odrą, a na jego 
miejsce przybył ksiądz Oskar Raschke. W 1904 roku proboszczem został 
ks. Emil Sebastian, który był ostatnim proboszczem płynnie mówiącym 
i piszącym po polsku. W Kołobrzegu istniała potrzeba takiej umiejętności 
u księży, bowiem tu przebywało wielu Polaków: kuracjuszy, pracowników 
sezonowych oraz żołnierzy odbywających w Kołobrzegu obowiązkową 
służbę wojskową. W ogłoszeniach parafialnych na początku XX wieku 
napisano tekst w języku polskim i niemieckim: W parzystą niedzielę o go-
dzinie pół do dziewiątej polskie nabożeństwo z kazaniem.

Sytuację polskich katolików w Kołobrzegu skomplikowała I wojna 
światowa. Polscy robotnicy sezonowi napotykali na duże trudności pod-
czas prób dotarcia na polskie nabożeństwa. Władze wojskowe utrudniały 
swobodę poruszania się, wprowadzając specjalne przepustki podczas 
opuszczania miejscowości. 17 stycznia 1917 roku władze wojskowe ze Szcze-
cina powiadomiły proboszcza Parafii św. Marcina o obowiązku posiadania 
zezwoleń na opuszczenie miejsca zamieszkania przez polskich robotni-
ków sezonowych. Restrykcje te zostały złagodzone pod koniec 1917 roku. 
Umożliwiono polskim robotnikom sezonowym swobodne uczęszczanie 
na polskie nabożeństwa. W okolicach Kołobrzegu i Koszalina była na tyle 
duża ich liczba, że jeszcze przed 1914 rokiem, delegat biskupi w Berlinie 
wysłał do Kołobrzegu wikariusza, który odprawiał polskie nabożeństwa 
w kilku miejscowościach archiprezbiteratu koszalińskiego. 28 grudnia 
1914 roku w Gryficach założono wikarię lokalną dla 2000 polskich robot-
ników, która podlegała parafii kołobrzeskiej.

I wojna światowa przyczyniła się do osłabienia pozycji Kościoła Rzym-
skokatolickiego w Kołobrzegu. W tym czasie w „Łazienkach św. Marcina” 
był lazaret. Potem stacjonowali tam żołnierze Hindenburga, przebywający 
w 1919 roku w mieście, którzy zdewastowali obiekt. Po wojnie zmniejszyła 
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się liczba Polaków, co także przyczyniło się do osłabienia parafii. Wreszcie 
27 maja 1924 roku zmarł proboszcz Emil Sebastian. Nowym proboszczem 
został ksiądz Wilhelm Nawrot. To on odrestaurował obiekty oraz rozbudo-
wał Kołobrzeski Watykan. Zakończył także wyposażanie wnętrza kościoła. 
Podłączono elektryczność, założono centralne ogrzewanie, wykonano 
konfesjonał, ambonę i dwa boczne ołtarze. Prace te zakończyły się budową 
organów, które wykonała firma „Berschdorff” z Nysy oraz realizacją fresków 
we wnętrzu świątyni przez monachijskiego malarza Kau.

13 sierpnia 1929 roku po raz pierwszy w historii Parafia św. Marcina była 
wizytowana. Do Kołobrzegu przybył dr Christian Schreiber, biskup berliński. 
Podczas nabożeństwa, które rozpoczęło się o godzinie 9.30, śpiewał chór 
parafialny z towarzyszeniem orkiestry Kołobrzeskiego Batalionu Strzelców, 
a 170 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania.

5 września 1931 roku silny sztorm powyżej 10 stopni w skali Beauforta, 
uszkodził wieżę kościoła św. Marcina, która została odbudowana do końca 
roku, ale ze zmienionym zakończeniem. W 1932 roku nowym proboszczem 
parafii św. Marcina został ksiądz Gerhard Kunza. 1 czerwca 1936 roku w Zie-
lone Świątki, Konrad graf von Preysing, biskup berliński, wizytował parafię, 
a podczas nabożeństwa 99 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania.

Po dojściu Hitlera do władzy, katolikom, a zwłaszcza Polakom, zaczęto 
czynić poważne problemy. W 1937 roku władze przeprowadziły weryfikację 
nauczycieli. Podlegały jej także przedszkolanki. Siostry Elżbietanki jej nie 
przeszły i 30 sierpnia musiały opuścić Kołobrzeg.

W Kołobrzegu istniała także katolicka szkoła i przedszkole. Szkoła 
uzyskała uprawnienia publiczne dopiero w 1897 roku (uczyło się w niej 
prawie 80 dzieci). Przez wiele lat, od początków istnienia Parafii św. Marcina, 
władze odmawiały wydania takiej decyzji. Ale po wybudowaniu Kołobrze-
skiego Watykanu, parafia miała problemy z utrzymaniem tej instytucji. 
Ostatecznie użyto argumentu, że jeśli miasto założyło szkołę ewangelicką 
i utrzymuje ją z podatków, to z tego samego źródła powinno utrzymywać 
szkołę katolicką, bowiem katolicy również płacili podatek dochodowy. 
Magistrat dał się przekonać. Szkoła katolicka została zamknięta 1 kwietnia 
1939 roku, pomimo sprzeciwu rodziców. Dzieci rozdzielono do różnych 
szkół, a sprzęt szkolny, który był własnością parafii, władze zarekwirowały.

Od 1911 roku przy parafii św. Marcina działała biblioteka św. Boromeusza, 
która w 1926 roku została przekształcona w bibliotekę parafialną. Posiadała 
ponad 300 książek. Wierni byli zachęcani do korzystania ze zbiorów. W ten 
sposób pogłębiało się życie duchowe parafian i uświadomienie w ramach 
szkodliwości doktryny narodowo-socjalistycznej.

Po kampanii wrześniowej 1939 roku, do Kołobrzegu zaczęli przybywać 
Polacy, tym razem jako jeńcy wojenni. Jeden z obozów pracy mieścił się 
w okolicach obecnej ulicy Bałtyckiej. Jego komendantem był Erich Knabe 
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z Warmina. W obozie przebywali Polacy (przeciętnie ok. 800 osób). Więź-
niowie pracowali w firmie „Motoren und Maschinenbau H. Borowski”. 
Drugi obóz pracy mieścił się przy obecnej ulicy Budowlanej. Przebywało 
w nim około 200 osób, które pracowały w zakładach na terenie miasta. 
Polacy byli przydzielani także do gospodarstw rolnych, szczególnie tam, 
gdzie mężczyzna przebywał w armii. W 1940 roku, polscy szeregowi jeńcy 
wojenni zrzekli się statusu jeńców wojennych, bowiem status robotnika 
był dla nich korzystniejszy. Na prośbę proboszcza Gerharda Kunzy, władze 
wyraziły zgodę na odprawianie raz w miesiącu nabożeństwa dla Polaków 
w kościele św. Marcina. Jednak robotnik musiał uzyskać pisemną prze-
pustkę od pracodawcy.

W marcu 1945 roku, podczas walk o Kołobrzeg, kościół został uszko-
dzony. Zniszczony został dach, zdewastowano wnętrze, nieznacznie uszko-
dzona została wieża. W oknach ostały się witraże, na wieży wisiał dzwon. 
Mówiąc krótko, świątynia kwalifikowała się do remontu, tak samo zresztą, 
jak kościół św. Mikołaja i św. Jerzego, które podzieliły ten sam los. Najbar-
dziej zniszczone było sanatorium św. Marcina. Plebania i katolicka szkoła 
były prawie nienaruszone.

W sierpniu 1945 roku do Kołobrzegu przybył pierwszy ksiądz katolicki, 
ojciec Polikarp Maciejowski, franciszkanin. Zapoznał się z warunkami 
panującymi w zniszczonym mieście i zwrócił się do władz o przekazanie 
tworzącej się parafii ewangelickiego kościoła garnizonowego oraz budynków 
konwentu dla panien w rogu ulic Katedralnej i Rzecznej. Były one dość 
dobrze zachowane i wymagały niewielkich prac remontowych. Kościół stał 
się świątynią parafialną Parafii św. Marcina, która przyjęła swoją nazwę 
w nawiązaniu do przedwojennego Kołobrzegu i jedynej katolickiej parafii, 
a jego patronem uczyniono Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą.

Dlaczego nie utworzono parafii na bazie „Kołobrzeskiego Watykanu”? 
Zadecydowały o tym uwarunkowania materialne. Mały kościółek można 
było szybciej zaadoptować na cele sakralne, a gmach obok można było 
równie dynamicznie przekształcić w klasztor. Tymczasem remont kościoła 
św. Marcina byłby bardzo trudny. Ówczesne warunki nie pozwalały na to. 
Decyzja ojca Maciejowskiego była więc słuszna. Tym bardziej, że zachowano 
łączność pomiędzy obecną i przedwojenną parafią, a później czyniono 
starania o pozyskanie kościoła. Przez pewien okres czasu, na plebanii 
i w szkole miał swoją siedzibę punkt etapowy Państwowego Urzędu Re-
patriacyjnego. Kościół zamieniono na magazyn.

Z czasem, Parafia św. Marcina zaczęła się upominać o kościół św. Marcina. 
Było to spowodowane normalizacją stosunków na linii Państwo–Kościół. 
Niestety, sytuacja prawna kościoła na Ziemiach Zachodnich była nadal 
nieuregulowana. Stąd też księżom katolickim czyniono wielkie trudności, 
zwłaszcza jeśli idzie o sprawy materialno-administracyjne. Ojciec Szymon 
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Grodzki, proboszcz Parafii św. Marcina, poczynił kroki w kierunku przejęcia 
kościoła. Sytuacja była już na tyle dojrzała, że katolicy chcieli wyremontować 
ten obiekt i przywrócić mu funkcję sakralną. Było to także związane z tym, 
że kościół nad Parsętą powoli przestał być wystarczający. Stale wzrastała 
liczba mieszkańców i nie wszyscy mieścili się we wnętrzu świątyni podczas 
niedzielnych nabożeństw. 13 listopada 1955 roku odprawiono uroczystą 
mszę odpustową z kazaniem (11.XI – św. Marcina). Ojciec Grodzki zaczął 
podkreślać łączność duchową i jedność z poprzednią parafią św. Marcina.

Na początku 1956 roku po mieście rozeszła się plotka, jakoby przed-
wojenne kościoły kołobrzeskie miały zostać rozebrane. W lutym ojciec 
Grodzki zwrócił się z pismem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Kołobrzegu w sprawie informowania Parafii św. Marcina o jakichkolwiek 
krokach w sprawie kościoła św. Marcina. Niestety, Prezydium podjęło 
decyzję o rozbiórce trzech neogotyckich kościołów i stało twardo na sta-
nowisku, że nie ma potrzeby ich odbudowy. Ojciec Grodzki odwołał się 
od tej decyzji do Prezydium WRN w Koszalinie, protestując przeciwko 
rozbiórce kościoła św. Marcina. Tak pisał: Pozwolę sobie nadmienić, że ko-
ściół ten, choć zniszczony, był jedynym kościołem katolickim w historycznym 
Kołobrzegu. Tu, w Kołobrzegu, gdzie powstało pierwsze niemal biskupstwo 
założone przez Chrobrego, a od czasów Reformacji nie było żadnego kościoła 
rzymskokatolickiego. Co więcej, kościół ten budowali również i Polacy-katolicy, 
którzy zamieszkali na tym terenie (…).

O sprawie została powiadomiona Kuria Biskupia w Gorzowie Wielko-
polskim. Proboszczowi Grodzkiemu polecono, aby poinformował o pla-
nach rozbiórki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na pismo parafii 
kołobrzeskiej, konserwator nigdy nie odpowiedział. 28 lutego 1956 roku 
przewodniczącym Prezydium PRN w Kołobrzegu został Wojciech Leźnicki 
(wcześniej funkcję tę pełnił Wacław Sadowski). Ojciec Grodzki też go nie 
przekonał. Władze były nieugięte. W piśmie z 21 marca 1956 roku, Kuria 
Gorzowska zwróciła się do Prezydium WRN w Koszalinie o przydzielenie 
świątyni Kościołowi katolickiemu. Argumentowano, że kościół św. Mar-
cina nie może być uważany za mienie opuszczone lub porzucone, gdyż jest 
majątkiem prawnie uznanego kościoła Rzymskokatolickiego. Na koniec 
dodano: Równocześnie prosimy o wstrzymanie ewentualnych czynności 
rozbiórkowych (…). I to nic nie pomogło.

Władze Kołobrzegu źle przyjęły postawę miejscowej parafii. Argumen-
tacja, że kościół zbudowali Polacy i tu koncentrowało się życie Polonii 
w niemieckim Kołobrzegu, pomimo, że na Ziemiach Zachodnich była 
ona zbieżna z polską racją stanu, nie przekonywała włodarzy. Obawiano 
się koncentracji katolików przy odbudowanym Kołobrzeskim Watykanie.

Wiosną 1956 roku przyszedł kres katolickiego kościoła św. Marcina. Roz-
poczęto prace usuwania ruin powojennych, w ramach których zaplanowano 



208

rozbiórkę trzech neogotyckich kościołów: św. Marcina, św. Mikołaja i św. 
Jerzego. Ten pierwszy był solą w oku włodarzy, ponieważ w jego obronie 
wystąpiła Parafia św. Marcina, protestując przeciwko rozbiórce i wysyłając 
pisma do różnych władz. W związku z tym, postanowiono, że jako pierwszy 
rozebrany zostanie kościół św. Marcina przy ul. Zwycięzców, czym miesz-
kańcy mieli uczcić święto 1 Maja. Z ruin udało się uratować kilka zabytków, 
trochę dokumentów, ale przede wszystkim dzwon! Parafia św. Marcina 
zwróciła się 19 marca 1956 roku do Prezydium WRN w Koszalinie o jego 
przekazanie i uzyskała zgodę. Dzwon został odlany w 1895 roku w Bo-
chum. Podczas rozbiórki zrzucono go z wieży. Rozległ się stłumiony huk. 
W dzwonie pękło serce. Po 61 latach, kościół św. Marcina przestał istnieć.

Dziś, codziennie w południe na Anioł Pański, z wieży kołobrzeskiej ba-
zyliki rozlega się czysta, krystaliczna melodia. Ów dzwon został w czerwcu 
1984 roku zainstalowany w latarni środkowego hełmu wieżowego konkate-
dry. Jest to dzwon – symbol, łącznik „między dawnymi i młodszymi laty”. 
Bo choć kościół św. Marcina został rozebrany, to na zawsze pozostanie 
w pamięci kołobrzeżan. Do dziś zachowała się plebania, szkoła, a także 
przebudowane „Łazienki św. Marcina”. Kościół św. Marcina, niestety nie. 
Na jego miejscu wybudowano budynek mieszkalny.

W zachowanych budynkach znajdują się pomieszczenia MOPS, a ko-
ściół, w zamian za działki budowlane pod nowe świątynie, o co starania 
czynił ksiądz prałat Józef Słomski, proboszcz Parafii Mariackiej, zrzekł się 
pretensji do tych obiektów. W latach 90-tych, Parafia św. Marcina przy 
kościele Niepokalanego Poczęcia NMP została zawieszona. Reaktywowano 
ją w 2001 roku. Świątynią parafialną został obiekt zbudowany na fundamen-
tach przedwojennego, ewangelickiego kościoła św. Mikołaja. Jej pierwszym 
proboszczem był ksiądz Ryszard Andruszko. Niewątpliwie, parafia ta ma 
polskie korzenie i jest związana z przedwojenną Parafią św. Marcina, jak 
dziś się przyjęło mówić, z polskim kościołem w niemieckim Kołobrzegu.

Historia Parafii św. Marcina jeszcze raz ujrzała światło dzienne 
w 2015 roku. Wówczas, udało się natrafić na bardzo cenny zabytek, za-
wierający relikwie świętych Bonifacego i Perpetuy. Są one umieszczone 
w portatylu. Portatyl, to przenośny ołtarzyk, używany w czasie podróży 
lub tam, gdzie nie było stałego ołtarza. W wiekach średnich nazywany 
kamieniem świętym. Portatyl to czworoboczna płyta kamienna otoczona 
uchwytem lub otoką. W zależności od zasobności fundatora, wykonywany 
i przyozdabiany był różnymi materiałami. Pod kamienną płytą umiesz-
czano relikwie. Na kamieniu stawiano puszkę z komunikantami, a także 
cyborium z hostią i kielich mszalny. Na rewersie znajdowała się pieczęć 
biskupia i informacja o fundatorze. Zabytek ten został znaleziony w ma-
łym kościele nad Parsętą. Płyta kamienna jest pęknięta w narożniku, ale 
to wynik prawdopodobnie złego przechowywania. Wszystko wskazuje na 
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to, że po wojnie, obiekt został znaleziony na ruinach kościoła św. Marcina, 
i był wykorzystywany przed II Soborem Watykańskim, a potem schowany 
w składziku. Adnotacja na rewersie zawiera informację, że portatyl został 
wykonany w 1861 roku i poświadczony dekretem przez biskupa pomocni-
czego diecezji wrocławskiej – Adriana Włodarskiego (1807–1875). Dekret 
pochodzi z 20 lipca 1861 roku. 24 marca 2016 roku, w Wielki Czwartek, 
portatyl został umieszczony w ołtarzu w małym kościele nad Parsętą.

Rozbiórka kościoła św. Marcina w 1956 roku
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Prymas Stefan Wyszyński podczas obchodów Milenium Chrztu Polski 
w Kołobrzegu. Fot. Jerzy Patan
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2. Milenium Chrztu Polski

Rok 1966 był datą szczególną, zarówno dla władz państwowych, które ogło-
siły Tysiąclecie Państwa Polskiego, jak i Kościoła katolickiego, który obcho-
dził Rok Jubileuszowy Tysiąclecia Chrztu Narodu. To właśnie ze względu 
na dwie konkurencyjne uroczystości, rok 1966 był rokiem szczególnego 
natężenia konfliktów na linii państwo–kościół.

O obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego zdecydowali posłowie, 
podejmując 25 lutego 1958 roku uchwałę, nadającą państwowym uroczy-
stościom w latach 1960–1966 charakter świecki i ogólnokrajowy. Mogły 
być one konkurencyjne względem uroczystości kościelnych, zwłaszcza 
w kulminacyjnym 1966 roku. Sprzeczne interesy władz państwowych 
i Kościoła katolickiego były podkreślane w propagandzie od 1958 roku. 
24 września Władysław Gomułka zainicjował program budowy tysiąca 
szkół dla uczczenia zbliżającej się rocznicy tysiąclecia państwa polskiego. 
Podczas narady działaczy oświatowych podkreślił, w nawiązaniu do akcji 
zdejmowania krzyży w szkołach, że tylko państwo ma prawo ustalania, jakie 
emblematy mogą znajdować się na ścianach izb szkolnych. Budynki szkolne, 
wznoszone w czynie społecznym, powstawały na terenie całego kraju. 
Ponadto, władze organizowały różne imprezy kulturalne i propagandowe. 
Na przykład 22 lipca 1966 roku w Warszawie odbyła się defilada wojskowa 
i parada historyczna, podczas której akcentowano sukcesy polskiego oręża 
w walce z Niemcami. Planowano także organizację konkurencyjnych 
imprez wobec uroczystości kościelnych w 1966 roku, w tym: loterie oraz 
konkursy radiowe i telewizyjne o tematyce historycznej z atrakcyjnymi 
nagrodami, koncerty big-bitowe, spartakiady, mecze piłkarskie, marsze 
wiosenne, masowe imprezy turystyczne, itd.

Program kościelnych obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski zakładał 
„odnowę duchową narodu”: organizację rekolekcji, misji parafialnych, spe-
cjalnych nabożeństw, a przede wszystkim zwiększenie udziału wiernych 
w niedzielnych mszach i wzmocnienie ich poczucia przynależności do pa-
rafii. Ważnym elementem obchodów stała się pielgrzymka kopii obrazu 
jasnogórskiego po parafiach w całej Polsce, która rozpoczęła się w 1957 roku. 
Problemy z przemieszczaniem wizerunku Matki Boskiej rozpoczęły się 
w 1966 roku. Władze wydawały decyzje zakazujące procesji z obrazem, 
zmieniano trasę jego przejazdu, a nawet go aresztowano. Od 4 września 
1966 roku parafie nawiedzały puste ramy.

Stosunki państwo–kościół uległy gwałtownemu pogorszeniu w związku 
z orędziem biskupów polskich do episkopatu Niemiec z 18 listopada 
1965 roku. Sporny stał się fragment posłania milenijnego w sprawie 
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polsko-niemieckiego pojednania, w którym napisano: W tym jak naj-
bardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, 
siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy 
wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, Niemieccy Biskupi i Ojcowie Soboru, 
po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli 
ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Milenium w sposób jak najbardziej 
chrześcijański. Orędzie stało się dla władz pretekstem do rozpoczęcia kam-
panii propagandowej przeciwko episkopatowi. Przekonywano, że biskupi 
działają na szkodę interesów Polski. 14 grudnia 1965 roku Sejm skrytykował 
list polskich biskupów do episkopatu niemieckiego.

Główne obchody Tysiąclecia Chrztu Polski odbyły się 3 maja 1966 roku 
w Częstochowie. Mszę na Jasnej Górze odprawił arcybiskup Karol Woj-
tyła, a kazanie wygłosił prymas Stefan Wyszyński. Na pustym tronie, 
przeznaczonym dla papieża Pawła VI, umieszczono jego portret. Z jednej 
strony, można to uznać za prowokację w stosunku do władz państwowych, 
z drugiej, kościół miał prawo oczekiwać, że na kulminacyjne obchody 
milenijne do Polski przybędzie jego zwierzchnik. Władze uznały jednak 
papieża za osobę niepożądaną.

30 października 1966 roku w Parafii św. Marcina ogłoszono, że zgodnie 
z zarządzeniem ordynariusza gorzowskiego obchody Millenium Chrztu Pol-
ski w Kamieniu Pomorskim i Kołobrzegu zostały przeniesione na 1967 rok. 
Początkowo planowano organizację uroczystości 6 listopada 1966 roku. 
W tym dniu obchody millenijne odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim, 
a dzień wcześniej w Szczecinie. Z kroniki parafialnej wynika, że uroczy-
stości nie odbyły się jednego dnia w Kołobrzegu i Kamieniu Pomorskim, 
ze względu na odległości, jakie dzieliły te historyczne miasta Pomorza 
Zachodniego od Gorzowa Wielkopolskiego.

W celu ustalenia przebiegu obchodów millenijnych w Kołobrzegu, 
przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie 
wezwał na spotkanie biskupa Ignacego Jeża, sufragana gorzowskiego. Ta-
deusz Makowski, przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie stwierdził, 
że uwzględniając lokalne warunki, władze państwowe skłonne są przychylnie 
ustosunkować się do prośby o zezwolenie na zgromadzenie przy kościele pa-
rafialnym (…) oraz na wzniesienie ołtarza na placu przykościelnym przy ul. 
Brzozowej z jednoczesną megafonizacją tego placu (…). Zastrzegł jednak, 
że Prezydium WRN sprzeciwia się publicznemu powitaniu kardynała Wy-
szyńskiego i zaproszonych biskupów przy prezbiterium kolegiaty, ponieważ 
zagrażałoby to bezpieczeństwu zgromadzonych, z uwagi na przeprowadzany 
jej remont.

Z zachowanych dokumentów w Archiwum Państwowym w Koszalinie 
wynika, że władze obawiały się uroczystości w Kołobrzegu, a szczególnie 
homilii prymasa Wyszyńskiego. Na spotkaniu z biskupem Ignacym Jeżem 
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poproszono o dołożenie starań, aby obecność prymasa i biskupów nie 
została wykorzystana przeciwko władzy państwowej. Biskupi gorzowscy 
nakazali księżom prowadzenie umiarkowanej agitacji wśród wiernych 
przed uroczystościami i nieorganizowanie pieszych pielgrzymek do Ko-
łobrzegu. Wydano zalecenie, aby nie dekorować trasy przejazdu prymasa 
i nie wznosić na niej okrzyków. Zachowanie takiej postawy miało zapobiec 
zadrażnieniu stosunków na linii państwo–kościół.

Uroczystości milenijne w Kołobrzegu były tematem rozmów władz 
z przedstawicielami kościoła, ale także spotkań i narad Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Koszalinie. Temu właśnie było poświęcone posiedze-
nie Sekretariatu KW 6 czerwca 1967 roku. 16 czerwca odbyła się narada 
pierwszych sekretarzy komitetów powiatowych PZPR, w którym udział 
wziął przewodniczący Prezydium PRN w Kołobrzegu i zastępca komen-
danta wojewódzkiego MO do spraw SB. Ponadto, w Kołobrzegu odbyło 
się posiedzenie Zespołu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego do Spraw 
Kleru. Na zebraniu Sekretariatu KW 16 czerwca 1967 roku zatwierdzono 

„Plan zamierzeń związanych z uroczystościami kościelnymi w Kołobrzegu 
w dniu 2.7.1967 r.”, opracowany przez Wydział Administracyjny. Zakładał 
on ograniczenie zasięgu kołobrzeskich uroczystości. Przewidywał prze-
prowadzenie pracy polityczno-wyjaśniającej w organizacjach partyjnych, 
młodzieżowych, związkowych i społecznych, istniejących w Kołobrzegu 
i ościennych powiatach. Jej celem było omówienie politycznych aspektów 
obchodów millenijnych. Planowano zorganizowanie w Kołobrzegu tur-
nieju miast Kołobrzeg–Świnoujście oraz innych imprez towarzyszących 
o charakterze kulturalno-rozrywkowym, które miały się odbyć również 
w innych miejscowościach wypoczynkowych. Władze planowały także 
zgromadzenie tzw. aktywu partyjnego, składającego się z 3 do 5 tysięcy 
osób, którego grupy rozmieszczone w różnych miejscach uroczystości, 
mogłyby zademonstrować niezadowolenie społeczeństwa z politycznej 
działalności prymasa.

W Kołobrzegu, czyniono przygotowania do planowanych uroczystości. 
Plan prac w prezbiterium zakładał odgrzybienie ścian, założenie nowych 
tynków, zamurowanie południowej ściany prezbiterium odgradzającej je 
od części nawowej, wykonanie nowej marmurowej posadzki, malowanie 
wnętrza, przeszklenie okien i wzniesienie drewnianego chóru muzycznego. 
Przeprowadzono konserwację żyrandola Korona Schlieffenów, trzech 
tryptyków, które umieszczono w nowo wybudowanym ołtarzu głównym 
oraz kilku obrazów, w tym „Rycerz na cmentarzu” oraz „Uzdrowienie 
Naamana”. Wykonano lub zakupiono nowe wyposażenie: instalację na-
głośnieniową, dwa brązowe żyrandole, nową balustradę komunijną (jej 
fragment zachował się do dziś w tzw.: „kąciku świętych”), tabernakulum, 
10 lichtarzy żelaznych do ołtarza. Przygotowania do uroczystości milenijnych 
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napotkały na opór ze strony władz, które kołobrzeską parafię, a szczególnie 
ojców franciszkanów, darzyły szczególną niechęcią. Warto tu nadmienić 
regularne kolegia i grzywny za nieprowadzenie ksiąg inwentarzowych, któ-
rymi władza w imieniu ludu karała kościół, utrudnianie nauczania religii, 
szykany z powodu pielgrzymki do Częstochowy, rewizję u ojca proboszcza, 
a zwłaszcza eksmisję z części pomieszczeń klasztoru.

