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Drodzy Czytelnicy

Jak pokazuje doświadczenie, historia polskiego Kołobrzegu to dziedzina, 
w której nie tylko niemal każdy ma sporo do powiedzenia, ale także 
o której niejeden z nas wie wciąż za mało. Są tacy, którzy mają własne 
wspomnienia, sięgające 1945 roku, kiedy nasze miasto było morzem ruin. 
Każdego roku wspominamy rocznicę walk o Kołobrzeg czy nastanie 
tu polskiej administracji. Są też i tacy, którzy mają spore zbiory zdjęć 
i pamiątek dawnego miasta nad Parsętą. Ale nadal są też i ci, którzy tej 
historii szukają i chcą się z nią zapoznawać. Poszukują nie tylko zdjęć czy 
pocztówek, ale także informacji o dawnych wydarzeniach czy ludziach, 
którzy wywarli wpływ na kierunki rozwoju Kołobrzegu. I dopóki taka 
sytuacja będzie się powtarzać, możemy być pewni, że pamięć o dawnych 
wydarzeniach będzie tu żywa i kultywowana. Oczywiście, możemy się 
z nią zapoznać w Muzeum Miasta Kołobrzeg czy w internecie, ale dopóki 
historia jest żywa w nas, dopóty będzie ona wieczna.

Powojenna historia miasta nad Parsętą ma dla nas wymiar szczególny. 
To współczesna historia Kołobrzegu, o której już możemy dyskutować 
i z której powinniśmy też wyciągać wnioski. Odbudowa miasta i jego 
kierunki, rozwój i realizacja inwestycji, polityka, gospodarka, sprawy 
społeczne czy kultura, to dziedziny, które mają swoje bogate dzieje. To wy-
darzenia, ale także ludzie, którzy zasłużyli się dla naszego miasta i powiatu. 
Wyrażam przekonanie, że niniejsza publikacja będzie ważnym wkładem 
w zgłębianie historii Kołobrzegu i będzie przyczynkiem do dalszych ba-
dań i starań w dążeniach ku temu, aby przetrwała dla kolejnych pokoleń.

Tomasz Tamborski
STAROSTA KOŁOBRZESKI





Od autora

Niniejsza książka, pierwotnie w moim zamiarze miała być podsumo-
waniem 30 lat kołobrzeskiego samorządu w związku z przypadającą 
w 2020 roku rocznicą wyborów samorządowych, ale jeszcze szybciej,  
rocznicą wolności, jaka przypadała 4 czerwca 2019 roku, w 30 rocznicę 
częściowo wolnych wyborów w Polsce. W Kołobrzegu, w którym tyle 
o wolności się mówi, czas ten przeszedł bez echa. W związku z wymo-
gami konkursowymi, postawionymi przez Powiat Kołobrzeski, który 
współfinansuje niniejszą publikację, byłem zmuszony zmienić jej za-
łożenia i zamiast planowanej analizy 30 lat historii miasta, trzeba było 
opracować ponad 70 lat. Było to zadanie bardzo żmudne i czasochłonne. 
Wraz z kolejnymi dekadami wzrastała liczba źródeł i materiałów, a także 
pytań, trudnych do rozstrzygnięcia, ze względu na wieloletni brak starań 
dotyczących zachowania pamięci o Kołobrzegu i jego mieszkańcach. Je-
dyne co mamy, to zachowane wspomnienia pionierów. Kolejne, zasłużone 
dla miasta postaci, odchodziły w zapomnieniu, albo ich dokonania nie 
zostały opisane.

Nie chciałem, aby była to książka o osobach lub wydarzeniach, aby 
zamieniła się ona w jakąś kronikę czy kalendarium. Moim zamierzeniem 
było to, aby powstała książka szeroko omawiająca historię powojennego 
Kołobrzegu, miasta z polską administracją i polską kulturą. Nie jest 
to książka o polityce, choć trudno nie pisać o aktorach kołobrzeskiej sceny 
politycznej. To książka omawiająca określony stan, działania i ich skutki. 
Nie ma tu kuchni kołobrzeskiej polityki, chyba, że miała ona faktyczny 
wpływ na kierunki rozwoju miasta. Nie muszę również nikogo przekony-
wać o tym, że pisanie historii o ludziach, którzy żyją, jest trudne i naraża 
autora na krytykę, albowiem osoby te mają własną wizję historii, swoich 
zasług i przebiegu wydarzeń. Starałem się podchodzić do tych działań 
zgodnie z warsztatem naukowym, przedstawiając różne stanowiska i racje 
stron. Ograniczona objętość książki spowodowała, że byłem zmuszony 
pominąć niektóre poboczne wydarzenia, inne ograniczyć do faktografii, 
z jeszcze innych, na przykład ze sportu, czy ze stosunków zewnętrznych 
miasta z innymi gminami, zwłaszcza na terenie Powiatu Kołobrzeskiego, 
zrezygnowałem. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to pionierskie opra-
cowanie, omawiające współczesną historię miasta nad Parsętą, żywię 
nadzieję, że kolejni historycy wykonają badania wybranych dziedzin 
z życia miasta, opiszą je szczegółowo i bardziej dociekliwie.

W tym miejscu chciałbym podziękować osobom, które mają swój 
udział w tym, że niniejsza książka trafia do rąk Czytelników. To starosta 
Tomasz Tamborski, ceniący sobie historię i popierający działania związane 
z jej upowszechnianiem. Dziękuję dyrektorowi Muzeum Oręża Polskiego, 
Aleksandrowi Ostaszowi, za możliwość prowadzenia badań i współpracę 



muzeum przy powstawaniu książki. Za udział w poszukiwaniu mate-
riałów i ich udostępnienie, dziękuję wszystkim osobom, które okazały 
mi pomoc, w tym Anetcie Bolechowskiej, Danucie Nowak, pracownikom: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, Starostwa Powiatowego 
w Kołobrzegu i Urzędu Miasta Kołobrzeg. Podziękowania kieruję dla 
doktora Łukasza Gładysiaka za recenzję wydawniczą. Dziękuję również 
za współpracę Wydawnictwu „Kamera”, szczególnie Marcinowi Gauerowi, 
a także opracowującemu moje prace graficznie Darkowi Jakubowskiemu, 
za wyrozumiałość i okazaną pomoc. Wyrazy podziękowania kieruję 
do wszystkich, którzy mają udział w ukazaniu się tej pracy, pozostając 
jej cichymi mecenasami.

Robert Dziemba
Kołobrzeg, 30 listopada 2019 r.



Wstęp

Zainicjowane przez autora niniejszej książki, we współpracy z Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, badania nad historią najnowszą Koło-
brzegu, wykazały potrzebę zgłębienia wydarzeń bliższych i dalszych z pol-
skich dziejów miasta nad Parsętą. Udział autora w konferencji naukowej 

„Kołobrzeg w 70-leciu – od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 
1945–2015”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2016 roku 
w Kołobrzegu, pozwolił na zauważenie, że badacze historii Kołobrzegu 
skupiają się zasadniczo na dziejach miasta do 1990 roku, co nie znaczy, 
że nie ma prac poświęconych tej tematyce po 1989 roku.

Celem niniejszej pracy jest opisanie historii Kołobrzegu po 1945 roku, 
ukazanie funkcjonowania administracji miejskiej i powiatowej, a także 
administracji szczebla centralnego w zakresie jej wpływu na szeroko 
rozumianą zmianę w mieście, działalność polityczną, społeczną, gospo-
darczą i kulturalną mieszkańców, biorących udział zarówno w pionierskich 
czasach odbudowy zniszczonego działaniami wojennymi tego ważnego 
ośrodka na Pomorzu Zachodnim, jak i w procesie jego dynamicznego 
rozwoju gospodarczego w latach 90-tych XX wieku oraz specjalizacji 
turystyczno-uzdrowiskowej w XXI wieku, jako głównego ośrodka SPA 
w Polsce. Autor nie opisywał szczegółowo wybranych elementów, ale 
skupił się na syntezie wyników badań własnych z wynikami, które są 
dostępne w przedmiotowej literaturze, prezentowanej przez dorobek 
Hieronima Kroczyńskiego czy Radosława Ptaszyńskiego, a także poszcze-
gólnych monografii czy opracowań, autorstwa Anny Bojar-Fijałkowskiej, 
Hieronima Rybickiego, Jerzego Patana czy Edwarda Stępnia. Autor zdaje 
sobie sprawę, że opracowanie historii bliskiej ludziom, którzy wciąż żyją, 
może wywoływać kontrowersje wokół oceny faktów przez osoby, które 
je kreowały, bądź były ich świadkami, jednak przyjęta postawa badawcza 
jest daleka od dokonywania sądów czy ocen, a skupia się na opisaniu 
przebiegu wydarzeń, ich źródeł i zdarzeń następczych.

Niniejsza praca obejmuje co do zasady lata 1945–2018, przy czym 
opisane zostały niektóre, ważne z kronikarskiego punktu widzenia, wy-
darzenia z roku 1944 i 2019. Biorąc pod uwagę dostęp do ograniczonej 
liczby źródeł, autor będzie stosował podstawowe postępowanie meto-
dyczne, oparte na metodzie indukcyjnej i metodzie dedukcyjnej. W czę-
ści źródeł autor dysponuje potwierdzeniem faktów bezpośrednio go 
interesujących, na podstawie wspomnień pionierów czy uczestników 
wydarzeń po 1945 roku, które na bazie ich wiarygodności uprawniają 
do określonego wnioskowania. W niektórych jednak kwestiach tak nie 
jest i w odniesieniu do badanej przeszłości niezbędne jest zastosowanie 
analizy przesłanek pośrednich, co więcej, niektóre kwestie wymagają 
dalszego wyjaśnienia i poszukiwań.



W zakresie konstrukcji pracy, została ona podzielona na trzy części. 
W rozdziale pierwszym, autor omawia rok 1945 w Kołobrzegu, przygo-
towanie do obrony i walki o miasto, które ogłoszono twierdzą, sowiecką 
okupację, nastanie polskiej administracji i napływ pierwszych osadników. 
Rozdział drugi omawia dzieje Kołobrzegu w okresie walki o władzę 
w Polsce, a następnie czasy pod przywództwem Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, przy uwzględnieniu kwestii politycznych, społecznych, 
kulturalnych i oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
związanej z obudową miasta. Rozdział trzeci opisuje historię Kołobrzegu 
po 1989 roku. Został on podzielony na kilka części, w taki sposób, że wy-
odrębnia opozycyjne dążenia do demokratyzacji życia publicznego w Pol-
sce po Okrągłym Stole i wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 roku, 
następnie ukazuje powstanie samorządu kołobrzeskiego i jego rozwój, 
zachowując periodyzację personalną kadencji prezydentów: Henryka 
Bieńkowskiego (1990–1998), Bogdana Błaszczyka i Zbigniewa Błaszczuka 
(1998–2002), Henryka Bieńkowskiego (2002–2006) i Janusza Gromka 
(2006–2018). Ponadto, autor opisał historię zmian w podziale administra-
cyjnym kraju, utworzenia i 20 lat funkcjonowania Powiatu Kołobrzeskiego, 
a także kościołów i mediów w Kołobrzegu, dokonując opracowania, 
rozszerzenia i aktualizacji swoich wcześniejszych opracowań1.

Bazę źródłową książki stanowi zespół archiwalny dotyczący miasta Ko-
łobrzeg w Archiwum Państwowym w Koszalinie, a także zbiory Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu i archiwum Urzędu Miasta Kołobrzegu 
oraz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Autor posiada również 
własne zbiory w przedmiotowym zakresie, zebrane podczas 20-letniej 
pracy dziennikarskiej. Niezwykle cenna była także kołobrzeska prasa, 
która na przestrzeni szczególnie ostatnich 30 lat, omawiała na bieżąco 
wydarzenia i komentowała życie publiczne w mieście. Książkę kończą 
wnioski i postulaty dotyczące dalszych badań, a także zbiór wybranych 
fotografii i ilustracji z ostatnich 75 lat historii Kołobrzegu.

1 Robert Dziemba: Kościół katolicki w Kołobrzeg na tle przemian społeczno-politycznych w la-
tach 1945–1990, Kołobrzeg 2006, oraz Media w Kołobrzegu na przestrzeni wieków – od druku 
do internetu, (w:) Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością. 
Kołobrzeg 1945–2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo MINERWA, Szczecin 2017.
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1. Bój o Kołobrzeg

W listopadzie 1944 roku Kołobrzeg miał zostać ogłoszony twierdzą2. 
Zaczęto fortyfikować miasto. Źródeł tych decyzji można doszukiwać się 
w sytuacji ogólnej III Rzeszy, związanej przede wszystkim z wejściem 
Rosjan na niemiecką ziemię. Jesienią 1944 roku sprawa była przesą-
dzona. Zbliżali się Sowieci. Po wydarzeniach w Nemmersdorf sprawa 
była oczywista: trzeba było zrobić wszystko, żeby powstrzymać wroga. 
Miał pomóc w tym powołany rozkazem Adolfa Hitlera z 25 września 
1944 roku Volkssturm. W listopadzie rozpoczęto prowadzenie inten-
sywnych prac fortyfikacyjnych na przedpolach miasta. Wyznaczono 
3 odcinki obrony, ale początkowo skupiono się na budowie pierwszego, 
zewnętrznego, o długości ok. 8 km. Wykorzystywano naturalne warunki 
obronne Kołobrzegu, które wcześniej, w czasach twierdzy nowożytnej, 
zaadaptowano do powstrzymywania nieprzyjaciela. Budowano lekkie 
schrony bojowe, które miały być wyposażone w broń strzelecką. Wraz 
z rozwojem sytuacji, wykonano kolejne dwa odcinki obrony, wykorzystu-
jąc do tego zabudowę miejską, a także istniejące fortyfikacje nowożytne. 
Wykonano również rów przeciwpancerny, częściowo napełniony wodą, 
który prowadził od Szańca Kamiennego do Lęborskiego Przedmieścia 
i dalej wzdłuż wykonywanych transzei. Zaminowano wszystkie mosty. 
Spuszczono stawidła Batardeau.