2 czerwca 1967 roku, Józef Bajsarowicz, przewodniczący Prezydium 
PRN, został powiadomiony przez ojca Mielczarka o uroczystościach w Ko-
łobrzegu. Władze po otrzymaniu pisma od parafii, skierowały sprawę 
na tor wojewódzki. Do Koszalina udał się sam biskup Ignacy Jeż, ówczesny 
sufragan diecezji gorzowskiej. W kronice znajduje się taki zapis: Wszystko 
było czynione tak, aby nie dopuścić do zrealizowania obchodów Tysiąclecia. 
Ojciec Mielczarek zanotował: (…) Wszystko dla dobra sprawy, choćby 
miało to kosztować nie wiem ile upokorzeń (…). Projekt dekoracji wykonali 
studiujący na KUL ojcowie franciszkanie. W budowie ołtarza pomagali 
parafianie. Ofiarowali własną pracę, materiały, nawet pieniądze. Podium 
zostało zbudowane pomiędzy prezbiterium małego kościoła a organistówką. 
Tłem dekoracji była zieleń drzew, które znajdowały się w głębi ołtarza. Nad 
całością wznosił się biały krzyż zakończony kotwicą. Z lewej strony, obok 
tronu biskupiego, widniała sylweta biskupa Ottona z Bambergu i napis: 
Jestem, pamiętam, czuwam. Przednia część podium posiadała dekorację, 
którą stanowiły fale morskie i sieć rybacka ze złowioną grubą rybą. Z okazji 
uroczystości powstała publikacja pt.: „Kołobrzeg – parafia na szlaku Ty-
siąclecia, 2. VII. 1967 r.”. W prezbiterium kolegiaty otwarta została wystawa 
pt.: „Ziemia Kołobrzeska na szlaku Tysiąclecia”.

Uroczystości milenijne rozpoczęły się 2 lipca 1967 roku o godzinie 10.30. 
Przybyli na nie: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, biskup Wilhelm 
Pluta – ordynariusz gorzowski, biskup Jerzy Stroba i Ignacy Jeż – sufragani 
gorzowscy, a także biskupi z innych diecezji: Baraniak z Poznania, Bernacki 
z Gniezna, Czapliński z Pelplina, Latusek z Wrocławia, Jop i Wycisk z Opola; 
towarzyszyło im kilkudziesięciu innych dostojników kościelnych. Po po-
witaniu przez delegacje dzieci, młodzieży oraz matek i ojców, głos zabrał 
biskup Pluta. Celem naszych uroczystości jest to, że chcemy się przedstawić 
jako kościół na tych ziemiach, kościół, który jest sakramentem zjednoczenia 
pomiędzy ludźmi (…). Mszę św. wotywną o św. Ottonie z Bambergu – apo-
stole Pomorza Zachodniego, celebrował rządca najstarszej polskiej diece-
zji – arcybiskup Antoni Baraniak, metropolita poznański.

Kazanie wygłosił prymas Wyszyński: Kołobrzeg wszedł wcześnie do dzie-
jów Polski przez swoje biskupstwo w tysięcznym roku, powstałe u grobu św. 
Wojciecha w Gnieźnie, w obecności delegata papieża Sylwestra II, imperatora 
rzymskiego i króla polskiego. Z tych racji, aby podkreślić łączność tych ziem 
z Polską od początków naszej historii, uważaliśmy za stosowne święcić 
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w Kołobrzegu uroczystości milenijne. Gdy patrzę na stojącą kolegiatę, widzę 
dużą wyrwę pomiędzy prezbiterium a wieżą, podobną do wyrwy, jaką spowo-
dował protestantyzm na tych ziemiach. Ale jak tamta wyrwa spowodowana 
przez protestantyzm znikła, tak należy żywić nadzieję, że i ta wyrwa w kole-
giacie kołobrzeskiej również zniknie, kolegiata doczeka się swojej odbudowy 
i rehabilitacji i służyć będzie swemu przeznaczeniu – chwale Bożej./Długie 
oklaski/. Będzie to jak najbardziej zgodne z Polską racją stanu (…).

Uroczystości zakończyły się arcypasterskim błogosławieństwem oraz 
odśpiewaniem hymnów: „My chcemy Boga” oraz „Boże coś Polskę”. Potem 
dostojni goście przeszli triumfalnym pochodem ulicą Katedralną do pre-
zbiterium kolegiaty, gdzie zwiedzali wystawę.

Kołobrzeskim obchodom Tysiąclecia chrztu Polski towarzyszyła piękna, 
słoneczna pogoda. Na placu pomiędzy kolegiatą a małym kościółkiem 
zgromadziło się 25 tysięcy wiernych. Solidarność i zjednoczenie parafian 
we wspólnym wysiłku, dało widoczny efekt. Uroczystości były udane. 
Niestety, dla władz był to duży cios. Pomimo stworzonych utrudnień, 
zwłaszcza komunikacyjnych, a także organizacji świeckiej imprezy, jaką 
był Telewizyjny Turniej Miast Kołobrzeg–Świnoujście, frekwencja dopisała. 
A głośny i donośny śpiew: Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie…, był 
oznaką klęski władzy, która wkładała wiele wysiłku w pracę nad laicyza-
cją społeczeństwa.

Prymas Wyszyński w swoim dzienniku „Pro memoria”, tak zapisał: 
Kołobrzeg, 2 VII 67 (…) Arcybiskup Baraniak celebruje sumę pontyfikalną. 
Ja głoszę słowo Boże – z wielkim trudem, na skutek chrypki. Szczęście, 
że ludzie przerywają oklaskami, bo wtedy można kasłać. Sytuację ratują 
głośniki, które wzmacniają głos matowy i słaby. Mówiono mi, że było do-
brze słychać. Po kazaniu poszedłem do klasztoru. Na koniec nabożeństwa 
wróciłem. Po Te Deum – biskup Pluta i o. Prowincjał dziękowali za udział 
w uroczystości, która była bardzo starannie zorganizowana. Ale i tutaj nie 
zaniechano administracyjnych przeszkód; a więc – autobusy nie dochodziły 
do miasta, pociągi opóźnione, itp. Jednak nic nie zakłóciło ducha wspólnoty 
modlitewnej wielkiej rzeszy ludu. Po nabożeństwie przeszliśmy do Kolegiaty 
ulicą Katedralną (nie istniejącą). Przed frontonem Katedry „podziwialiśmy” 
wielką armatę i napis „Muzeum” nad drzwiami Katedry. Wygląda to okropnie. 
Jest to „Muzeum Wojska” w wieżach katedralnych. Reszta ma być „trwałą” 
ruiną. Prezbiterium odbudowali franciszkanie. Wystawa jest parafialna, ale 
opiera się o przeszłość historyczną.(…).
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Pierwsza msza katolicka w kołobrzeskiej kolegiacie 13 czerwca 1974 roku, 
celebrowana przez biskupa Tadeusza Werno
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3. Jak Watykan pominął Kołobrzeg

U podstaw nowej polityki państwa wobec Kościoła katolickiego leży zmiana 
władzy w Polsce. 20 grudnia 1970 roku, w wyniku kulminacji kryzysu 
gospodarczego i społecznego niezadowolenia, rezygnację złożył I sekre-
tarz KC PZPR Władysław Gomułka. Masowe strajki, które na Wybrzeżu 
zamieniły się w walki robotników z oddziałami Milicji Obywatelskiej, 
wymusiły na władzy gwałtowny zwrot w polityce społecznej. Następcą 
Gomułki został Edward Gierek. Polityka wygaszania konfliktów społecz-
nych zakładała ustępstwa w kwestiach ekonomicznych, obietnicę poprawy 
warunków socjalnych społeczeństwa i zmiany w kierownictwie partii, 
która zadeklarowała wyeliminowanie popełnionych błędów. Po objęciu 
władzy, Edward Gierek rozpoczął działania w celu zażegnania konfliktów 
społecznych. Składając gospodarskie wizyty w zakładach pracy, uspokajał 
robotników. Deklarował poprawę zaopatrzenia i wzrost stopy życiowej. 
Wygasił ogniska strajków na Wybrzeżu. Zainicjował również zmianę poli-
tyki wobec Kościoła katolickiego. Wydawano więcej pozwoleń na budowę 
kościołów, a urzędowe procedury były mniej skomplikowane. Wyciszono 
propagandę antyreligijną. 24 kwietnia 1971 roku powołano zespół do spraw 
polityki wyznaniowej przy KC PZPR, który zajmował się oddziaływaniem 
na kler i ogniwa kościoła w kształtowaniu ich lojalnej postawy wobec 
PRL, wpływem na świeckie organizacje przykościelne, budownictwem 
sakralnym, działalnością szkolnictwa kościelnego, polityką fiskalną wobec 
duchowieństwa, kierunkami laicyzacji społeczeństwa i stosunkami rządu 
z Watykanem. Decyzja ta była wynikiem spotkania prymasa Wyszyńskiego 
z Edwardem Gierkiem 3 marca 1971 roku. Tematem rozmów było między 
innymi uregulowanie problemu własności kościelnej na Ziemiach Zachod-
nich. Pierwszy sekretarz wyraził zrozumienie dla rozwiązania tej kwestii.

Rok 1971 otworzył nowy rozdział w stosunkach państwa z kościołem. 
7 września prymas skierował do premiera Piotra Jaroszewicza list „Pro 
Memoria”, w którym wyraził przekonanie, że jest możliwe przyspieszenie 
normalizacji stosunków pomiędzy Kościołem a państwem. W liście, kardy-
nał Wyszyński zawarł przemyślenia dotyczące polityki rządu w kwestiach 
gospodarczych i społecznych, ze szczególnym naciskiem na wspólną rolę 
kościoła i władz w budowie Polski opartej na zasadach poszanowania praw 
obywatelskich oraz wolności sumienia i wyznania. Stanowisko prymasa 
charakteryzuje zwrot w dotychczasowej polityce w stosunku do władz. 
Miejsce krytyki rządu zajęła propozycja partycypowania kościoła w dzia-
łaniach politycznych w granicach i dla celów ściśle określonych przez kar-
dynała Wyszyńskiego. Pośrednio, tym celem jest poprawa stopy życiowej 
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społeczeństwa, rozwój gospodarki i wyjście z kryzysu ekonomicznego, 
a także poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Jednak nie 
można pominąć kolejności celów, jakie formułuje w swoim liście prymas. 
W pierwszym rzędzie pojawia się kwestia powołania komisji wspólnej, która 
zajęłaby się „problemami gorącymi”: sprawami budownictwa sakralnego, 
nauczaniem religii, uznania tzw. księgi inwentarzowej, sprawą podatków 
od kościelnych osób prawnych, sprawą obsadzania stanowisk kościel-
nych i ustanawiania nowych parafii, sprawą rewizji aktów prawnych oraz 
okólników tajnych wydanych po 1956 roku, ograniczających i krępujących 
normalną działalność duszpasterską kościoła. Dopiero w drugim rzędzie 
pojawiają się sprawy związane ze współdziałaniem kościoła i państwa dla 
dobra narodu w dziedzinach: alarmującego przyrostu naturalnego ludności, 
plagi rozwodów, niesienia pomocy rodzinom wielodzietnym, opieki nad 

„młodzieżą wykolejoną” oraz ludźmi starymi i samotnymi, walki ze spo-
łeczną plagą alkoholizmu, narkomanii i chorobami wenerycznymi. Drugi 
poziom zadań w liście został nazwany „nie mniej pilnymi”, niż te, które 
wynikają z kwestii najważniejszych, leżących w sferze bezpośrednich inte-
resów Kościoła katolickiego. Jednak zarówno wcześniejsza, jak i późniejsza 
działalność kościoła we współpracy z władzami państwowymi, zawierała 
postulaty interesów kleru na tle interesów społeczeństwa.

Dążenie do stabilizacji prawno-organizacyjnej kościoła na Ziemiach 
Zachodnich i podziału administracji kościelnej było związane z normaliza-
cją stosunków pomiędzy Polską a RFN, a także uznaniem granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej oraz normalizacją stosunków pomiędzy Kościołem 
katolickim a państwem polskim. 7 grudnia 1970 roku kanclerz RFN Willy 
Brandt i premier PRL Józef Cyrankiewicz podpisali w Warszawie układ 
o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków pomiędzy obydwoma 
państwami. RFN uznała linię Odry i Nysy Łużyckiej za zachodnią granicę 
PRL. Było to bardzo ważne wydarzenie, wzmacniające i stabilizujące po-
zycję Polski na arenie międzynarodowej. Bundestag RFN ratyfikował ten 
układ 17 maja 1972 roku, a Sejm PRL 18 maja. Wszedł on w życie 3 czerwca 
1972 roku.

Równolegle z pracami dyplomatów polskich i zachodnioniemieckich, 
toczyły się pertraktacje ze Stolicą Apostolską w celu ostatecznego uregulowa-
nia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. Prace nad podziałem 
administracji kościelnej prowadzono także na szczeblu zainteresowanej 
tym diecezji gorzowskiej. Projekt jej podziału opracował biskup Wilhelm 
Pluta wraz ze swoimi sufraganami: Jerzym Strobą oraz Ignacym Jeżem. 
W pierwszej wersji uwzględniono między innymi możliwość utworzenia 
archidiecezji kołobrzeskiej. Pismo skierowane do prymasa Wyszyńskiego 
przewidywało podział na trzy diecezje, z tym że jedna pozostałaby gdy idzie 
o siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim, nawiązując historycznie do tradycji 
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diecezji „lubuskiej”. Druga powinna by mieć swoją siedzibę w Szczecinie 
(„szczecińska”, nawiązująca w swej historycznej tradycji do dawnej diece-
zji w Wolinie względnie Kamieniu), oraz trzecia, która winna mieć swoją 
siedzibę w Koszalinie względnie Słupsku (to są najważniejsze miasta pół-
nocno-wschodniej części) – a w swej historycznej tradycji nawiązywałaby 
do dawnej diecezji w Kołobrzegu („kołobrzeska” (…). Przywrócenie na tym 
terenie trzech diecezji, kiedyś na tym terenie faktycznie istniejących byłoby 
rzeczywiście – 1. powrotem do stanu z czasów piastowskich, 2. powrotem 
do Macierzy trzech diecezji, tak jak one kiedyś na tym terenie istniały 
do stanu przynależności do metropolii gnieźnieńskiej, bezspornie polskiej! 
(Nawiasem: można by się zastanowić przy stawianiu takiego projektu, czy 
nie słusznie byłoby prosić Stolicę Apostolską, by w Kołobrzegu zostało 
utworzone arcybiskupstwo ewentualnie z dwoma sufraganami: szczecińską 
i lubuską. Uzasadnienie historyczne leży w tym, że trzy inne biskupstwa 
w Polsce istniejące od 1000 roku są dzisiaj arcybiskupstwami: Kraków, Poznań 
i Wrocław). W przypadku Kołobrzegu, państwo musiałoby spełnić kilka 
warunków, m.in.: (…) Oddać dość duży gmach kościelny poprotestancki, 
stojący obok katedry, a obecnie zupełnie nie używany. (…) Odbudować 
Katedrę historyczną. Pismem z 24 grudnia 1970 r., biskup Wilhelm Pluta 
zwrócił się do prymasa Wyszyńskiego z prośbą o wszczęcie starań o po-
dział administracji apostolskiej gorzowskiej na trzy diecezje z siedzibami 
w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu i Szczecinie.

Prace nad podziałem diecezji gorzowskiej trwały na wielu szczeblach 
i były bardzo skomplikowane. Jednak normalizacja stosunków pomiędzy 
PRL a RFN i uznanie granic na Odrze i Nysie Łużyckiej było podstawowym 
czynnikiem, obok normalizacji stosunków na linii kościół–państwo, które 
doprowadziło do powstania nowej diecezji. 28 czerwca 1972 r. papież Paweł 
VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” erygował diecezję koszalińsko-koło-
brzeską. Przychylając się do prośby Episkopatu Polski – wzniesionej do Stolicy 
Apostolskiej – aby okręgi kościelne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski 
zostały dostosowane do nowych warunków, ze względu na potrzebę usprawnie-
nia duszpasterstwa wiernych, chętnie powzięliśmy następujące postanowienia. 
Na wymienionych Ziemiach erygujemy cztery diecezje, a mianowicie: Opolską, 
Gorzowską, Szczecińsko-Kamieńską i Koszalińsko-Kołobrzeską – w granicach 
określonych w sposób następujący: (…) Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska 
obejmować będzie terytorium województwa koszalińskiego i powiatu Lębork 
oraz parafii Kostkowo i Wierzchucino, leżących na terenie województwa 
gdańskiego; powyższe terytoria wyłączamy z Diecezji Berlińskiej i Prałatury 
Pilskiej. Stolicą tej diecezji będzie miasto Koszalin. Nowa Diecezja i jej Biskup 
będzie podlegać Stolicy Gnieźnieńskiej i jej Metropolicie. (…).

Bulla papieża Pawła VI kończyła okres tymczasowości administracji 
kościelnej na Ziemiach Zachodnich, ale też eliminowała jedno ze źródeł 
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zadrażnień z państwem polskim. Utworzono diecezję opolską, gorzow-
ską, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską. Ordynariuszem 
koszalińsko-kołobrzeskim został ustanowiony dotychczasowy sufragan 
gorzowski – biskup Ignacy Jeż. Decyzje Watykanu podsumował kardynał 
Wyszyński: (…) Mapa geograficzna Kościoła w Polsce przez nowe metropolie 
kładzie kres dawnym granicom politycznym. Jest to trwałe osiągnięcie nie tylko 
dla Kościoła Świętego w Polsce, ale i dla polskiej racji stanu. (…). Oficjalne 
stanowisko w tej sprawie zabrał także rząd PRL, którego rzecznik oświadczył 
między innymi: Władze PRL odnoszą się pozytywnie do decyzji Watykanu 
w sprawie dostosowania granic administracji Kościoła rzymskokatolickiego 
do zachodnich granic państwa polskiego. Decyzja Watykanu spełnia postu-
lat wielokrotnie wysuwany pod adresem Stolicy Apostolskiej przez polskich 
katolików. Krok ten oznacza, że Stolica Apostolska wyciągnęła wnioski z re-
alnej sytuacji terytorialno-politycznej, istniejącej już od 27 lat, powszechnie 
uznawanej i obecnie – po wejściu w życie układu Polska–RFN – przez żadne 
państwo nie kwestionowanej.

Biskupi podsumowali zmiany stwierdzając, że przyczyniały się one 
do jeszcze głębszego wkroczenia w Ziemie Zachodnie i Północne zamiesz-
kującej tam polskiej ludności. Władze państwowe były zadowolone z tego, 
że Kościół katolicki uznał ustrój oraz prawa PRL i pozytywnie oceniały 
dostosowanie granic diecezji do granicy zachodniej PRL. Podczas narady 
aktywu partyjnego we Wrocławiu, Edward Gierek powiedział: Nie zapomi-
namy też o patriotycznym wkładzie, jaki w zespolenie tych ziem z Macierzą 
wniosło wielu księży, którzy w tej wielkiej sprawie byli razem z narodem 
i nadal swemu narodowi chcą służyć (…). Na naradzie odbytej w Szczeci-
nie, premier Piotr Jaroszewicz również odniósł się do decyzji Watykanu: 
W ostatnich dniach istniejąca w tym względzie rzeczywistość została także 
uznana przez Watykan, poprzez dostosowanie granic administracji Kościoła 
Rzymskokatolickiego do zachodnich granic państwa polskiego. Oznacza 
to wyciągnięcie wniosków z realnej rzeczywistości polityczno-terytorialnej 
ukształtowanej przez nasz naród pod kierownictwem partii.

W dostępnych archiwach nie zachował się wystarczający materiał źró-
dłowy, by orzekać o nastrojach wśród kołobrzeżan na początku lat 70-tych. 
Zarówno źródła kościelne jak i państwowe są niekompletne i stronnicze. 
Jedyna informacja, która nie budzi wątpliwości, to wzmianka w kronice 
parafialnej o wizycie w Kołobrzegu podczas podróży po Wybrzeżu arcy-
biskupa Wiednia – kardynała Franza Königa w 1971 r.

Próba oceny nastrojów społecznych w Kołobrzegu w obliczu decyzji 
Watykanu jest trudna, ze względu na dość skąpą literaturę. Były proboszcz 
kołobrzeski – ksiądz Piotr Mielczarek, zanotował: Kościół katolicki stanowi 
dla ludności w dalszym ciągu jedną z najważniejszych wartości. Toteż utwo-
rzenie nowej diecezji zostało przyjęte z dużym zadowoleniem i jest ono swego 
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rodzaju wyrazem lokalnego patriotyzmu, gdyż podniosło rangę regionu (…) 
do tej, jaką ziemie te odgrywały u początków naszych dziejów narodowych. 
Pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski uważał, że społeczeństwo zostało 
wsparte przez skuteczny czynnik integracyjny, jakim była nowa diecezja. 
L. Laskowski pisze, że Charakterystycznym przejawem przebiegu procesów 
na Pomorzu Środkowym i w ogóle na Ziemiach Zachodnich i Północnych było 
to, że decyzje polityczne i administracyjne różnych przedstawicieli władzy, 
nie były krępowane tradycjami państwowości polskiej. Wynikało to z braku 
silnych więzi społecznych i poczucia zakorzenienia mieszkańców. Nowa 
diecezja zamierzała integrować społeczeństwo zarówno pod względem 
religijnym, ale i politycznym. Poza tym, duchowieństwo było przekonane, 
że religia zajmuje podstawowe miejsce w hierarchii czynników wpływa-
jących na integrację społeczną. Zdaniem kleru, to kościół i religia miały 
stanowić główne źródła i płaszczyzny procesów integracyjnych. Realizacja 
celów Kościoła katolickiego w nowej diecezji nie była łatwa. Według da-
nych kościelnych, statystycznie na jednego kapłana przypadało 3 tysiące 
ludzi. Działalność księży ograniczały duże migracje ludności, związane 
z rozwojem miast. Dodatkowym utrudnieniem była struktura parafialna: 
na jedną świątynię parafialną przypadało kilka obiektów filialnych. Taki 
stan rzeczy uzasadniał konieczność podejmowania działań dla tworzenia 
nowych parafii.

Utworzenie nowej diecezji nie spotkało się z przychylnością władz. 
Obawiały się one zachwiania równowagi politycznej, a w nowym biskupie 
widziały groźnego konkurenta, wpływającego na społeczeństwo bez ich 
pośrednictwa. Pierwsze lata działalności biskupa Ignacego Jeża, upły-
nęły na tworzeniu struktur prawno-administracyjnych diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej i były związane z dużym wysiłkiem dyplomatycznym 
w negocjacjach z władzami. Obowiązujące ustawodawstwo ograniczało 
działalność kościoła.

Kołobrzeg nie został stolicą nowej diecezji, choć wydawało się, że ko-
ściołowi będzie zależało na historycznej tradycji, sięgającej utworzenia 
biskupstwa w Kołobrzegu w roku 1000. Jedną z przyczyn wybrania innego 
wariantu podziału diecezji gorzowskiej było pozostawienie kolegiaty 
w formie „trwałej ruiny”. Oznaczało to, że w mieście nie było odpowied-
niej świątyni, która mogłaby stać się katedrą. Poza tym, Kołobrzeg był 
nadal odbudowywany. Natomiast Koszalin był miastem, które po wojnie 
odbudowano szybciej i w 1972 roku było ono największym ośrodkiem 
polityczno-administracyjnym na Pomorzu Środkowym, jednocześnie 
pełniącym funkcję miasta wojewódzkiego. Te właśnie względy przewa-
żyły za tym, że utworzono diecezję koszalińsko-kołobrzeską ze stolicą 
w Koszalinie, która drugim członem nazwy odnosiła się do historycznego 
biskupstwa w Kołobrzegu.
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Uroczystości 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu, mszę celebruje 
kardynał Karol Wojtyła
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4.  Obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa 
w Kołobrzegu

Przygotowania do uroczystości 975-lecia utworzenia biskupstwa w Koło-
brzegu rozpoczęły się jeszcze w 1974 roku Powołano komitet organizacyjny, 
którego zadaniem było opracowanie programu, czasu i miejsca obchodów 
jubileuszowych oraz zaproszenie dostojnych gości na czele z Prymasem 
Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim i metropolitą krakowskim 
kardynałem Karolem Wojtyłą.

17 sierpnia 1975 roku rozpoczęły się obchody 975-lecia powstania metro-
polii gnieźnieńskiej i biskupstwa w Kołobrzegu. Ołtarz polowy usytuowany 
był w narożniku zachodniej ściany skrajnej nawy południowej i połu-
dniowej ściany bloku wieżowego. Całość zdobiła i łączyła monumentalna 
dekoracja. Goście gromadzili się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W przedsionku świątyni kardynał Wyszyński został powitany liturgicznie 
przez proboszcza parafii św. Marcina, księdza Józefa Słomskiego. O go-
dzinie 11.00 z kościoła, przy biciu dzwonu, do ołtarza wyruszyła procesja. 
Na przedzie niesiony był krzyż. Za nim, z relikwiarzem św. Wojciecha 
podążał proboszcz Słomski, potem szła asysta, biskupi i kardynałowie, 
którym towarzyszyła orkiestra dęta. Wierni zgromadzili się na placu 
pomiędzy konkatedrą a kościołem parafialnym. Według różnych źródeł, 
w uroczystościach uczestniczyło od 50 do 70 tysięcy ludzi.

Po powitaniu przez gospodarza uroczystości, biskupa Ignacego Jeża, 
chór wraz z orkiestrą wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Potem roz-
poczęła się msza święta dziękczynna za dziesięć wieków chrześcijaństwa 
w Polsce oraz za utworzenie organizacji kościelnej na tak zwanych Zie-
miach Odzyskanych, w tym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Głównym 
celebransem był kardynał Karol Wojtyła, któremu w białych ornatach 
towarzyszyli: biskup Wincenty Urban, arcybiskup Antoni Baraniak, biskup 
Jerzy Stroba, biskup Jan Czerniak, biskup Ignacy Jeż, ksiądz prałat Józef 
Jarnicki (przedstawiciel proboszczów diecezji) i ksiądz Jerzy Wyrzykowski 
(neoprezbiter, przedstawiciel księży wikariuszy diecezji).

Homilię wygłosił Prymas Wyszyński. Oto jej fragmenty: (…) Wspomnie-
nia historyczne, które były przedmiotem rozważań waszego Arcypasterza, 
pozwalają nam zatrzymać się na momencie najważniejszym, który podnosi 
nasze serca do Boga i rozpiera dusze – na wielkim wydarzeniu w roku 1000. 
W roku tym w Gnieźnie, przy grobowcu świętego Wojciecha, obecni byli 
przedstawiciele Stolicy Świętej, wysłannicy Ojca Świętego Sylwestra II oraz 
przedstawiciele największych wtedy potęg świeckich z imperatorem rzymskim 
Ottonem III na czele – przyjacielem Bolesława Chrobrego i świętego Wojciecha. 
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Dostojnych gości przyjmował możny i sławny król Bolesław Chrobry, czuwający 
nad spuścizną Mieszkową w kształtującej się powoli lecz wytrwale państwo-
wości Narodu polskiego. Wszyscy świadomi doniosłości chwili, przez zasługi 
świętego Wojciecha, skłaniali swoje korne czoła przed Bogiem, aby podziękować 
za ten dziejowy moment, w którym z woli Ojca Świętego ogłoszono dekrety 
ustanawiające niezależną, samodzielną Metropolię Gnieźnieńską, obejmującą 
wówczas całe dziedzictwo Mieszka i Chrobrego, całą wówczas Polskę. Jak już 
wspomniano, obok istniejącej najstarszej diecezji polskiej w Poznaniu, zostały 
wtedy utworzone wolą papieża nowe diecezje: Gniezno, Kołobrzeg, Wrocław 
i Kraków. Chrześcijaństwo – mocą jednoczącą Naród i państwo polskie. (…) 
Nie mam zamiaru, Najmilsi, snuć przed Wami rozważań historycznych, ale 
zwrócę uwagę przynajmniej na jedno, że ewangelizacja Polski szła po myśli po-
lecenia Chrystusa, który posłał swoich uczniów, nakazując im: „Idźcie na cały 
świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego (…) Wspomniał już wasz Arcypasterz, że dzieje waszej Diecezji były 
bolesne. Pierwsza diecezja w Kołobrzegu istniała krótko, ale pozostał po niej 
ślad historyczny, jak gdyby wyrzut sumienia, z którym rozstać się nie było 
można. (…) Wasza Diecezja była takim ziarnem pszenicznym wrzuconym 
w ziemię, które oczekiwało na swój czas. Może to jest właśnie czas, w którym 
ma ona wypełnić zadanie, wołając do Was: Czyńcie sobie ziemię poddaną. 
(…) Nikt pewnie nie przypuszczał, że ziarno pszeniczne wiary, które wpadło 
w roku 1000 w ziemię pomorską, koszalińsko-kołobrzeską, tak przedziwnie się 
odrodzi i zacznie wydawać owoc stokrotny. Wierzymy, że jest to dzieło Boga 
Żywego, Ojca ludów i narodów, który wszystkim daje pokarm czasu swego. 
Istnienie tu, w Kołobrzegu, polskiej diecezji, należącej ongiś do Metropolii 
Gnieźnieńskiej, stanowiło argument i w czasach dzisiejszych, przemawiający 
za włączeniem tej ziemi w granice naszej Rzeczypospolitej. (…).

Po komunii świętej i odśpiewaniu dziękczynnego „Te Deum”, miały 
miejsce podziękowania. Odczytano także telegram biskupów diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej do Ojca Świętego. Po udzieleniu błogosławieństwa 
przez wszystkich biskupów, zakończyła się msza święta jubileuszowa. Po na-
bożeństwie, goście udali się na zwiedzanie odbudowywanej ze zniszczeń 
wojennych konkatedry. W prezbiterium podziwiano wspaniałe dzieła sztuki: 
chrzcielnicę z 1355 roku, trzy średniowieczne tryptyki, żyrandol Koronę 
Schlieffenów z 1523 roku oraz kilka zabytkowych obrazów. Biskup Ignacy 
Jeż oprowadził gości po korpusie nawowym, w którym trwały prace przy 
zakładaniu sklepień. Pięknie prezentowały się odnowione pozostałości 
polichromii, zwłaszcza ewangeliczna przypowieść o pannach mądrych 
i głupich. Blok wieżowy, na mocy porozumienia strony kościelnej i państwo-
wej, jeszcze do 1976 roku użytkowany był przez Muzeum Oręża Polskiego.

Po zwiedzeniu gotyckiej świątyni, księża biskupi i zaproszeni goście 
udali się do klasztoru Ojców Franciszkanów przy ul. Jedności Narodowej 
na posiłek i odpoczynek.
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Uroczystości 975-lecia powstania metropolii gnieźnieńskiej i biskup-
stwa w Kołobrzegu, najtrafniej podsumował dawny proboszcz parafii św. 
Marcina, franciszkanin, ojciec Piotr Mielczarek:

(…) Można stwierdzić, że Uroczystości kołobrzeskie stanowiły znaczny 
przyczynek do ingerencji i konsolidacji społeczeństwa. Przypominały dawne 
dzieje i dawną polską i katolicką rzeczywistość na tych ziemiach, które były 
nasze i słusznie nam się należą. Były nicią czy klamrą wiążącą współczesną 
polską rzeczywistość tych ziem z dawną polską rzeczywistością. Przemawiały 
więc jak najbardziej za polską racją stanu. (…) Podkreślić na koniec trzeba, 
że widocznie i niebu podobały się Uroczystości: Bogu, Matce Najświętszej 
i Świętym Patronom diecezji, bo gdy i w poprzedzający dzień, i w samą nie-
dzielę w rannych godzinach padał obfity deszcz, to na sam czas Uroczystości 
wypogodziło się i zaświeciło ciepłe słońce, by po ich zakończeniu znów ciężkie 
chmury pokryły niebo i by znów zaczął padać rzęsisty deszcz.

15 sierpnia 1981 roku w uroczystość wniebowzięcia NMP, na południowej 
ścianie bloku wieżowego zawieszono tablicę upamiętniającą uroczystości 
z 17 sierpnia 1975 roku Tablicę z brązu wykonała Ludwisarnia Saturnin 
Skubiszyński Warsztat Brązowniczo-Odlewniczy w Poznaniu; autorem 
płaskorzeźby jest Zygmunt Wujek. Dzieło zostało poświęcone przez biskupa 
Ignacego Jeża.

Tłumy podczas uroczystości w 1975 roku, widok w kierunku małego kościoła 
nad rzeką



226

Procesja Bożego Ciała w Kołobrzegu, lata 50-te XX wieku
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5. Jak w Kołobrzegu walczono z kościołem

Na początku lat 60-tych, władze postanowiły uzyskać wiedzę o poglądach 
i zamierzeniach księdza Piotra Mielczarka – nowego proboszcza Parafii Św. 
Marcina. Była to próba zażegnania nieporozumień, które wynikły w kon-
taktach z poprzednim proboszczem, a także chęć nawiązania współpracy. 
Stosunki pomiędzy władzami a parafią przedstawiały się w ten sposób, 
że Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nie zmieniło swojej decyzji w spra-
wie przejęcia części pomieszczeń kołobrzeskiej plebanii. Więcej ustępstw 
było ze strony Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Na wniosek parafii, 
władze zgodziły się na przywrócenie etatu kapelana w Szpitalu Powiatowym 
oraz utworzenia kaplicy dla chorych, pod warunkiem, że inicjatywa w tej 
kwestii będzie pochodziła ze strony dyrekcji placówki.

Ksiądz Piotr Mielczarek został zaproszony na spotkanie 19 marca 
1960 roku przez Tadeusza Płóciennika – kierownika Wydziału do Spraw 
Wyznań przy Prezydium WRN w Koszalinie. Nie wiadomo, jakie były 
wyniki rozmowy. Wiadomo natomiast, że ksiądz Mielczarek był człowie-
kiem zawziętym w negocjacjach, nieugiętym wobec władz i nieskłonnym 
do współpracy z nimi. Wkrótce rozpoczął walkę o odzyskanie nierucho-
mości parafialnych, które zostały przejęte w zarządzanie przez urzędników. 
Władze tymczasem, wobec braku chęci współpracy ze strony księdza 
Mielczarka, zaostrzyły swoją politykę wobec niego. Od połowy 1960 roku 
rozpoczęło się regularne wymierzanie mu grzywien przez Kolegium 
Orzekające przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu. 
Pierwszy raz ukarano księdza Mielczarka za wystawianie bez pozwolenia 

„Misterium Męki Pańskiej” w dniach od 3 do 13 kwietnia 1960 roku. Ponieważ 
proboszcz nie zapłacił, dostał wezwanie do odbycia kary 50 dni aresztu 
w Zakładzie Karnym w Koszalinie. Kronika parafialna podaje, że ktoś 
dowiedziawszy się o tym, zapłacił wyznaczoną grzywnę, by proboszcz nie 
musiał odbywać kary aresztu. Ponadto, Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie odmówiło przekazania Kościołowi katolickiemu 
gotyckiej świątyni w Budzistowie. Władze stwierdziły, że w obiekcie będzie 
mieściło się muzeum archeologiczne. Było to zrobione na siłę, wbrew 
woli mieszkańców. Muzeum w kościółku wyglądało śmiesznie i niepo-
ważnie – kilka garnków, trochę ceramiki. Zresztą, podobnie złośliwa była 
grzywna. Proboszcz wystąpił do PPRN o zgodę na wystawienie misterium, 
ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi. Przedstawienie zagrano aż 13 razy. 
Cieszyło się dużym powodzeniem, wystawiano je przy pełnej widowni.

Brak akceptacji proboszcza dla polityki sprzecznej z interesami Ko-
ścioła katolickiego spotkał się z aprobatą biskupa Wilhelma Pluty. Podczas 
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wizytacji parafii w czerwcu 1960 roku urzędnicy Kurii Biskupiej w Gorzowie 
Wielkopolskim wysoko ocenili pracę proboszcza. Chwalili jego zaangażo-
wanie w sprawach administracyjnych, duszpasterskich i katechetycznych.

Ksiądz Mielczarek był kilkakrotnie wzywany przez władze na rozmowy, 
między innymi celem dokonania ustaleń w kwestii administrowania parafią. 
Spotkania te kończyły się brakiem konsensusu, a w konsekwencji utrzy-
maniem dotychczasowej polityki władz wobec kołobrzeskiego proboszcza. 
Za dopuszczenie do udziału w procesji Bożego Ciała w czerwcu 1961 roku 
chorągwi, należących do rozwiązanych organizacji przykościelnych, został 
on ukarany grzywną. Chodziło o przemaszerowanie wiernych z chorągwią 
m.in. „Żywego Różańca”. Nieugięta postawa duchownego w kwestiach 
spornych pomiędzy parafią a władzami: płacenia czynszu, nauki religii 
i zdawania sprawozdań z nauczania, wiązała się z rozmowami z władzą 
lub funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, które nie zakończyły się 
wypracowaniem rozwiązania odpowiadającego interesom obu stron. Jak 
pisze proboszcz, aby go przekonać do zmiany stanowiska w powyższych 
sprawach, stosowano różne metody, od pogróżek do prób przekupstwa. 
Próby te były wielokrotnie powtarzane przez różne instytucje.

Z powodu patowej sytuacji w stosunkach władz lokalnych z parafią, 
natężenie działań urzędników wobec Kościoła katolickiego w Kołobrzegu 
wzrastało. Po tym, jak w czerwcu 1963 roku Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej podjęło decyzję o eksmisji księży z niektórych pomieszczeń 
plebanii, teren kościoła był pilnowany przez grupy wiernych. 22 sierpnia 
1963 roku przeprowadzona została eksmisja księży ze spornych pomieszczeń 
na plebanii, które zostały kościołowi odebrane na mocy decyzji admini-
stracyjnej i formalnie do parafii nie należały. Władze, w obawie przed 
reakcją mieszkańców, zaangażowały w tę akcję dużą liczbę sił i środków, 
w tym Milicję Obywatelską, której funkcjonariusze otoczyli teren wokół 
świątyni i budynków mieszkalnych. Sprowadzeni robotnicy odmówili 
wykonania poleceń i nie chcieli eksmitować duchownych, dlatego część 
czynności wykonywali samodzielnie urzędnicy. Na mieszkańców plebanii 
nałożono areszt domowy, odłączono łączność telefoniczną. Sytuacja się 
skomplikowała. Przed kościołem zgromadzili się mieszkańcy. Uderzono 
w dzwon, co spowodowało jeszcze większy napływ ludzi, ale nie doszło 
do starcia ze służbami porządkowymi.

Władze wyciągnęły wnioski z tej społecznej konfrontacji i niecałe dwa 
lata później inaczej przygotowały się do akcji. 10 marca 1965 roku funk-
cjonariusze Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koszalinie 
przeprowadzili rewizję w pomieszczeniach plebanii. Poszukiwali kartotek 
dotyczących osób niewierzących. Postępowanie wszczęła Prokuratura Powia-
towa w Kołobrzegu na wniosek jednego z mieszkańców, któremu Parafia 
św. Marcina odmówiła przyjęcia na ojca chrzestnego zaproponowanego 
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członka rodziny. Ksiądz, powołując się na posiadaną kartotekę stwierdził, 
że nie ma on ślubu kościelnego. Rewizja nie przyniosła rezultatu, gdyż 
proboszcz o sprawie dowiedział się z nieoficjalnych informacji pochodzą-
cych z organów ścigania i nakazał spalić kartotekę z nazwiskami parafian 
w kościele w Charzynie. 12 marca, ksiądz Piotr Mielczarek i ksiądz Nikodem 
Powojski zostali wezwani do Komendy Wojewódzkiej MO w Koszalinie 
w celu przesłuchania w sprawie prowadzenia spisu osób niewierzących. 
Jak pisze autor kroniki parafialnej, proboszcz kołobrzeski został nazwany 
najgorszym księdzem w całym województwie.

Finał konfliktu kołobrzeskiego proboszcza z władzami miał miejsce 
pod koniec 1969 roku. W niewielkiej świątyni w Budzistowie, której 
państwo, pomimo wniosków okolicznej ludności i strony kościelnej nie 
przekazało parafii kołobrzeskiej, mieszkańcy wykonali prace remontowe 
i wystąpili o to, aby odprawiano tam nabożeństwa. Obiekt był własnością 
państwa. Księża z Parafii św. Marcina przystąpili do odprawiania w nim 
mszy bez zgody właściciela. Wydział do Spraw Wyznań przy Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie wezwał proboszcza Miel-
czarka na rozmowę. Księdzu przekazano informację o stanie prawnym 
zabytkowego obiektu i poproszono, aby w świątyni będącej przedmiotem 
sporu zaprzestano odprawiania nabożeństw. Ksiądz odmówił, powołując 
się na fakt, że ludność kościół przejęła i ma słuszne do niego prawo. Ponieważ 
władze nie podjęły decyzji o przekazaniu obiektu Kościołowi katolickiemu 
na cele sakralne, a ksiądz Mielczarek nie zrezygnował z odprawiania w nim 
mszy, kierownictwo Wydziału do Spraw Wyznań postanowiło wykorzystać 
fakt łamania prawa przez duchownego i odwołać go ze stanowiska.

Argumenty strony kościelnej odnosiły się do kwestii wyznaniowych, 
związanych z kultem religijnym. Jednak zabytkowy kościół był własnością 
państwa, a władze nie musiały przekazywać go na rzecz parafii. Ulokowanie 
w zabytku muzeum archeologicznego nie było sprzeczne z prawem. Nato-
miast w kolizji z obowiązującym ustawodawstwem stało zagarnięcie mienia 
i użytkowanie go bez zgody właściciela. Tłumaczenie księdza, że skoro 
ludność kościół przejęła, uporządkowała i zagospodarowała, a w związku 
z tym ma do niego prawo, było tworzeniem argumentów metodą faktów 
dokonanych. Tym bardziej więc nie dziwi postawa władz, które na początku 
lat 70-tych zażądały odwołania proboszcza Mielczarka, uzasadniając 
to między innymi łamaniem przez niego prawa. Z drugiej jednakże strony, 
prawo to miało się nijak do potrzeb ludności i faktu zamienienia dwóch 
najważniejszych zabytków w Kołobrzegu i okolicy w muzeum. Co więcej, 
kościół św. Marcina, zbudowany ze składek Polaków w 1895 roku, rozebrano 
już wcześniej, w 1956 roku, pomimo starań parafii katolickiej. Zrobiono 
to złośliwie i wbrew polskiej racji stanu, która na Ziemiach Odzyskanych 
poszukiwała oznak polskości, ale nie w związku z kościołem.
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W drugiej połowie lat 60-tych stosunki proboszcza z władzami były 
napięte. Ksiądz Mielczarek stał na stanowisku, że urzędnicy uwzięli się 
na niego, a celem władz jest podkopanie autorytetu moralnego kościoła. 
W styczniu 1965 roku u księdza Mielczarka przeprowadzono egzeku-
cję komorniczą, a w kwietniu 1965 roku został ukarany grzywną za to, 
że trzynastu parafian udało się w październiku 1964 roku na pielgrzymkę 
do Częstochowy, której był inicjatorem. Kary i decyzje urzędowe, wymie-
rzane za łamanie prawa, były nakładane na księdza Mielczarka regularnie, 
aż do jego odejścia z parafii kołobrzeskiej.

Stosunki kołobrzeskiego proboszcza z władzami po obchodach mille-
nijnych nie uległy poprawie. Wydział do Spraw Wyznań Prezydium PRN 
realizował politykę utrudniania pracy księdza Piotra Mielczarka i jego 
izolacji w kołobrzeskim społeczeństwie, co było zgodne z wytycznymi 
kierownictwa partii. Analiza polityki wyznaniowej w latach 60-tych w PRL, 
sporządzona w czerwcu 1970 roku przez Wydział Administracyjny KC PZPR 
zawiera potwierdzenie metod aparatu partyjnego do walki z kościołem: Za-
sadniczą formą pracy władz terenowych z księżmi są rozmowy indywidualne 
przewodniczących PPRN, w czasie których wyjaśniają oni politykę państwa 
wobec kościoła i nakłaniają do przestrzegania prawa i obowiązków wobec 
państwa. (…) Najczęściej wzywa się księży w sytuacjach konfliktowych. (…) 
Ważnym instrumentem naszego oddziaływania może być polityka fiskalna 
wobec instytucji kościelnych i osób duchownych, wymiary grzywien i inne 
formy dolegliwości materialnych.

Stanowisko proboszcza wobec decyzji władz powodowało antagoni-
zowanie wzajemnych stosunków. Zdarzało się, że wykonując polecenia 
kurii i zadania duszpasterskie, łamał antykościelne prawo, za co był karany 
finansowo. W dokumentach kościelnych te działania władz są nazywane szy-
kanami. W charakterystyce księdza Mielczarka, wykonanej przez Tadeusza 
Płuciennika, kierownika Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Koszalinie, 
proboszcz kołobrzeski został określony jako człowiek trudny, nieustępliwy 
i arogancki. Wykorzystuje ambonę do publicznych, antypaństwowych wy-
stąpień. Ujawnia się to w okresie spięć między „państwem a kościołem” oraz 
przy odczytywaniu listów pasterskich i komunikatów. Ostatecznie, ojciec 
Mielczarek został z Kołobrzegu przeniesiony.

Historia uporu członków partii i jej organów, skończyła się po myśli 
parafii. W 1980 roku udało się odzyskać kościół w Budzistowie. W 1974 roku 
państwo oddało kolegiatę. Pod koniec XX wieku kościół otrzymał rekom-
pensatę za zagarnięte mienie Parafii św. Marcina przy ul. Zwycięzców. 
Wcześniej, państwo oddało salki i zagarnięte pomieszczenia mieszkalne.
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Ścieżka w Maikuhle
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1. Miejskie parki i ich historia

Park jest miejscem swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami space-
rowymi. Kołobrzeg pod tym względem posiada tradycje będące jednymi 
z najstarszych w Polsce.

Wraz z nadaniem praw miejskich Kołobrzegowi w 1255 roku, miesz-
czanie uzyskali Kołobrzeski Las. Teren ten, na wschód od miasta, był 
wykorzystywany do wyrębu drzewa, pozyskiwanego na cele budowlane 
i energetyczne, także do warzelni soli. Jeszcze na początku XX wieku ten 
kompleks miał powierzchnię 1381 hektarów, a największą jego atrakcją 
był tzw. tysiącletni dąb (dąb Bolesław). Las był urządzony pod kątem 
turystów. Znajdowały się w nim liczne lokale a nawet dwie leśniczówki. 
Dziś nie ma po nich śladu.

Jeszcze przed ogłoszeniem Kołobrzegu twierdzą, a jednocześnie przed 
wojną trzydziestoletnią, powstał najbardziej uroczy zakątek naszego miasta. 
W 1612 roku, akcję sadzenia drzew na zachodnim brzegu Parsęty rozpoczął 
radny Lorentz Heitke, potem przedsięwzięcie to kontynuował jego syn. 
Po lewej stronie rzeki rosły, dęby, buki, jesiony i brzozy, a z czasem inne 
szlachetne gatunki drzew. W ten sposób, pod twierdzą wyrósł najpierw 
park, a potem lasek, który mieszkańcy nazywali Maikuhle. W historiografii 
polskiej miejsce to nazywa się Załęże. Natomiast znaczenie słowa „Maikuhle” 
przedstawił Andrzej Chludziński w książce Nazwy terenowe lądowe i wodne 
Powiatu Kołobrzeskiego, wskazując, że jest to jedyny niemiecki toponim 
nawiązujący do obrządku chrześcijańskiego: Maikuhle – wzniesienie, na z. 
Kołobrzegu: May-Kuhle 1824, Maikuhle. Nazwa jest złożona z appelativum 
Mai „maj” i ap. Kuhle „jama, dół” i jak widać wiąże się z majowymi cere-
moniami – w miejscu tak nazywanym obchodzono Zielone Świątki – czyli 
uroczystość zesłania Ducha Świętego. Warto podkreślić, że teren ten 
przetrwał cały okres Twierdzy Kołobrzeg, wszystkie oblężenia, a także 
kolejne militarne inwestycje. Dziś, jest to teren Marynarki Wojennej. 
W drugiej połowie XIX wieku lasek zaczęto cywilizować. Wytyczono w nim 
alejki, powstała scena na wolnym powietrzu nazywana „Teatrem Arena”, 
a także znakomite restauracje ogrodowe „Maikuhle” oraz „Grünhausen”. 
W 1893 roku powstało sanatorium dziecięce i schronisko młodzieżowe.

W czasach Twierdzy Kołobrzeg, sadzenie drzew czy tworzenie parków, 
było bardzo mocno ograniczone. Poszczególni komendanci i dowódcy 
widzieli w tym schronienie dla wroga i problemy z komunikacją z fortyfi-
kacjami polowymi. Nawet jeśli udało się posadzić jakieś drzewa, to ich los 
dokonywał się podczas walk. Tak było w przypadku lasku, nazywanego 
popularnie „Baumgarten”, który zlokalizowany był przy kościele św. Mikołaja 
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(okolice ul. Pomorskiej). Powstał w 1704 roku. Wycięto go w pień podczas 
wojny siedmioletniej.

O organizowaniu zieleni w Kołobrzegu można mówić dopiero od XIX 
wieku. Po zakończeniu walk o twierdzę w 1807 roku, przystąpiono do od-
budowy zniszczonego miasta. W latach 1832–36 budowano kolejne for-
tyfikacje. Ale znalazło się miejsce na zieleń. Od 1809 roku prowadzono 
nasadzenia nad morzem, na terenie Parku Stefana Żeromskiego. Niestety, 
te działania mieszkańców nie spotykały się ze zrozumieniem administracji 
wojskowej i często były niszczone. Ale już w latach 20-tych i 30-tych XIX 
wieku zaczęto do tego podchodzić nieco inaczej. Kołobrzeg stawał się 
modnym kąpieliskiem, miastem turystycznym, choć sami mieszkańcy, 
żyjący w cieniu twierdzy, nie bardzo jeszcze rozumieli zmianę swo-
jej sytuacji. W 1832 roku powstało Miejskie Towarzystwo Upiększania 
(później Towarzystwo Kąpielowe w Kołobrzegu SA). Jego założycielami 
byli: komendant twierdzy gen. lejtnant Ludwik von Ledebur oraz bur-
mistrz H. Wulsten. Wokół tej organizacji zebrało się kilkadziesiąt osób. 
To ta organizacja zmieniała miasto: budowała nowe drogi, projektowała 
promenady i sadziła zieleń. Zaczęto również wzywać do ochrony zieleni. 
Z tego czasu pochodzi ciekawa odezwa do kołobrzeżan: Wierni i życzliwi 
kołobrzescy mieszczanie! Apelujemy do was o współdziałanie w opiece nad 
plantacjami brzegowymi, terenami zielonymi na stokach fortyfikacji, przy 
drodze do portu, na terenie Ujścia, Süderlandu i na Załężu. Łączcie się 
z nami i nie pozwalajcie, aby występne ręce znowu zniszczyły to, co z tro-
ską o wspólne dobro, to co dla upiększania najbliższego otoczenia zostało 
zrobione. Nasze wspólne działania powiodą się. Zapobiegniemy szkodom 
w tym, co wszystkich raduje w wolnych chwilach.

Punktem zwrotnym dla rozwoju kurortu była budowa Kolei Zachodnio-
pomorskiej, z odcinkiem Kołobrzeg–Białogard, zrealizowanym w 1859 roku. 
Od tej pory Kołobrzeg miał połączenie z najważniejszymi miastami Prus, 
ale także polskimi miastami pod zaborami. 6 stycznia 1864 roku pomiędzy 
komendanturą twierdzy a miastem zawarto porozumienie w sprawie zago-
spodarowania pasa wybrzeża. Wobec potrzeb garnizonu, regulowało ono 
wiele spraw, o które wojskowi toczyli spór z cywilnymi władzami miasta. 
Najważniejszym postanowieniem było wytyczenie ulicy Rodziewiczówny 
(wówczas Parkowa), od której na południe mogła powstawać zabudowa. 
Tak powstała dzielnica Ujście (obecnie Uzdrowiska). Wojskowi zgodzili 
się również na sadzenie zielni na północ od ulicy Rodziewiczówny, przy 
czym postanowienie to obostrzono, że w przypadku wojny wszystkie 
drzewa zostały wycięte. Tak powstał Park Nadmorski, obecnie Park Żerom-
skiego. Postanowienie zatwierdziło Ministerstwo Wojny. W tym samym 
roku nad morzem, przy obecnym molo i sanatorium „Bałtyk”, powstał 
Pałac Nadbrzeżny.
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Wraz z likwidacją twierdzy, rozpoczęto niwelowanie wałów, zasypywa-
nie rowów fortecznych, na miejscu których wytyczano nowe ulice. Część 
terenów zielonych stanowiły cmentarze. Obok cmentarzy przykościelnych, 
funkcjonowały również cmentarze miejskie, wojskowe oraz gmin wyzna-
niowych poza granicami miasta-twierdzy. Wraz z rozwojem miasta, przez 
lata ograniczanym przez fortyfikacje, cmentarze te stawały się problemem. 
I tak, w 1865 roku zamknięto XVII-wieczny cmentarz miejski pomiędzy 
ulicami Towarową a Obrońców Westerplatte. Teren ten stał się terenem 
parkowym urządzonym. Pozostawiono tam dwa groby – niemieckich 
bohaterów z 1807 roku: Joachima Nettelbecka i kapitana Ernesta Wal-
denfelsa, zastępcy komendanta twierdzy. Cmentarz wojskowy wzdłuż 
ul. Mickiewicza oraz cmentarz żydowski, funkcjonowały do końca XIX 
wieku. Zostały potem zamknięte i nadano im formę urządzonej zieleni 
parkowej. Powstały również nowe cmentarze parafialne: Parafii Marii Panny 
oraz Parafii Św. Jerzego na terenach Lęborskiego Przedmieścia i w oko-
licy kościoła Miłosierdzia Bożego. Jednocześnie, zielenią upamiętniano 
bohaterów pochowanych przy fortyfikacjach. Zachowanym przykładem 
jest grób kapitana Heinricha von Rödera, poległego 2 lipca 1807 roku, któ-
rego pochowano nad rzeką, obecnie przy bibliotece (ul. Frankowskiego). 
Na grobie ogrodzonym stalową stylizowaną barierką zasadzono dwie lipy. 
Obecnie, drzewa te mają ponad dwieście lat.

23 listopada 1881 roku na Załężu powstał cmentarz centralny, na którym 
chowano wszystkich obywateli miasta, choć funkcjonowały również cmen-
tarze wyznaniowe. W 1913 roku na cmentarzu zbudowano krematorium. 
Cmentarz miał charakter parkowy i rosła na nim zaprojektowana oraz 
urządzona zieleń. Nawet nagrobki i grobowce wykonywano w ramach 
elementów architektury drzewnej. Było to niezwykłe miejsce, w którym 
spoczywać chciał wybitny neoromantyk, kompozytor i organista Max 
Reger. Po wojnie, teren parku był regularnie niszczony i rozkradany 
przez hieny cmentarne. Ostatecznie, Miejska Rada Narodowa zgodziła się 
na sprzedanie płyt nagrobnych zakładowi kamieniarskiemu, a cmentarz 
zniszczono wbrew obowiązującym w Polsce przepisom, tworząc Park Jed-
ności Narodowej. W 2000 roku, m.in. z inicjatywy ówczesnego prezydenta 
Bogdana Błaszczyka, otwarto w nim Lapidarium Niemieckie. Charakter 
parku odtwarzany jest od kilku lat, poprzez realizowane tam inwestycje, 
w tym wytyczenie alejek.