Kierownictwo prac spoczywało w rękach pułkownika Erharda Pfe-
ifera (Standartenführer Marine-SA). W połowie stycznia komendantem 
twierdzy został mianowany gen. mjr w stanie spoczynku Paul Hermann. 
Stworzył swój sztab, a komendantura twierdzy została ulokowana w Ko-
szarach Schilla przy obecnej ul. Wąskiej. 20 lutego 1945 roku gen. Her-
mann został odwołany, a jego obowiązki przejął płk Gerhard Troschel. 
1 marca komendantem twierdzy został płk Fritz Fullriede. Do tego czasu, 
twierdza była regularnie rozbudowywana, z zaznaczeniem, że odbywało 

2 Istnieją wątpliwości, kiedy Kołobrzeg ogłoszono twierdzą. W literaturze popularnej i w in-
ternecie powszechnie można spotkać datę 28 listopada 1944 roku. To właśnie wtedy Adolf 
Hitler miał ogłosić Kołobrzeg twierdzą. Data ta zaczęła pojawiać się także w bardziej 
poważnych opracowaniach (np. Hans Kissel, Hilter’s last levy, the Volkssturm 1944–45). 
Problem w tym, że w zespole dyrektyw pod tą datą nie można znaleźć informacji dotyczącej 
Kołobrzegu, choć znajdują się tam informacje dotyczące wykonywania poleceń dla izolo-
wanych jednostek. Zarówno Hieronim Kroczyński jak i Johannes Voelker spójnie podają, 
że decyzja o zamianie miasta w twierdzę, zapadła w listopadzie 1944 roku, ale nie wskazują 
daty dziennej. Jeszcze inne wytłumaczenie podaje Erich Murawski, pisząc o „tak zwanej 

„twierdzy” kołobrzeskiej w marcu 1945 roku”, wskazując, że Kołobrzeg został zmieniony 
przez Hitlera w twierdzę, ale dopiero 7 marca. Jako źródło, Murawski wskazuje „Rozkaz 
dowództwa 3. Armii Pancernej (Ia) nr 1496/45 w nawiązaniu do pisma I oficera operacyjnego 
Grupy Armii „Wisła” nr 1941/45 z dnia 27 lutego 1945 r.”, z 7 marca 1945 (Erich Murawski, Bój 
o Pomorze. Ostatnie walki obronne na Wschodzie, Napoleon V, Oświęcim 2015, s. 82 i 308). 
Znajduje się tam wskazanie, że twierdzami są miasta: Szczecin i Kołobrzeg. Kwestii tych nie 
da się rozstrzygnąć na tym etapie badań, natomiast warto podkreślić, że w przypadku daty 
listopadowej żaden z historyków nie podaje źródła. Natomiast według J. Voelkera, 1 marca 
płk Fullriede odmówił ogłoszenia Kołobrzegu twierdzą i nie złożył przysięgi, którą stan-
dardowo składali dowódcy twierdz Hitlerowi (Johannes Voelker, Ostatnie dni Kołobrzegu, 
Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 32).
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się to w trudnych warunkach, zarówno pogodowych, jak i terenowych 
(wysoki stan wód). Miasto posiadało dogodne warunki do obrony, dość 
amunicji i sprzętu wojskowego, aby realizować improwizowany, ale jak 
się okazało w kolejnych dniach, skuteczny scenariusz powstrzymywania, 
najpierw Sowietów, a następnie Polaków. Kwestie uzbrojenia i przebieg 
poszczególnych odcinków obrony zostały szeroko omówione w literaturze 
przedmiotu, stąd autor uważa ich powtarzanie za bezcelowe.

W nocy z 3 na 4 marca płk Fullriede ogłosił stan oblężenia. Musiało 
do tego dojść prędzej lub później i niemieccy wojskowi zdawali sobie 
z tego sprawę. Działania 1. i 2. Frontu Białoruskiego stworzyły dogodne 
warunki do zniszczenia broniącej Pomorza Grupy Armii „Wisła”. Sku-
teczne uderzenia spowodowały, że na przełomie lutego i marca 1945 roku 
Niemcy bronili się nad Zatoką Gdańską, pomiędzy Mrzeżynem a Pobie-
rowem, w Szczecinie, Dąbiu i Gryfinie, no i właśnie w Kołobrzegu. Wraz 
z przesunięciem 2. Frontu Białoruskiego w kierunku Zatoki Gdańskiej, 
1. Armii Wojska Polskiego przypadło nowe zadanie, związane z osła-
nianiem prawego skrzydła 1. Frontu Białoruskiego. Działania zaczepne 
1. Front rozpoczął 1 marca. W kierunku Kołobrzegu nacierała 3. Armia 
Uderzeniowa i 1. Armia Wojska Polskiego. Ich działania były niezwykle 
skuteczne. 45. Brygada Pancerna dotarła do Ciemnik, a 44. Brygada 
Pancerna walczyła o Ińsko, zdobyte 2 marca. W nocy z 2 na 3 marca 
padło Węgorzyno. Jak podaje Kamil Anduła w swoim jakże cennym 
opracowaniu pt. „Pancerne preludium. 45. Brygada Pancerna Gwardii 
w bitwie o Kołobrzeg”3, jeszcze 2 marca 44. Brygada Pancerna otrzymała 
szyfrogram nakazujący do końca tego dnia zajęcie Kołobrzegu, do którego 
miała 80 km. Było to oczywiście nierealne, ze względu na trwające walki. 
W związku z tym, uderzenie na Kołobrzeg zlecono pułkownikowi Niko-
łajowi Wiktorowiczowi Morgunowowi, dowódcy 45. Brygady Pancernej 
Gwardii. Od rana 3 marca, oddziały, wyposażone m.in. w czołgi T34–85, 
poruszały się na trasie Węgorzyno-Łobez-Świdwin-Sławoborze-Gościno-
Kołobrzeg. Do Świdwina, Sowieci nie napotkali na żaden opór. Natomiast 
w Świdwinie, 17 czołgów T34–85 rozpoczęło 3,5-godzinne walki o miasto. 
Świdwin padł, co Sowietów kosztowało 2 zabitych i 3 rannych. Po godzinie 
17.00 czołgi ruszyły w dalszą drogę na Kołobrzeg. Ześrodkowanie oddzia-
łów miało miejsce w okolicy krzyżówek ramlewskich na dawnej drodze 
krajowej nr 6 w nocy z 3/4 marca, skąd ruszono w kierunku Gościna. 
Walki musiały odbywać się także w samym Gościnie, gdyż u J. Voelkera 
pojawiają się pogłoski o takich działaniach, które dotarły do twierdzy, 
wzbudzając niepokój mieszkańców i licznych uciekinierów, a informacje 
o tym podaje także K. Anduła. Nad ranem, Rosjanie pojawili się na linii 
Kopydłówko-Rościęcino i unieruchomili znajdujące się tam ujęcie wody 
dla miasta (w literaturze mówi się również o wysadzeniu ujęcia wody, 
co nie ma pokrycia w rzeczywistości). Gdy na tym kierunku pojawił 

3 Kamil Anduła, Pancerne preludium. 45. Brygada Pancerna Gwardii w bitwie o Kołobrzeg, 
„Technika wojskowa. Historia”, Nr 1/2018, s. 62–72.
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się niemiecki pluton rozpoznawczy z grupy bojowej „Tettau” pod do-
wództwem podporucznika Achtnera, został ostrzelany i zmuszono go 
do wycofania się. 12 żołnierzy znajdujących się pod jego komendą zostało 
rannych, ale on sam wyszedł z ostrzału bez szwanku i wysłał meldunek 
do komendantury twierdzy. W ten sposób, płk Fullriede został zaalar-
mowany o zbliżających się Sowietach. Ogłosił stan oblężenia, drukując 
w drukarni Posta plakat z odezwą do ludności cywilnej: „Rosjanie zbliżają 
się do Kołobrzegu (…)”. W twierdzy ogłoszono alarm. Załoga jednego 
z czołgów ostrzelała pociąg w Korzystnie, który odjechał 4 marca nad 
ranem z kołobrzeskiego dworca. Parowóz został zniszczony, a tym samym 
łączność kolejowa w kierunku Szczecina została zablokowana.

Płk Morgunow podzielił swoje czołgi na dwie grupy uderzeniowe. 
Pierwsza, składająca się z 17 czołgów T34–85 3 batalionu z trzema bate-
riami z 362. Pułku Artylerii Pancernej ruszyła na miasto od południowego 
zachodu od strony Radzikowa. 18 czołgów T34–85 z 2 batalionu czoł-
gów wyjechało nad Parsętę, osłaniając prawe skrzydło rozwijającego się 
od godziny 6 rano natarcia. Sowieci niezwykle łatwo przełamali punkty 
obronne niemieckich marynarzy na wysokości Więcemina. Czołgi wje-
chały na ulicę Trzebiatowską, strzelając w kierunku koszar. Rosjanie 
zatrzymali się dopiero na zaporach przeciwczołgowych, a w ich kierunku 
strzelano z pancerfaustów i artylerii 51. Batalionu Karabinów Maszyno-
wych. Z zapisów rosyjskich wynika, że pojawiła się aktywność lotnictwa 
z 1. Dywizji Lotniczej 6. Floty Powietrznej, choć według strony niemieckiej, 
nad miastem latały samoloty radzieckie4. Wobec ostrzału artyleryjskiego 
i niemożności przekroczenia rowu przeciwpancernego, Rosjanie wycofali 
się na skraj Radzikowa, dzieląc batalion na dwie kompanie czołgów, które 
wspierały baterie SU 76-M.

Powyższe, Johannes Voelker podsumował: „Próba zajęcia miasta 
z zaskoczenia zakończyła się niepowodzeniem”5. Patrząc na sytuację 
z punktu widzenia strategicznego, ta próba była od początku skazana 
na niepowodzenie. Powyższe wynikało z braku rozpoznania. Sowieci 
nie mieli żadnego pojęcia na temat sił skoncentrowanych w Kołobrzegu, 
wiedzieli wszakże, że taka koncentracja się odbywa. Ostrożność była więc 
wskazana. Dotarli do dobrze przygotowanego do obrony miasta. Siły 45. 
Brygady Pancernej były zbyt słabe, aby 35 czołgami i niewielkimi siłami 
piechoty zdobyć miasto, które postanowiono bronić.

4 marca ruszyło kolejne natarcie, tym razem 2. batalionu. O godzi-
nie 13.00, 9 czołgów T34–85, które z fizylierami przejechały na linii 
Ząbrowo–Pustary–Dębogard–Czernin, po przybyciu pod Stramnicę 
rozwinęło natarcie i uderzyło na miasto. Od strony Hohe Berg Schanze 
(dawna pętla autobusu linii nr 7 przy ul. Krzywoustego), bronili się żoł-
nierze 2 plutonu 1 batalionu Pułku Szkolnego 3. Armii Pancernej. Niemcy 

4 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 57.
5 Tamże.
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bronili się przy użyciu panzerfaustów, ale ich słabe doświadczenie bojowe 
spowodowało, że nie byli w stanie zablokować przejazdu czołgów i musieli 
się wycofać. Czołgi rozstawiły się na południe od fortecy, w którą przekształ-
cono kościół św. Jerzego, i przeszły do obrony. Sowietów atakowali Niemcy 
z panzerfaustami. Cel był jeden – zniszczyć czołgi. Jeszcze 4 marca, około 
godziny 22.30, na skrzyżowaniu drogi prowadzącej do Czernina z dzisiejszą 
drogą nr 163 na Dygowo, zaobserwowano zmierzające od strony Białogardu 
niemieckie pojazdy pancerne. Były to pojazdy Dywizji Pancernej „Holstein”: 
4 czołgi średnie Pz. Kpfw IV lub cztery niszczyciele czołgów Jagdpanzer 
38(t) Hetzer. Gdy kolumna minęła Stramnicę, obróciła się w kierunku 
czołgów sowieckich nad rzeką i w okolicy Hohe Berg Schanze zaczęła 
strzelać. Ogień prowadzono do godziny 4 rano 5 marca. 2 batalion czołgów 
utrzymał pozycję, ale czołgi znajdujące się pomiędzy Hohe Berg Schnaze 
a kościołem św. Jerzego zostały odcięte. 3 z nich zniszczono, 1 uszkodzono. 
Pozostałe pozycje Sowieci utrzymali. W nocy, od strony Zieleniewa, Rosjanie 
podciągnęli artylerię i nad ranem rozpoczęli ostrzał miasta. Zniszczeniu 
lub uszkodzeniu uległo kilka budynków. Uszkodzona została gazownia, 
kościółek w Budzistowie. W nocy z 4/5 marca prąd przestała dostarczać 
elektrownia. O świcie 5 marca, płonęło Lęborskie Przedmieście. 3 pociski 
uderzyły w kolegiatę. Do tego czasu, odnotowano 100 zabitych na terenie 
miasta. Nad Kołobrzegiem pojawiło się radzieckie lotnictwo, niszcząc tory 
w kierunku Białogardu. Trwał ostrzał artyleryjski, a Rosjanie prowadzili 
natarcie wzdłuż Szosy Trzebiatowskiej, wspierani przez czołgi. Niemcy 
podjechali pociągiem pancernym w kierunku Radzikowa. Operacja ta nie 
osiągnęła żadnych sukcesów, a jedynie ściągnęła ogień na Szkołę Torpe-
dystów. Pociąg wycofano. Obie strony próbowały rozpoznania bojem, ale 
dwa wypady niemieckie i jeden sowiecki, skończyły się niepowodzeniem 
i uszkodzeniem jednego czołgu T34–85.

Pod koniec 5 marca, Rosjanie mieli 4 poległych i 35 rannych6. Ich dzia-
łania w ówczesnym podziale sił nie mogły skończyć się powodzeniem, 
gdyż nawet nie zdołali zablokować twierdzy. Porażka pod kościołem 
św. Jerzego spowodowała, że od strony wschodniej miasto miało swo-
bodny kontakt z otoczeniem. W nocy z 5 na 6 marca do Kołobrzegu 
dotarło 600 żołnierzy z 33. Ochotniczej Dywizji Grenadierów SS. So-
wieci nie byli w stanie temu zapobiec. Rano, 6 marca dotarli czołgami 
T34–85 nad morze od strony Grzybowa. Postanowiono, że do działań 
pod Kołobrzegiem zostanie skierowana piechota. 6 marca oddziały 272. 
Dywizji Strzeleckiej pod dowództwem płk Mieszkowa, przegrupowały się 
w Koszalinie i ruszyły na Kołobrzeg. Do Rosjan, na wysokości Grąbnicy, 
ogień otworzyli żołnierze niemieccy z oddziału „Hoko”, przygotowanego 
do obrony lotniska w Bagiczu. Gdy Sowieci dotarli do lotniska, zastali tam 
zniszczone maszyny lotnicze. Niemcy podają, że to oni wysadzili lotnisko 
w powietrze. Pod koniec 6 marca, sowiecka piechota dotarła pod Kołobrzeg. 