Kolejny park, Park Nadmorski – Park im. Stefana Żeromskiego, powstał 
formalnie w 1853 roku. To w tym parku znajdowały się dwa ważne pomniki, 
wystawione osobom projektującym zieleń w Kołobrzegu. Pierwszą osobą 
był radny Glagau, o którym niestety nie wiemy zbyt wiele. Druga postać, 
To Heinrich Martens. Urodził się 25 lutego 1856 roku, zmarł 22 wrze-
śnia 1926 roku. Pochodził z Meklemburgii. Był wybitnym ogrodnikiem, 
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specjalistą do spraw miejskich terenów zielonych. Od 1881 roku współ-
pracował z Kołobrzegiem. W latach 1887–1926 pełnił funkcję dyrektora 
miejskiego ogrodnictwa. Był twórcą ogrodu różanego, bindażu na Placu 
Koncertów Porannych (obecnie bindaż im. prof. Siweckiego), Parku 
18 Marca ze wspaniałym bukiem i wielu innych wybitnych dzieł sztuki 
ogrodniczej. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym na Załężu, który 
sam zakładał. Jego praca przypadła na trudne czasy. Zakładanie nowych 
terenów, wbrew pozorom, spotykało się z wieloma problemami, a nawet 
krytyką. Tymczasem to właśnie Martensowi zawdzięczamy wspaniale 
urządzoną zieleń miejską, drzewa wzdłuż miejskich ulic, kolejne parki, 
skwery i promenady.

Jeśli idzie o kołobrzeskie parki, warto wskazać jeszcze dwa. Pierwszy 
z nich to Park Aleksandra Fredry. Powstał po 1878 roku, kiedy to miasto 
wykupiło tereny Fortu Wilczego i Kamiennego Szańca. Teren ten został 
przeznaczony pod funkcje uzdrowiskowe i wypoczynkowe. Warto pod-
kreślić, że tereny szańca były jedną z największych kołobrzeskich atrakcji, 
a młody Park Fredry był miejscem spacerów i wycieczek. Świadczą o tym 
znaleziska podczas prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami, Muzeum Oręża Polskiego oraz Fundację Strażnicy Historii badań 
w 2015 roku, podczas których znaleziono wiele przedmiotów codziennego 
użytku, a także aluminiowych opakowań po prezerwatywach. Na terenie 
fortu, w 1925 roku założono amfiteatr. Kolejny park, to Park gen. Henryka 
Dąbrowskiego, zwany również parkiem ze stawkiem. To jedyna pozostałość 
fortyfikacji głównych Twierdzy Kołobrzeg. Obsadzono je pomnikowymi 
dziś drzewami, a na wyspie znajdował się tzw. domek łabędzi.

Po 1945 roku, zniszczone drzewa nie były pielęgnowane z należytą 
starannością. W dużej części wycinano je, a na pustych placach zakła-
dano skwery, które potem włączono do programu „Kołobrzeg miastem 
róż”. Drzewa w parkach pozostawiono samym sobie. Nie były przycinane, 
a samosiejki pozostawiono na miejscu, powodując zdziczenie architektury 
parkowej. To też mało, bo przy czynnej aprobacie mieszkańców zniszczono 
wpisany do rejestru zabytków Park 3 Dywizji Piechoty.

Od kilkunastu lat trwają starania na rzecz wpisywania kolejnych parków 
do rejestru zabytków, przywracania pierwotnie zaprojektowanej architek-
tury parkowej, jak wokół bindaża (nie licząc stworzenia stalowej klatki), 
a wreszcie rewitalizacji zieleni parkowej i jej uporządkowania.
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Reduta Bagienna, a w niej „Jacht Klub Joseph Conrad”, lata 60-te XX wieku
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2. Relikty fortyf ikacji Twierdzy Kołobrzeg

Twierdza, to fortyfikacje i oblężenia. O ich przebiegu i zniszczeniach, jakie 
dokonywały one w mieście, było już w tej książce. Spójrzmy na liczbę miesz-
kańców Kołobrzegu: w 1620 r. – 5950 osób a w połowie XVII wieku zaledwie 
ok. 3500 osób. To efekt wojny 30-letniej. W 1756 roku to 5136 osób, a po woj-
nie siedmioletniej, w 1762 roku – 4000 osób – pokłosie wojny 7-letniej 
W 1807 roku w Kołobrzegu żyło 4445 osób, ale już w 1808 – 4027 osób – ob-
lężenie napoleońskie.

Miasto i okolice były regularnie niszczone i odbudowywane. To nie-
jedyny problem. Kołobrzeg, przez status twierdzy, nie mógł się rozwijać 
czy rozbudowywać. Miasto zamknięte było szczelnie linią nowożytnych 
fortyfikacji. Tych kilkadziesiąt budowli na wałach głównych i kilkanaście 
fortyfikacji polowych tworzyło skuteczną blokadę na 200 lat. Nie rozwijały 
się przedmieścia, palone, niszczone i rabowane podczas oblężeń. Nawet 
przemysł nie mógł się w Kołobrzegu rozwijać. Zainwestowane pieniądze 
w tężnie solankowe przepadły wraz z ich uszkodzeniem w 1807 roku, trzeba 
było zaczynać od nowa. Po upadku handlu, Kołobrzeg przez wiele wieków 
ulegał pauperyzacji, stając się miastem-twierdzą, ośrodkiem o charakterze 
militarnym, korzystającym z gospodarki morskiej i rolnictwa. Zmieniło się 
to dopiero w I połowie XIX wieku, gdy zwrócono uwagę nie na obronne, 
ale na lecznicze walory Kołobrzegu, choć tu, w samym mieście, niewielu 
się tym zainteresowało. Pełna rozbudowa miasta była możliwa dopiero 
po likwidacji twierdzy w 1872 roku. Zasypywanie rowów fortecznych, 
rozbiórka fortyfikacji, budowa nowych kwartałów miasta, sadzenie drzew 
i zakładanie parków – to kolejne lata, prowadzące miasto do nowej, tury-
stycznej prosperity. To spory co do kierunków zagospodarowania – nie 
są one obecne tylko dziś, istniały także 150 lat temu.

We współczesnej architekturze miasta zachowało się wiele reliktów 
fortyfikacji. Kilka z nich zachowało się w stanie niemal nienaruszonym.

Szaniec Kamienny

Szaniec ten powstał w okresie 1832–1836, gdy fortyfikacje kołobrzeskiej 
twierdzy przechodziły modernizację i rozbudowę. Miał kształt redanu. 
Zbudowany był z dwóch wałów ziemnych z kazamatami oraz fosy od strony 
północnej i wschodniej. Kazamaty zostały wykonane z cegły. Od strony 
morza zabezpieczony był wałem z głazów. Wejście do szańca znajdowało 
się od strony zachodniej. Rolą tego fortu była, wraz z Fortem Wilczym, 
obrona odległego o 2,5 km ujścia Parsęty, obrona wschodnich rubieży 
twierdzy oraz zwalczanie zbliżających się okrętów. Lokalizacja tego szańca 
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wywodzi się w walk w 1807 roku, które w tym rejonie były najkrwawsze 
i pokazały konieczność stworzenia dodatkowego dzieła.

Od 1887 roku teren zaczęto przystosowywać do celów rekreacyjnych. 
Zasypano część fosy, posadzono drzewa, wewnątrz zbudowano ogrodową 
restaurację, a na wale, od strony morza, kawiarenkę w formie oszklonej 
werandy z tarasem. Do końca XIX wieku był pięknym miejscem widokowym 
i ulubionym celem wycieczek. Na szańcu znajdowało się miejsce poświęcone 
zastępcy komendanta twierdzy z 1807 roku – Karolowi von Waldenfels, 
który dowodząc atakiem grenadierów na Fort Wilczy, poniósł w okolicy 
śmierć podczas walki. Stąd też dawna nazwa tego dzieła: Waldenfelsschanze.

W marcu 1945 szaniec przystosowano do obrony okrężnej. W czasie 
walk, obiekty gastronomiczne zostały całkowicie zniszczone. Szaniec był 
silnym punktem niemieckiej obrony. Po tym jak 12 pp odciął go od miasta, 
blokował go 1063 pp 272 DP (radzieckiej).

W latach 1950–51 szaniec stał się częścią fortyfikacji obrony wybrzeża. 
Pomimo, iż wszystkie fortyfikacje twierdzy zostały wpisane do rejestru 
zabytków i są prawnie chronione, prawo to nie było w stanie ochronić 
Szańca Kamiennego. 6 listopada 1972 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie zgłosiło do Ministerstwa Kultury i Sztuki wniosek 
o skreślenie szańca z rejestru zabytków. Bardzo ciekawe było uzasadnienie 
wniosku, w którym napisano, że: obiekt ten powoduje niszczenie brzegu 
morskiego. Była to nieprawda. PWRN chciało podkreślić katastrofizm 
sytuacji i uzyskać zgodę, w niewiadomym zresztą celu, na rozebranie 
zabytku. Powołana została grupa fachowców. Na podstawie ich opinii, 
21 września 1973 roku Minister Kultury i Sztuki wniosek koszalińskiego 
PWRN odrzucił. Szaniec został utrzymany w rejestrze zabytków. Ale Urząd 
Morski, zbyt pewny przychylności ministerstwa, kontynuował rozpoczęte 
w 1972 roku prace przy rozbiórce obiektu. Szaniec został w większej części 
rozebrany, w tym wał kamienny (to właśnie od niego powstała współczesna 
nazwa – Szaniec Kamienny), który od wielu lat chronił brzeg morski w tej 
okolicy, gdyż ten szczególnie narażony był na niszczycielskie działanie 
morza. Należy tu dodać, że przeciwko Prezydium WRN protestowała duża 
grupa kołobrzeskich radnych Miejskiej Rady Narodowej. Kamienie z wału 
Szańca Kamiennego zostały najprawdopodobniej wywiezione do Gdańska 
i użyte przy budowie Portu Północnego.

Resztki Szańca niszczały lub ulegały dewastacji, aż w 1995 roku zaintere-
sował się nim Mirosław Mielczarek. Chcąc uchronić przed dalszym niszcze-
niem urządził tam punkt gastronomiczny, który funkcjonuje po dziś dzień.

Reduta Solna

Genezy powstania reduty należy doszukiwać się w doświadczeniach z walk 
w 1807 roku. Wtedy to podczas przygotowań do wojny z Francuzami 
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w miejscu, gdzie dziś stoi reduta, zbudowano lekką fortyfikację polową – tzw. 
przyczółek mostowy (Salinen Brűckenkopf). Leżał on nieopodal tężni so-
lankowych, stąd pierwszy człon niemieckiej nazwy. Przyczółek wzniesiono 
na przedpolu mostu solnego, który miał ochraniać. Jednakże w ostatnich 
dniach walk (1–2 lipca 1807 r.) miejsce to zostało zdobyte z marszu. Po obro-
nie twierdzy w 1807 roku, podczas której o mały włos nie zdobyto miasta, 
wyciągnięto pewne wnioski, co do dalszego istnienia twierdzy i rozpoczęto 
jej modernizację. Większość prac wykonano w latach 1832–1836.

Reduta ma kształt lunety z zamkniętą szyją. Składa się z wału ziemnego, 
fosy i dwóch budowli ceglanych sklepionych kolebką. Główna budowla 
wzniesiona na planie dwóch stykających się kół – mniejszego i większego. 
W ścianach otwory strzelnicze do broni ręcznej oraz artylerii. Posiada 
zdobiony ceglany gzyms, kamienną podmurówkę oraz sklepienie przy-
kryte ziemią. Drugie pomieszczenie, pełniące prawdopodobnie funkcję 
magazynu prochu, znajduje się w wale ziemnym.

W 1959 roku na „Harcerskiej konferencji żeglarskiej” poświęconej 
wychowaniu morskiemu podjęto decyzję o zorganizowaniu Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego w Kołobrzegu. W 1960 roku tereny po lewej stronie 
Kanału Drzewnego z Redutą Solną przekazano harcerzom. Ośrodek otwarto 
w 1961 roku, ale prace na tym terenie trwały jeszcze wiele lat.

Reduta Bagienna (Morast)

Reduta wraz z Fortem Ujście stanowiły obiekty fortyfikacyjne służące obro-
nie portu oraz ujścia Parsęty. Decyzję ufortyfikowania północnej strony 
twierdzy podjęto po doświadczeniach wojny siedmioletniej. Tak jak przy 
pierwszym jak i drugim oblężeniu, już w pierwszych dniach oblegający 
zdobywali ujście odcinając twierdzę od morza. Reduta powstała w latach 
70-tych XVIII wieku. Wzniesiona została pod wpływem francuskiej szkoły 
fortyfikacyjnej. Ma kształt pięcioboku. Składa się z wału ziemnego, cegla-
nego muru od strony miasta, do którego przylegają cztery budynki (jeden 
duży i trzy małe) oraz rowu wypełnionego wodą Parsęty (zachowanego 
tylko częściowo). Wszystko wykonane zostało z cegły, na kamiennej 
podmurówce i przykryte ziemią. W murze ulokowane były liczne otwory 
do prowadzenia ognia z broni ręcznej i dwa otwory do strzelania z dział. 
Drewniana brama, podobnie jak mała furtka wzmocnione były żelaznymi 
sztabami. W marcu 1945 roku redutę obsadzili niemieccy marynarze 
przegrupowani z bronionych koszar. Na wyposażeniu reduty było m.in. 
działko 37 mm. Reduta była najdłużej bronionym miejscem na Wyspie 
Solnej. Zdobycie jej przypadło batalionowi szkolnemu 6 DP.

Reduta zachowała się do dziś prawie w niezmienionym stanie. Niektóre 
okna strzelnicze zostały zamurowane i zasypana została fosa przy wejściu 
do obiektu, przez którą przerzucony był mostek. Brama główna była 
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specjalnie wzmocniona, a wejście do reduty torował most zwodzony. Dziś 
mostu nie ma, pozostały jedynie ślady po jego mocowaniu. Natomiast wrota 
zostały usunięte. Te ważące ponad 600 kg wierzeje kilkanaście ostatnich lat 
spędziły najpierw w hangarze w porcie jachtowym, a później w magazynach 
muzeum. Ostatnie trzy miesiące przebywały w Warszawie w pracowni 
firmy Gorek Restauro, gdzie zostały poddane gruntownej renowacji na zle-
cenie Zarządu Portu. Najwięcej trudności pracownikom zajmującym się 
renowacją, którzy chcieli zachować jak najwięcej oryginalnych elementów 
tej ponad 200-letniej bramy, sprawiła zewnętrzna drewniana okładzina 
dębowa, którą trzeba było nasycić substancją konserwującą na bazie żywicy 
epoksydowej, co trwało prawie dwa miesiące. Wewnętrzna strona wrót 
z powodu zniszczenia została wymieniona w całości. Większość elementów 
metalowych pozostała oryginalna; wyjątek stanowi około 200 ozdobnych 
szpilek które trzeba było wymienić z powodu skorodowania. Wrota po-
wróciły na miejsce 18 czerwca 2013 roku.

Obecnie, obiekt znajduje się we władaniu Zarządu Portu Morskiego, 
który w 2018 roku przeprowadził jego kapitalny remont.

Fort Ujście

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 roku). Wcześniej istniał 
jeszcze szaniec zbudowany w 1627 roku. Jest to fort bastionowy. Od strony 
lądu znajdowały się dwa niewielkie bastiony, a od strony morza drewniana 
palisada, zastąpiona murem ceglanym, który istnieje do dziś. Głównym 
rdzeniem fortu była okrągła trzykondygnacyjna budowla przykryta ziemią. 
Najniższy poziom – piwniczny, powstał z przeznaczeniem jako magazyn, 
przyziemie na stanowiska dla piechoty, a piętro na stanowiska dla artylerii. 
Obie górne kondygnacje mają po siedem okien plus drzwi rozmieszczone 
proporcjonalnie. Otwory okienne rozszerzają się w kierunku zewnętrz-
nym – 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 niektó-
rych okien, zdjęcie górnej warstwy ziemi, w miejsce bastionów wmurowanie 
muru podobnego do istniejącego już od strony morza i wybudowanie 
na nim latarni. Przed 1945 roku istniała na nim mniejsza latarnia morska. 
Została wysadzona (w połowie wysokości) 12 lub 13 marca 1945 roku, 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 po wojnie zbudowali Rosjanie. Prace zakoń-
czono w listopadzie 1945 roku. Miała ona pełnić również funkcję pomnika 
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wojennego. Wszędzie pojawiły się radzieckie symbole – szczyt latarni ude-
korowany 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 Demokratycz-
nej 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 usuwano radzieckie symbole. Wykorzy-
stywano 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 tablicą o treści: Bohaterom po-
ległym 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 – 1770–1774, 1832–1836. 
Dziś, u podnóża fortu od strony portu znajduje się miejsce pamięci tych 
którzy zginęli na morzu.

Szaniec Kleista

Powstał w latach 1832–1836 podczas ostatniej modernizacji Twierdzy 
Kołobrzeg. Myślą przewodnią prowadzonych modernizacji w tym czasie 
była lepsza ochrona portu. Swoją formą, choć ograniczoną, po części na-
wiązywał do Szańca Kamiennego. Składał się z wału z kamiennych głazów 
od strony morza, fosy od strony lądu i kazamatów. Po likwidacji twierdzy, 
także to miejsce stało się niezwykle popularne wśród turystów. Od Szańca 
Kleista do falochronu zachodniego prowadziła ścieżka pośród wydm. Były 
tu również liczne zakątki z miejscami widokowymi, na przykład brzozowy 
i królewski. Lasek Załęże (Maikuhle), cieszył się opinią miejsca spokojnego, 
idealnie nadającego się do spacerów i odpoczynku.

Szaniec Kleista zachował się w dużej części do dnia dzisiejszego. Więk-
sza jego część znajduje się na terenie Marynarki Wojennej, ale jest dobrze 
widoczny z plaży zachodniej i na przykład z latarni morskiej.
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Batardeau przed rozbiórką, fot. H. Kroczyński ze zbiorów Urzędu Miasta 
Kołobrzeg



244

3. Jak rozebrano Batardeau

Batardeau pełniło funkcję głównej grodzy na Parsęcie. W rzeczywistości 
takich grodz ze stawidłami było więcej, ale Batardeau było dziełem szcze-
gólnym. Powstało w XVII wieku. Spełniało kilka funkcji. Spiętrzano nim 
wodę na Parsęcie (ostatni raz zostało użyte w marcu 1945 roku), która 
napełniała kanały otaczające twierdzę oraz jej przedpola. Obiekt był je-
dynym stałym mostem na rzece oraz galerią ze strzelnicami działowymi 
i szczelinowymi do prowadzenia ognia wzdłuż rzeki. Po spuszczeniu sta-
wideł, woda zalewała okolicę średnio na półtorej stopy, czyniąc twierdzę 
niedostępną dla nieprzyjaciela.

Zimą 1986 roku na Parsęcie zaczęła zalegać kra. Za czasów niemiec-
kich, piętrzący się lód kruszyły umieszczone na rzece drewniane izbice. 
W okresie PRL rozebrano je, bo były w fatalnym stanie technicznym. 
Rozebrano, ale nowych nie wykonano. Komitet powodziowy zdał sobie 
sprawę, jak groźna stała się sytuacja i do kruszenia lodu, tradycyjnie już, 
zaprosił wojsko. Podczas detonacji doszło do uszkodzenia zabytku. Taka 
przynajmniej jest wersja oficjalna. Powołano specjalną komisję, która 
wskazała winnego – wojsko – i nakazała przystąpienie do natychmiastowego 
remontu obiektu. Armia przystała na te warunki. Inwestor i właściciel Ba-
tardeau – miasto – wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o przeznaczenie funduszy na remont. Konserwator wyraził zgodę, jednak 
żadnych prac nie zaczęto, a wojsko latem 1987 roku rozebrało nadwodną 
część zabytku. Uzasadniono to jego fatalnym stanem technicznym. H. Kro-
czyński w swojej książce „Twierdza Kołobrzeg” odnotował: Zaniepokojoną 
tym faktem opinię publiczną uspokajano, że rozbiórkę wykonuje się bardzo 
starannie, by z tych samych materiałów (nietypowa cegła, ciosy granitowe), 
obiekt odbudować (…).

Gdy o fakcie rozbiórki dowiedział się Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, szybko zaprotestował przeciwko takiej samowoli i zażądał 
natychmiastowej odbudowy zabytku. 9 stycznia 1988 roku wicewoje-
woda koszaliński polecił w sytuacji zagrożenia powodziowego rozebrać 
obiekt. I tu nie zgadzają się daty. Problem tkwi w tym, że Batardeau 
zostało rozebrane już pół roku wcześniej! Powiadomione o sprawie 
Ministerstwo Kultury i Sztuki stwierdziło, że: Wojewoda koszaliński 
przy rozbiórce naruszył ustawowe kompetencje Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, które mogłoby wyrazić zgodę na rozebranie Batardeau, ale tylko 
pod warunkiem jego rekonstrukcji. Ostatecznie uzgodniono, że ceglane 
Batardeau powinno być odbudowane. I to postanowienie, niezrealizowane, 
obowiązuje po dziś dzień.
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Problemem Batardeau był fakt, że nie zostało ono ujęte na liście zabyt-
ków ściśle chronionych. Mieszkańcy także nie byli dla niego łaskawi, od lat 
powojennych obiekt regularnie okradając i dewastując. W nieznanych 
okolicznościach zginęły masywne łańcuchy oraz stawidła. Winnych nigdy 
nie znaleziono i raczej nawet nie szukano. Po rozbiórce, ministerstwo miało 
pretensje do władz miasta i województwa oraz do wojska o naruszenie jego 
ustawowych kompetencji. Nikt nigdy za rozbiórkę Batardeau nie poniósł 
żadnej odpowiedzialności.

Kilka lat później próbowano ruszyć z odbudową zabytku. Inżynier 
Hejger z Koszalina – projektant Pracowni Konserwacji Zabytków, opraco-
wywał stosowną dokumentację, która przewidywała rekonstrukcję obiektu 
z zastosowaniem konstrukcji żelbetonowej, na którą nałożona zostałaby 
zabytkowa cegła. Niestety człowiek ten zmarł, a sprawa, którą się zajmował, 
została odłożona na dalszy plan, czyli tak naprawdę na nigdy.

Cegły z rozebranego Batardeau przewieziono latem 1988 roku na plac 
magazynowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Kołobrzegu, przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego (obecnie Artyleryjska). 
Kilka tysięcy cegieł złożono na wolnym placu w pobliżu myjni i przykryto 
papą (wcześniej leżały przy remontowanym ratuszu). Mijały lata, zmieniła 
się sytuacja polityczna w kraju i mieście, zmieniły się władze. Zmieniało się 
kilkakrotnie kierownictwo PGKiM. Zapominano powoli o rekonstrukcji 
Batardeau. O obietnicy odbudowy zabytku przypominały tylko cegły, które 
wciąż leżały pod płotem… Później, podobno podczas reorganizacji firmy, 
sprzedano je w 1992 roku i to bardzo tanio. Miał je kupić ktoś z pracow-
ników, a wcześniej były one regularnie rozkradane.

Szansa na odbudowę unikatowego zabytku Twierdzy Kołobrzeg poja-
wiła się w 2006 roku. Planowano zrekonstruować galerię strzelecką wraz 
z pomostem oraz elementy konstrukcji umożliwiającej obsługę stawideł 
jazu fortecznego z zastosowaniem historycznych i współczesnych rozwiązań 
materiałowych i technologicznych, w celu nadania obiektowi kształtu przed 
bezprawną rozbiórką w II połowie lat 80-tych. Był to wariant I według kon-
cepcji dra inż. arch. Macieja Płotkowiaka. Pomysł nie został zrealizowany.
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Pomnik Zaślubin, lata 70-te XX wieku
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4. Tajemnice Pomnika Zaślubin

Akt erekcyjny pod budowę Pomnika Zaślubin podpisał 17 marca 1973 roku 
I sekretarza KP PZPR Jan Barczyk. Znalazł się on w fundamencie pomnika. 
We fragmencie aktu czytamy: Niechże wszem, i przyjaciołom i wrogom, 
po wieczne czasy ten pomnik będzie przypomnieniem, że pamiętamy he-
katombę cierpień i trudu i ocean przelanej krwi przez wojów piastowskich 
i bohaterów Ludowego Wojska Polskiego dla tej ziemi i morza, że na zawsze 
stanąwszy na niej w owe spowite łuną i dymem dni marcowe tysięcznego 
dziewięćsetnego czterdziestego piątego roku oddalibyśmy i pot i krew, do ostat-
niej kropli, dla jej rozkwitu i szczęścia. Pomorski Okręg Wojskowy dumny 
jest z powierzonego mu przez Ojczyznę zaszczytnego obowiązku strzeżenia 
tych ziem i zapewnia, że stale będzie podnosił stan swojej gotowości bojowej, 
by każde dziecko tej ziemi mogło zawsze mieć uśmiech beztroski, aby polski 
robotnik i chłop mogli dźwigać dobrobyt Polski Ludowej, aby inteligent 
pracujący, naukowiec i artysta mogli rozwijać socjalistyczną kulturę, aby 
polski Kołobrzeg, który krwią i ruinami przypieczętował swą przynależność 
do naszej Ludowej Ojczyzny, na zawsze zapomniał o grozie wojny.

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 Toł-
kin, a wykonali go: PP Pracownie Sztuk Plastycznych w Koszalinie, 
Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, „Hydrobudowa” 
z Poznania, a także żołnierze z Pomorskiego Okręgu Wojskowego, pra-
cownicy 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 skrzy-
nię. 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 – tak 
pisze Jerzy Patan, przy czym dokładnie nikt nie wie, gdzie to jest.

3 listopada 1963 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika. 
Uczestniczyło w nim 30 tysięcy osób. Do Kołobrzegu przybył m.in. przewod-
niczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, minister obrony narodowej 
Marszałek Polski Marian Spychalski, I sekretarz KW PZPR w Koszalinie 
Antoni Kuliński, I sekretarz KP PZPR w Kołobrzegu, Jan Barczyk. Był również 
Franciszek Niewidziajło, który w 1945 roku wrzucił pierścień zaślubinowy 
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do Bałtyku. Podczas odsłonięcia oddano salwę z baterii stojącej na plaży, 
a także z okrętów na morzu.

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. Najlep-
szym tego dowodem są przyjacielskie stosunki, jakie łączą nas z Niemiecką 
Republiką Demokratyczną. (…) Ale nie całe Niemcy kroczą tą drogą. W dru-
gim 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 poko-
jowi 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 lądowych i morskich granic Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, na straży polskiego nieba stoi dziś nowocześnie 
uzbrojone Wojsko Polskie, związane z nierozerwalnym sojuszem z najpotęż-
niejszą armią świata – armią Związku Radzieckiego oraz siłami zbrojnymi 
bratnich krajów socjalistycznych Układu Warszawskiego (…). W imieniu 
kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w imieniu Rady Pań-
stwa 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 prowadziło remont Pomnika Zaślubin. 
Po 50 latach wymagał on konserwacji. Szkoda, że nie padło hasło, aby 
w 50 rocznicę wydobyć tajemniczą skrzynię z dokumentami…
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Plan kołobrzeskiego molo na pocztówce
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5. Molo

Według wyników badań, molo w Kołobrzegu jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych budowli naszego miasta. Nad morzem, ten atrakcyjny 
obiekt istnieje już od ponad stu lat.

Wraz z likwidacją Twierdzy Kołobrzeg w 1872 roku, inwestycje pla-
żowe nabrały rozmachu. Powstały miejskie kąpieliska, w których osobna 
kąpali się mężczyźni, a osobno kobiety. Regulamin kąpieli był niezwykle 
rygorystyczny, choć nie do końca go przestrzegano. W 1881 roku na wyso-
kości wzniesionego przez Kołobrzeskie Towarzystwo Kąpielowe budynku, 
zwanego tu tradycyjnie Pałacem Nadbrzeżnym, zbudowano drewniane 
molo w kształcie litery „T”. Miało ono niecałe 100 metrów długości. Za-
czynało się w połowie długości abstrakcyjnie szerokiej jak na dzisiejsze 
warunki plaży schodami. W 1899 na miejscu starego pałacu, zbudowano 
nowy Pałac Nadbrzeżny. Wkrótce molo przedłużono do deptaka przy tym 
pałacu, łącząc je z Promenadą Nadmorską. W takich kształcie obiekt ten 
przetrwał do 1945 roku.

W marcu 1945 roku molo było ostrzeliwane przez wojska polskie i ra-
dzieckie. Zostało nieco uszkodzone, a kolejnych zniszczeń dokonywały 
sztormy. W latach 50-tych XX wieku rozważano odbudowę mola, ale 
zrezygnowano z tego pomysłu ze względów finansowych i materiałowych. 
Postanowiono jedynie regularnie naprawiać konstrukcję, co w ówczesnych 
warunkach skończyło się techniczną agonią obiektu i jego zamknięciem.

O tym, jak doszło do budowy nowego mola, pisze w swojej książce 
„Moje lata sześćdziesiąte” Jerzy Patan: W roku 1959 Kołobrzeg odwiedził 
przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Ignacy Loga-So-
wiński. Oprowadzany po dzielnicy nadmorskiej przez przewodniczącego 
PPRN Józefa Bajsarowicza, zwrócił uwagę na stojący poniemiecki wypalony 
dom zdrojowy. Był nim zauroczony.

– Piękne miejsce i piękny pałac. Szkoda, że zniszczony, ale można go 
odbudować. Chciałbym tu postawić ośrodek sanatoryjny dla naszych związ-
kowców. Dasz mi ten teren? – zwrócił się do Bajsarowicza.

– Ale musisz tu zbudować molo! Bo nie wyobrażam sobie Kołobrzegu 
ani związkowego sanatorium bez mola spacerowego, tym bardziej, że było 
tu ono przed wojną. Z tym pałacem stanowiło prawie jedną całość – odpo-
wiedział Bajsarowicz.

– Dobrze! Zbuduję molo. Wspólnie będziemy z niego korzystać! – wyraził 
aprobatę dla propozycji przewodniczący CRZZ Ignacy Loga-Sowiński.

Prace nad budową mola rozpoczęły się w 1966 roku. Obiekt został za-
projektowany przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku. 
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Główną cześć mola stanowi pasaż o długości 220 m, szerokości 9 m i wy-
sokości nad poziomem morza 4,5 m. Obiekt wsparty jest na 14 filarach żel-
betonowych. Molo zakończono żelbetonową wyspą o wymiarach 30×80 m, 
na której zaprojektowano obrotową kawiarnię! Miała ona wymiary 9 m 
średnicy i wysokość 13,5 m. Niestety, zabrakło na to pieniędzy. Kosztorys 
22 mln zł i tak został przekroczony. Po kilku latach budowy, molo oddano 
do użytku 19 czerwca 1971 roku podczas centralnych uroczystości Dni 
Morza. W pierwszym spacerze po deskach molo wziął udział premier 
Piotr Jaroszewicz.

Od czasu oddania obiektu do użytku, minęło już niemal pół wieku. 
Poważniejsze problemy z molem zaczęły się w latach 90-tych. Inwestycje 
realizowało miasto. Remontowano poręcze, latarnie, deski, żelbetonowe 
elementy. Co ciekawe, miasto nie było właścicielem mola. Ani miasto, 
ani Urząd Morski, ani „Solidarność”, która stała się właścicielem sanato-
rium „Bałtyk”, ale nie pasażu. Dopiero po przymiarce do remontu mola, 
tytuł do budowli otrzymał Urząd Miasta Kołobrzeg. Remont wykonano 
w 2014 roku.

Widok na molo i Pałac Nadbrzeżny przed 1945 rokiem
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Morskie Oko w czasach powojennej świetności, lata 60-te XX wieku
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6. Jak rozebrano Morskie Oko

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 zmie-
niła się znacznie w II połowie XIX wieku, kiedy to wypoczynek na plaży 
stał się bardzo popularny i nabrał charakteru powszechnego. Kreowana 
moda plażowa wymuszała oczywiste zachowania zarówno pań, jak i panów, 
i to we wszystkich kurortach. Kołobrzeg nie był wyjątkiem. Towarzystwo 
Kąpielowe (powstałe w 1832 roku jako Miejskie Towarzystwo Upiększa-
nia), 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.

Kąpielisko Rodzinne powstało w latach 1902–1903 w związku z libera-
lizacją obyczajów, dzięki czemu rodziny mogły wypoczywać razem: dzieci, 
panie i panowie. Obiekt wybudowano naprzeciw obecnej ul. Ściegiennego. 
W 1910 roku został on rozbudowany. Powstała wspaniała restauracja 
z widokiem na morze i 185 kabin. Drewniane zabudowania spłonęły 
w grudniu 1916 roku w wyniku podpalenia. Nowe kąpielisko zbudowano 
w latach 1923–1924. Obiekt zasadniczo przetrwał walki o miasto w marcu 
1945 roku. Po wojnie należał do Uzdrowiska Kołobrzeg. Podczas remontu 
przeprowadzonego w latach 60-tych wymieniono uszkodzone elementy 
konstrukcyjne, rozszerzono łącznik pomiędzy częścią wejściową a salą 
główną, przebieralnie zamienione zostały na pokoje z przeznaczeniem dla 
turystów. Podobnego charakteru nabrało poddasze restauracji.

Przez 30 lat w obiekcie nie przeprowadzono żadnych poważniejszych 
prac remontowych i zabezpieczających. W 1992 roku  właścicielem Mor-
skiego Oka został Stefan Olszewski, który podjął decyzję o rozebraniu 
części głównej ze względu na fatalny stan techniczny. Ponieważ obiekt 
należał do architektury chronionej, wojewódzki konserwator zabytków 
zezwolił na rozbiórkę, pod warunkiem jego odbudowy. Taką obietnicę 
Stefan Olszewski złożył nie tylko urzędnikom, ale także kołobrzeżanom. 
W wywiadzie opublikowanym w Gazecie Kołobrzeskiej (GK nr 22/1995), 
Stefan Olszewski mówił: Inwentaryzacja jaka została wykonana w roku 
94 wyraźnie stwierdzała, że obiekt jest całkowicie wyeksploatowany. Nie było 
już opłacalnym go remontować. (…) Po otrzymaniu wszelkich stosownych 
pozwoleń i akceptacji koncepcji odbudowy przystąpimy w najbliższym czasie 
do odbudowy Morskiego Oka od podstaw. Koncepcja odbudowy oparta jest 
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na starych planach konstrukcyjnych i dokumentacji fotograficznej. Powstanie 
identyczny budynek jak poprzednio, rozbudowany dodatkowo o skrzydło 
zachodnie przeznaczone na cele hotelowe. Dawna świetność będzie przy-
wrócona. (…) Myślę, że potrwa to ze dwa bądź ze trzy lata.

Stefan Olszewski poważnie przeliczył się w swoich planach. Podstawo-
wym czynnikami, które go zablokowały, były zmiany dokonane w układzie 
obiektu o budowę skrzydła zachodniego (trzeba było zakupić plażę), zasto-
sowanie zmian w technologii budowy oraz nowe przepisy obowiązujące 
w zakresie ochrony środowiska. Przedłużała się korespondencja z urzędami, 
która nic nie wnosiła do sprawy, a wreszcie proces odbudowy przerwała 
śmierć Stefana Olszewskiego.

Niedługo minie ćwierć wieku od rozbiórki Morskiego Oka. Właściciele 
dokupili brakującą część plaży, ale teren sprzedali nowemu właścicielowi. 
Na razie, odbudowa obiektu nie rozpoczęła się.

Kąpielisko Rodzinne, stan przed 1945 rokiem
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Pałac Braunschweigów po zakończeniu prac remontowych, lata 70-te XX wieku



256

7. Pałac Braunschweigów

Właściwie, Pałac Plüddemanów, choć przyjęła się późniejsza nazwa. Pałac 
zbudował niezwykle bogaty kupiec Christian Plüddeman po 1808 roku, 
niedługo po zakończeniu walk o twierdzę w oblężeniu napoleońskim. W li-
teraturze podaje się, że docelowo, obiekt powstał jako wiano ślubne dla jego 
córki Almy, urodzonej w sierpniu 1807 roku. 12 listopada 1827 roku Alma 
wyszła za Heinricha von Brauschweiga, stąd wzięła się obecna nazwa pałacu.

Obiekt powstał w okresie odbudowy miasta ze zniszczeń z wojny fran-
cusko-pruskiej. Zbudowano go w modnym wówczas stylu klasycystycznym, 
a właściwe w późnej jego odmianie – empire, zwanej również stylem ce-
sarskim. Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Na część parterową 
prowadzą ozdobne schody, nad którymi w pierwszej kondygnacji wznosi 
się nadwieszany balkon z kutą balustradą, z wnętrzem cofniętym w głąb 
budynku, wzbogaconym o misternie zdobione sklepienie, stylem naśladu-
jące elementy architektoniczne rzymskie i greckie. Pałac cechuje statyka, 
z poziomym podziałem gzymsu i wyodrębnieniem głównej części użytkowej 
na pierwszej kondygnacji, poprzez podkreślenie jej oprawą architektoniczną, 
przy czym całość dekoracji budynku jest dość oszczędna, nie licząc wysu-
niętej części środkowej pałacu, z góry zwieńczonej tympanonem, wyłaniają-
cym się śmiało do przodu nad spadzistym dachem, pod którym wznosi się 
gzyms dekorowany girlandami. Elewacja na wysokości parteru boniowana. 
Dach wieńczyła pierwotnie strzelista wieżyczka, z której obserwowano ruch 
statków w porcie i ułatwiało prowadzenie rodowi Plüddemanów intratnych 
interesów. Gdy w latach 30-tych XIX wieku, do pałacu wprowadził się Hein-
rich von Braunschweig, przedstawiciel jednego z najstarszych kołobrzeskich 
rodów (wzmiankowany już w 1282 roku, związany z solewarstwem) pałac 
był już gotowy i bogato zdobiony. Wnętrza były jasne, białe lub jasnoró-
żowe, i niezwykle wytworne, choć miejscami rzuca się w oczy zbyt duża 
dekoracyjność na tle surowej formy architektonicznej. Część parterowa 
wspiera się na antycznych kolumnach, dźwigających kasetonowy sufit, 
prowadząc do części użytkowej, a także do przestronnych drewnianych 
schodów na pierwszą kondygnację. Tam, na ścianach, znajdują się bogato 
zdobione panoplia, prowadzące gości wprost do sali bankietowej, zwanej 
dziś plafonową, od znajdującego się tam plafonu. Sufit jest zdobiony papie-
rową tapetą, malowaną, przedstawiającą w głównej części rzymską boginię 
roślinności Florę, otoczoną girlandą z kwiatów. Tam, przez lata, odbywały się 
spotkania branży morskiej, która prowadziła w Kołobrzegu swoje interesy.

W momencie rodzenia się przedwojennego muzealnictwa kołobrze-
skiego, pałac został wykupiony przez magistrat, z przeznaczeniem na cele 
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ekspozycyjne. Rozpoczęto nawet remont wnętrza, ale przerwał go wybuch 
II wojny światowej. Co ciekawe, pałac przetrwał walki o miasto w marcu 
1945 roku. Wraz z przejęciem Kołobrzegu przez polską administrację, 
prawdopodobnie jeszcze w lipcu obiekt zajął Powiatowy Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego. Na kondygnacjach znajdowały się pomieszczenia 
biurowe, a w piwnicach areszt. W 1947 roku do zabytku wprowadził się 
Sąd Powiatowy w Kołobrzegu.

Po opuszczeniu budynku przez organa administracji, obiekt niszczał. 
W 1969 roku przeprowadzono jego dokumentację konserwatorską, a do-
celowo, od 1970 roku ruszył remont, prowadzony przez Polskie Pracow-
nie Konserwacji Zabytków. Inwestorem był Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Koszalinie. Prace ciągle się przedłużały, a gdy w 1976 roku 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu musiało opuścić wieżę kolegiaty, 
przyznano mu właśnie Pałac Braunschweigów. Dyrektor Hieronim Kro-
czyński, zgodził się na przejęcie obiektu, pomimo nadal prowadzonych prac, 
gdyż de facto muzeum nie miało się gdzie podziać. Na obecnym Skwerze 
750-lecia gromadzono sprzęt wojskowy, a w pałacu umieszczono dyrek-
cję, dział naukowo-oświatowy z biblioteką oraz dział historii Kołobrzegu 
ze stałą ekspozycją poświęconą dziejom miasta. Otwarto go w 1977 roku, 
ale wystawę zamknięto tego samego roku, a zbiory ewakuowano. Powo-
dem był zły stan piwnicy, która została źle zakonserwowana, powstające 
wysolenia i podchodząca woda. Dopiero w 2003 roku otwarto tę wystawę 
dzięki staraniom dyrektor Barbary Zabel, a w 2017 roku przebudowano 
ją na Muzeum Miasta Kołobrzeg. Po wojnie, Sala Plafonowa przez wiele 
lat tętniła wydarzeniami kulturalnymi i muzycznymi. Być może warto 
powrócić do tej tradycji, w oparciu o wątki klasycystyczne…



Macewa, prawdopodobnie z nowego cmentarza żydowskiego, która stała 
na grobie Michała syna Samuela, zmarłego 29 stycznia 1903 roku, ze zbiorów 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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Synagoga, zdjęcie sprzed 1945 roku, Verlag Peter Jancke
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1. Historia Żydów w Kołobrzegu

W niektórych miejscach wskazuje się, że Żydzi przybyli do Kołobrzegu 
wraz z kolonistami już w 1261 roku, a więc 5 lat po lokacji miasta. Choć 
nowe miasto funkcjonowało nieco dłużej, wydaje się to mało prawdopo-
dobne, a źródło niedostępne. Data „1261” wiąże się natomiast z przywilejem 
wydanym przez księcia Barnima I, w wyniku którego wyznawcy religii 
mojżeszowej zostali w prawach zrównani z pozostałymi mieszkańcami 
księstwa. Bardziej prawdopodobne jest to, że Żydzi przybyli do miasta 
nad Parsętą na przełomie XIII i XIV wieku. W tym czasie Kołobrzeg 
był już członkiem Hanzy, ośrodkiem miejskim rozbudowującym się, 
ale na pewno wpływ na osiedlanie się Żydów miał kupiecko-handlowy 
charakter miasta. Wraz z jego powiększeniem poprzez osuszenie brzegów 
Parsęty na przełomie XIV i XV wieku, obecna ulica Brzozowa, pomiędzy 
Gierczak i Narutowicza, nazywana była ulicą Żydowską, albowiem ten 
właśnie kwartał, od gmachu obecnego muzeum na południe, zamieszki-
wała ludność żydowska (stricta platea judeorum). Nie mamy zbyt wielu 
wzmianek z tego okresu o samych Żydach, aczkolwiek nie budzi wątpli-
wości, iż zajmowali się oni handlem i szeroko rozumianym kupiectwem. 
Od połowy XV wieku pojawiają się wzmianki o wzroście antysemityzmu. 
O ile w 1308 roku książę Otton I, a w 1371 roku książę Kazimierz IV 
i Świętobor potwierdzili ten przywilej, o tyle później sytuacja się zmie-
niała. Na początku XV wieku Żydzi mogli zamieszkiwać tylko określone 
kwartały w miastach, stąd w Kołobrzegu stricta platea judeorum, a książę 
Bogusław X w 1481 roku ograniczył ostatecznie prawo osiedlania się Żydów 
na Pomorzu Zachodnim. Już w 1460 roku mamy wzmiankę o ochrzczeniu 
Żyda w Kołobrzegu. Takich sytuacji było więcej, a ci Żydzi, którzy nie 
zmienili wyznania, musieli Kołobrzeg opuścić. Na początku XVI wieku, 
nie było nad Parsętą żadnego Żyda.

W niektórych publikacjach wskazuje się na to, że Żydzi osiedlali się 
na Pomorzu Zachodnim już po wojnie 30-letniej, zakończonej w 1648 roku, 
ale nie w Kołobrzegu. Formalnie, Żydzi mieli zakaz osiedlania się w mia-
stach-twierdzach. Wiadomo również z wielu wzmianek, że wydawano 
Żydom prawo do handlu w miastach pomorskich, ale kołobrzeski magi-
strat utrzymywał zakaz osiedlania się. Gdy w 1702 roku Hirschel Salomon 
i Aaron Moses wnieśli o prawo osiedlenia się w Twierdzy Kołobrzeg, protesty 
chrześcijańskich kupców spowodowały, że ich plany zostały przekreślone 
(pytanie, czy faktycznie skutek odniosły protesty kupców chrześcijańskich, 
czy obowiązujące prawo, zakazujące osiedlania się w twierdzy, jest otwarte). 
W 1712 roku pojawia się wzmianka, że w Kołobrzegu nie ma ani jednego 
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Żyda, zaś wzmianka z 1728 roku zawiera informację, że w Kołobrzegu 
Żydów się nie toleruje.

Sytuacja uległa zmianie w 1812 roku (choć już w 1808 roku uznano Ży-
dów za obywateli miejskich), wraz z wydaniem edyktu emancypacyjnego 
przez króla Fryderyka Wilhelma III. Żydzi zostali zrównani w prawach 
z obywatelami pruskimi, a więc mieli prawo swobodnego osiedlania się, 
uprawiania rzemiosła, a także zakupu nieruchomości. Według źródeł, pierw-
szy Żyd osiedlił się w Kołobrzegu dopiero w 1813 lub 1814 roku. W twier-
dzy obowiązywały pewnego rodzaju obostrzenia w zakresie osadnictwa, 
zaczynając od złożenia wniosku do magistratu o zgodę na zamieszkanie, 
po złożenie stosownej przysięgi. Ustawa z 1808 roku w sprawie uznania 
Żydów za obywateli miejskich, jak wskazują źródła, była nad Parsętą su-
rowo przestrzegana, przy czym nie znamy liczby odrzuconych wniosków 
o prawo osiedlenia się w mieście-twierdzy. Bardzo szybko powstała w Ko-
łobrzegu Gmina Żydowska. W 1815 roku istniał już cmentarz żydowski 
przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Mickiewicza. W 1816 roku gmina miała 
już 40 członków, a liczba ich rosła. W 1845 roku, według wzmianek, miała 
istnieć już synagoga.

Osiedlający się w Kołobrzegu obywatele wyznania mojżeszowego, jak 
wynika z ich dokonań i wzmianek źródłowych, mają w historii miasta swoje 
miejsce. Na przykład dr Aaron Simon, który osiedlił się tu w 1818 roku 
i mieszkał przez 30 lat (służył m.in. w 9 Pułku Grenadierów), pracował 
jako lekarz. W 1848 roku tak zapisano we wręczonym mu dyplomie: 
Naszemu wielce szanowanemu współobywatelowi i przyjacielowi, panu 
dr. med. Simonowi, który od 30 lat z wielkim zapałem wspierał wszystko 
co pożyteczne, dobre i szlachetne, który nie tylko z łaską Wszechmogącego 
pomógł wyzdrowieć tak wielu chorym, a potrzebującym próbował miło-
siernie i litościwie nieść ulgę w cierpieniu, ale który również przez wiele 
lat był przedstawicielem tego miasta i sumiennie i wytrwale troszczył się 
o jego dobro jako gminy, w szczególności skrupulatnie kontrolując budżet 
miasta i skutecznie wspierając założenie szkoły realnej, dziękujemy z głębi 
serca w dniu jego odejścia z Kołobrzegu, żegnamy się z nim i życzymy wielu 
bożych błogosławieństw. Kołobrzeg, 13.01.1848 roku.

W tym samym roku, do Kołobrzegu sprowadza się urodzony w Szcze-
cinku dr Moses Behrend. Był pierwszym kołobrzeskim balneologiem. 
Wspólnie z żydowskim kupcem Martinem Tobiasem (tym samym, który 
sprzedał katolikom działkę pod budowę kościoła św. Marcina, gdy jego 
budowę utrudniała ewangelicka większość), kupił zakład Keutla, gdzie 
świadczono kąpiele solankowe, a po rozbudowie utworzył Zakład Kąpieli 
Solankowych doktora Behrenda. Ród Behrendów przetrwał w Kołobrzegu 
do II wojny światowej. Inną ważna postacią w historii miasta był dr Her-
mann Hirschfeld, lekarz. W 1882 roku opracował skład kołobrzeskiej 
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borowiny, rozsławiając ją na cały świat. Po jego śmierci, przy ul. Space-
rowej odsłonięto jego pomnik w podzięce za wkład w rozwój balneologii. 
Według niemieckiej literatury, przysłużył się do budowy nowego, lepszego 
wodociągu, który wraz z wieżą ciśnień powstał w 1885 roku, gdy Hirschfeld 
umiera. Pracował przez wiele lat w Żydowskim Szpitalu Uzdrowiskowym, 
który został otwarty w lipcu 1874 roku przy ul. Portowej. Jego budowa była 
możliwa dzięki składkom przekazanym przez gminy żydowskie i bogatych 
darczyńców. Szpital zapewniał bezpłatne świadczenie usług leczniczych 
w zakresie kąpieli solankowych i morskich potrzebującym takiej kuracji 
biednym Żydom z terenu Niemiec. W 1899 roku zbudowano nowy szpital. 
Miał 100 łóżek. Wewnątrz znajdowała się także synagoga.

Liczba Żydów w Kołobrzegu stale rosła, aby pod koniec XIX wieku 
osiągnąć 600 osób i 113 rodzin. W mieście funkcjonowało wiele żydow-
skich organizacji, m.in.: Chewra Kadisza, Towarzystwo Dobroczynne 
Kobiet Żydowskich, Centralny Związek Obywateli Niemieckich Wyzna-
nia Mojżeszowego czy Stowarzyszenie Żydowskiej Historii i Literatury. 
Początek XX wieku był jednak dla mieszkańców wyznania mojżeszowego 
niezwykle trudny. Rozpoczęła się migracja zarobkowa na zachód Niemiec. 
Sytuacji nie poprawił okres po I wojnie światowej. W mieście, warunki 
ekonomiczne były trudne, choć uzdrowiskowy charakter miasta sprawiał, 
że i tak żyło się tu nieco łatwiej niż w innych miastach Pomorza Zachod-
niego. Ogólnie, gospodarcza sytuacja Pomorza na przełomie XIX i XX 
wieku była zła, potem jeszcze gorsza. Nic dziwnego, że tak duże poparcie 
mieli tu komuniści i naziści…

Powracając do cmentarza żydowskiego. Cmentarz ten, został poszerzony 
i przebudowany, wraz ze ścieżką w kierunku obecnego Regionalnego 
Centrum Kultury w 1847 roku. Niestety, w ciągu niecałego półwiecza 
zabrakło tam miejsc grzebalnych, w konsekwencji czego, w 1885 roku 
cmentarz ten zamknięto. Gdy pod koniec lat 80-tych XIX wieku trwała 
w Kołobrzegu dyskusja nad nowym cmentarzem dla ludności żydowskiej, 
zaproponowano cmentarz komunalny przy obecnej ul. Wiosennej. Wiązało 
się to z likwidacją cmentarza przy ul. Zdrojowej i Mickiewicza, w Parku 
Teatralnym. Tam nie było już miejsc grzebalnych. Żydzi nie mogli się 
zgodzić na taką propozycję. Dla nich, ekshumacja jest nie do przyjęcia. 
Postanowiono, że stary cmentarz zostanie zamknięty, a nowy powstanie 
przy ul. Koszalińskiej, na obrzeżach miasta. Powstał tam dom pogrzebowy. 
Na nowym cmentarzu jako pierwszy, pochowany został wybitny kołobrzeski 
lekarz-balneolog dr Herman Hirschfeld.

7 maja 1844 roku wmurowano kamień węgielny pod synagogę przy 
ul. Budowlanej. Tak czytamy o tym w „Allgemeine Zeitung des Juden-
thums”: Tutejsza gmina żydowska, dla której bramy tej twierdzy otworzyły 
się dopiero w 1812 r., zdołała z dużym poświęceniem – składa się teraz 
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z 19 rodzin – zakupić za 3300 talarów działkę budowlaną. Po pokonaniu 
wielu trudności związanych z budową, 7 maja uroczyście, w obecności 
wszystkich reprezentantów władz, położono kamień węgielny pod piękną 
bożnicę. Pierwszy nauczyciel religii gminy, pan kandydat na rabina 
Lesser, wygłosił wzniosłe kazanie. Gmina w ogóle kwitnie pośród zgody, 
ma w miarę uporządkowane nabożeństwa, do których w nowej bożnicy 
dojdzie śpiew chóralny, szkoła religijna i regularne kazania. Synagoga 
została otwarta w 1845 roku. Budynek o charakterze salowym, o kształcie 
świątyni „starogreckiej”, był niezwykle okazały. Do środka wchodziło 
się po schodkach. Od frontonu, budynek był zwieńczony tympanonem 
z gwiazdą Dawida, a poniżej napisem: Ejn ze ki im bejt Elohim, (Nic 
tu innego, tylko dom Boży).

Od 1933 roku, w Kołobrzegu podobnie jak w całej III Rzeszy, podsycano 
nienawiść do Żydów i atakowano ich. „Kolberger Beobachter” wydrukował 
listę sklepów żydowskich, w których „prawdziwy Niemiec” nie robi zaku-
pów. Rok później, Żydzi zaczęli wyprzedawać swój majątek i emigrować. 
Kulminacją akcji wymierzonych w społeczność żydowską były wydarzenia 
z nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, które do historii przeszły jako Noc 
Kryształowa. Pretekstem do ataku na Żydów było zabójstwo, jakiego do-
konał 7 listopada 1938 roku w ambasadzie niemieckiej w Paryżu młody 
Żyd – Herszel Grynszpan. Ofiarą Grynszapana był sekretarz ambasady. 
Młody chłopak zrobił to w zemście za to, jak jego rodzinę potraktowano 
w Rzeszy. Naziści wykorzystali to propagandowo i określili jako atak 
międzynarodowego żydostwa na Rzeszę Niemiecką. Noc kryształowa miała 
charakter spontaniczny ludności niemieckiej, ale była zainicjowana przez 
funkcjonariusz partyjnych. Brali w niej udział członkowie SA i SS, a policja 
nie reagowała.