6 Kamil Anduła, Pancerne preludium. 45. Brygada Pancerna Gwardii w bitwie o Kołobrzeg, 
„Technika wojskowa. Historia”, Nr 1/2018, s. 62–72.
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Od 5 marca miasto w niektórych miejscach płonęło. Pożarów nie dało się 
gasić, bo nie było wody. Podobnie było 6 marca. W tym dniu, pod Koło-
brzeg przybył 53. Dywizjon Artylerii Rakietowej Gwardii i 1. Dywizjon 
79. Pułku Artylerii Rakietowej Gwardii. Ponadto, Sowietów wzmocniła 40. 
Brygada Pancerna Gwardii i zajęła linię Korzystno-Korzyścienko, luzując 
tym samym 3 batalion czołgów T34–85. 7 marca walki zaczęły się na linii 
Radzikowo-Więcemino-Trzebiatowska. Czołgi i artyleria ostrzeliwały 
miasto od strony ul. Trzebiatowskiej. Odpowiadała niemiecka artyleria. 
Od strony ul. Artyleryjskiej wyprowadzono atak niemieckich czołgów. 
Żołnierze 272. Dywizji Strzelców otrzymali rozkaz m.in. zniszczenia nie-
przyjaciela na obrzeżach miasta i w centrum. Rosjanie nacierali od wschodu 
i od strony Stramnicy, ale ich atak załamał się w wyniku ostrzału artylerii 
280 mm i artylerii okrętowej. Niemcy, którzy otrzymywali zaopatrzenie 
drogą morską, a których morale po pierwszych stratach Sowietów zaczęło 
rosnąć, bili się ambitnie, realizując trudne zadanie ataku na nieprzyjaciela 
i jego wyparcia z zajętych pozycji. Pomimo, że miasto płonęło, prowadzono 
ewakuację ludności cywilnej drogą morską. Straty Rosjan były duże. 272. 
dywizja odnotowała stratę 36 oficerów i żołnierzy, a także 113 rannych. 
Meldowano, że zabito 200 Niemców. Powyższe oznaczało, że żołnierze 
sowieccy nie dokonali nie tylko żadnego konkretnego włamania, ale ich 
straty były zbyt duże. To spowodowało, że do działań znów weszli pan-
cerniacy. Po godzinie 17.00, po krótkim przygotowaniu artyleryjskim, 
3 batalion czołgów zaatakował wzdłuż ulicy Trzebiatowskiej, przełamując 
rów przeciwczołgowy. Ostrzał karabinowy nic nie dał. Czołgi dojechały 
do skrzyżowania ulicy Trzebiatowskiej i Wolności (dziś Rondo Pileckiego). 
Po prawej stronie, przed mostem, znajdowała się barykada. Niemcy, gdy 
usłyszeli chrzęst gąsienic, wysadzili w powietrze most na Kanale Drzewnym 
i 4 inne mosty. Załogi czołgów T34–85 po sprawdzeniu okolicy przekonały 
się, że nie mogą włamać się do centrum miasta, w dodatku pozbawione 
współpracy z piechotą były narażone na wrogi ogień z zabudowy miejskiej. 
Panzerfausty były zbyt dużym zagrożeniem.

W południe 7 marca, zapadła decyzja o zluzowaniu oddziałów ra-
dzieckich z 45 Brygady Pancernej Gwardii przez żołnierzy 6. Dywizji 
Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego. W godzinach wieczornych, Sowieci 
przeszli do obrony, czekając na przybycie żołnierzy 16. Pułku Piechoty 
6. Dywizji Piechoty. Wyprzedził on 18 i 14 Pułk Piechoty i jako pierwszy 
dotarł pod Kołobrzeg. O godzinie 1 w nocy 8 marca, sowieccy czołgiści 
opuści Kołobrzeg, została piechota. W ciągu 3 dni walki, 45 Brygada 
straciła 12 żołnierzy, 71 zostało rannych, 3 zaginęło. Zabito 300 oficerów 
i żołnierzy niemieckich. Straty własne różnią się według danych radziec-
kich i niemieckich. Źródła radzieckie, cytowane przez K. Andułę, podają, 
że Sowieci stracili 5 spalonych czołgów, 5 spalonych oraz 9 uszkodzonych 
samochodów. Ogólnie, 11 KPanc odnotował następujące straty: 101 zabi-
tych, 306 rannych, 10 spalonych czołgów7.

7 Tamże.
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Co ciekawe, źródła radzieckie, są zbieżne z niemieckimi i wskazują, 
że płk Morgunow popełnił błąd, polegający na zawahaniu się. Oderwał się 
od sił głównych o ok. 25 km i zamiast utrzymać tempo natarcia, zwolnił, 
czekając na posiłki. To pozwoliło nieprzyjacielowi zorganizować obronę 
miasta i spowodowało, że późniejsze ataki były nieskuteczne. Wszystkie 
te oceny należy uznać nie tylko za niesprawiedliwe, ale również za ode-
rwane od rzeczywistości. Czołgi nie były w stanie zdobyć Kołobrzegu. 
Również siły dodatkowe w postaci piechoty sowieckiej były zbyt małe, 
aby pokonać obrońców twierdzy. Wbrew pozorom, miasto było dobrze 
przygotowane do obrony. Efekt zaskoczenia załogi skończyłby się tym, 
że wysadzono by mosty na Parsęcie i skutek byłby ten sam, tyle, że bi-
twa odbyłaby się w innym miejscu i być może byłaby bardziej krwawa, 
ze stratami dla obu stron. Formalnie, pod miastem walczyło 26 czołgów 
T34–85, reszta była w odwodzie. To za mało na pięść pancerną, zdolną 
zniszczyć miasto i jego załogę, w owym czasie co najmniej dwukrotnie 
liczniejszą, niż siły sowieckie. Twierdzenie, że zadanie postawione przed 
płk Morgunowem było niewykonalne, należy uznać za słuszne. Oznacza 
to, że teza, iż 4 marca Sowieci mogli zdobyć Kołobrzeg, jest jednym z mi-
tów obu stron walk: niemieckiej i polskiej, a także sowieckiej. Oczywiście, 
jak wskazuje K. Anduła, w kolejnych dniach walk po stronie Sowietów 
widoczny jest chaos i niekonsekwencja, ale to towarzyszyło w Kołobrzegu 
także Polakom. Jednym z powodów tego stanu rzeczy było niedocenienie 
sytuacji w Kołobrzegu i sił niemieckich. Warto zauważyć, że Polacy mieli 
siły i środki o wiele liczniejsze od Sowietów, a rozprawienie się im z obroną 
Kołobrzegu zajęło 10 dni przy ogromnych stratach własnych. 8 marca 
1945 roku, generał Wsiewołod Strażewski, przygotował meldunek dla 
sztabu 1. Frontu Białoruskiego. W jego pierwszej wersji napisał: „6 dy-
wizja piechoty kontynuuje oczyszczanie Kołobrzegu z resztek oddziałów 
nieprzyjaciela”. Przekreślił te słowa i wobec zaistniałej sytuacji, dopisał 
nowe: „6 dywizja prowadzi walkę o Kołobrzeg”8.

W czwartek 8 marca, na zachód od miasta, w Grzybowie, Polacy do-
tarli do Bałtyku, zamykając pierścień okrążenia9. Rozpoczęły się walki 
na obrzeżach Kołobrzegu. 18 pułk piechoty od strony ul. Trzebiatowskiej, 
a 16 pułk piechoty od trony wybrzeża, próbowały realizować nierealny 
rozkaz oczyszczania Kołobrzegu z resztek nieprzyjaciela. Bezskutecznie. 
Miasto ostrzeliwała artyleria. Po prawej stronie Parsęty swoje działania 
prowadzili Rosjanie z 272. Dywizji Piechoty. 1063 Pułk Piechoty atako-
wał koszary przy ulicy Koszalińskiej, lecz kontratak Niemców odrzucił 
go aż pod Mirocice. 1061. Pułkowi Piechoty udało się szybkim atakiem 
wedrzeć w rejon ulicy Koszalińskiej i w część zabudowań gazowni, ale 
silny niemiecki kontratak zmusił żołnierzy do odwrotu. Trwała ewakuacja 
ludności cywilnej, która nie mając możliwości ucieczki na zachód drogą 

8 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 82.
9 Był to patrol z 3 kompanii 16. pułku piechoty 6 DP, dowodzony przez kpr. Leona Piworowicza. 

To tam odbyły się pierwsze zaślubiny z morzem. Tamże, s. 75–78.
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kolejową, gromadziła się w porcie10. Polacy zaczęli prowadzić pierwsze 
walki uliczne, w których nie mieli doświadczenia. 8 marca nie wyko-
nano większych postępów. Dowódca 1 Armii Wojska Polskiego, generał 
Stanisław Popławski, podjął decyzję o podciągnięciu pod Kołobrzeg 3. 
Dywizji Piechoty wraz ze wspierającą ją artylerią (2. Brygada Artylerii 
Haubic, 5. Brygada Artylerii Ciężkiej, 1. Pułk Moździerzy, 8 9 i 7 batalion 
saperów). Sprawa Kołobrzegu była pilna. Polacy mieli zluzować 3. Armię 
Uderzeniową, operującą na Pomorzu, która miała zostać przegrupowana 
na odcinek berliński. Sytuacja jednak się komplikowała. Po pierwsze, 
Kołobrzeg nie zamierzał kapitulować. Po drugie, broniły się tu resztki 
oddziałów, ale część z nich miała dobre morale i była dobrze wyszkolona. 
Po trzecie, Kołobrzeg zamierzał bronić się na tyle, na ile to było możliwe, 
a więc kosztem miasta i ludzi. W literaturze niemieckiej podkreśla się, 
że celem była możliwość ewakuacji ludności cywilnej i rannych żołnierzy. 
Wreszcie, Kołobrzeg, nawet w warunkach improwizowanych funkcjonujący 
jako miasto-twierdza, miał bardzo dobre warunki do obrony. Gdy ziemia 
już odmarzła, wykonywanie jakichkolwiek prac ziemnych kończyło się 
zalewaniem wodą. Ten sam problem mieli Niemcy, którzy próbowali 
wkopać się głębiej w ziemię.

9 marca kontynuowano działania z dnia poprzedniego. 16 pułk piechoty 
atakował wzdłuż ulicy Trzebiatowskiej w kierunku na miejską rzeźnię. 
Rosjanie włamali się na Lęborskie Przedmieście i zatrzymali na linii 
cmentarza przy kościele św. Jerzego11. Na tym kierunku operowali również 
żołnierze 7 pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty. Od godziny 9, artyleria 
prowadziła ostrzał śródmieścia. Zapaliła się kolegiata, pożary objęły także 
inne obiekty sakralne. Żołnierze 16. pułku wdarli się do rzeźni, gdzie 
rozpoczęła się strzelanina. Niemcy krwawo bronili się i nie chcieli dać 
się wyprzeć z tego rejonu. Polacy, wsparci przez Rosjan, którzy nacierali 
od strony obecnej ul. Basztowej, zdobyli ten przyczółek. Zaatakowano 
most na Kanale Drzewnym, ale bezskutecznie. Kontratak niemiecki od-
rzucił Polaków z powrotem na teren rzeźni, na której znów huczał ogień. 
Niemcy zaczęli odrzucać żołnierzy polskich. Zapadła decyzja o odwrocie 
w kierunku ul. Trzebiatowskiej i zabraniu rannych.

10 marca, 6. Dywizja Piechoty z lewej, a 3. Dywizja Piechoty z prawej 
strony Parsęty toczyła bój o miasto, przedzierając się przez bagniste jego 
przedpola i wbijając się w przedmieścia, zamienione w małe fortece. Trwały 
krwawe walki na Przedmieściu Lęborskim, celem uchwycenia przyczółków 
z kościołem św. Jerzego, który udało się zdobyć. Wraz z nim, stan posia-
dania polskiego powiększył się o tamtejszy cmentarz, na którym bronili 
się żołnierze z 33. Dywizji SS Charlemagne12. W wyniku kontrataków 

10 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 81 i 84.
11 Tamże, s. 87.
12 Łukasz Gładysiak, Skazani na klęskę. 33. Dywizja Grenadierów SS Charlemagne w Bojach 

na Pomorzu (luty-marzec 1945 rok), Wydawnictwo Pomost, Poznań 2017, s. 205–206.
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doszło do bardzo dużych strat13. Pracująca przez cały dzień artyleria 
obu stron, w tym niemiecka artyleria okrętowa, również powodowała 
powstawanie ogromnych strat w ludziach, jak i w zabudowie miejskiej, 
powodując, że bilans zniszczeń był ogromny. Płonęło centrum miasta14. 
2 batalion 14 pułku opanował Radzikowo15. W tym dniu, w walkach 
wzięli udział lotnicy polscy i niemieccy.

Od rana, 11 marca, w walkach brały udział okręty niemieckie. Sta-
nowiska polskie i radzieckie były ostrzeliwane przez niemieckie okręty. 
Do portu wpłynął niszczyciel Z-34, który został zaatakowany przez sa-
moloty Ił-216. Tego dnia lotnictwo było również aktywne, ale wsparcie 
polskich lotników nie przełożyło się na zmianę sytuacji strategicznej. 
W czasie walk o Kołobrzeg, stronę niemiecką wspierały również inne 
okręty: krążownik „Lützow”, krążownik Admiral Scheer, niszczyciel 
Z-43 i torpedowiec T-33. Trwały walki na Lęborskim Przedmieściu. Polacy 
byli przygotowani do obrony kościoła św. Jerzego, zdając sobie sprawę, 
że Niemcy nie pozostawią tego obszaru bez dalszej walki. Pomimo chaosu 
w polskich szeregach, będącego konsekwencją trudnej sytuacji pod for-
tecą, jaką był kościół i jego okolice, ściągnięto kolejne działa, w tym dwa 
działa 152 mm do strzelania na wprost. Nocna wymiana ognia pomiędzy 
stronami, zamieniła się w kolejne ataki Niemców w dzień na polski 
przyczółek. Udało się obronić cmentarz, ale z kościoła Polacy zostali 
wyparci. Polskie kontrataki zakończyły się sukcesem, kościół odzyskano17. 
Rozpoczyna się ostrzał artyleryjski pozycji nieprzyjaciela, niestety nie 
do końca celny, w wyniku czego ranni zostali polscy żołnierze. Niemcy 
dalej kontratakowali, a polscy żołnierze utrzymywali się na przyczółku, 
jak nazwano kościół św. Jerzego i jego otoczenie. Z meldunków wynika, 
że w tym dniu oddziały 3. Dywizji Piechoty w tym rejonie straciły około 
55 zabitych i 126 rannych. Tymczasem 14 pp 6. Dywizji Piechoty próbował 
oskrzydlić zabudowania „białych koszar” bronionych przez część bata-
lionu „Hempel” i marynarzy. 2 batalion atakujący przez Przedmieście 
Radzikowskie, po przełamaniu pierwszej linii umocnień, dotarł do rowu 
przeciwczołgowego po zachodniej stronie koszar18. 1 i 3 batalion próbował 
ataku wzdłuż ul. Trzebiatowskiej. Od głównego celu ataku dzieliła żołnie-
rzy szeroka, otwarta, podmokła łąka, której sforsowanie było niemożliwe 
przez ostrzał z koszar. Po zachodniej stronie koszar żołnierze polscy 
wbili się w niemiecką obronę dworca towarowego. Ułatwiło to również 
walkę oddziałom 14 pp.

13 Edward Kospath-Pawłowski, Kołobrzeg, Biblioteka Historyczna Sztabu Generalnego, Oficyna 
Wydawnicza Ajaks, Pruszków 1997, s. 17.