W Kołobrzegu w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku zdemolowano 
27 sklepów żydowskich. Przy ulicy Budowlanej 26 znajdowała się synagoga 
(obecnie wieżowiec przy ul. Budowlanej). Próbowano ją podpalić, ale 
sprzeciwił się temu młynarz Hans Wolf. Nie tyle zależało mu na synagodze, 
ale wskazał, że pożar może przenieść się na drewniane domy w tej części 
miasta i skończy się to wielką pożogą. Ten apel odniósł skutek, a bojówki 
przystąpiły do dewastowania synagogi. Przy ul. Budowlanej znajdował 
się stos cegieł. Chuligani rzucali nimi w bożnicę, niszcząc elewację 
i wybijając szyby. Siekierami i toporkami niszczono dachówki na dachu. 
Na zewnątrz wyrzucono pocięte fotele skórzane. Świadkowie tych zdarzeń 
pamiętają, że jeden z nazistowskich bojowników zwisał z tympanonu 
i uderzał toporem w znajdującą się tam gwiazdę Dawida – bezskutecznie. 
Plac na ulicy Budowlanej szybko zapełnił się wyposażeniem synagogi 
i potłuczonym szkłem. Obiekt zamknięto i przekształcono w magazyn. 
Zdewastowano i zamknięto stary i nowy cmentarz żydowski. Dom 
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pogrzebowy zamieniono na stajnię. Więcej szczęścia miał Żydowski 
Szpital Uzdrowiskowy, który zamknięto i przekształcono na magazyn, 
a następnie na zapasowy lazaret wojskowy.

Te wydarzenia wielu rodzinom żydowskim dały do myślenia. Część 
z nich wyjechała z Rzeszy, pozostawiając swój majątek, ale część pozostała. 
Czołowi kołobrzescy Żydzi nie wybrali jednak drogi uwolnienia się spod 
nazistowskich represji, które traktowali jako przejściowe. Jak pisze Hieronim 
Kroczyński: wierzyli, że Niemcy są narodem kulturalnym i przy ich wysokiej 
pozycji społecznej nic tragicznego nie może im się stać. Ci, którzy nie wyje-
chali, zostali aresztowani i rozlokowani w obozach zagłady, gdzie zginęli.

Wnętrze synagogi w żydowskim szpitalu uzdrowiskowym, Verlag Peter Jancke
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Pochówek w dębowej trumnie, na wystawie w Muzeum Miasta Kołobrzeg
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2. Żyła tu nieco 100 lat po Chrystusie

Tereny wokół Kołobrzegu wciąż skrywają niezwykłe tajemnice ludzi, którzy 
żyli całe stulecia przez założeniem w 1255 roku nowego miasta. Ślady ich 
bytności znajdujemy podczas wykopalisk archeologicznych. Znajdowano je 
już wiele lat temu i to w miejscach, w których tego nikt się nie spodziewał.

Bagicz, to miejscowość pojawiająca się już w źródłach średniowiecznych. 
W czasach nowożytnych zaistniała w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, 
obejmującej tereny wokół twierdzy kołobrzeskiej. Ze źródeł niemieckich 
wiadomo jednak, że tereny te mają o wiele starszą historię, o czym świad-
czą zabytki odkryte w ziemi. Pierwsze z odkryć, dość spopularyzowane 
na przełomie XIX i XX wieku, dotyczyło odnalezienia drewnianego sarkofagu. 
W środku znajdował się szkielet kobiety z plemienia Gotów, Burgundów 
lub Gepidów. W literaturze następuje różne datowanie zmarłej, od okresu 
w okolicy narodzin Chrystusa, do II wieku po Chrystusie. Odkrycia doko-
nano w 1898 roku. Wiele opracowań podaje rok 1899, ale to data publikacji 
wyników badań naukowych. Pochówek znajdował się ok. 300 metrów 
na zachód od północnych zabudowań Bagicza, w 7-metrowym klifie przy 
plaży. Kłodę zauważono, gdy fale morskie podmyły brzeg. Spoczywała 
na głębokości ok. 3 metrów pod powierzchnią terenu. Badanie znaleziska 
przeprowadził w lutym 1898 roku A. Stubenrauch – konserwator zabyt-
ków ze Szczecina, przy udziale miejscowego pedagoga – Wüsthoffa oraz 
właściciela ziemskiego – Müllera.

Kłoda była ułożona na linii północ–południe, z czaszką skierowaną 
na północ. Pochówek był bogato wyposażony. Na klatce piersiowej leżała 
zapinka, na rękach bransolety, a w nogach drewniany stołeczek. Niestety, 
przed zabezpieczeniem znaleziska zostało ono splądrowane. Część elemen-
tów wyposażenia, w tym skóry bydlęce i paciorki, nie została przypisana 
do pierwotnego położenia. Kilka rzeczy wyrzucono na plażę, inne wypłu-
kano… Z zapisów wynika, że drobne kości mogły zostać zatopione w morzu.

Wszystko wskazuje na to, że był to grób pojedynczy. Kim mogła być 
owa kobieta i jaki był jej status na tym terenie, trudno powiedzieć. Zna-
lezione przedmioty dowodzą, że jej pozycja społeczna była wysoka. Ry-
szard Wołągiewicz wskazuje, że pochówek miał charakter wyodrębniony, 
uprzywilejowany, to znaczy, że obok nekropolii głównej, uznani lub wyżsi 
członkowie rodu byli chowani w miejscu ważniejszym. Według niego, nie 
jest to pochówek tzw. «książęcy», to znaczy, nie dotyczy on elity książęcej, 
władczej. Nie budzi jednakże wątpliwości sama pozycja zmarłe w hierar-
chii rodowej. Wyposażenie grobu i pochówek w wydrążonej kłodzie jest 
tego bezdyskusyjnym dowodem. Powojenne badania przeprowadzone 
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w Zakładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie wskazują, z kobieta 
dożyła około 30 lat i była bardzo niska. Miała zaledwie 145 cm wysokości.

Inną sprawą jest pytanie o teren grzebalny. Trudno powiedzieć, czy 
w okolicy grobu znajdował się cmentarz, gdyż nie zachował się on do na-
szych czasów. Erozja brzegu morskiego w ciągu niemal 2 tysięcy lat była 
dość duża i część grobów mogła zostać zniszczona. Należy podkreślić 
fakt, że znalezisko kobiety, nie jest jedynym w tej okolicy. W latach 
1936–37 trwała budowa lotniska w Bagiczu. Wiadomo, że doktor Otto 
Dibbelt, założyciel Kołobrzeskiego Towarzystwa Miłośników Regionu, 
prowadził na tym terenie doraźne ratownicze wykopaliska archeologiczne. 
Dzięki temu udało się zabezpieczyć 4 pochówki ciałopalne, z zasadniczo 
zachowanymi popielnicami i ich wyposażeniem. Na podstawie znalezisk 
wskazano, że te pochówki pochodzą z przełomu okresu przedrzymskiego 
i wczesnorzymskiego.

Kobieta w kłodzie przetrwała działania wojenne. przechowywana jest 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a w 2017 roku trafiła do Muzeum 
Miasta Kołobrzeg.
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Bursztynowa Komnata, zniszczona w wyniku działań wojennych
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3. Kołobrzeski ślad bursztynowej komnaty

Czy skrzynie z bursztynową komnatą mogły być ukryte w Kołobrzegu lub 
okolicy? Być może tak jest. Wiadomo, że już raz w historii to arcydzieło 
u nas było.
Bursztynowa komnata powstała na zlecenie króla pruskiego Fryde-
ryka I. Zamówienie złożono u mistrza bursztyniarskiego z Gdańska, 
Andreasa Schlütera. Prace na dziełem ukończyli mistrzowie gdańskiego 
cechu: Gottfried Turau i Ernest Schacht. Do 1706 roku komnata była 
zamontowana na zamku w Charlottenburgu, a następnie przewieziono 
ją do Pałacu Miejskiego w Berlinie. Pierwotnie, to imponujące dzieło 
sztuki bursztyniarskiej miało stanowić wystrój berlińskiego gabinetu króla 
pruskiego. W 1716 roku, Fryderyk Wilhelm podarował je zachwyconemu 
kunsztem gdańskich bursztynników carowi Piotrowi I. Był to dowód 
przyjaźni i sojuszu zawartego pomiędzy dwoma państwami. Komnata 
została przewieziona do Pałacu Letniego w Petersburgu, a następnie 
przeniesiona do Pałacu Zimowego i rozbudowana. W 1755 roku komnata 
trafiła do pałacu w Carskim Siole. Caryca Elżbieta była nią zachwycona. 
Po rozbudowie, komnata była dziełem o wymiarach 10,5 x 11,5 metra 
(inne źródła podają 10 x 7,8 metra).

Zanim rozpoczną się powojenne poszukiwania tego wspaniałego dzieła, 
zatrzymać warto się na drugiej dekadzie XVIII wieku. Podarowana komnata 
musiała jakoś zostać przetransportowana do Rosji. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, z Berlina przewieziono komnatę do Kołobrzegu. 
Pisze o tym w swojej powieści „Das Bernsteinzimmer” Heinz G. Konsalik, 
ale także Marian Czerner w Jantarowych Szlakach w 1983 roku. Według 
historycznych przesłanek, komnata dotarła do Kołobrzegu w kwietniu 
1717 roku, skąd drogą morską miała zostać przetransportowana do Kłaj-
pedy. Dlaczego droga morska tego dzieła rozpoczęła się w Kołobrzegu? 
Otóż w tym czasie część Pomorza Zachodniego była kontrolowana przez 
Szwedów (zasadniczo do czasów pokoju z Nystad w 1721 roku.), zaś 
Kołobrzeg był wierny królowi pruskiemu. Fryderyk Wilhelm odwiedził 
twierdzę 25 sierpnia 1714 roku. Tylko w Kołobrzegu znajdował się port, 
który w sposób sprawny i bezpieczny pozwalał na załadunek skarbu 
na statek.

Konwojem kierował Friedrich Theodor Wachter, który jako dożywotni 
nadzorca komnaty podróżował razem z rodziną i całym dobytkiem. W jego 
skład wchodziły skrzynie z rozmontowaną komnatą, 145 koni, 66 mężczyzn, 
a także jak wynika z zapisów, jedna kobieta, jeden pies oraz eskorta: oddział 
kirasjerów pod dowództwem Johanna von Stapenhorsta, który, wydaje 
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się, nie wiedział, co przewoził, choć domyślał się, że ładunek jest cenny. 
W Kołobrzegu, skrzynie zostały załadowane na jednomasztową korwetę 

„Wilhelmina II” z pruskimi flagami powiewającymi na dziobie. Ładunek 
18 skrzyń nie było tak łatwo umieścić na pokładzie. Akcja załadunku trwała 
cały dzień. Bursztynowa komnata trafiła po kilku dniach do Kłajpedy 
w doskonałym stanie. Był 30 kwietnia 1717 roku. Stamtąd, drogą lądową 
przetransportowano skrzynie do Petersburga.

Bursztynowa komnata została zrabowana w 1941 roku przez Niemców. 
W 1942 roku trafiła na zamek do Królewca. To wspaniałe miasto zostało 
zniszczone podczas alianckich nalotów dywanowych w1944 roku. Znisz-
czeniu uległ także zamek. Sama komnata zaginęła bez wieści. Zaginęła, 
bowiem nigdy nie udowodniono, że została zniszczona w wyniku działań 
wojennych lub innych okoliczności przywoływanych przez historyków. I tak 
zaginięcie bursztynowej komnaty stało się jedną z największych zagadek 
II wojny światowej.

Jedna z hipotez, zakładających potencjalne miejsce ukrycia tego 
skarbu, wskazuje na lotnisko w Bagiczu. Budowa tego kompleksu roz-
poczęła się w 1935 roku. Cywilom tłumaczono, że powstaje tam fabryka 
proszku do prania „Persil”. 26 kwietnia 1938 roku lotnisko przejął I Pułk 
Bombowy „Hindenburg”, który we wrześniu 1939 roku brał udział w raj-
dach bombowych na Polskę. Wskazuje się, że skarby mogły być ukryte 
w podziemiach lotniska w Bagiczu, na którym na początku 1945 roku 
odbyło się wiele tajemniczych lądowań i startów. Czy tu mogła trafić 
komnata w drodze na zachodnie tereny III Rzeszy? Wejście do tych 
podziemi wskazywane jest w wysadzonej części kasyna oficerskiego przez 
wycofującą się w marcu 1945 roku obsługę lotniska. Czy w ten sposób 
Niemcy chcieli coś ukryć?

Ale to niejedyne miejsce, które pojawia się w literaturze poszukiwaczy 
bursztynowej komnaty. Kolejnym, jest położone niedaleko Kołobrzegu 
Rogowo. Do 1935 roku Rogowo było zwykłą wsią rybacką. W 1936 roku 
rozpoczęto budowę wojskowego osiedla koszarowego i lotniska morskiego, 
wykorzystywanego niezwykle aktywnie w 1945 roku. Pod koniec wojny 
w Rogowie miało miejsce dziwne zdarzenie. Jezioro Resko Przymorskie 
o powierzchni ok. 6,2 km2 i maksymalnej głębokości 2,7 m być może 
kryje jedną z tajemnic końca II wojny światowej. W okresie walk o rejon 
Mrzeżyna i Rogowa miał tu miejsce wypadek wzbudzający do dziś wiele 
kontrowersji. Od wschodu nadleciał samolot Ju 52 (lub Ju 52/3 m). Ma-
szyna dokonała międzylądowania na jeziorze w celu uzupełnienia paliwa. 
Przy starcie, samolot dostał się pod ostrzał radzieckiej artylerii i trafiony 
pociskami i runął do jeziora. Rosjanie obserwując zestrzelony samolot 
zauważyli, jak Niemcy nie bacząc na trwający ostrzał, próbowali wyciągnąć 
samolot z jeziora. Próba się nie powiodła. W sierpniu 1946 roku, Rosjanie 
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mieli próbować wydobyć z wody samolot. Przełamał się on jednak tylko 
na pół, z kabiny wypłynęło ciało martwego żołnierza, podobno z gene-
ralskimi dystynkcjami. Istnieje hipoteza, że na pokładzie samolotu mogła 
być przewożona bursztynowa komnata. Poszukiwania ponawiano, lecz 
w ich trakcie znajdowano w jeziorze kawałki samolotów, miny, bomby 
lotnicze, beczki z paliwem i inne śmieci. Może jednak nie szukano w tym 
miejscu, co trzeba?

Bursztyn znajdowany w Bałtyku w Kołobrzegu
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1. Nettelbeck – f ikcyjny zbawiciel Kołobrzegu

W coraz szerszych kręgach miejskich wskazuje się postać Joachima Nettel-
becka jako kołobrzeskiego bohatera. Trzeba tylko dodać, że nieco zmyślonego.

Joachim Nettelbeck urodził się 20 września 1738 roku w Kołobrzegu. 
Jego ojciec, Johann David, był szewcem (później zajął się browarnictwem 
i gorzelnictwem). Matka, Katherina Sophia, pochodziła z rodziny o boga-
tych tradycjach morskich. Nic dziwnego, że jej syna od młodości ciągnęło 
w kierunku morza. W swój pierwszy rejs dalekomorski wypłynął w wieku 
11 lat do Amsterdamu na statku swojego wuja, który zajmował się handlem 
niewolnikami. W przyszłości będzie tym parał się i sam Nettelbeck. Po po-
wrocie z Holandii, młody Joachim kontynuował naukę w szkole. Po jej 
ukończeniu, przeszedł szkolenie żeglarskie. Pływał po Bałtyku i Morzu 
Północnym oraz ukończył szkolenie na drugiego oficera.

Tymczasem sytuacja polityczna w Europie komplikowała się coraz bar-
dziej. W 1756 roku wybuchła wojna siedmioletnia. Nettelbeck nie zapisał 
się w niej jako postać szczególna. Uciekając z obleganego przez Rosjan 
Królewca został uznany za dezertera. Jeszcze podczas wojny, 4 lutego 
1762 roku ożenił się z Reginą Charlottą Meller, córką właściciela fabryki 
żagli w Królewcu. Miał z nią kilkoro dzieci. W 1770 uzyskał w Szczecinie 
patent kapitana królewskiego, ale niedługo cieszył się urzędniczymi przy-
wilejami, gdyż popadł w konflikt z władzą państwową. Przez pewien okres 
trudnił się handlem niewolnikami, aby w 1776 roku osiąść w Kołobrzegu.

26 kwietnia 1777 roku w wieżę kolegiaty uderzył piorun. Wybuchł pożar, 
który udało się ugasić. W akcję ratunkową zaangażował się sam Nettelbeck 
wraz ze swoim 10-letnim synem. Dzięki temu, ogień ogarnął tylko dzwon-
nicę, a nie rozprzestrzenił się na ogromny dach korpusu nawowego. Kościół 
mariacki po oblężeniach rosyjskich i tak był wystarczająco zniszczony. Jak 
czytamy w literaturze na temat Nettelbecka, magistrat docenił jego zasługi, 
ale mimo wszystko nie zapomniano mu jego dezercji z Królewca.

W międzyczasie, Nettelbeck rozwiódł się. Znowu zaczęło ciągnąć go 
na morze. Nie wypływał jednak na oceany, stał się armatorem, aż jego 
zdobyczny statek ostatecznie zatonął w 1783 roku. Na handlu kolonialnym 
wyszedł i tak nieźle, a osiadając wreszcie na stałe w Kołobrzegu, zajął się, jak 
jego ojciec, warzeniem piwa i destylowaniem wódki. Wkrótce rozwiódł się 
po raz drugi. W literaturze zaś określany jest jako człowiek nieustępliwy tak 
w poglądach jak i dyskusji, co nie przeszkadzało mu zdobyć powszechnego 
szacunku w Kołobrzegu. Został wybrany jako przedstawiciel kolegium 
mieszczańskiego (Bürger-repräsentant), a w 1805 roku został starszym 
Domu Żeglarza i Sądu Morskiego.
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W 1806 roku, po klęsce armii królewskiej z wojskami Napoleona 
pod Jeną i Auerstedt, w Prusach wzrosły nastroje defetystyczne. Twierdze 
poddawano bez jednego wystrzału. Tak padł Berlin, Szczecin czy Kostrzyn. 
Gdy jednak zażądano poddania Kołobrzegu, komendant twierdzy nad 
Parsętą, pułkownik Ludwik Moritz von Lucadou, stanowczo odmówił. 
Tymczasem Nettelbeck stanął na czele spisku, który sięgał od znaczących 
obywateli po wysokich urzędników królewskich. Knowanie miało na celu 
usunięcie komendanta ze stanowiska. Wszystko wskazuje na to, że Net-
telbeck, jako człowiek nadzwyczaj podejrzliwy i konfliktowy, nie mógł 
zaakceptować niezależności Lucadou jako dowódcy garnizonu i zaczął 
uzurpować sobie prawa przywódcy miasta. Jednocześnie jak tylko mógł, 
podważał autorytet pułkownika.

Należy podkreślić, że zlekceważenie wezwania do poddania twier-
dzy, było aktem odwagi ze strony komendanta twierdzy. Na przełomie 
1806 i 1807 roku kolaboracja z Francuzami była na porządku dziennym. Jest 
ona szeroko opisywana w literaturze. Rozpad struktur państwa pruskiego 
był widoczny i fakt, że Lucadou przystąpił do obrony twierdzy znikomymi 
środkami, to akt niemal heroizmu. W czasie pokoju, załogę twierdzy stano-
wili żołnierze niepełnowartościowi. Również artyleria twierdzy wymagała 
nie tylko przeglądu technicznego, ale poważnego uzupełnienia. Lucadou 
nie dość, że utarł nosa Francuzom, to w dodatku nakazał sypać nowe 
fortyfikacje polowe, w tym Fort Wilczy.

Niemiecka historiografia przedstawia to inaczej. To Lucadou był zdrajcą, 
a Nettelbeck, jako wzorowy obywatel, zapobiegł poddaniu twierdzy Francu-
zom. To nieprawda. Tworzenie legendy Nettelbecka można zaobserwować 
od lat 60-tych XIX wieku. W zależności od okresu, postaci przewodni-
czącego kolegium dodawano kolejne akty heroizmu. Świetnie to widać 
na filmie „Kolberg” Veita Harlana, gdzie Nettelbeck przedstawiany jest 
jako raźny dziadek, świetnie orientujący się w sprawach miasta, a Luca-
dou to zniedołężniały dziad, w dodatku warchoł. A rzeczywistość była 
zupełnie inna: Lucadou miał 65 lat, podczas gdy Nettelbeck 69. Analiza 
literatury pozwala na stwierdzenie, że podejrzenie, ba, zarzut zdrady 
wobec Lucadou, ma swoje źródło w wydarzeniach z 15 marca 1807 roku, 
gdy komendant twierdzy przyjął w swoim mieszkaniu francuskiego par-
lamentariusza. Rozmowa była prowadzona w cztery oczy, ale rozpoczęła 
się serdecznym uściskiem dłoni. Nettelbeck nie mógł słyszeć tej rozmowy, 
za to świetnie kolportował wśród mieszczan wieść, jak to komendant 
układa się z Francuzami. Bardzo szybko wyciągnięto komendantowi jego 
francuskie pochodzenie (pochodził z Langwedocji), że podpisywał się 
po francusku, a jakby jeszcze tego było mało, słabo mówił po niemiecku. 
Tego rodzaju spiskowa teoria dziejów trafiała na podatny grunt. Nikt nie 
pamiętał już, że Lucadou, jako zasłużony oficer w wojnie siedmioletniej, 
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otrzymał od Fryderyka Wielkiego honorową szpadę. Gdy Nettelbeck zaczął 
komendantowi czynić uwagi w sprawach wojskowych, a więc publicznie 
podważać jego autorytet w i tak niełatwej atmosferze wojennej, ten ostrzegł 
go, że jeśli to się powtórzy, każe go rozstrzelać.

Tego było za wiele. Nettelbeck uknuł spisek, doniósł do króla na Lu-
cadou, a ten podjął decyzję o zmianie komendanta. Wszystko wskazuje 
na to, że Fryderyk Wilhelm III Pruski nie uwierzył donosom znanego 
urzędnikom z wcześniejszych wyskoków przewodniczącego kolegium 
mieszczańskiego, ale wysłał do Kołobrzegu młodego dowódcę, majora 
Neitharda Augusta von Genisenau. Nowy komendant objął swoje obowiązki 
w kwietniu. Nie ulega wątpliwości, że wiedział, w jakich okolicznościach 
obejmuje dowództwo. Jeśli nie otrzymał informacji w sztabie, na pewno 
przekazał mu je sam Lucadou, który nie opuścił twierdzy i spędził oblę-
żenie w Kołobrzegu. Gneisenau załagodził sytuację w mieście. Nettelbeck 
został uczyniony odpowiedzialnym za stan śluz na Parsęcie i kanałach 
fortyfikacyjnych. Nowy komendant napisał również artykuł o dzielnym 
przewodniczącym kolegium mieszczańskiego do gazety królewieckiej. 
To wystarczyło, aby zająć „piekielnego staruszka”, jak został określony 
w niektórych pracach Nettelbeck, ale i w tym należy doszukiwać się po-
czątków mitu o „zbawicielu miasta”.

Po zakończeniu oblężenia, Nettelbeck napisał wspomnienia z tego okresu. 
Z raportów Nettelbecka bije świadectwo jego osoby jako jednoznacznego 
bohatera. To stanowcza przesada, choć nie można pomijać jego zaangażo-
wania i patriotycznej, pruskiej postawy. Dostał za to najwyższe odznaczenie 

„Pour le Merite”. Niestety, wobec wielu gorzkich słów pod adresem niektórych 
wojskowych i oczywiście komendanta Lucadou, przedstawiania niektórych 
faktów niezgodnie z rzeczywistością, naraził się na wiele konfliktów, a nawet 
procesy sądowe. Podważył w ten sposób zaufanie do swojej osoby. Potem 
kolportował te same plotki, ale już bez nazwisk…

2 października 1809 roku odbyły się wybory do rady miejskiej według 
nowego prawa o miastach. Wybrano 11 radnych, ale wśród nich nie było 
Nettelbecka. Burmistrzem został W. L. Kirstein. W 1814 roku Nettelbeck 
ożenił się po raz trzeci. Z tego małżeństwa miał córkę (miał wówczas 
76 lat). Zmarł 24 stycznia 1824 roku w Kołobrzegu. Wyprawiono mu wielki 
pogrzeb (został pochowany na nieistniejącym już cmentarzu wojennym 
przy ul. Obrońców Westerplatte), po czym szybko zapomniano o tej postaci. 
Jego wspomnienia, w których było wiele błędów i pomówień, były przez 
władze miasta ignorowane.

Postać Nettelbecka pojawiała się coraz częściej wraz z nastaniem Wiosny 
Ludów. Wskazywano go jako przykład partycypacji obywateli w sprawach 
publicznych. Wreszcie, obronę Kołobrzegu w dramacie „Colberg” opisał Paul 
Heyse, laureat literackiej nagrody Nobla za 1910 rok, od 1890 roku honorowy 
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obywatel Kołobrzegu. Na temat Nettelbecka napisano wiele książek. Jedną 
z pierwszych było opracowanie pastora kołobrzeskiej kolegiaty Johanna 
Gottlieba Maasa. Wraz z kolejnymi odsłonami tej postaci, była ona coraz 
bardziej idealizowana. Wreszcie, w 1904 roku przed kolegiatą odsłonięto 
wykonany przez Georga Meyera z Berlina pomnik Gneisenaua i Nettelbecka. 
Uroczyście obchodzono 100-lecie oblężenia miasta w 1907 roku. Był to dzień 
szczególny w mieście, w którym wspominano walki o twierdzę. Gneisenau 
i Nettelbeck byli przedstawiani na równi, jako bohaterowie, którzy ocalili 
miasto przed armią Napoleona. To też była nieprawda. Walki przerwano 
w wyniku rozmów pokojowych w Tylży. Gdyby oblężenie potrwało jeszcze 
2–4 godziny, Twierdza Kołobrzeg zostałaby zdobyta i ani Gneisenau, ani 
Nettelbeck nic nie mogli na to poradzić. Twierdzy nie ocaliły więc działania 
obu postaci, a historyczny zbieg okoliczności.

Oblężenie twierdzy z 1807 roku zyskało szczególną rangę w czasach 
nazistowskich. Funkcjonujące tu komórki NSDAP nosiły nazwę osób 
związanych z mitem niezdobytej twierdzy: Gneisenau, Nettelbeck, Schill 
i Waldenfels. W 1938 magistrat wykupił i wyremontował średniowieczną 
kamieniczkę przy obecnej ul. E. Gierczak. W środku powstała wystawa 
poświęcona Nettelbeckowi. Na jej otwarcie, 20 września 1938 roku specjal-
nie przybył gaulaiter Pomorza – Franz Schwede-Coburg. Za rok, II wojna 
światowa będzie pochłaniała Polskę. Wreszcie, Nettelbeck stał się głównym 
bohaterem filmu „Kolberg” Veita Harlana, który propaganda nazistowska 
chciała wykorzystywać jako dziełko propagujące zaangażowanie ludności 
cywilnej do wysiłku wojennego i ostatecznego zwycięstwa, jak to miało 
miejsce w Kołobrzegu w 1807 roku. Film zawiera wiele historycznych 
przekłamań, co omówienia samego dzieła często pomijają. Stąd widzowie 
raczeni są chwałą Nettelbecka, triumfującego wstawiennictwem u króla 
i uwolnionego z więzienia, do którego nigdy wtrącony nie był.

Propagowanie Nettelbecka, jako bohatera, jest także sprzeczne z polską 
racją stanu. To symbol niemieckiego (kołobrzeskiego) ziomkostwa, sku-
pionego wokół mitu wypędzenia i Związku Wypędzonych w Niemczech. 
W literaturze popularnej, ciężko jest znaleźć informacje o Nettelbecku 
jako handlarzu niewolnikami, dezerterze, a także kłamcy, rzucającemu 
fałszywe oświadczenia w obliczu trwającej wojny.
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2. Rzecz o księdzu Ignacym Przybylskim

Ignacy Rohfleisch urodził się 28 lipca 1770 roku w Reszlu (Rössel) w Pru-
sach Wschodnich. Syn Andrzeja Rohfleischa i Anny z domu Dywickich. 
W 1780 roku skończył szkołę jezuicką. W 1782 roku utracił ojca, wcześniej 
umarła mu matka. Krewny zabrał go do Warszawy i opłacał jego naukę. 
Wolą ojca Ignacego było, aby został nauczycielem. Za namową jednego 
ze swoich nauczycieli, wstąpił w wieku 14 lat do Zgromadzenia Pijarów 
Warszawskich, gdzie przyjął nazwisko Przybylski (od przybysza). W wieku 
18 lat, został wysłany jako nauczyciel do majątku w Rydzynie pod Lesz-
nem, gdzie uczył młodych książąt Sułkowskich: Aleksandra i Antoniego. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1794 roku.

Gdy przed Wielkanocą wybuchło w Warszawie powstanie [chodzi o insu-
rekcję warszawską 17–18 kwietnia 1794 roku i oswobodzenie stolicy z wojsk 
carskich – dop. autora], nie było wtedy szkół, więc nie miałem co robić; 
wziąwszy przeto kij w rękę, udałem się do Niemiec, Hollandji, Belgji i t.p. 
Zwiedziłem wszystkie akademje, obserwatorja, muzea, bibljoteki i gimnazja 
sławniejsze; uczyłem się czytać manuskryptów z różnych wieków, porówny-
wałem edycje z rozmaitych autorów z manuskryptami, uczyłem się po grecku, 
angielsku i włosku, ile dwa ostatnie języki umiejącemu po łacinie, po fran-
cuzku i po niemiecku, żadnej nie robią trudności. Po dwóch latach podróży 
pieszej o moim koszcie, mając z szczupłych zapasów po półzłotku na dzień, 
wróciłem się do Rydzyny (…) – cytuje Przybylskiego jego biograf, Adam 
Chodzyński (Ks. Ignacy Przybylski, rektor szkół kaliskich, Noworocznik 
Kaliski, Kalisz 1875). W jego biografii pojawia się informacja, że w 1809 roku 
został zsekularyzowany i otrzymał dzięki księciu Sułkowskiemu urząd pro-
boszcza w Lesznie. A co z rokiem 1807? Wiemy, że przyłączył się do 1 Pułku 
Piechoty księcia Antoniego Sułkowskiego. Jego biograf nie podaje daty, 
a jedynie łączy to wydarzenie z wejściem francuzów do Wielkopolski. 
To zaś nastąpiło w 1806 roku. Według Kroczyńskiego, formowanie pułku 
Sułkowskiego nastąpiło pod koniec 1806 roku w Gnieźnie.

20 kwietnia 1807 roku pod Kołobrzegiem zameldował się 1 batalion 
1 Pułku Piechoty, nazywany tu polskim. Drugi batalion domaszerował 
nieco później. Polacy zamknęli blokadę twierdzy od północy, od strony 
Kołobrzeskiego Lasu w okolicach obecnego Solnego Bagna. Tu obozo-
wali na bagnach, pomiędzy wydmami a malarycznymi łąkami. Tu 3 maja 
1807 roku wykonano ołtarz polowy, przy którym uroczystą mszę w wa-
runkach frontowych odprawił o godzinie 10.00 kapelan pułku – ksiądz 
Ignacy Przybylski. W homilii przemówił do żołnierzy takimi słowami: 
Żołnierze polscy! Pod Kolbergiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz 
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regiment na łonie województw Gnieźnieńskiego i Poznańskiego utworzony, 
pierwszy chorągwie wojskowe polskie na Pomorzu rozwija. Dzień 3 maja 
na pobrzeżu Morza Bałtyckiego, a co większa pod murami Kolberga obcho-
dzimy. Dzień dzisiejszy dla nas wszystkich jest ważnym. Tron dziedziczny, 
zbliżenie mieszkańców Polski do siebie, i wolność rozumna, są dziełem sławnej 
konstytucji. Dzień 3 maja był dla nas pierwszy sławy i zguby. Skoro naród 
pokazał, iż zrzeka się bezrządu, który go od czasów Ludwika Węgierskiego 
w oczach oświeconej Europy poniżał, samodziercy pograniczni, natychmiast 
nas niezgodnych, a zatem niedołężnych pochłonęły. Gniliśmy przeszło lat 
dwanaście w zgubnej spokojności, oprócz cząstki walecznej prawych synów 
ojczyzny, którzy pod chorągwiami francuskimi zgromadzeni, sławę, język 
i imię narodu w obcych częściach ziemi swą odwagą, pod przewodnictwem 
Dąbrowskiego utrzymać umieli. Napoleon Wielki kajdany tyranii swym 
orężem pokruszył. Dzięki nieskończone niech będą Opatrzności Najwyższej, 
że tego nadzwyczajnego bohatera na poprawę i uszczęśliwienie świata zesłać 
raczyła. Z jego łaski jesteśmy znowu Polakami. Wy, żołnierze regimentu 
pierwszego, szczególnie dowodzicie, że Polak w Europie istnieć powinien.

Niestety, więcej faktów z wojennych przygód księdza Przybylskiego 
nie znamy. 15 lipca 1812 roku został rektorem Gimnazjum Poznańskiego. 
Chciano go ściągnąć do Poznania, ale nie był tym zainteresowany, przez 
swą niechęć do Prusaków. W 1818 roku został proboszczem kościoła św. 
Mikołaja w Kaliszu oraz rektorem wojewódzkich szkół kaliskich. Tak 
opisuje go A. Chodzyński: Matematyk zamiłowany i biegły we wszystkich 
tej umiejętności gałęziach, przytćm rzadkiej nauki filolog i lingwista, po-
siadający gruntownie łacinę rzymską i średniowieczną, grecki, francuzki, 
niemiecki, włoski, angielski i hiszpański języki, z jakich niektóremi mówił 
tak płynnie i poprawnie, jak ojczystym – umiał nadawać kierunek ze znajo-
mością i czujnie kontrolować podwładnych sobie nauczycieli, aby młodzież 
nie pozorne, ale rzeczywiste z ich wykładu odnosiła pożytki. Można go 
więc zaliczyć do jednego z najwybitniejszych pedagogów polskich okresu 
rozbiorów. 7 października 1824 roku przeszedł na emeryturę, zachowując 
funkcję proboszcza.

Od pierwszych lat młodości, nauczyciel, więcej nawykł do szkoły, niż 
do kościoła, więcej był świeckim niż duchownym. (…) To wszystko wpływało 
na coraz większą jego obojętność w swym powołaniu; z tej zaś, pokątna 
nienawiść i potwarcza zazdrość, chętnie zolbrzymiające cudze wady, a czy-
hające zwykle na umysły podnioślejsze, potrafiły przy dodaniu sporej garści 
przesady, wytworzyć z Przybylskiego antireligijnego dziwoląga ustrojonego 
w sutannę. Zewnętrzne jego zachowanie się, wolnomyślność w sądzie i mowie, 
surowość i jawność zdania, obejście często szorstkie i dumne z ludźmi swego 
powołania, szczerość działań mniej dbająca o pozory, otwarcie nieprzyja-
zna hypokryzji lub przewrotnej skrytości, dostarczały zasobnego materjału 



282

do skarbienia Przybylskiemu zasłużonej lub niezasłużonej nieżyczliwości. 
Potępiała go i tolerancja często za daleko posuwana – pisze A. Chodzyński, 
a L. Słowiński uzupełnia ten opis: Wysokiego wzrostu, z twarzą surową 
i wyniosłym czołem, z głosem zdradzającym zawsze pewne zniecierpliwienie 
i apodyktyczny sposób bycia, z wyprostowaną postawą i sprężystym chodem 
(Dla tej co nie zginęła, Poznań 1985). Jeszcze lepiej opisują to A. Tabalka 
i M. Błachowicz: Złośliwości i ataki wściekłości ks. Przybylskiego znało 
całe miasto, a wypowiadane głośno surowe i celne opinie przysparzały mu 
wielu wrogów. W szczególności celem ataków księdza byli jego duchowni 
koledzy, którzy odwdzięczyli się mu, nazywając swojego krytyka „antyreli-
gijnym dziwolągiem w sutannie”. Zachowana korespondencja duchownego 
z magistratem to kunsztowna dawka złośliwych uwag pod adresem ojców 
miasta (Życiekalisza.pl).

Posiadał wiele odznaczeń i tytułów. Prepozyt, tytularny opat, infułat. 
Zmarł 17 listopada 1838 roku. W dniu zaspami śniegu wiejącym, pogrzebano 
zwłoki b. rektora na cmentarzu kaliskim. Gdzie prochy jego wyczekują zmar-
twychwstania, zapomniano; kilka tylko podeszłych wiekiem osób twierdzi, 
iż go złożono w katakumbie muru, zaraz przy głównej bramie, po prawej 
ręce od wejścia – podaje A. Chodzyński.

Ksiądz Ignacy Przybylski pozostanie dla nas tym, dzięki któremu 
znamy przebieg obchodów 18 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
pod Kołobrzegiem, podczas oblężenia twierdzy przez armię Napoleona, 
w której walczyli także Polacy.
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Portret Maxa Regera, wykonany przez Franza Nolkena
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3. Max Reger – neoromantyk nad morzem

Max Reger to wybitny niemiecki muzyk, kompozytor i organista (1873–1916). 
W latach 1905–16 profesor konserwatorium w Monachium i Lipsku, w la-
tach 1911–14 związany z dworem w Meiningen jako kapelmistrz. Stworzył 
indywidualny styl o orientacji klasycyzującej. Uprawiał głównie gatunki 
tradycyjne (fuga, sonata, cykl wariacyjny), stosował w nich jednak środki 
rozwiniętej harmoniki neoromantycznej. Wybitny polifonista. Często 
odwoływał się do spuścizny Jana Sebastiana Bacha. Pisał o nim, że jest 
początkiem i końcem muzyki.

O związkach Maxa Regera z Kołobrzegiem, wzmiankowano już wielo-
krotnie. Oczywiście, prym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wiodą 
Niemcy. Wcale nie tak dawno, wielu polskich autorów (historyków, mu-
zyków) już kilkakrotnie pisało o rewelacyjnym odkryciu: o tym, że Max 
Reger był w Kołobrzegu. Różne to były wzmianki. H. Kroczyński, w swojej 
pracy „Kronika Kołobrzegu” pisze, że Reger mieszkał w Kołobrzegu w latach 
1906–1913. Tak wynika z niektórych przekazów niemieckich. Najciekawiej, 
bo pod hasłem „sensacyjny trop”, wyraża się B. Narloch, pisząc, że na or-
ganach kołobrzeskiej kolegiaty w latach 1905–1913 koncertował (…) Max 
Reger [w:] „Głos Pomorza” z 25.06.2001). Niestety, te przesłanki nie zgadzają 
się z innymi wybitnymi pracami. Otóż Kronika Lipska mówi, iż w tym 
czasie, to jest w latach 1905–1913, Max Reger pracował i koncertował wła-
śnie w Lipsku. Autor natrafił na pracę, której autorem jest H. Berhr. Jego 
materiał, pt.: „Max Reger und das Ostseebad Kolberg” [w:] „Das war unser 
Kolberg”, Würzburg 1974), zawiera arcyciekawe informacje.

Według zapisków niemieckich, Max Reger spędzał w nadmorskim 
kurorcie swoje wolne chwile, najczęściej wakacje, zwłaszcza po swoim 
ślubie z kołobrzeżanką. W mieście nad Parsętą był w roku 1905 i w sierpniu 
1908 roku. W 1907 roku, w kołobrzeskiej kolegiacie, wykonana została 
pierwsza z „Dwóch pieśni pobożnych” op. 105 („Ich sehe dich in tausend 
Bildern”). 27 sierpnia zaśpiewała ją Martha Eichenberger, a kompozytor 
towarzyszył jej na organach. Natomiast tydzień wcześniej, Reger w Pałacu 
Nadbrzeżnym poprowadził kołobrzeską symfoniczną orkiestrę zdrojową. 
Po koncercie, bardzo ją chwalił. Trochę więcej informacji mamy o jego 
pobycie w sierpniu 1909 roku. 28 sierpnia, na zaproszenie organisty z kole-
giaty, pedagoga obdarzonego tytułem Królewskiego Dyrektora Muzycznego, 
Jana Springera (1850–1922), Max Reger dał koncert w kolegiacie. Specjal-
nie na tę okazję, dla pani Dessau, Reger skomponował dwa utwory: „Ich 
sehe dich in tausend Bildern” oraz „Meine Seele ist stille zu Gott”. Wiemy, 
że zachwycona kołobrzeżanka, zaśpiewała te kompozycje a vista.
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Podczas swoich pobytów nad Bałtykiem, Reger wynajmował dom 
przy ul. Huke 14 (dziś ul. Cicha). Stamtąd nad morze miał zaledwie 
kilka kroków. Wiadomo, że kompozytor uwielbiał szum fal. Charakter 
kurortu: cisza, spokój, miła, gościnna atmosfera, pozwalały mu odpocząć 
od zgiełku Lipska. W wynajmowanym domu miał pianino, które pozwalało 
mu nie tylko pracować nad różnymi projektami, ale także koncertować. 
A w Kołobrzegu Reger cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza wśród 
kobiet. Na początku marca 1913 roku, został zaproszony do tego swoistego 

„Pierwszego spośród kurortów Niemiec” na swój wieczór autorski, ku dużej 
uciesze kołobrzeskich melomanów.

Max Reger był w Kołobrzegu także w sierpniu 1913 roku. Wiemy, że dał 
koncert w kolegiacie, gdzie wykonał partię organową w swojej kantacie 

„Meinen Jesum laß ich nicht”. Nadto, niemieckie zapiski informują, że w ko-
łobrzeskich latach Reger pracował nad kilkoma utworami, w tym: „Orgel-
stücken” op. 129, Suitą Baletową op. 130 i Koncertem Skrzypcowym. Wysoko 
cenił także 45-głosowe organy kołobrzeskiej kolegiaty, które w 1890 roku 
wykonała firma Sauer z Frankfurtu nad Odrą. Zaliczył ten instrument 
do najbardziej cennych w Niemczech w ogóle. Niestety, nie zachowało się 
nagranie tego instrumentu, ani jego dyspozycja. Dokumentacja techniczna, 
tak jak i organy wraz z kolegiatą, spłonęły.

Warto nadmienić, że Max Reger ożenił się w 1902 roku z kołobrzeżanką, 
Elsą z domu von Bagensky (ur. w 1870 r.). Pochodziła ona z jednego z naj-
starszych rodów kupieckich w Kołobrzegu, a jej pradziadek był dyrektorem 
tutejszych salin, zaś ojciec służył w 54. Pułku Piechoty. Elsa w 1891 roku 
poślubiła późniejszego generała Franza von Berckena, z którym rozwio-
dła się w 1899 roku. Jej drugim mężem był Reger. Był to trudny związek, 
ze względu na nadużywanie przez kompozytora alkoholu, z uzależnieniem 
od którego walczył do końca życia. W 1947 roku założyła Fundację Maxa 
Regera i Instytut Maxa Regera. Zmarła w 1951 roku.

Życzeniem Regera było, by jego ciało po śmierci spoczęło w Kołobrzegu. 
Zwykł podobno mawiać: Chciałbym, żeby mi morze śpiewało w Kołobrzegu. 
Warto tu pokreślić, że cmentarz w przedwojennym mieście zlokalizowany 
był w jego zachodniej części, w dzielnicy zwanej Maikuhle, nad samym 
morzem. Niestety, życzenie to nigdy nie zostało spełnione. 4 listopada 
1930 roku, na domu w którym zwykł mieszkać Reger, podczas 16 Pomor-
skich Dni Muzyki Kościelnej, odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną 
przez magistrat.

Tak to, w krótkich zachowanych wzmiankach, przedstawia się historia 
Maxa Regera w Kołobrzegu. To właśnie to miasto dało mu miłość jego 
życia. Tu znajdował odpoczynek od kłopotów i obowiązków, które czekały 
na niego w Lipsku. Tu cieszył się dużą popularnością, bo kołobrzeską perłę 
wśród niemieckich kurortów odwiedzała elitarna śmietanka towarzyska 
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tego kraju i nie tylko. Wreszcie, tu pragnął spocząć, na zawsze, nad morzem, 
co jednak nigdy nie zostało uskutecznione.

W latach 2008–2010 odbyły się w Kołobrzegu trzy edycje festiwalu 
„Kołobrzeskie Dni Muzyki Kameralnej imienia Maxa Regera”. Niestety, 
organizatorzy niespecjalnie nawiązywali do kołobrzeskiej twórczości 
Regera, a sam festiwal przeszedł do historii. Natomiast w archiwum 
Max-Reger-Institut w Bonn, zachował się portret Maxa Regera, wykonany 
przez Franza Nölkena (1884–1918). Artysta wykonał także zdjęcie kompo-
zytora podczas jego pracy nad nutami. Przetrwało ono do naszych czasów 
i zawiera podpis: Max Reger, Kolberg 1913. Artysta pracował w tym czasie 
nad Suitą Baletową op. 130.

Organy kołobrzeskiej kolegiaty przed 1945 rokiem
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4. Pastor Paulus Hinz

Kołobrzeg miał niezwykłe szczęście do pastorów. Ostatni pastor kolegiaty, 
to postać dziś zapomniana, za to niezwykle dla miasta zasłużona.

W ciągu wieków, pastorami w kołobrzeskiej kolegiacie było wielu 
wyjątkowych ludzi: dyplomatów, historyków, teologów. Czytając o ich 
pracy, można odnieść wrażenie, że miasto nad Parsętą było szczególne, 
że zasłużyło sobie na takich ludzi. W trudnych chwilach historycznych 
zakrętów, wielu z nich pokazało, że potrafi się wznieść ponad ówczesne 
czasy i społeczne podziały, służąc ludziom i miastu. Taką postacią, bez 
cienia wątpliwości, był pastor Paulus Hinz.

Paulus Hinz urodził się 5 lutego 1899 roku w Połczynie Zdroju. Ukoń-
czył gimnazjum w Szczecinku, a zaraz po tym zaciągnął się w 1917 roku 
do wojska. Nie udało się ustalić przebiegu jego ochotniczej służby, wia-
domo jednak, że jeszcze pod koniec I wojny światowej został zwolniony 
z armii w związku z wadą serca. W 1919 roku udał się do Greifswaldu, gdzie 
na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia teologiczne. Na odrębnym 
fakultecie studiował historię sztuki. Przyda się to później, podczas jego 
pracy w Kołobrzegu. Studia ukończył w 1923 roku, ale dodatkowo wybrał 
jeszcze seminarium kaznodziejskie w Wittenbergi. Podczas pobytu w tym 
mieście poznał swoją przyszłą żonę – Marię Wasserow (rocznik 1905).

Swoją pierwszą parafię objął w 1924 roku w Lęborku. Później pracował 
również w Cecenowie pod Słupskiem. Jednocześnie, Paulus Hinz często 
odwiedzał Kołobrzeg. Zawierał tu liczne znajomości i przyjaźnie, a jako 
zdolny kaznodzieja gromadził tłumy podczas kazań w kolegiacie. Inte-
resował się również historią tego kościoła, a zwłaszcza niezwykle dużym 
natężeniem dzieł sztuki: od średniowiecza po czasy współczesne, od ma-
lowideł ściennych, przez brązy po snycerkę.

W 1930 roku zwolniło się miejsce po pastorze w kolegiacie. Funkcję 
Superintendenta i Oberpharerra pełnił dr August Matthes. Kandydatura 
Hinza była jakby naturalna. Znało go wielu parafian, którzy poparli jego 
osobę. Tak Paulus Hinz trafił do Kołobrzegu. Dał się tu poznać jako 
dobry organizator, człowiek niezwykle kulturalny i czuły na sztukę. Nie-
stety, okres jego pracy przypadł na trudne czasy. W 1933 roku do władzy 
doszedł Adolf Hitler. Hinz stanął w opozycji do narodowego socjalizmu. 
W dniach 29–31 maja 1934 roku brał udział w pracach Synodu Wyzna-
niowego w Wuppertalu-Barmen, który zwrócił się przeciwko państwu 
nazistowskiemu. Stał się członkiem Kościoła Wyznającego (Bekennende 
Kirche) – ruchu w Kościele ewangelickim, który opierał się podporząd-
kowaniu chrześcijaństwa ideologii nazistowskiej, do czego dążył Adolf 
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Hitler. Funkcjonowanie w Kościele tzw. Niemieckich Chrześcijan, popie-
rających rasizm i antysemityzm, oczyszczających chrześcijaństwo z tzw. 
żydowskich naleciałości, spowodowało powstanie konfliktu, nazwanego 

„walką kościołów”. Kościół Wyznający odrzucał współpracę z popieranymi 
przez Hitlera duchownymi, pomagał ofiarom państwa totalitarnego, ale 
musiał działać w ukryciu.

Kościół Wyznający powstał także w Kołobrzegu i spotkał się z dużym 
poparciem. Pastor Hinz codziennie odprawiał nabożeństwa w kolegiacie, 
modląc się za osoby prześladowane z powodu odmiennych poglądów, 
a także więźniów politycznych. Nie brakowało wśród nich księży. Pronazi-
stowscy księża zdelegalizowali działalność Kościoła Wyznającego i zakazali 
należącym do niego księżom odprawiać nabożeństwa. Nie brakowało 
donosów. Gdy w 1936 roku zebrał się kolejny synod, tym razem w Bad 
Oeynhausen, Kościół Wyznający pdzielił się na dwie frakcje: dotychcza-
sową, która stała się mniejszością i zeszła do podziemia, i większość, która 
opowiadała się za podporządkowaniem państwu nazistowskiemu.

Paulus Hinz miał dobre kontakty z księżmi, więzionymi za postawę 
uznaną za wrogą i szkodliwą dla III Rzeszy. Zbierał pisane przez nich 
listy i wydał w nielegalnej książeczce pt. „…i chwalić Boga”. Listy od wię-
zionych księży zostało wydane za granicą w 13 językach. Angażował się 
w ruch pomocy poszkodowanym przez narodowy socjalizm, objawiający 
się terrorem wobec własnych obywateli. Szybko na jego trop wpadło Ge-
stapo, a sam Hinz został aresztowany. Trafił do więzienia w Kołobrzegu, 
a potem w Koszalinie. Jego sytuacja się skomplikowała, ale wstawili się 
za nim wierni, którzy zbierali podpisy pod prośbą o uwolnienie księdza 
i wysyłali do władz. Za kołobrzeskim pastorem wstawił się również jego 
znajomy, feldmarszałek August von Mackensen, w I wojnie światowej 
zdobywca Belgradu i Bukaresztu. Von Mackensen nigdy nie poparł Hitlera, 
a w 1940 roku potępił zbrodnie popełnione przez wojsko podczas kam-
panii wrześniowej w 1939 roku. Autorytet feldmarszałka zadziałał i Hinz 
został uwolniony, ale pozostał pod obserwacją Gestapo. Był jeszcze kilka 
razy zatrzymywany pod zarzutem konspiracyjnego działania w Kościele 
Wyznającym. Władze pozostały wobec niego podejrzliwe i zakazały mu 
głoszenia kazań na terenie całej Rzeszy.

Pomimo trudności politycznych, pastor Hinz znalazł czas na napisa-
nie wspaniałej pracy, jaką jest książka poświęcona kołobrzeskiej bazylice. 
Ukazała się w oficynie w Szczecinie w 1936 roku pt. „Der Kolberger Dom 
und Seine Bildwerke”. Jest wydana niezwykle bogato, z płócienną okładką 
i 117 ilustracjami. To ważne dzieło w zakresie historii bazyliki. Hinz jako 
ostatni miał profesjonalny i bliski dostęp do dzieł sztuki sakralnej, ale 
również do samej świątyni. Mógł badać oryginalne wątki murów, co zresztą 
robił próbując interpretować i datować proces budowy monumentalnej 
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świątyni. Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że nie wszyst-
kie jego wnioski były trafne, ale to prawdziwie pionierskie podejście do tego 
tematu. Natomiast analiza dzieł sztuki pozostaje aktualna po dziś dzień. 
Książka była dość tania i szybko znalazła nabywców wśród kołobrzeżan.

We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Wprowadzane 
były kolejne ograniczenia dla kościoła, także dla samej kolegiaty. Wkrótce, 
gospodarka III Rzeszy przestawiła się na potrzeby wojny totalnej. Sam Hinz 
nie został zmobilizowany. Jego wada serca jest wystarczającym argumen-
tem za pozostawieniem go z dala od armii. Brakuje danych o działalności 
pastora w czasie II wojny światowej, poza organizowaniem uroczystości 
konfirmacji. Wiemy, że w związku ze zbliżającym się frontem, planowana 
uroczystość w kolegiacie na 25 marca 1945 roku została przeniesiona do ma-
łego kościoła nad Parsętą i odbyła się 12 lutego. Kościół miał zasłonięte okna, 
nie wolno było zapalać światła, gdyż obowiązywało wojskowe zarządzenie 
o zaciemnieniu okien. Uroczystość odbyła się przy kilku świecach.

Wraz z rozpoczęciem wojny totalnej i nalotami na III Rzeszę, zapadła 
decyzja o zabezpieczeniu najważniejszych zabytków. W Kołobrzegu ochroną 
objęto pomnik Fryderyka Wilhelma III przed ratuszem, który obmurowano, 
a także dzieła sztuki w kolegiacie. Świątynia została opisana i wykonano 
w niej kolorowe fotografie. Część obiektów zamurowano w specjalnej 
skrytce. Do kotłowni trafił świecznik siedmioramienny. Pozostałe dzieła 
sztuki przewieziono do kościołów poza miastem, do Korzystna, Czernina, 
Mierzyna, Wrzosowa czy Charzyna. Dotyczyło to najważniejszych zabytków. 
Niektóre znalazłu schronienie na miejskich strychach. Do swojego domu 
pastor zabrał kopię kołatki i pietę.

Na przełomie lutego i marca 1945 roku przez Kołobrzeg przewijają się 
tysiące uciekinierów. Paul Hinz decyduje jednak, że nie opuści miasta, 
pozostanie i będzie doglądał kolegiaty. Gdy zaczyna się polska ofensywa, 
9 marca zabłąkany pocisk trafia syna pastora w szyję. Pochowano go na po-
dwórku Adolf Hitler Platz. Hinz jest świadkiem agonii kolegiaty, w którą 
uderzają coraz to nowe pociski, aż wreszcie świątynia doszczętnie spłonęła. 
W czasie oblężenia, pastor wraz z innymi mieszkańcami, uciekającymi 
przed ostrzałem, schował się w piwnicy. Tam, przed krzyżem, wspierali 
się modlitwą o ocalenie. Gdy 15 marca niemieccy żołnierze zaczynają się 
powoli wycofywać i chcą podpalić budynek, w którym mieszka Hinz, 
pastor interweniuje w Brandkommando i dzięki temu budynek udaje się 
ocalić do pożogi.

Po zakończeniu walk o miasto, do piwnicy, w której przebywał Hinz 
i inne osoby, wpadli radzieccy żołnierze. Zaczęło się plądrowanie i terror. 
Hinz zamienił słowo z radzieckim oficerem, wyjaśnił kim jest i jak pisze 
we wspomnieniach tej postaci Horst-Rüdiger Marten, żołnierz wyrzucił 
swoich kompanów z piwnicy i pilnował jej przez całą noc. W tym czasie 
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miasto płonęło i było plądrowane. Następnego dnia, wszyscy mężczyźni 
z tego budynku zostali wywiezieni z Kołobrzegu.