14 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 92. 
15 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 152.
16 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 94.
17 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 200.
18 Tamże, s. 235.
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12 marca rozpoczął się nowy etap w walkach o Kołobrzeg. Wraz z osią-
gnięciem przyczółka przy Szosie Karlińskiej i koszar od południa, pojawiają 
się nadzieje związane z ostatecznym natarciem19. Przygotowanie do walk 
ulicznych wiąże się z utworzeniem oddziałów szturmowych w każdym 
walczącym pułku w oparciu o bataliony piechoty20. W oddziałach formo-
wano grupy szturmowe, wspierane przez pododdziały saperów, chemików 
i artylerię. Nacierającą 272. radziecką dywizję miała wesprzeć 4. Dywizja 
Piechoty pod dowództwem generała Bolesława Kieniewicza. Działania 
Rosjan skupiły się na blokowaniu Kamiennego Szańca. Pod Kołobrzeg 
dotarł 4 Pułk Czołgów Ciężkich, który wsparł działania 6. Dywizji Piechoty. 
Tymczasem w porcie trwała ewakuacja ludności cywilnej21. Od godz. 
4.30 trwał ostrzał niemieckich pozycji przez oblężniczą artylerię. Gdy 
po dwóch godzinach ustał, z megafonu nadano do strony niemieckiej taki 
oto komunikat: „Żołnierze niemieccy, zakończcie beznadziejną walkę! 
Wasz Führer was zdradził. Nasze oddziały są już pod Berlinem”22. Głośnik 
zainstalowano na wieży kościoła św. Jerzego, skąd nadawano propagan-
dowe komunikaty, mające osłabić morale nieprzyjaciela23. Nie odniosło 
to rezultatu. Walki trwały nadal. 3 batalion 9 pp dostał rozkaz wycofania 
się z rejonu kościoła w. Jerzego i przejścia na wschodni skraj cmentarza, 
skąd miał atakować kompleks gazowni. Oddziały 2 batalionu 9 pp nacierały 
od rana na Lęborskie Przedmiecie. Niemcy, z koszar, gazowni i z domków 
nad szosą mieli doskonałe pole obserwacji i ostrzału. Batalion musiał zdo-
bywać domki przy szosie, wschodni skraj cmentarza i zabudowania leżące 
na prawo od kościoła św. Jerzego, aby umożliwić oddziałom walczącym 
na przyczółku (przy kościele) atak w głąb miasta. Batalion wspierała polska 
artyleria, a także pokaźna siła artylerii radzieckiej dywizji, licząca 130 dział 
różnego kalibru. 14 pp 6. Dywizji Piechoty rozpoczął szturm na „białe 
koszary”, który jednak się załamał. Kolejna próba szturmu odbyła się 
po południu, tym razem w ścisłym współdziałaniu z artylerią. Kierunek 
ataku zmieniono na północno-zachodni, gdzie po około 100 metrach za-
czynały się budynki przy ulicy ciągnącej się od cmentarza w nadmorskim 
parku do „czerwonych koszar”. Po przygotowaniu artyleryjskim ruszyła 
piechota. Udało się zdobyć strzelnicę. Działania na wszystkich tych kie-
runkach kontynuowano 13 marca, co zakończyło się sporymi sukcesami. 
Padła gazownia. Udało się zdobyć „białe koszary”. Żołnierze zaczynali 
się wprawiać w walkach ulicznych, w których nie mieli doświadczenia. 
Walczono o każdy dom, o każde piętro. Miasto płonęło. Żołnierze 12 pp 
4. Dywizji Piechoty dotarli od strony wschodniej do morza. Podczas 

19 Por. Tamże, s. 244.
20 Edward Kospath-Pawłowski, Kołobrzeg… op.cit, s. 19.
21 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 100.
22 Tamże, s. 100–101.
23 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Peit Café, Kołobrzeg 2005, 

s.  44.
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próby nabierania wody morskiej zginął od strzału snajpera z Kamiennego 
Szańca m.in. dowódca 5 kompanii ppor. Grzegorz Jasiński24.

Po tygodniu walk o Kołobrzeg, znacząco zmniejszył się stan posiadania 
strony niemieckiej. Polacy zdobyli zewnętrzny pierścień obrony twierdzy 
i przystępowali do walk w śródmieściu. Dokonano zmian w obronie 
miasta. Utworzono rygiel zaporowy biegnący od Reduty Morast do portu 
rybackiego, celem zabezpieczenia terenów na zachód od Parsęty i utrzy-
mania drożności portu. Cofnięto przedni skraj obrony na ulicę Jedności 
Narodowej25. 14 marca rozpoczęło się potężne natarcie na wszystkie 
pozycje niemieckie przy użyciu czołgów, artylerii, wyrzutni rakietowych 
i moździerzy. Padły „czerwone koszary”, udało się zdobyć budynek obec-
nego LO im. M. Kopernika26 i przygotowywano się do ataku na Wyspę 
Solną. Udało się uratować przed wysadzeniem most na Parsęcie na ulicy 
Łopuskiego27. Dokonywane były kolejne włamania do miasta, z trudem 
powstrzymywane przez obrońców, lub ustające potrzebą uzupełnienia 
ludzi i amunicji. Dowództwo 1. Armii Wojska Polskiego postanowiło 
postawić załodze twierdzy ultimatum:

1.  Dowództwo Armii Polskiej przygotowało decydujące uderzenie mające 
na celu ostateczne zdobycie miasta.

2. Proponujemy zaprzestać obrony miasta i dalszego stawiania oporu. W prze-
ciwnym wypadku załoga twierdzy zostanie zniszczona.

3. Oczekujemy odpowiedzi do godz. 16:00.
4. W razie poddania się zagwarantowane zostaje życie całej załogi twierdzy.
5. Parlamentariuszy z białymi flagami oczekujemy do 16:00 na południowo-

-wschodnim skraju miasta.
  Dowództwo Armii Polskiej 14.3.45, godz. 15.00”28.

O godzinie 15.00 przerwano ogień na całym froncie. Co do dalszego 
przebiegu wydarzeń, opracowania historyków różnią się. Według A. Srogi, 
płk Frtiz Fullriede na ultimatum nie odpowiedział29. H. Kroczyński 
twierdzi, że strona niemiecka potwierdziła odbiór komunikatu, ale 
odpowiedź w wyznaczonym terminie nie nadeszła30. J. Voelker opisuje 
to wydarzenie z punktu widzenia strony niemieckiej. Wskazuje, że została 
dana odpowiedź: „Komendant przyjmuje do wiadomości”31. Na kolejne 

24 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 333.
25 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 113.
26 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 360.
27 Tamże, s. 363 i n.
28 Tamże, s. 376.
29 Tamże.
30 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Peit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 345. Por. Hieronim Kroczyński, Zdobycie Kołobrzeg, 18 marca 1945 r., Wydawnictwo 
Kamera, Kołobrzeg 2015, s. 35.

31 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 115.
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wezwanie o godz. 16 komendant nie odpowiedział, „bo dawane gwarancje 
nie obejmowały ludności cywilnej”32. Wobec braku reakcji ze strony nie-
mieckiej, oddziały polskie wznowiły natarcie, zdobywając parowozownię, 
towarową stację kolejową i docierając w okolice wieży ciśnień.

15 marca walki trwały na wszystkich odcinkach. W części uzdrowi-
skowej działania obejmowały teren fabryki farmaceutycznej. W centrum, 
zdobyto ratusz i kolegiatę, którą Niemcy zamienili na punkt oporu. Niemcy 
wycofali się z ulicy Wąskiej. Polacy zajęli teren przy ZSEH im. Emilii 
Gierczak. Niemcy otrzymali wsparcie. Do Kołobrzegu ze Świnoujścia 
przybyły drogą morską dwie kompanie batalionu „Kell” i niezwłocznie 
wprowadzono je do walki. Wieczorem, aż do północy, stanowiska strony 
polskiej przez kilka godzin ostrzeliwała artyleria okrętowa33. W tym 
czasie, do Warszawy przybyła delegacja 16 pp, która dotarła do Bałtyku 
8 marca w rejonie Grzybowa. Por. Mieczysław Taube, plut. Kazimierz 
Grzejek i plut. Zygmunt Pączka zostali przyjęci przez naczelnego do-
wódcę Wojska Polskiego generała Michała Rolę-Żymierskiego i spotkali 
się z prezydentem Bolesławem Bierutem, któremu złożono raport o tym, 
że oddziały Wojska Polskiego stanęły nad Bałtykiem34.

16 i 17 marca trwały dalsze krwawe walki w zabudowie miejskiej. Od-
działy ciągle się wykrwawiały, bo Niemcy, choć tracili powoli miasto, 
dalej uparcie się bronili. Co więcej, otrzymali wzmocnienie, pozostałych 
żołnierzy z batalionu alarmowego „Kell” z 5 pułku fortecznego35. Polacy 
otrzymali natomiast wsparcie 6. Brygady Artylerii Rakietowej. Od rana, 
oddziały 10 pp ponowiły próby zdobycia pozycji niemieckich w ruinach 
zabudowań i wytwórni farmaceutycznej. Kilkugodzinne działania za-
kończyły się fiaskiem. Ostatecznie, po ostrzale z „Katiusz”, przy wsparciu 
czołgów i dział pancernych, oddziały 11 pp zdobyły gruzy zabudowań 
na przedpolu wytwórni farmaceutycznej, a 10 pułkowi udało się do niej 
wedrzeć. We wczesnych godzinach popołudniowych, gdy artyleria koń-
czyła ostrzał przygotowawczy, na czołowe polskie oddziały runęła la-
wina pocisków niemieckiej artylerii, powodując spore straty. W walkach 
o fabrykę zginęła 16 marca ppor. Emilia Gierczak, dowódca pierwszego 
plutonu w 2 kompanii fizylierów 10 pp 4. Dywizji Piechoty. W nocy 
z 16 na 17 marca pułkownik Fullriede zwołał naradę z dowódcami pułków 
i batalionów. Ustalono, że w związku z faktem, że 17 marca nie przypłyną 

32 Zdaniem autora, to tłumaczenie J. Voelkera jest pozbawione sensu. Autor ten od samego 
początku swojej pracy zwraca uwagę na fakt, że fanatyczny opór Niemców miał miejsce 
tylko dlatego, żeby ewakuować ludność cywilną miasta. To twierdzenie, będące powtó-
rzeniem tłumaczenia płk Fullride z okresu powojennego, jest elementem budowy legendy 
komendanta twierdzy, uznanego później za zbrodniarza wojennego. Pułkownik Fullriede 
mógł poddać miasto, ale wiedział, że w drodze są posiłki i w takiej sytuacji nie miał powodu 
do kapitulacji w dniu 14 marca. Por. H. Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le 
Peit Café, Kołobrzeg 2005, s. 345.

33 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 124.
34 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 457.
35 Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 126.
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kolejne jednostki pływające, ewakuacja załogi twierdzy będzie możliwa 
18 marca. Konieczna była więc obrona miasta jeszcze przez 24 godziny36.

17 marca rozpoczęła się zaangażowana obrona ostatnich rubieży nie-
mieckiej twierdzy. Obrońcy zagęścili ogień. Oddziały 16 pp po atakach 
zdobyły Szaniec Kleista. Batalion szkolny 6. Dywizji Piechoty opanował 
bronioną Redutę Morast, w której było m.in. działko 37 mm. Zaciekły 
opór obrońców sugerował stronie polskiej, że Niemcy myślą o kontynu-
owaniu obrony. Dlatego 17 marca przygotowano się do natarcia w dniu 
następnym. Ewakuowano rannych, dostarczono amunicję na wyzna-
czone odcinki, dokonano rozpoznania i przygotowano artylerię. Atak 
zaplanowano na ranek 18 marca. Według obrońców twierdzy, „Ogólna 
sytuacja wojskowa stała się w tym czasie beznadziejna”37. W czasie narady 
u komendanta twierdzy, zapadła decyzja o ewakuacji załogi twierdzy 
do ranka 18 marca38. Tego dnia, krótko po północy, dowództwo niemiec-
kie pod osłoną artylerii, wycofało główne siły z czołowej pozycji na całej 
linii i zaczęto zaokrętowanie z kilku punktów wybrzeża, w tym z głowicy 
falochronu portowego czy z molo. Niemieckie okręty nadal prowadziły 
ostrzał w kierunku polskich pozycji. Polskie natarcie zaplanowano na go-
dzinę 8.00 18 marca. Gdy w nocy okazało się, że trwa ewakuacja żołnierzy 
niemieckich drogą morską, żołnierze polscy ruszyli w kierunku morza. 
Dotarli do plaży, nie napotykając oporu lub napotykając się na oddziały 
osłonowe. Strzelały działa z odpływających niemieckich jednostek39.

Kołobrzeg nie skapitulował. Nie poddano miasta. Twierdza została 
zdobyta. Patrząc na walkę Polaków statystycznie, na jeden kilometr frontu 
przypadało ponad sto dział. Przez 10 dni wystrzelono około 31,5 tysiąca 
pocisków – na każdy kilometr kwadratowy spadło ich łącznie 43 tony. 
Średnie dzienne tempo zdobywania terenu wyniosło ok. 300–400 me-
trów. Oczywiście, łatwo z punktu widzenia historyka oceniać określone 
wydarzenia, ale nie ulegają wątpliwości dwie rzeczy: brak rozpoznania 
i błędne decyzje dowództwa polskiego doprowadziły do zbyt wysokiej 
daniny krwi, po drugie, brak doświadczenia Polaków w walce w zabudowie 
miejskiej powodował zwolnione tempo zdobywania terenu i wzrastanie 
niepotrzebnych strat. Polacy posiadali wszelkie możliwe siły i środki, 
aby związać walką i zniszczyć załogę twierdzy, ale ich taktyką było wpro-
wadzanie do walki kolejnych oddziałów i ich wykrwawianie. Słusznie 
zauważa H. Kroczyński, że w Kołobrzegu zwyciężyła nie strategia, lecz 
męstwo i poświęcenie żołnierzy40. Zwycięstwo Polaków w Kołobrzegu 
było pierwszym samodzielnym zwycięstwem operacyjnym 1 Armii Wojska 

36 Tamże, s. 129–130.
37 Tamże, s. 132.
38 Tamże, s. 133.
39 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 550. Johannes 

Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 140.
40 Por. Hieronim Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg, Barwa i Broń, Warszawa 2000, s. 84.
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Polskiego. Poległo tu lub zmarło w wyniku odniesionych ran około 
1300 polskich żołnierzy, ponad 2000 zostało rannych41. Straty radzieckie 
wynosiły 257 żołnierzy, niemieckie, w zależności od źródeł, 441 żołnierzy, 
przy czym liczby te, podawane przez H. Kroczyńskiego są dyskusyjne42. 
W zależności od źródeł, Niemcy szacują je nawet na 800 osób, Rosjanie 
na ponad 400.

18 marca ukazał się rozkaz nr 302 wodza naczelnego Józefa Stalina: 
„(…) Dzisiaj 18 marca o godz. 21.00 stolica naszej Ojczyzny Moskwa, 
w imieniu Ojczyzny salutuje walecznym wojskom 1 Białoruskiego Frontu, 
w tej liczbie 1 Armii Polskiej generała dywizji Popławskiego, które zdobyły 
miasto i port Kolberg (Kołobrzeg), 12 salwami artyleryjskimi ze 124 dział”43. 
Po zakończeniu walk, rozpoczęło się witanie z morzem. Uroczystości 
zaślubinowe odbywały się w oddziałach. Główna uroczystość zapla-
nowana została na godzinę 16 czasu środkowoeuropejskiego (18 czasu 
moskiewskiego). Wzięły w niej udział delegacje obu armii: polskiej 
i radzieckiej. Gospodarzem był 7 pp, któremu towarzyszyli żołnierze 
z innych oddziałów 3. Dywizji Piechoty. Na Forcie Ujście zatknięto 
polskie flagi. To właśnie to miejsce, nad ujściem Parsęty do Bałtyku, 
wybrano na przeprowadzenie ceremonii. Z fortu rozpościerał się wi-
dok na morze. Tu wykonano podest, ołtarz polowy, ustawiono krzesła. 
Po złożeniu raportu przez dowódcą 7 pułku majora Stanisława Russijana 
podpułkownikowi Piotrowi Jaroszewiczowi, rozpoczęła się msza polowa 
celebrowana przez księdza kapitana Alojzego Dudka, kapelana 3. Dywizji 
Piechoty. Po nabożeństwie, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę44. 
Następnie, głos zabrał zastępca dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego ds. 
polityczno-wychowawczych, ppłk Piotr Jaroszewicz. „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. (…) Dziś 
polski żołnierz wrócił do Kołobrzegu nad Bałtyk. Wrócił, doszedł tu tylko 
dzięki bezwzględnej walce z Niemcem – walce na śmierć i życie, tylko 
dzięki sojuszowi bojowemu z bratnimi narodami Związku Radzieckiego. 
Zapamiętajcie sobie: to jest historia. Kiedyś o tym dzisiejszym dniu przyszłe 
pokolenia będą mówić ze czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przod-
kach. Wy tworzycie historię, jak niegdyś tworzył ją Chrobry i Krzywousty 
(…)45”. Po nim, przemawiał dowódca 3. Dywizji Piechoty płk Stanisław 
Zajkowski, dowódca 7 pp mjr Stanisław Russijan i zastępca dowódcy 

41 Hieronim Kroczyński, Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg. 2005, s. 15.
42 Por. Johannes Voelker, Ostatnie Dni Kołobrzegu, Napoleon V, Oświęcim 2014, s. 156.
43 „Wolna Polska”, Nr 33/1945.
44 Hieronim Korczyński, Polskie tradycje morskie 967–1945, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 

2012, s. 220.
45 Tamże, s. 221



30

1 Armii Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych ppłk Ed-
mund Pszczółkowski. Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie 
40 żołnierzy Krzyżem Walecznych. Następnie, na trybunę wszedł kapral 
7 pp Franciszek Niewidziajło, który wyrecytował: „Przyszliśmy, morze, 
po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. 
Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe fale, biorę 
z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasze”46. Po tych słowach, 
kapral w asyście dwóch żołnierzy udał się na falochron wschodni, wszedł 
na kamienny mur i wrzucił do morza pierścień. Żołnierze oddali salwy 
honorowe. W niebo wystrzelono rakiety. Było niezwykle uroczyście. Tak 
to, po 10 dniach krwawych walk, polski żołnierz kończył bój o Kołobrzeg.

46 Alojzy Sroga, Na drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985, s. 572.
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2. Po walkach o Kołobrzeg

Po zakończeniu boju o miasto, w Kołobrzegu pozostał 12 pp47. Inne 
jednostki zabezpieczały wybrane punkty wybrzeża. Pierwszym polskim 
dowódcą Garnizonu Kołobrzeg został dowódca tego pułku, płk Dymitr 
Wariończyk, a obowiązki komendanta garnizonu pełnił chor. Wiesław 
Czernuszyn48. Od 21 marca, administrowanie Kołobrzegiem przejęli 
komendanci wojenni. Pierwszym radzieckim komendantem wojennym 
był płk Szuszko, który mianował sobie pomocnika. Był nim robotnik 
przymusowy z Poznania Bernard Majchrzak49. Z wydanego mu przez 
komendanta zaświadczenia 24 marca 1945 roku wynika, że był „pomocni-
kiem burmistrza miasta Kołobrzeg”50. Posiadał on specjalne uprawnienia 
do zajmowania się problemami ludności cywilnej i sprawami miasta. 
Następnie, zajął się przesiedleniem ludności cywilnej z Kołobrzegu do Sła-
woborza i okolic, a 1 czerwca 1945 roku został wójtem tej miejscowości51. 
Wybrzeże było linią frontu52.

Wejście do Kołobrzegu żołnierzy polskich w marcu 1945  roku wią-
zało się również z wyzwoleniem obozów pracy, znajdujących się na te-
renie miasta. Obóz rosyjski znajdował się nad Parsętą. Jeńcy pracowali 
w fabryce amunicji, na kolei, w kołobrzeskiej cegielni oraz w porcie. 
Działał także obóz jeńców włoskich. Jeńcy pracowali w fabryce amu-
nicji. Duży obóz pracy mieścił się przy ul. Bałtyckiej. Przebywali tam 
Polacy, średnio 800 osób53. Więźniowie pracowali w firmie „Motoren- 
und Maschinenbau H. Borowski”. Kolejny obóz mieścił się przy ul. Bu-
dowlanej. Przebywało tam przeciętnie 200  osób, pracujących w róż-
nych częściach miasta54. Na terenie powiatu kołobrzeskiego, obóz pracy 
znajdował się również w Dygowie. Założono go w sierpniu 1944 roku. 
Mieścił się na terenie tartaku nad Parsętą. Przebywały w nim Polki 
przewożone po upadku powstania warszawskiego, średnio 30  ko-
biet pracujących w tartaku55. Wszystkie obozy zostały zlikwidowane 

47 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 350.

48 Tamże.
49 Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 

2018, s. 39.
50 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948), [w:] T. Gasztold, 

H. Kroczyński, Hieronim Rybicki (red.), Kołobrzeg, Zarys Dziejów, Poznań 1979, s. 106.
51 Tamże.
52 Ludności cywilnej nie wolno było się osiedlać w pasie nadmorskim, 10 kilometrów od morza. 

Pismo Pełnomocnika Rządu na obwód koszaliński do Pełnomocnika Rządu okręgowego 
w Szczecinie z 10.05.1945, [w:] Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945–1950, 
Z. Głowacki, H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 51.

53 Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945, informator encyklopedyczny, PWN, 
Warszawa 1979, s. 238.

54 Tamże.
55 Tamże, s. 164.
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przez żołnierzy polskich. Polacy, obok tego, że pracowali w zakładach 
działających na rzecz zaopatrzenia frontu, pracowali także w okolicz-
nych gospodarstwach. Brak młodych mężczyzn, którzy walczyli i gi-
nęli na froncie, był szczególnie odczuwalny w gospodarce. Tam, gdzie 
było to możliwe, braki te zastępowano lub uzupełniano poprzez kiero-
wanie robotników przymusowych z Polski56. Ich los był różny. Polacy 
nosili znaczek identyfikacyjny w postaci fioletowej litery „P” w ramce, 
na pomarańczowym tle. Większość polskich jeńców wojennych, już 
w 1940 roku zrzekła się tego statusu i została robotnikami przymuso-
wymi. Status ten po prostu był korzystniejszy. Miało się więcej swobody, 
dostęp do lepszego jedzenia i traktowania. Robotnicy mieli również 
możliwość uczęszczania raz w miesiącu na nabożeństwa do katolic-
kiego kościoła św. Marcina przy skrzyżowaniu obecnej ulicy Zwycięz-
ców i Źródlanej57. Z prośbą o taką możliwość, do władz niemieckich 
wystąpił proboszcz parafii – Gerhard Kunza. Aby robotnik mógł udać 
się do kościoła, musiał mieć zgodę od pracodawcy i pisemną prze-
pustkę. Wraz z rozpoczęciem oblężenia miasta 4 marca 1945 roku, pol-
scy jeńcy podzielili los ludności cywilnej. Ukrywali się w różnych bu-
dynkach, to w kolegiacie, to w sanatoriach, to w schronach i piwnicach. 
Doskwierał im głód, ale przede wszystkim pragnienie. Zdobycie wody, 
której brakowało po uszkodzeniu przez Rosjan wodociągu w Kopy-
dłówku, wymagało opuszczenia kryjówki, a to wiązało się z ryzykiem 
odniesienia rany, a nawet śmierci. Zdobywające poszczególne kwartały 
miasta, Wojsko Polskie ewakuowało Polaków na tyły i byli oni prze-
mieszczani najczęściej w okolice Białogardu. Nie znamy pełnej listy po-
ległych Polaków  –  cywilnych ofiar wojny. Ci, którzy są znani, zostali 
upamiętnieni lub pochowani w kwaterze „N” Cmentarza Wojennego.

W kwietniu, do Kołobrzegu zaczęły docierać pierwsze grupy osad-
ników polskich. W mieście trwał szaber. Ziemie Zachodnie i Północne 
stanowiły trofeum wojenne Związku Radzieckiego i jako takie, były 
poddawane programowemu rozgrabieniu. Trudno zgodzić się z autorami 
prac sprzed 1989  roku, że Sowietom zawdzięczamy uratowanie wielu 
obiektów w Kołobrzegu58. Autor zgadza się z twierdzeniem E. Stępnia, 
że po latach nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie zniszczenia powstały 
w wyniku walk o miasto, a jakich dokonali żołnierze radzieccy59. Pewne 
światło na to, co działo się w tym czasie nad Parsętą, rzucają wspomnie-
nia Pionierów, na przykład Ludwika Herczaka-Osmolińskiego, który 

56 Por. Relacja Leona Kucharskiego, robotnika przymusowego z Przećmina, w zbiorach Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzeg, RR-25.

57 Robert Dziemba, Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych 
w latach 1945–1990, OFFSET Kołobrzeg, Kołobrzeg 2006, s. 22.

58 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948), [w:] T. Gasztold, H. 
Kroczyński, Hieronim Rybicki (red.), Kołobrzeg, Zarys Dziejów, Poznań 1979, s. 106.

59 Por. Edward Stępień, Sowieci okupują Kołobrzeg, część I, Miastokolobrzeg.pl, https://mia-
stokolobrzeg.pl/historia/14323-sowieci-okupuja-kolobrzeg-czesc-i.html, dostęp 23.09.2019.
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do Kołobrzegu dotarł 20 kwietnia: „Przed Kołobrzegiem zatrzymaliśmy 
się. Wyszliśmy z pociągu, który wolniutko ruszył. Szliśmy przodem i ob-
serwowaliśmy 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 zobaczyliśmy pas wzburzonego 
morza. W pobliżu brzegu widać było zatopione okręty i stateczki nie-
mieckie. Po kilku dniach rozejrzeliśmy się po mieście. Na ulicy Dworco-
wej, w gruzowiskach domów leżały dziesiątki trupów polskich żołnierzy. 
Nie mieli na sobie płaszczy, tylko drelichowe mundury i czapki polowe 
z orzełkami wojska Berlinga. Na ich nogach zobaczyłem parciane obu-
wie. 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 buszowali 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 kom-
bajny zbożowe, maszyny rolnicze, fortepiany, meble, maszyny do szycia 
i sprzęt gospodarczy. Było tego tysiące. Wywózka trwała bez przerwy”60.

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 – pułkow-
nikiem Fiodorem Bobirenko: „Ostatecznie ustalono, że siedzibą urzędu 
i większości podległych placówek, czasowo będzie miasto Karlino (...). Zda-
niem 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 zain-
stalować. W rozmowach na fakt zainstalowania się w Kołobrzegu, kładliśmy 
duży nacisk i znaleźliśmy u oficerów radzieckich dla tej sprawy pełne zrozu-
mienie”61. Oznaczało to tylko tyle, że władze radzieckie nie życzyły sobie 

60 Jerzy Patan, Prawdziwy obraz po wyzwoleniu Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska”, 17.03.1995, 
s. 3.

61 Władysław Ciesielski, Pierwsze dni na kołobrzeskiej ziemi, Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, RR-8, k. 5–6.
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polskiej administracji w Kołobrzegu62. Warto tu spojrzeć na wspomnienia 
pierwszego prezydenta miasta – Stefana Lipickiego: „Pełnomocnik Rządu 
ob. Ciesielski, po rozmowie z płk Bobirenko63 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”64. 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.

22 kwietnia 1945 roku Władysław Ciesielski otrzymał nominację na Peł-
nomocnika Rządu na Odwód Kołobrzeski. Wokół niego gromadziła się 
grupa działaczy, w tym Stefan Lipicki, późniejszy prezydent Kołobrzegu. 
Polska ekipa wyruszyła z Piły do Kołobrzegu, gdzie dotarła wieczorem 
24 kwietnia 1945 roku65. 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”66 – wspomina Stefan Lipicki. A tak 
opisuje widok miasta Władysław Ciesielski: „Ogrom zniszczeń Kołobrzegu 
był niesamowity, bez porównania obraz był groźniejszy niż w chwilach wej-
ścia 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”67.

Również w kwietniu, trwały przygotowania dowództwa wojsk radziec-
kich do desantu na Bornholm, gdzie bronił się duży garnizon niemiecki. 
Lotnicze przygotowanie desantu rozpoczęło się 7 maja 1945 roku. Niedługo 
potem, w radio nadano komunikat o kapitulacji III Rzeszy, podpisanej 
następnego dnia. Dowódca Bornholmu nie odpowiadał na wezwania 
strony radzieckiej do poddania się. Historycy wskazują, że chciał poddać 

62 W sprawozdaniu kierownika referatu aprowizacyjnego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP 
na obwód Kołobrzeg-Karlino z 30.04.1945 r. Edmunda Leśnego, czytamy informację, że gdy 
24 kwietnia polska ekipa dotarła do Kołobrzegu, radziecki komendant miasta zakomuni-
kował, że „wszystko na terenie Pomorza Zachodniego jest typową zdobyczą wojenna i bez 
zezwolenia władz zwierzchnich nie jest w stanie nam dać od siebie zezwolenia na rozpoczęcie 
naszych prac”. [w:] Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945–1950, Z. Głowacki, 
H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 44–45.

63 Chodzi o pułkownika Fiodora Bobirenko. W niektórych opracowaniach i wspomnieniach, 
pojawia się on w stopniu majora. Por. Władysław Ciesielski, Pierwsze dni na kołobrzeskiej 
ziemi, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-8, k. 5.

64 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 2.

65 Tamże.
66 Tamże.
67 Władysław Ciesielski, Pierwsze dni na kołobrzeskiej ziemi, Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu, RR-8, k. 6.



35

się Anglikom, a nie Rosjanom68. Rano 9 maja, wypłynęła z Kołobrzegu 
w kierunku Bornholmu grupa sześciu kutrów torpedowych, które podczas 
rejsu na wyspę, napotkały żołnierzy niemieckich płynących na okręcie 
desantowym i czterech kutrach, którzy poddali się i pod sowiecką eskortą 
popłynęli do portu Rønne. Ostatecznie, garnizon niemiecki poddał się. 
Oficerowie niemieccy przybyli do Kołobrzegu i tutaj w budynku przy ul. 
Spacerowej 39 w nocy w 9/10 maja 1945 roku podpisali kapitulację wyspy 
Bornholm69.

25 kwietnia, polska ekipa administracyjna przybyła do Karlina, gdzie 
rozpoczęto działania związane z zagospodarowaniem ludności polskiej70. 
Funkcję burmistrza Karlina pełnił Jan Kufel71. Namiastka polskiej admi-
nistracji w granicach przedwojennego Powiatu Kołobrzesko-Karlińskiego 
miała jednak utrudnione zadanie. Podczas spotkań ze stroną radziecką, 
zaznaczano, że Kołobrzeg jak najszybciej musi być przekazany stronie 
polskiej72, ale nie mieli oni żadnego wpływu na to, co działo się w mieście 
i kiedy będą mogli tam wjechać polscy urzędnicy i pełnić swoje funkcje73. 
Sytuacja do zmian zaczęła dojrzewać pod koniec maja. Jak wspomina Stefan 
Lipicki, pełnomocnik rządu Władysław Ciesielski zakomunikował mu, 
że armia radziecka jest skłonna przekazać Kołobrzeg władzom polskim, 
a jego wyznacza na pierwszego polskiego burmistrza miasta74. 30 maja 
Władysław Ciesielski podjął decyzję o składzie władz miasta. Wskazał 

68 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 360.