W czerwcu, Paulus Hinz został zwolniony z obozu radzieckiego. Ra-
tują go dokumenty dowodzące antynazistowskiej działalności. Wyjechał 
do Berlina, gdzie został pastorem. Starał się znaleźć swoją rodzinę, ale nie 
było to takie łatwe. Pewnego dnia, na dworcu kolejowym udało mu się 
ustalić, że rodzica Hinzów nadal znajduje się w Kołobrzegu. Hinz posta-
nowił udać się do totalnie zniszczonego miasta. Trafił tu bez większych 
kłopotów, ale nie znalazł swojej rodziny w okolicach rodzinnego budynku. 
Przebywała ona w okolicach obecnej ul. Sobieskiego. Rodzinna Hinzów 
została wysiedlona z miasta. Pozostała tu tylko matka pastora, po którą 
ten przyjechał w 1946 roku – sytuacja polityczna jeszcze na to pozwalała. 
Przywiózł do Kołobrzegu trumnę, do której ekshumuje ciało swojego 
syna. W okolicach ulicy Sobieskiego Polacy szykują się do podpalenia 
niemieckich książek. Hinz znalazł tam swój niemal kompletny księgozbiór. 
Zabrał go do Niemiec.

W 1967 roku pastor Paulus Hinz nawiązał listowny kontakt z ojcem 
Piotrem Mielczarkiem, proboszczem parafii św. Marcina w Kołobrzegu. 
W jednym z listów napisał, że chciałby dostać zaproszenie do Polski, żeby 
móc przyjechać, porozmawiać, zobaczyć ruinę kolegiaty oraz przekazać 
zabytkową pietę. Dzięki normalizacji stosunków polsko-niemieckich, 
możliwa była reorganizacja struktur kościelnych w Polsce. Nowa sytuacja 
pozwoliła na przyjazd do Polski pastorowi Hinzowi. Spotkał się on z bisku-
pem Ignacym Jeżem, zwiedził także odbudowywaną konkatedrę. Podczas 
swojej wizyty w Polsce, pastor przekazał biskupowi zabytkową pietę, którą 
przemycił przez granicę. Biskup, który obawiał się reakcji władz NRD, ukrył 
obiekt w dobrach diecezjalnych w Koszalinie. Wkrótce, ordynariusz ko-
szalińsko-kołobrzeski wyjechał z rewizytą do Halberstadt w NRD. Spotkał 
się z pastorem Hinzem, który przekazał mu antabę. Biskup zaskoczony 
nieoczekiwanym podarkiem, zabrał go do Polski, przemycając przez granicę.

Wizytę Paulusa Hinza w kolegiacie doskonale pamiętał wieloletni 
proboszcz Parafii Mariackiej przy bazylice – ksiądz Józef Słomski. Widząc 
odbudowywaną świątynię, Hinz oparł się o filar i płakał…

Paulus Hinz zmarł w Halberstadt 28 stycznia 1988 roku. W Kołobrzegu 
pozostała po nim jedna pamiątka. To krzyż w kościele pw. Krzyża Świętego. 
Świątynia ta powstała w 1932 roku jako filia kolegiaty. To dzieło sztuki 
osobiście wyrzeźbił pastor. Monumentalny krucyfiks przetrwał wojnę 
i wisi tam po dziś dzień.
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Prezydent Stefan Lipicki podczas urzędowania w Kołobrzegu
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5. Stefan Lipicki – pierwszy prezydent

Kołobrzeg miał prezydenta od 31 maja do 1 września 1945 roku. Dopiero 
zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Administracji Przestrzennej 
z 22 lutego 1985 roku przyznało miastu prawo do posiadania prezydenta. 
Funkcję tę pełnili kolejno: Jerzy Roszkiewicz, Henryk Bieńkowski, Bogdan 
Błaszczyk, Zbigniew Błaszczuk, Henryk Bieńkowski i przez trzy kadencje 
Janusz Gromek.

Stefan Lipicki urodził się 22 lipca 1910 roku w Berlinie-Tempelhof. 
Z wykształcenia był budowniczym. Po skończeniu studiów powołano go 
do wojska. Potem pracował w Poznaniu, a od lutego 1939 roku znowu służył 
w Wojsku Polskim, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. Był dowódcą 
plutonu w 25. Dywizji Piechoty i dowódcą kompanii w 17 Dywizji Piechoty. 
26 września dostał się do niewoli niemieckiej, z której trzy razy uciekał. 
Skazano go za to na dwa lata obozu. Przebywał w Oflagu Waldenberg, 
skąd został oswobodzony w styczniu 1945 roku przez Armię Czerwoną.

Powrócił do Poznania, gdzie zgłosił się jako ochotnik do Pełnomocnika 
Rządu RP na Pomorze Zachodnie. W kwietniu znajdował się w zespole 
Piotra Zaremby, późniejszego prezydenta Szczecina. Trafił do Piły, skąd 
został skierowany do Kołobrzegu jako kierownik Biura Techniczno-Bu-
dowlanego. Do Kołobrzegu trafił jeszcze w kwietniu, ale miasto płonęło, 
a poza tym był to teren znajdujący się pod okupacją radziecką. Rozpoczął 
więc pracę w tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Karlinie.

Obowiązki prezydenta Kołobrzegu powierzył mu 31 maja 1945 roku 
Władysław Ciesielski, pełnomocnik rządu na obwód kołobrzesko-karliński. 
Tego dnia, ppłk Bobirenko, komendant wojenny Kołobrzegu, zdał władzę nad 
miastem Polakom. Lipicki zaczynał tu wszystko od początku. Trzeba było 
zorganizować polskie życie, przystąpić do wprowadzania choćby namiastki 
normalności na ziemiach, gdzie diabeł mówił dobranoc. W nocy szerzył się 
terror żołnierzy Armii Czerwonej. Nie brakowało złodziei i bandytów. Trudne 
to były czasy, ale trzeba było jakoś sobie radzić. Zaczęto porządkować ulice, 
chować zwłoki, także ciała żołnierzy polskich. Uruchomiono tymczasową 
elektrownię i wodociągi. Wiele prac wykonywano w uzgodnieniu i przy 
pomocy Armii Czerwonej. Administracja i pomoc prezydenta funkcjo-
nowały społecznie. Wynagrodzeniem było jedzenie. W tym czasie, udało 
się zrealizować wiele zadań, uporządkować wstępnie miasto, uruchomić 
szpital powiatowy, którym kierował Witold Recki, umożliwić przyjazd 
pionierom, uruchomić gospodarstwo w Stefanowie (Kądzielno), uruchomić 
kościół parafialny, który był dowodem na prawdziwą stabilizację w mieście. 
Pierwszym proboszczem był franciszkanin, Polikarp Maciejowski.
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Nie wiadomo w jakich warunkach, prawdopodobnie z dniem 1 września, 
Lipicki przestał pełnić urząd prezydenta. Miało to miejsce najprawdopodob-
niej z powodów politycznych. Trudno powiedzieć, co zadecydowało, gdyż 
nie zachowały się na ten temat dokumenty. Lipickiego zastąpił Stanisław 
Brożek, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie udało się dotrzeć do in-
formacji, jak na urząd już burmistrza, został powołany Brożek. Wymaga 
to dalszych badań. Jego awans został zatwierdzony wyborem jego osoby 
w dniu 22 września 1945 roku podczas I Zjazdu Powiatowego Polskiej 
Partii Socjalistycznej w Karlinie, na szefa struktur powiatowych PPS. Wię-
cej światła w tej kwestii rzuca A. Bojar-Fijałkowska, pisząc o początkach 
władzy komunistycznej w Kołobrzegu. Lipickiemu poświęca zaledwie 
kilka zdań, skupiając się na Stanisławie Brożku, jako realizatorowi nowej 
myśli politycznej i autorowi koncepcji rozwiązania problemów stojących 
przed odradzającym się miastem, oczywiście w ścisłej współpracy z Polską 
Partią Socjalistyczną z Polską Partią Robotniczą. Sam Brożek krytykował 
administrację Lipickiego: Obsada stanowisk niefachowa, składająca się 
z ludzi pragnących pracować, ale nie mających doświadczenia zawodowego. 
Bojar-Fijałkowska rozwija tę myśl, wskazując, że pierwszą kadrę administra-
cyjną stanowili ludzie „niejednorodni politycznie”, dobierani przypadkowo.

Stefan Lipicki pełnił jeszcze funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kołobrzegu w latach 1947–48. Pracował w różnych zakładach produk-
cyjnych na terenie miasta, prowadził także działalność gospodarczą. Zmarł 
13 grudnia 1981 roku. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym 
w Kołobrzegu.
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Ryszard Kukliński w Kołobrzegu z pistoletem w dłoni
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6. Miasto Ryszarda Kuklińskiego

Wątek pobytu Ryszarda Kuklińskiego w Kołobrzegu nie doczekał się szer-
szego opracowania do tej pory, choć to tu narodziła się jego pasja, jaką jest 
żeglarstwo, a dzięki której mógł później skontaktować się z przedstawicielami 
wywiadu amerykańskiego podczas słynnego rejsu z innymi oficerami Wojska 
Polskiego. Wydaje się, że po 1981 roku także tu, nad Parsętą, w szeregach 
wojskowych uznawano go po prostu za zdrajcę, a wspomnienia o Kukliń-
skim, a być może nawet znajomość z tą postacią, popularności nie sprzyjała. 
W III RP powstało kilka publikacji o superszpiegu i kołobrzeskich wątkach.

Ryszard Kukliński nie miał początkowo szczęścia w zdobywaniu wy-
kształcenia. Trafił do Oficerskiej Szkoły Piechoty Nr 1 we Wrocławiu nie 
mając nawet 18 lat. Niestety, z tego okresu jego teczka personalna jest mocno 
przetrzebiona, brakuje części dokumentów. Badacze wskazują na usunięcie 
także zachowanych dokumentów z akt sądowych, w związku z trwającym 
przeciwko Kuklińskiemu śledztwu. Różni autorzy sugerują w tym okresie 
zwerbowanie Kuklińskiego przez Służbę Bezpieczeństwa lub Informację 
Wojskową. Wiadomo, że w 1950 roku Kukliński został z OSP wydalony 
i skierowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wydalono go także 
z PZPR. Nie wiadomo, co takiego przeszkodziło karierze superszpiega, na-
tomiast w ciągu dwóch tygodni wszystko się zmieniło. Został przywrócony 
do szkoły i ponownie stał się członkiem partii. 3 września 1950 roku został 
mianowany chorążym.

Kukliński najpierw trafił do Departamentu Personalnego MON, aby 
po dwóch miesiącach zostać dowódcą plutonu w 49 pp w 14 DP w Pile. 
Wkrótce, Ryszard Kukliński został przeniesiony do Kołobrzegu. Był zastępcą 
dowódcy 14 batalionu przeciwdesantowego ds. liniowych, później – do-
wódcą 18 batalionu Obrony Wybrzeża. Zamieszkał w niewielkim lokalu 
przy ul. 1 Maja 46/1. Warunki życiowe nie były luksusowe, ale w owym 
czasie Kołobrzeg był wojskową dziurą zabitą dechami. Warto pamiętać, 
że w latach 50-tych usuwano z wojska oficerów przedwojennych, obcych 
klasowo. Przeprowadzono czystki i sfingowane procesy, z których część 
zakończyła się wyrokami śmierci. Tak 16 grudnia 1952 roku rozstrzelany 
został pod zarzutem działalności szpiegowskiej komandor Stanisław 
Mieszkowski. Do Kołobrzegu przybywały nowe rodzaje wojsk, utworzono 
tu także 19. Baterię Artylerii Stałej. Rozpoczęto fortyfikowanie wybrzeża 
w schrony i punkty ogniowe, a także budowle obserwacyjne. Plażę co wie-
czór bronowano. Nasilał się terror polityczny i sowietyzacja wielu dziedzin 
życia. W takiej rzeczywistości nad Parsętą doskonale odnalazł się Ryszard 
Kukliński. Tak o tym opowiada w książce „Zasługa dla Polski”: Zostałem 
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szefem sztabu batalionu w rejonie Kołobrzegu. Budowaliśmy tajne fortyfi-
kacje nad samym morzem. (…) Kiedy zaczęliśmy budować te fortyfikacje 
na plażach, zdawałem sobie sprawę, że niedaleko od nas są naprawdę wolne 
kraje: Szwecja i Dania. Miałem poczucie, że jestem na krańcu wolnego 
świata i że nie wolno mi się do niego zbliżyć. Jako dowódca wojska pracują-
cego na plaży, nie miałem nawet prawa swobodnie wejść do morza! Kąpiel 
dozwolona była tylko w Kołobrzegu, na strzeżonej plaży i jedynie od świtu 
do zmierzchu. Nocą plaża była zamknięta, bronowana i pilnie strzeżona 
przez WOP. Kukliński opisywał, że gdy pewnego dnia po pracy pozwolił 
się żołnierzom wykąpać się w morzu, to chciano go aresztować.

Jego pracy regularnie przyglądali się wysoko postawieni wojskowi, 
choć w swoich wspomnieniach Kukliński się do tego nie odnosi. Cieszył 
się pewnymi przywilejami, podobno prowadził wystawny tryb życia. 
Dziś, niewiele osób chce wspominać postać Kuklińskiego. Ale w swojej 
książce pt. „Moja wojna”, Waldemar Skrzypczak pisze: Ciekawym epizodem, 
w życiu mojego taty był kontakt z Ryszardem Kuklińskim. Służyli w jednym 
garnizonie. Ojciec i jego koledzy zachowali złe wspomnienia na jego temat. 
Uważali, że żył ponad stan. Wypominali, że kiedy wszystko było na przydziały, 
jemu starczyło np. na kupienie kutra, przerobienie go na jacht i pływanie. 
Kiedy inni mieli pustą kieszeń, on na swoje imieniny spraszał wszystkich 
oficerów garnizonu. O czym to świadczyło? Ich zdaniem o tym, że Kukliń-
ski już w latach 50. pracował dla sowieckiego wywiadu. Nie wiem, czy tak 
było – pisze Skrzypczak.

Warto podążyć tropem żeglarstwa. W 1956 roku powstał kołobrzeski klub 
jachtowy Klub Morski Kołobrzeg LPŻ. Jego komandorem został Henryk 
Kuryj, wicekomandorem Bronisław Szmidt, a członkami: Ryszard Kukliński, 
Kazimierz Cebula, Wojciech Brzeziński i Zygmunt Marczak. Pierwszym 
jachtem był „Orkan II”. Wkrótce Kukliński został wicekomandorem klubu. 
O swojej pasji, jaką było żeglarstwo, wspomina tak w „Zasłudze dla Polski”: 
Pierwszą łódkę zbudowałem sam w piwnicy. Malutka, siedem metrów żagla. 
W tym czasie Marynarka Wojenna, harcerze i kołobrzeski klub milicyjny 
wydobyli z basenu portowego 8,5-metrowy niemiecki jacht z kilem. Posta-
wili go w suchym doku. Po jakimś czasie zniknęło z niego wszystko, co dało 
się wymontować, a oni dalej zastanawiali się, co z nim zrobić. W drodze 
do pracy codziennie widziałem ten ogołocony kadłub i ściskało mi serce. 
Przedstawiłem więc propozycję: dajcie mi ten wrak za moją, gotową już 
do pływania żaglówkę. Po jakimś czasie się zgodzili. (…) Przez siedem lat, 
z pomocą żony i synów, odbudowywałem ją deska po desce. Kukliński na-
rzekał jednak, że kiedy nie było go w Kołobrzegu, zazdrośni jego sukcesem 
ludzie, niszczyli mu jego jacht.

W październiku 1952 roku Kukliński wziął ślub z żoną Joanną. W Ko-
łobrzegu pracowała jako księgowa w „Barce”. On sam pogłębiał swoje 
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wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Kołobrzegu. 
Egzamin dojrzałości zdał w 1960 roku. Był uczniem przeciętnym, ale 
to nie przeszkodziło mu w dalszej karierze wojskowej. Co ciekawe, jeszcze 
przed maturą, Kukliński rozważał zawieszenie munduru na kołku i przej-
ście do cywila. Poradzono mu jednak skończyć szkołę średnią i zdawać 
na Akademię Wojskową w Rembertowie. Został tam przyjęty w 1961 roku. 
Na tym kończy się kołobrzeski epizod w życiorysie Ryszarda Kuklińskiego. 
W 1963 roku Kukliński skończył akademię, awansował do stopnia majora 
i rozpoczął pracę w Sztabie Generalnym.
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◂ Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg, lata 50-te XX wieku

▴ Ksiądz Józef Słomski i biskup Ignacy Jeż podczas odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy na konkatedrze, 1981 rok
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7. Proboszcz na trudne czasy

Ksiądz Józef Słomski urodził się 10 lipca 1932 roku w Żurowej. To niewielka 
miejscowość koło Tarnowa. Wychowany w rodzinie katolickiej, po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości wstąpił do 4-letniego 
gimnazjum zakończonego małą maturą, a następnie do dwuletniego liceum 
zakończonego egzaminem dojrzałości (duża matura). Wykształcenie zdoby-
wał w Niższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Bruczkowie, 
w Górnej Grupie i Pieniężnie. Po trzyletnich studiach filozoficzno-teolo-
gicznych u Księży Werbistów w Pieniężnie, kontynuował naukę w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim. Po uzyskaniu 
dyplomu, 23 czerwca 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bi-
skupa Teodora Benscha, ordynariusza gorzowskiego. Wysłany na pierwszą 
placówkę duszpasterską do Świebodzina Wielkopolskiego jako wikariusz. 
Od 1960 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej w Gorzowie 
Wielkopolskim. W 1963 roku został wydelegowany do tworzenia i prowa-
dzenia nowopowstałej parafii Matki Bożej Różańcowej w Kępicach. Tam 
też rozpoczął przygotowania do budowy kościoła. Jako wyróżniający się 
duszpasterz przeniesiony po utworzeniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
do Kołobrzegu, gdzie w sierpniu 1972 roku jako proboszcz objął Parafię św. 
Marcina. Tutaj dał się poznać jako dobry organizator, potrafiący zmobili-
zować parafian do twórczego działania. Razem z biskupem Ignacym Jeżem, 
ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim, rozpoczął starania nad pozy-
skaniem zabytkowej konkatedry, której prezbiterium należało do kościoła, 
natomiast korpus nawowy i wieża służyły celom wystawowym Muzeum 
Oręża Polskiego. Po przekazaniu zabytku przez władze państwowe już 
pod koniec maja 1974 roku przystąpił do pierwszych prac porządkowych, 
przygotowujących konkatedrę do uroczystości Bożego Ciała 13 czerwca 
1974 roku. Następnie, przy wsparciu duchowym biskupa Ignacego Jeża 
i fachowym architekta Janusza Kirszaka, rozpoczął odbudowę konkatedry. 
Brał czynny udział w pracach przygotowawczych i przeżywaniu uroczystości 
975-lecia utworzenia metropolii gnieźnieńskiej i biskupstwa w Kołobrzegu, 
które odbyły się 17 sierpnia 1975 roku.

Ustanowiony administratorem utworzonej 11 listopada 1980 roku parafii 
Wniebowzięcia NMP przy konkatedrze w Kołobrzegu. Od końca 1981 roku 
kierował pracami przygotowawczymi do odbudowy dachu nad korpusem 
nawowym i dzwonnicy. W dowód uznania zasług przy przywracaniu 
kołobrzeskiej świątyni historycznego kształtu oraz wzorowej postawy 
kapłańskiej, 24 czerwca 1984 roku z woli papieża Jana Pawła II został pod-
niesiony do godności Kapelana Ojca Świętego. Od tej pory przysługiwał 
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mu tytuł prałata. W 1992 roku obdarzony tytułem Honorowego Prałata 
Ojca Świętego.

Dzięki szczególnym staraniom i wydatnej pracy na rzecz odbudowy 
historycznego kościoła kołobrzeskiego, 10 czerwca 1986 roku papież Jan 
Paweł II podniósł kołobrzeską konkatedrę do godności Bazyliki Mniej-
szej. Za osobisty wkład i nadzór nad pracami budowlanymi przy bazylice 
w styczniu 1988 roku został wyróżniony przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki okolicznościowym medalem konserwatorskim „Mecenasom 
i Opiekunom Zabytków”.

Przez 26 lat, do końca 2000 roku, pełnił funkcję dziekana dekanatu 
Kołobrzeg. W 2001 roku decyzją biskupa Mariana Gołębiewskiego, ordyna-
riusza koszalińsko-kołobrzeskiego, obdarzony tytułem dziekana dziekanów. 
Był także kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Koszalinie.

22 października 2000 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
1000-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu został odznaczony przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 11 listopada 2001 roku z rąk prezydenta Kołobrzegu odebrał 
tytuł „Zasłużony dla miasta Kołobrzegu”. Honorowy obywatel Kołobrzegu. 
Do 2008 roku administrował Parafią Mariacką przy bazylice. Zmarł 14 marca 
2018 roku. Pochowany go w Żurowej, zgodnie z zapisem testamentowym: 
Moje grzeszne ciało proszę pochować, zgodnie z wolą rodzeństwa w rodzinnej 
miejscowości, obok rodziców i rodzeństwa.

Autor książki z księdzem Józefem Słomskim w zakrystii małego kościoła 
nad Parsętą, 2016 rok
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8. Profesor od historii Kołobrzegu

Jerzy Patan. Niezwykle skromny człowiek. Swoją pracą dokumentował 
odbudowę Kołobrzegu, rozwój miasta i regionu, najważniejsze wydarzenia 
w Polsce. Odszedł tak jak żył – w ciszy. Nigdy nie lubił sławy.

Jerzy Patan to z pewnością zasłużony obywatel Kołobrzegu. Nie ma 
zbyt wielu ludzi, którzy tyle zrobili dla popularyzacji historii i ratowania jej 
od zapomnienia. Gdy rodziła się wolna prasa, Jerzy Patan pisał na potęgę. 
Wiedzę miał przeogromną, a archiwum jeszcze większe. Razem z kolegami 
pasjonującymi się historią miasta, wycinaliśmy jego artykuły i trzymaliśmy 
w segregatorach. A potem chodziliśmy na spacery w miejsca, które on jako 
dziennikarz opisywał. Pamiętam jego artykuł z „Gazety Kołobrzeskiej” „Czy 
Kołobrzeg jest wolny” o 19. Baterii Artylerii Stałej. Wówczas przekopaliśmy 
się na teren Marynarki Wojennej i prawie nas złapano.

Gdy Jerzy Patan przeszedł na emeryturę z „Głosu Pomorza”, stał się 
jeszcze bardziej aktywnym człowiekiem. W 1995 roku założył Galerię Do-
kumentu i Fotografii Kołobrzegu. Zbierał, skupował, poszukiwał zdjęcia 
i dokumenty związane z miastem. Jednocześnie założył Wydawnictwo 
Patan Press, które wydawało jego książki, przewodniki i albumy. Trafił 
na czasy, gdy zainteresowanie historią stale wzrastało. Jego pierwsza, 
bogato ilustrowana książka – „Kołobrzeg sto lat w fotografii 1897–1997” 
z 1998 roku, była prawdziwym hitem. Wówczas pojawiło się na rynku kilka 
innych pozycji, ale Patan trafił w sedno sprawy: połączył dawny Kołobrzeg 
z czasami współczesnymi.

Można powiedzieć, że tak wszystko się zaczęło. Potem była „Historia 
Kołobrzegu w fotografii” w dwóch tomach – zbiory Jerzego Patana stale 
rosły. A potem coś, co cenię sobie w sposób dla mnie bardzo ważny: kilku-
tomowa, dziś już wiemy, niedokończona monografia fotograficzna miasta. 
Zaczęło się od „Kołobrzeg – Kiedy wszystko było pierwsze”. Wspaniała 
praca, ukazująca zniszczenie Kołobrzegu i pionierskie czasy jego zagospo-
darowywania. Potem była równie ważna książka „Dzieje dawnego kurortu”. 
A potem kontynuacja serii, pt. „Moje lata sześćdziesiąte” – aż dwa tomy. 
Zawsze powtarzałem, że to książki, które powinny stać na półce każdego 
kołobrzeżanina, ceniącego sobie historię własnego miasta. Większość 
moich pozycji, obowiązkowo z autografem.

Jerzy Patan był fanem, tak chyba można napisać, portalu Miastokolo-
brzeg.pl. Jako dziennikarz, znał blaski i cienie zawodu dziennikarza. Ale 
często dzwonił, rozmawialiśmy o historii czy o bieżących wydarzeniach. 
Gdy potrzebne były zdjęcia jako ilustracje, nigdy nie odmawiał. Pozwolił 
korzystać ze swoich książek, prosząc, aby tylko podpisywać zdjęcia z jego 
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archiwum. Gdy powstawał portal Twierdzakolobrzeg.pl otrzyma-
liśmy jego zgodę na użycie ilustracji z dziejów miasta. Nie mógł wyjść 
z wrażenia, jak dzieci i młodzież interesują się historią Kołobrzegu i jak 
mało mają możliwości na znalezienie odpowiednich informacji. Z drugiej 
strony, ciężko był czymś pana Jerzego zaskoczyć. Jego wiedza była bardzo 
rozległa, a archiwum uporządkowane. Kiedy potrzebowaliśmy zdjęć Ba-
stionu Magdeburg z lat 60-tych, bo chcieliśmy wpisać obiekt do rejestru 
zabytków, następnego dnia były na skrzynce e-mailowej.

Ostatni raz widzieliśmy się podczas głosowania w wyborach samorządo-
wych w 2014 roku. Był schorowany, ale starał się tego po sobie nie okazywać. 
Jak zwykle przypomniałem mu, że czekam na jego nową książkę, na album 
z Kołobrzegiem z lat 70-tych. Uśmiechnął się tylko lekko i powiedział: 
Niech pan działa, zawsze pana czytam. Szczerze, myślałem, że jednak ten 
album się ukaże. Gdy pan Jerzy miał lepszy dzień, sam dzwonił i wówczas 
o tej pracy rozmawialiśmy. Byłaby na pewno fascynująca.

Gdy jeszcze działało Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, zło-
żyliśmy wniosek, aby uhonorować Jerzego Patana tytułem Zasłużony 
Obywatel Kołobrzegu. Podziękował za inicjatywę, ale odmówił. Twierdził, 
że on już został doceniony, dostał „Konika” jako Kołobrzeżanin Roku i mu 
to z powodzeniem wystarcza. Uważałem do końca, że jest człowiekiem 
jednak niedocenionym. W jednej z rozmów wypomniał mi to mówiąc, 
że kto o nim jeszcze pamięta. A jednak…

Panie Jerzy, pamięć w serach ludzi zostawiają także ci, którzy tworzą 
karty historii, aby mogli zapisać się na nich inni. Pan był takim człowie-
kiem. W drugim tomie „Moich lat sześćdziesiątych” pisał pan tak o mowie 
pogrzebowej nad grobem pana przyjaciela – Bogdana Żołtaka: Rodzaj 
śmierci jest nagrodą za sposób życia. Jakie życie, taka śmierć. (…) Żołnierza 
w walce zabija kula. Górnika zawał lub pylica. Marynarza żywioł oceanu. 
Dziennikarza zabija samo życie, któremu służy – o które walczy, które chce 
uczynić piękniejszym – lepszym – sensowniejszym.

Panie Jerzy, Profesorze, spoczywaj w pokoju!



Gmina z historią

Kościółek im. św. Jana Chrzciciela 
w Budzistowie 

WWW.gmInA.KOlOBrZEg.pl
WWW.fACEBOOK.COm/gmInAKOlOBrZEg
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