69 Tamże.
70 „Na terenie Korlina znajduje się 70 Polaków i około 2 tys. Niemców, którzy podlegają bez-

pośrednio polskiemu burmistrzowi osadzonemu na to stanowisko przez sowieckie władze 
wojskowe. Cały Zarząd Miejski składający się z trzech osób na płaszczyźnie aprowizacji 
zdziałał tylko to, że mieszkańcy otrzymują jakie takie racje chlebowe, i to Polacy pracujący 
499 g chleba, Niemcy, którzy pracują 200 g, niepracujący 100 g”. Sprawozdanie kierownika 
referatu aprowizacyjnego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na obwód Kołobrzeg-Karlino 
z 30.04.1945 r. Edmunda Leśnego, [w:] Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 
1945–1950, Z. Głowacki, H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 44–45.

71 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 3.

72 Władysław Ciesielski, Pierwsze dni na kołobrzeskiej ziemi, Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, RR-8, k. 9.

73 Polacy mogli wjeżdżać do Kołobrzegu i jak wspomina Stefan Lipicki, tak czynili, ale nie 
mogli podejmować jakichkolwiek działań, o czym pisze Władysław Ciesielski. 

74 Jak wspomina pierwszy prezydent miasta, bo tak nazywano ten urząd, nazwa burmistrza 
była wprowadzona później, nie chciał pełnić tej funkcji: „Nie chciałem absolutnie na to się 
zgodzić, argumentując, że zakres moich zadań na terenie powiatu jest bardzo duży i może 
ważniejszy niż objęcie Kołobrzegu. Pełnomocnik oświadczył mi, że Kołobrzeg jest bardzo 
zniszczony i wymaga jak najszybszej opieki, jako przyszła siedziba powiatu. Przekonał mnie 
i aczkolwiek z oporami zgodziłem się na objęcie tego stanowiska”. Stefan Lipicki, Wspomnie-
nia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię Radziecką władzy polskiej, 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 4. Helena Hoffman wspomina: „Gdy 
pierwszy raz przyszłam do ratusza na drzwiach gabinetu była błyszcząca tabliczka z napisem 
Prezydent Miasta, którą wkrótce zastąpiono tabliczką z napisem Burmistrz”. Hoffman Helena, 
Konkurs „Druga młodość w Kołobrzegu”, RR-59, k. 6.
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następujących obywateli: Stefana Lipickiego, Mariana Wegnera, Seweryna 
Ślusarka, Mariana Grobysa, Marię Łazarewicz, Rowskiego. 31 maja polska 
delegacja udała się do Radzieckiej Komendy Wojennej w Kołobrzegu przy 
skrzyżowaniu obecnej ul. Wolności i 1 Maja. Po odbyciu narady z pułkow-
nikiem Bobirenko, zapadła decyzja o zebraniu obecnej w mieście grupki 
Polaków, a także wszystkich Niemców. Spotkanie odbyło się w kościele 
staroluterańskim przy obecnej ul. Jedności Narodowej. Władze polskie 
reprezentował pełnomocnik rządu, radzieckie – komendant wojenny. 
To, co się działo, tłumaczono na język polski i niemiecki. Tak wspomina 
to Stefan Lipicki: „Płk Bobirenko stojąc powitał Władze Polskie i oświadczył, 
że z dniem 1 czerwca 1945 r. miasto Kołobrzeg przekazuje władzom polskim, 
i że z dniem 1 czerwca Władze Radzieckie nie będą załatwiały już spraw 
dotyczących miasta, i że we wszelkich sprawach należy się zwracać do Władz 
Polskich, życząc jednocześnie owocnych prac w zagospodarowaniu i odbu-
dowie zniszczonego miasta oraz przyrzekając swoją pomoc i współpracę 
w granicach swoich możliwości. Pełnomocnik podziękował płk. Babirence 
za Jego stanowisko. Po oficjalnej części przekazania miasta płk. Bobirenko 
zaprosił ekipę polską na małe przyjęcie do swojej kwatery prywatnej, która 
mieściła się przy ul. jedności Narodowej nr 3/4. Na przyjęciu wygłoszono 
przemówienie wznosząc toasty na cześć Związku Radzieckiego i Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Pełnomocnik Rządu wraz ze swoją asystą wyje-
chał do Karlina – zostaliśmy sami, ale niezupełnie, mieliśmy obok swoich 
sojuszników radzieckich i ich obiecaną pomoc, z której wywiązali się ponad 
nasze przypuszczenia służąc nam radą i udzielając wszelkiej pomocy o jaką 
prosiliśmy, a było tego niemało”75.

75 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 5–6.
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3. W polskim Kołobrzegu

W wyniku działań wojennych, miasto nad Parsętą ucierpiało w zależności 
od szacunków w graniach 70–90% zabudowy. Zniszczone zostało centrum 
i dzielnica uzdrowiskowa. Infrastruktura była poważnie uszkodzona. 
Także dużych zniszczeń doznał sam port i jego infrastruktura. Jeśli idzie 
o zasób komunalny, z 2925 domów ocalało zaledwie 86076. Część z nich 
wymagała remontu, w przeciwnym razie popadała w ruinę. W 1939 roku 
miasto zamieszkiwało niemal 37 tysięcy stałych mieszkańców. W 1945 roku 
pozostało ich nieco ponad 2000. W tych pionierskich czasach, odbudowa 
zniszczonego kurortu, choć lokalnie wydawała się priorytetem, w ujęciu 
regionalnym i ogólnopolskim schodziła na dalszy plan. Rozwój miasta 
następował z dnia na dzień, a dynamiczny rozwój gospodarki w ogóle 
nie wchodził w rachubę. Cała aktywność ekonomiczna przejawiała się 
w inicjatywie obywatelskiej, pionierskiej, związanej z zagospodarowa-
niem się na tych ziemiach. W takich warunkach musiała działać pol-
ska administracja.

Prezydent Stefan Lipicki urzędował w ratuszu. Budynek ten ocalał 
pożogę wojenną, ale był poważnie zanieczyszczony, na parterze znajdo-
wały się ludzkie zwłoki. Urzędowanie rozpoczęto od sprzątania budynku. 
W piwnicach ratuszowych urządzono stołówkę (późniejsza kawiarnia 

„Adabar”). Prowadziła ją Maria Łazarowicz. Zaopatrzenie dostarczano 
z Karlina. Obywatel Majorowicz, piekarz, przybył z Karlina i rozpoczął 
produkcję chleba, który rozdawano za darmo. Miasto żywiło gospodar-
stwo rolne w Kądzielnie, które na potrzeby władz polskich przekazał płk 
Bobirenko77. Były problemy podczas żniw. Urządzano łapanki, żeby było 
komu zbierać zboże. Pomagał w tym Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa. 
1 września 1945 roku odbyły się dożynki, w których uczestniczyli przed-
stawiciele Armii Czerwonej.

Poważnym problemem był stan sanitarny miasta. Wszędzie walały się 
trupy, było pełno zwłok i wnętrzności. W czerwcu spowodowało to na-
gromadzenie się ogromnej ilości much. Środki owadobójcze znaleziono 
w Ząbrowie, ulice posypywano proszkiem, dzięki czemu muchy wresz-
cie zniknęły. Rozpoczęto zagospodarowywanie pierwszych budynków. 
Trzeba było z nich wynosić zwłoki. Do tego zadania wyznaczono Niem-
ców, których zaopatrzono w maski przeciwgazowe znalezione w jednym 
ze składów. Jak wspomina prezydent Lipicki, widok był makabryczny. 
Ciała posypywano środkiem owadobójczym i grzebano w zbiorowych 
mogiłach na skwerach i placach. Innym problem były hieny cmentarne. 
Na cmentarzach znajdowano otwarte grobowce i trumny, nieboszczyków 

76 Anna Bojar Fijałkowka, Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Ba-
dawczy, Koszalin 1990, s. 101. Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo 
Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 365.

77 Były tam krowy, konie, maszyny rolnicze i pola obsiane zbożem. Stefan Lipicki, Wspomnie-
nia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię Radziecką władzy polskiej, 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 7.
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trzeba było powtórnie grzebać78. Do Kołobrzegu oddelegowano stu-
denta medycyny – Witolda Reckiego. Zajmował się on grzebaniem ciał. 
Pierwszy szpital, zarządzany przez Sowietów znajdował się na parterze 
budynku przy ul. Wolności. Tam trafiali również Polacy, ciężko chorzy. 
Ambulatorium z kilkoma łóżkami urządzono w ratuszu. Do 1 lipca upo-
rządkowano szpital miejski przy obecnej ul. Szpitalnej79. Witold Recki 
został jego kierownikiem80.

Mieszkańcom doskwierał brak wody pitnej. Wodociągi zostały unieru-
chomione na samym początku walk w marcu. Prezydent Lipicki wspomina, 
że Niemcy nie byli skłonni wyjawić, gdzie znajduje się ujęcie wody. Gdy 
udało się ustalić, że pompy znajdują się w Kopydłówku, Lipicki, Nie-
miec – inż. Stern, a także radziecki kapitan saperów przydzielony przez 
pułkownika Bobirenko, wybrali się do tej podkołobrzeskiej miejscowo-
ści, gdzie udało się odnaleźć ujęcie wody. W kolejnych dniach udało się 
doprowadzić wodę do miasta. Ujęcia pilnowali radzieccy żołnierze, gdyż 
obawiano się sabotażu81. Miasto miało również prąd. Do jego produkcji 
wykorzystywano jedną turbinę w hydroelektrowni przy ul. Rzecznej, 
obsługującą śródmieście, a drugą w uszkodzonym tartaku przy ul. Jed-
ności Narodowej, obsługującą dzielnicę rybacką. Prąd włączano w go-
dzinach wieczornych.

Kolejnym problemem byli szabrownicy. Jak wspomina pierwszy pre-
zydent, początkowo były to pojedyncze osoby, ale wraz z upływem czasu 
przyjeżdżały tu zorganizowane grupy82. Powołano coś na rodzaj straży 

78 Tamże, k. 9 i 10.
79 Tak sytuację szpitala opisywał Tadeusz Wakuła: „Stan wyposażenia szpitalnego był opłakany. 

Chorzy nie mieli dostatecznej opieki/brak pielęgniarek i lekarzy/. Szpital był bardzo mało 
opalany, ale częściej to wcale/pierwszy wagon węgla dla szpitala i ludności sprowadził w roku 
1945 Stanisław Porębski, obecnie emeryt/, brak instrumentów lekarskich i medykamentów. Przez 
podziurawiony dach wlewała się woda podczas opadów deszczowych. I tu przyszło w pomoc 
społeczeństwo, a w szczególności rzemiosło, dokonując niezbędnych napraw budynku”. Wakuła 
Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 10.

80 Witold Recki dostał się na wydział lekarski Uniwersytetu Poznańskiego w 1938 roku. Po wy-
buchu wojny, pracował w szpitalu dawnej Marynarki Wojennej w Gdyni. Następnie dostał 
się do Warszawy. Był żołnierzem Armii Krajowej. W 1945 roku trafił do Karlina, a następnie 
na wniosek prezydenta Lipieckiego do Kołobrzegu. Otworzył punkt szpitalny w ratuszu, 
wizytował żołnierzy polskich przebywających w podkołobrzeskich wsiach. Organizował 
polską służbę zdrowia w powojennym mieście. W 1949 roku został aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w areszcie w dawnym Pałacu Braunschweigów przy 
obecnej ul. Armii Krajowej 13 (dziś Muzeum Miasta Kołobrzeg) jako politycznie niepewny 
i z niewłaściwą przeszłością. Opuścił więzienie po 3 miesiącach. W 1950 roku otrzymał nakaz 
opuszczenia Kołobrzegu. Zmarł w 1955 roku w wieku 38 lat. Jerzy Patan, Kiedy wszystko było 
pierwsze, Kołobrzeg 1945–1959, Agencja Wydawnicza „Patan-Press”, Kołobrzeg 2004, s. 27.

81 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 10–11.

82 Wspomina Edmund Kapczyński: „Prócz bimbrownictwa rozwijał się na dużą skalę sza-
ber – nowa forma kradzieży mienia. Było to zjawisko bardzo niebezpieczne; szabrownicy 
wywozili cały majątek ruchomy. O skali zjawiska może świadczyć fakt, że Kołobrzegowi 
w pewnym okresie nadano miano „Gołybrzeg”. W czasie ścigania szabrowników i złodziei często 
dochodziło do wymiany ognia, jak i do atakowania”. Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji 
Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949, Akademia Spraw Wewnętrznych, 
Warszawa 1986, s. 147.
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obywatelskiej, uzbrojonej w 10 karabinów przekazanych przez pułkow-
nika Bobirenko. Ich zadaniem była kontrola szabrowników. Na rogatkach 
miasta w kierunku Białogardu sprawdzano zawartość wózków i wozów, 
i w zależności od wartości, poszczególne osoby musiały odrobić od jednej 
do pięciu dniówek przy odgruzowaniu miasta, grzebaniu zwłok i zabez-
pieczeniu mienia komunalnego. Straż obywatelska była zaczątkiem Milicji 
Obywatelskiej w Kołobrzegu83.

Stefan Lipicki wspomina, że Komitet Miejski Polskiej Partii Robotni-
czej powstał 22 czerwca 1945 roku. Jego siedziba mieściła się na terenie 
uzdrowiska, a następnie przeniesiona została do przedwojennego kasyna 
przy obecnej ul. Dworcowej, do „Fregaty”. Pierwszym sekretarzem był 
Zygmunt Kowalski. W skład Zarządu Miejskiego 31 sierpnia 1945 roku 
wchodzili: Stefan Lipicki, Figurski, Tadeusz Wakuła, Feliks Piątek, Wa-
cława Piotrowska, Irena Kuleszanka, Stefania Zarębianka, M. Peterówna, 
Helena Wakuła, Kazimiera Wandycz, Wegner, Jan Gorczyca, Marian 
Grobys, Rawski, Bronisław Starszawski84. 1 września Stefan Lipicki85 
przestał był prezydentem Kołobrzegu. Nie są znane dokładne okoliczno-
ści zmiany na tym stanowisku. Zastąpił go Stanisław Brożek. 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. Więcej światła w tej kwestii rzuca 
Anna Bojar-Fijałkowska, pisząc o początkach władzy socjalistycznej 
w Kołobrzegu. Lipickiemu poświęca zaledwie kilka zdań, skupiając się 
na Stanisławie Brożku, jako realizatorze nowej myśli politycznej i autorze 
koncepcji rozwiązania problemów stojących przed odradzającym się 
miastem, oczywiście w ścisłej współpracy Polskiej Partii Socjalistycznej 
z Polską Partią Robotniczą. Według A. Bojar-Fijałkowskiej, sam Brożek 
krytykował administrację Lipickiego: „Obsada stanowisk niefachowa, 
składająca się z ludzi pragnących pracować, ale nie mających doświadczenia 

83 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, RR-48, k. 13–14.

84 Tamże, k. 20.
85 Stefan Lipicki urodził się 22 lipca 1910 roku w Berlinie-Tempelhof. Z wykształcenia był bu-

downiczym. 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-Budowlanego. Do Kołobrzegu 
trafił jeszcze w kwietniu, ale miasto płonęło. Rozpoczął więc pracę w tymczasowej siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Karlinie. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 1945 roku pełnił funkcję 
pierwszego prezydenta Kołobrzegu. Stefan Lipicki pełnił jeszcze funkcję przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu w latach 1947–48. Pracował w różnych zakładach 
produkcyjnych na terenie miasta, prowadził także działalność gospodarczą. Zmarł 13 listo-
pada 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu.
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zawodowego”86. Autorka rozwija tę myśl, wskazując, że pierwszą kadrę 
administracyjną stanowili ludzie „niejednorodni politycznie”, dobierani 
przypadkowo. Autor w ocenie tej zmiany zgadza się z twierdzeniem Hie-
ronima Kroczyńskiego, który uważa, że Lipicki po prostu nie miał ambicji 
politycznych87. Po trzech miesiącach trudnej i wymagającej odwagi pracy, 
pozostawiając zręby polskiej administracji w Kołobrzegu, zrezygnował 
z pełnionej funkcji. Partyjną ideologię i nowomowę do procesu zmiany 
dołożono w okresie późniejszym. Tu jednak należy podkreślić, że w spra-
wozdaniu podpisanym przez burmistrza Brożka z datą 16.X.1946, ten 
o Lipickim pisze inaczej, niż dowodzi A. Bojar-Fijałkowska: „Na skutek 
takiego stanu finansowego, braku personelu wykwalifikowanego, warunków 
zewnętrznych, ówczesny Burmistrz obyw. Lipicki Stefan mimo najszczer-
szych chęci, nie mógł postawić gospodarki Zarządu Miasta na należytym 
poziomie. Znając warunki w jakich musiał obyw. Lipicki Stefan kierować 
gospodarką miejską, z czystym sumieniem zgłaszam wniosek do Miejskiej 
Rady Narodowej o wyrażenie mu podziękowania”88.

Od 1 września 1945 roku Kołobrzeg miał więc urząd burmistrza89. 
Funkcję tę pełnił Stanisław Brożek90, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Przebieg pierwszego miesiąca pracy burmistrza znamy ze złożonego przez 
niego sprawozdania91. Brożek jest w nim szczery, ale też nie oszczędza 
w przesadzaniu i przypisywaniu sobie niektórych niekoniecznie własnych 
zasług. Jest tak może dlatego, że sprawozdanie, na którym autor zamierza 
oprzeć poniższy opis, miało charakter partyjny, jak sugerują niektórzy ba-
dacze i wykonano je dla działaczy PPS. 1 września w Kołobrzegu przebywało 
około 800 Polaków, a na początku października było to już 1180 obywateli 
polskich. Miasto było zaniedbane przez decydentów władz centralnych. 
Brożek przystąpił do organizowania życia społeczno-politycznego. Po-
wstało koło miejskie PPS i inne organizacje, w tym Związek Zawodowy 
Kolejarzy, Cech Piekarzy, Cech Rzemieślników czy Stowarzyszenie Kupców. 

86 Anna Bojar-Fijałkowka, Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Ba-
dawczy, Koszalin 1990, s. 14.

87 Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 
2018, s. 57.

88 Sprawozdanie z 16.X.1946 r. [w:] Roczne sprawozdania opisowe z działalności Zarządu 
Miejskiego w Kołobrzegu, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum 
Państwowe w Koszalinie, k. 1. 

89 Kroczyński wskazuje, że przez krótki czas używano jeszcze nazwy „prezydent”. Sam Stanisław 
Brożek o swoim powołaniu pisze inaczej, niż podaje się to w opracowaniach: „W dniu 1-IX-
1945 objąłem urzędowanie w charakterze P.O. burmistrza, jakkolwiek skierowanie od Starosty 
Powiatowego miałem od 15-go VIII-45 r.”. Sprawozdanie z 17.XI.1946 r. [w:] Roczne sprawoz-
dania opisowe z działalności Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, Zarząd Miejski i Miejska 
Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 6.

90 Stanisław Brożek urodził się 8.08.1901 r. w Warszawie. Zmarł 26.08.1978 r. w Szczecinie. Dzia-
łacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1.09.1945 do 17.05.1947 r. był burmistrzem Kołobrzegu.

91 Sprawozdanie z dotychczasowej pracy na terenie miasta Kołobrzegu burmistrza Stanisława 
Brożka za okres 1 IX – 5 X 1945 r., [w:] Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg… op.cit., 
s. 57–60.
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Pojawił się handel i inicjatywa prywatna. Podstawową przeszkodą było 
jednak zniszczone miasto. Prąd dostarczano z Białogardu. Wodociągi były 
częściowo uruchomione. Nie było kapitału na żadne większe inwestycje. 
Przydział żywności na kartki zniechęcał osadników. Kuchnia miejska była 
niewystarczająca. Szabrownictwo było powszechne. Większość budynków 
była nieoszklona. Brakowało pracowników wykwalifikowanych, biurowych 
i rzemieślników. Stanisław Brożek postawił również wnioski. Postulował 
skierowanie do Kołobrzegu oddziału Wojska Polskiego i ustanowienie 
polskiej komendy miasta, celem zwiększenia bezpieczeństwa. Chciał 
zwiększenia etatów Milicji Obywatelskiej, żeby mogła ona skutecznie 
chronić miasto przed szabrownikami. Ponadto, chciał opracowania pla-
nów odbudowy miasta, przydzielenia na ten cel stosownych kredytów, 
przydzielenia jednego wagonu szkła okiennego, a także dostarczenia 
artykułów żywnościowych, tekstylnych i skórzanych.

W Kołobrzegu było nadal niebezpiecznie92. Szerzyły się rabunki i za-
bójstwa, pozorowane na zgony z okresu walk o Kołobrzeg. Przybyli Polacy 
obawiali się o swoje zdrowie i życie. W swoich wspomnieniach piszą o tym 
pionierzy. Jako źródło największego strachu wskazywali żołnierzy radziec-
kich: „(…) W pierwszym okresie zamieszkania w Kołobrzegu mieszkańcy 
bali się o zmierzchu wychodzić z domu. Oszklone do połowy drzwi wyjściowe 
były zabijane deskami od wewnątrz. Mieszkania zamykano na różnego 
rodzaju haki, wymyślne zasuwki, a nasze jeszcze na kilkadziesiąt-centyme-
trowy gruby poprzeczny hak. W razie czyichś kroków na schodach, gasiło się 
światło i siedziało się cichutko w mieszkaniu. Nic dziwnego, że zajmowane 
były mieszkania na wyższych piętrach, a nawet na strychu, natomiast par-
terowe stały puste. Polskiego wojska w mieście nie było, po ciężkich walkach 
i zdobyciu Kołobrzegu zostało wycofane na odpoczynek, a do miasta weszło 
wojsko radzieckie, które nie odróżniało polskich i niemieckich mieszkań”93. 
Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej mieściła się tymczasowo 
w Karlinie94. W Kołobrzegu znajdował się posterunek miejski, liczący 
9 milicjantów95. Nie byli oni jednak w stanie zapanować na porządkiem 
w mieście. Znamienne są tu wspomnienia Henryka Groca: „Po przyjeździe 
do Kołobrzegu w dniu 30 czerwca lub 1 lipca 1945 roku zamieszkałem razem 
z innymi pracownikami PUBP i z braćmi Bielskimi w mieszkaniu przy ulicy 
Lenina, gdzie obecnie mieści się zakład fotograficzny Wiśniewskiego. Miesz-
kali wszyscy razem ze względów bezpieczeństwa w obawie przed napadami 
Rosjan. (…) Pięć dni po przyjeździe do Kołobrzegu miało miejsce zabójstwo 

92 W świetle prowadzonych badań, nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w 1945 roku 
w Kołobrzegu było spokojnie: „Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w małym za-
ludnieniu miasta/duże zniszczenia, nieczynny jeszcze port/”. Stefan Sokołowski, Z dziejów 
Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 17. Wspomnienia 
pionierów opisują zupełnie inną atmosferę w zdobytym Kołobrzegu pod polską administracją.

93 Hoffman Helena, Konkurs „Druga młodość Kołobrzegu”, RR-59, k. 4.
94 Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 

1945–1949… op.cit., s. 10.
95 Tamże, s. 17.
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sekretarza PPR przy PUBP. Nazywał się on (chyba) Niewiadomski Aleks. 
Mieszkał on razem z nami i nie wrócił na noc, ale nie wiedzieliśmy, gdzie 
go szukać, zresztą nie było wówczas takiej możliwości (ciemność i szansa 
natknięcia się na grupę pijanych żołnierzy rosyjskich). Rano znaleźliśmy 
zastrzelonego sekretarza na klombie przed drogerią. Nie zwracaliśmy uwagi 
na strzały, ponieważ każdej nocy pijani żołnierze strzelali. (…) Stan bez-
pieczeństwa w powiecie kołobrzeskim pogorszył się zdecydowanie z chwilą 
rozlokowania w Kołobrzegu przerzuconej z Bornholmu karnej dywizji 
Armii Radzieckiej”96. Tak wspomina te wydarzenia Bolesław Filipczak: 
„Nie było bezpiecznie w Kołobrzegu, szczególnie nocą – wspominali rodzice. 
Rabunki i gwałty zdarzały się bardzo często. Rosjanie rabowali i podpalali 
domy powodowani zwyczajną dzikością, czasem ukrywali w ten sposób ślady 
mordów. Skutecznie pomagali im szabrownicy”97. Problemem pierwszych 
mieszkańców, obok grup szabrowników, były bandy, które rekrutowały 
się z maruderów różnych armii98, ale także spośród ludności cywilnej. 
Sprawozdanie z działalności Milicji Obywatelskiej we wrześniu 1945 roku 
informuje o likwidacji „mało liczebnych band niemieckich, które pokazały 
się w północnej części powiatu”99, a także o tym, że „liczba napadów rabun-
kowych z bronią i bez broni, kradzieży i innych przestępstw, dokonywanych 
głownie przez dezerterów lub maruderów wojskowych, maleje”100. Nie 
ulega wątpliwości, że wraz z upływem czasu i umacnianiem się struktur 
Milicji Obywatelskiej, poczucie bezpieczeństwa wśród pionierów wzro-
sło. W marcu 1946 roku zapadła decyzja o zorganizowaniu Komisariatu 
Morskiego Milicji Obywatelskiej w Kołobrzegu101. Ponadto, w grudniu 
1945 roku w Kołobrzegu powstała strażnica Wojsk Ochrony Pograni-
cza. 15 grudnia, do miasta zostało skierowanych dwóch oficerów i około 
20 podoficerów oraz szeregowców102.

W czwartym kwartale 1945 roku żywioł pionierski zaczął krzepnąć. Po-
mimo ciężkich warunków, sytuacja stabilizowała się. Porządkowano miasto, 
grzebano zwłoki, odgruzowywano ulice. 18 listopada 1945 roku odbył się 

96 Edward Stępień, Sowieci okupują Kołobrzeg – część II, https://miastokolobrzeg.pl/histo-
ria/14333-sowieci-okupuja-kolobrzeg-czesc-II.html, dostęp 28.09.2019.

97 [Za:] Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, Wydawnictwo REDA, Koło-
brzeg 2018, s. 162.

98 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948, 
[w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, R. Ptaszyński (red.), Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 
2010, s. 261.

99 Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 
1945–1949… op.cit., s. 42.

100 Tamże, s. 44.
101 Wspomnienie Bronisława Galanta. Tamże, s. 126.
102 „(…) Pociągiem 15-go grudnia 1945 roku wieczorem przybyła do Kołobrzegu na stałe pierw-

sza polska jednostka wojskowa, która dała początek kołobrzeskiej Strażnicy WOP. (…) Kiedy 
żołnierze zaczęli opuszczać wagon, zabrzmiały dźwięki marsza powitalnego w wykonaniu 
kolejowej orkiestry dętej. Przybyłych witali głównie kolejarze z nieliczną grupą mieszkańców 
Kołobrzegu. Należy tu podkreślić, że chodzenie po Kołobrzegu w tamtym okresie po zapadnięciu 
zmierzchu było bardzo niebezpieczne”. Niemczyk Seweryn, Ze wspomnień założyciela straż-
nicy WOP w Kołobrzegu, RR-76, k. 3. Siedziba strażnicy znajdowała się przy ul. Rybackiej. 
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ślub Stefanii Zaremby i Edmunda Ofierzyńskiego. Uroczystość odbyła się 
w małym kościele nad rzeką, a ślubu udzielił ojciec Polikarp Maciejowski103. 
Pierwszy kołobrzeżanin przyszedł na świat 1 listopada 1945 roku. Był nim 
Zbysław Ikwanty. 8 listopada urodziła się Krystyna Finster, a 10 grudnia 
Krystyna Kwiatkowska104. W sierpniu 1945 roku powstała Ochotnicza 
Straż Pożarna105. Na początku września zaczęła działać Publiczna Szkoła 
Powszechna przy ul. Portowej (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bo-
lesława Chrobrego)106. Budynek szkolny był nieznacznie uszkodzony 
i mógł zostać najszybciej zagospodarowany. Pierwszym kierownikiem 
szkoły został Mikołaj Bałysz107. Naukę w 1945 roku rozpoczęło około stu 
dzieci. Tak opisuje to kronika: „Budynek szkolny był nieodremontowany. 
Oczyszczono naprędce parter. Naukę rozpoczęto w warunkach urągających 
wszelkiej higienie… Przez dziurawy dach lała się potokami woda, która 
w okresie nasileń deszczowych przeciekała do zajmowanego parteru. Nieraz 
woda w klasach sięgała powyżej kostek. Do ławek, na których pulpitach 
siedzieli uczniowie, dochodzono po ułożonych cegłach”108. Najlepiej za-
chowany budynek Szkoły Katedralnej (dziś LO im. Mikołaja Kopernika), 
zajęły wojska radzieckie. Pierwsze gimnazjum i liceum powstało więc 
w Gościnie (wówczas Gostyń Pomorski). Dyrektorem szkoły został Jan 
Gosiewski. Z otwarciem szkoły było wiele trudności. Naukę w trzech 
klasach gimnazjalnych i dwóch wyrównawczych rozpoczęło 2 grudnia 
1945 roku 36 uczniów109.

Do miasta, od kwietnia 1945 roku przybywali także rzemieślnicy. Zaczęto 
uruchamiać usługi i sklepy110. Pojawili się piekarze, mechanicy, elektrycy, 
rzeźnicy, krawcy, szewcy, kowale, ale także fryzjerzy, kołodzieje, malarze, 
stolarze, fotografowie czy murarze. Bez nich niemożliwy byłby rozruch 
miasta. Jako pierwszy, 10 października 1945 roku powstał Cech Piekarzy 
i Rzemieślników. Do końca 1945 roku uruchomiono na Ziemi Kołobrzeskiej 
70 polskich zakładów rzemieślniczych. Natomiast jako pierwsza, w Ko-
łobrzegu pojawiła się grupa kolejarzy. Stanowiła on najliczniejszą grupę 
robotniczą w mieście, dobrze zorganizowaną, która walnie przyczyniła 
się do otwarcia komunikacyjnego zniszczonego ośrodka miejskiego111.

103 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 37.
104 Tamże. s. 32.
105 Tamże, s. 70.
106 Tamże, s. 186.
107 Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 9.
108 Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-99, s. 1.
109 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 194.
110 Zarys dziejów rzemiosła kołobrzeskiego 1945–1987, Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu, 

s. 108–112.
111 Tak wspomina Tadeusz Wakuła: „Ich pracowite ręce, silna wola i wielki upór, usuwały 

zniszczenia, porządkowały i naprawiały szlaki komunikacyjne, doprowadziły do stanu uży-
walności pierwszy parowóz, który początkowo służył przy oczyszczaniu torów w obrębie stacji 
i po naprawieniu linii, podjął komunikację w relacji Kołobrzeg-Białogard”. Wakuła Tadeusz, 

„Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 8.



44

Zagospodarowanie na nowych terenach wiązało się także z zamazywa-
niem niemieckich nazw, wieszaniem polskich nazw miejscowości i ulic112. 
Pierwszy polski malarz, Edmund Ofierzyński, zamalował niemieckiego 
orła na ratuszu i wykonał polskie godło113. Tadeusz Wakuła przystąpił 
do założenia teatru amatorskiego „OM TUR – Kołobrzeg”. Sala teatralna 
mieściła się w dawnej restauracji na terenie obecnego Regionalnego 
Centrum Kultury. Pierwsza premiera nosiła tytuł „Jesień” i odbyła się 
w październiku 1945 roku114.

Pionierzy przystąpili również do odradzania rybołówstwa. Pierwszym 
kapitanem portu Kołobrzeg został kapitan Stanisław Mieszkowski. For-
malną nominację odebrał 26 maja 1945 roku115. Do Kołobrzegu przybył 
8 czerwca. Razem z Wacławem Pacho, bosmanem portu, zajęli budynek 
przy ul. Okopowej 20 i 21. Tu znajdował się pierwszy Kapitanat Portu 
Kołobrzeg i mieszkania. W październiku swoją siedzibę znalazła tu także 
delegatura Morskiego Instytutu Rybackiego116. Mieszkowski bardzo 
dynamicznie przystąpił do pracy. Już 15 lipca, jak podaje H. Kroczyński, 
w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, kapitan wraz ze współpracow-
nikami opłynął uroczyście baseny portowe, wykorzystując do tego łódź 
motorowo-żaglową z polską banderą117. Pułkownik Bobirenko przydzielił 
Polakom kawałek nabrzeża. Rozpoczęto podnoszenie kutrów i ich re-
mont118. Ale sprawa była bardziej skomplikowana, co w swoim sprawoz-
daniu za okres 1.09 – 5.10 1945 roku opisał burmistrz Stanisław Brożek: 

112 Por. Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 12.
113 „To nie była łatwa praca. Najpierw należało zamalować niemieckiego orła, a potem, według 

wyciętego szablonu wyrysować polskie godło. Nie wziąłem za to zapłaty. To był na pewno 
pierwszy czyn społeczny w powojennym Kołobrzegu”. [Za:] Jerzy Patan, Kiedy wszystko było 
pierwsze… op.cit., s. 90.

114 Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 12.
115 Kmdr Stanisław Mieszkowski 1903–1952, Pierwszy polski kapitan portu Kołobrzeg, Wydaw-

nictwo REDA, Kołobrzeg 2009, s. 21.
116 Tamże, s. 29.
117 Tamże. s. 32.
118 Nie można zgodzić się z twierdzeniami Jakuba Suchego dotyczącymi rozwoju rybołówstwa 

w powojennym Kołobrzegu: „Połowy rozpoczęły się jeszcze jesienią 1945 roku. Wykorzystano 
do tego łodzie wiosłowe w dużym stopniu obsługiwane przez ludność niemiecką. Trudno było 
wśród przybywających do miasta osadników znaleźć kogoś, kto miał wcześniej styczność za-
wodową z morzem, ba!, prawie nikt z nich wcześniej nie widział nawet Bałtyku”. Jakub Suchy, 
Uwagi na temat determinantów rozwoju i funkcji miasta Kołobrzeg w latach 1945–1989, 
[w:] Polifonia pamięci, Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością, Kołobrzeg 
1945–2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo Minerwa, Szczecin 2017, s. 58. Temat 
początków rybołówstwa szeroko omówiony został zarówno we wspomnieniach pionierów, 
jak i w literaturze. Tak wspomina prezydent Stefan Lipicki: „Należy wspomnieć o pierwszych 
rybakach. Byli to Karol Gregorek, Antoni Kunort – do dziś mieszkają w Kołobrzegu. Przybyli 
z Helu w dwóch 13-metrowych kutrach już 15 maja. Złowione ryby zabierała polska jednostka 
stacjonująca w Gryficach, część ryb pozostawała w mieście. Oczywiście handel był wymienny. 
Dopiero przybyły tu kontroler rybołówstwa Lipiecki ściągnął z nadmorskich wsi rybackich 
małe łodzie motorowe pozostawione przez Niemców oraz łodzie wiosłowe, na których rybacy 
przy pomocy sznurów, haczyków łowili ryby (…) ”. Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych 
dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię Radziecką władzy polskiej, RR-48, k. 16–17. 
O pierwszych rybakach pisze także Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 74.
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„Szczególną bolączką jest stosunek miejscowych władz Armii Czerwonej 
w porcie. Dotychczas nie możemy postawić rybołówstwa na należytym po-
ziomie ze względu na to, że każdy wydobyty z zatopienia i wyremontowany 
kuter rybacki zostaje natychmiast zajmowany przez portowe władze sowiec-
kie i wywożony, połów ryb może odbywać się na zwykłych łódkach, co daje 
małe możliwości. Dotychczas zabrano nam dwa kutry, wobec powyższego 
pozostałych zatopionych w liczbie 12, nie wydobywamy”119. We wnioskach, 
burmistrz podnosił również kwestie rybołówstwa, żądając „uzyskania 
gwarancji od dowództwa Armii Czerwonej, że wydobyty sprzęt rybacki nie 
zostanie zajęty, co umożliwi przystąpienie do planowanego zorganizowania 
połowu ryb”120. Sprawa jednak nie była taka łatwa, a rozwiązanie problemu 
zajęło trochę czasu. Jednym z pierwszych rybaków był Wacław Zdybicki, 
który przybył do Kołobrzegu pod koniec 1945 roku. Podniósł z dna za-
topione dwa kutry niemieckie i przywrócił im sprawność121. Otrzymały 
one oznaczenie Koł-1 i Koł-2122. Tymczasem w porcie władze radzieckie 
rozpoczęły budowę latarni morskiej123. Inwestycja ta nie była uzgadniana 
ze stroną polską124. Na Forcie Ujście wzniesiono murowaną z cegły wieżę. 
Do pracy wykorzystano robotników niemieckich. Na wieży pojawiła się 
symbolika sowiecka nawiązująca do wielkiej wojny ojczyźnianej i daty: 
1941–1945. Na szczycie wieży ustawiono podświetlaną czerwoną gwiazdę. 
Na forcie pochowano 46 radzieckich i 16 polskich żołnierzy. Cmentarz 
ten otwarto 1 listopada 1945 roku125, a uroczyste otwarcie latarni morskiej 
odbyło się 11 listopada. Na tablicy w języku polskim i rosyjskim napisano: 

„Wieczną pamięć bohaterom poległym w walce z faszystowską Germanią 
za wolność i niepodległość Radzieckiego Związku i demokratycznej Polski”.

24 listopada 1945 roku obradowała Doradcza Rada Narodowa. Uchwa-
lono „Akt historyczny miasta Kołobrzegu”, który znalazł się w kronice 
miejskiej: „(…) Zebrana Rada pod przewodnictwem ob. Brożka Stanisława 
stwierdziła, że Kołobrzeg ongiś polskie miasto, na skutek zaborczości ple-
mienia Germanów, straciło wolność i przez z górą siedemset lat pozosta-
wało w niewoli niemieckiej. W historycznym roku 1945 w kwietniu zostało 
wyzwolone dzięki bohaterskiej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego i przez 

119 Sprawozdanie z dotychczasowej pracy na terenie miasta Kołobrzegu burmistrza Stanisława 
Brożka za okres 1 IX – 5 X 1945 r., [w:] Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg… op.cit., 
s. 57–60.

120 Tamże.
121 O pierwszym połowie ryb pisze Tadeusz Wakuła. Miał on odbyć się 1 września. Złowiono 

300 kg ryb, które zostały oddane Zarządowi Miasta. Rozdano je mieszkańcom. Wakuła 
Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 18.

122 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 74.
123 Według Tadeusza Wakuły, prace rozpoczęły się już w sierpniu 1945 roku. Wakuła Tadeusz, 

„Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 6.
124 Kmdr Stanisław Mieszkowski 1903–1952, Pierwszy polski kapitan portu Kołobrzeg… op.cit., 

s. 33.
125 Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 7.
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Wojsko Polskie zostało przekazane narodowi polskiemu we władanie po wsze 
czasy. Rząd Jedności Narodowej, jako wyraz polityczny całego narodu z kolei 
przekazał przebywającym Polakom w celu zagospodarowania i odbudowy 
zniszczonego w 90% miasta. Osiedlający się Polacy przyjmując we władanie 
miasto, niniejszym aktem składają ślubowanie, że nie będą żałować ani 
trudu, ani znoju, że oddadzą swoje zdolności i siły do utrwalenia polskości 
i odbudowy miasta. Rada uchwaliła, że Akt niniejszy, na wiecznej chwały 
pamiątkę, podpisywać będą obywatele, którzy osiedlając się w m. Koło-
brzegu, postawili wyżej interes narodu i państwa od interesu własnego”126.

1 grudnia 1945 roku Kołobrzeg zamieszkiwały 1373 osoby narodowości 
polskiej. Przebywało tu jeszcze 3239 Niemców127. Pierwszy miejski Syl-
wester odbył się w ratuszu w ali obecnego Urzędu Stanu Cywilnego. Jak 
podaje Jerzy Patan, impreza miała charakter balu kostiumowego. Jego 
uczestnicy, na tyle ile było to możliwe, starali się przebrać w wyszukane 
stroje, na przykład kostium Damy Pik. Niektórzy przebrali się za rzezi-
mieszków, symbol szabrowników, którzy byli kołobrzeskim problemem. 
Przygrywała grupa estradowa. Były piosenki, wiersze. Atmosfera była 
optymistyczna. „Powitanie Nowego Roku odbyło się przy dźwiękach werbla 
wybijającego ostatnie sekundy mijającego roku 1945. Życzenia były proste 
i wzruszające: aby nigdy nie było wojny, aby szybko połączyć się z rodzinami 
i żeby zapanowało szczęście”128.

126 Akt Historyczny m. Kołobrzegu, [w:] Protokóły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, 
nr inw. 36, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe 
w Koszalinie, k. 3.

127 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 372.

128 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 138.
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1. Odbudowa Kołobrzegu

Problematyka odbudowy zniszczonego w wyniku działań wojennych 
miasta pojawiała się od początku funkcjonowania polskiej administracji. 
Początkowo obejmowała ona zagospodarowanie na nowych terenach 
i utrzymanie polskiego osadnictwa, a następnie przyjmowała wymiar 
formalnych stanowisk lokalnych przekazywanych do władz centralnych. 
Konferencja poczdamska wpłynęła pozytywnie na pionierów Ziemi 
Kołobrzeskiej. Jej postanowienia odebrano tu, nad Parsętą, niezwykle 
pozytywnie129. Był to pierwszy przejaw stabilizacji życia społecznego 
i politycznego, jakkolwiek wciąż jeszcze dość prymitywnego pośród 
morza gruzów.

Ci, którzy wybrali swoją przyszłość w Kołobrzegu, gdy po raz pierw-
szy spotkali się z miastem, zapamiętali tę chwilę na całe życie. I nie były 
to miłe wspomnienia. „Do Kołobrzegu przyjechałam wraz z matką latem 
1945 roku. Był wczesny świt. Po opuszczeniu peronu roztoczył się przed 
nami niespotykany widok. To nie było miasto lecz ocean gruzów. Matka 
się rozpłakała, a ja je wtórowałam. Tu nie było życia. (…) Jak człowiek 
szedł i zauważył z daleka drugiego człowieka, to najpierw oblatywał go 
strach, a jak się przekonał, że to swój, to chciało się paść mu w ramio-
na”130 – wspomina Barbara Sagan. Irena Latuszek z kolei tak opisała 
swoje spotkanie z miastem 15 czerwca 1945 roku: „Z dworca poszłyśmy 
w stronę ratusza, który w zagruzowanych ulicach trudno było znaleźć. Przy 
wypalonej poczcie usiadłyśmy na ławce. Zaczęłyśmy obie wracać. Nigdzie 
nie było żywej duszy”131. Ta atmosfera strachu, rozbicia i bezradności 
przebija z większości wspomnień. „Po przyjeździe do Kołobrzegu ogarnął 
mnie strach. Miałam łzy w oczach. Morze gruzów, pustka… Jak tu żyć? 
Gdzie co kupić, uczyć się, pracować? ”132 – wspomina Krystyna Gawlik. 
19 października 1945 roku w Kołobrzegu wraz z rodziną pojawił się ojciec 
Bolesława Filipczaka: „Po wyjściu z dworca matka zapłakała na widok 
samych ruin. „Gdzieś ty mnie przywiózł? ” – zapytała”133. „Kołobrzeg jaki 
zobaczyliśmy przy wjeździe i wokół dworca kolejowego nie za bardzo przy-
padł nam do gustu. Mama Anna aż się przeżegnała. A my, no cóż, byliśmy 
bardzo młodzi, patrzyliśmy jakby się tu urządzić”134 – wspomina Stanisław 
Ratajczyk, który przybył do Kołobrzegu w 1946 roku. Na tym „Dzikim 
Zachodzie”, jak wspominają pionierzy, miało być inaczej, lepiej, to miał 
być nowy życiowy start. „Widok, który zobaczyłyśmy był tak odstraszający 
i przeraźliwie przygnębiający, że pierwszym odruchem była chęć ucieczki 

129 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 108.
130 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 52.
131 Tamże, s. 53.
132 Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 

2018, s. 158.
133 Tamże, s. 161.
134 Tamże, s. 180.
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z tych ruin, z tego miejsca zagłady”135 – opisuje Helena Hoffman, która 
wyjechała do Kołobrzegu pod koniec grudnia 1945 roku.

Byli tacy, którzy w Kołobrzegu pozostać nie chcieli. Przerósł ich sam 
widok, brak perspektyw, strach. Przybywali tu ludzie z różną motywacją 
i różnymi doświadczeniami. Tę problematykę w swoich wspomnieniach 
porusza Tadeusz Wakuła: „Bywały też chwile, że nadchodziło uczucie zwąt-
pienia – jak i co będzie dalej? Od czasu do czasu, jad takiego zwątpienia 
wstrzykiwali jacyś szwędający się osobnicy, którzy w bezpośredniej rozmo-
wie z moją siostrą twierdzili, że Kołobrzeg nigdy nie wróci do normalnego 
życia, że przebywanie w nim, to tylko tymczasowa wegetacja i w końcu, 
że miasto to prędzej czy później wróci do Niemiec”136. Z jednej strony 
widać więc problemy związane z tymczasowością i brakiem perspektyw 
gospodarczych, z drugiej, niepewność polityczną. Lektura wspomnień 
kołobrzeskich pionierów, zwłaszcza tych, które spisano wiele lat temu, 
za lepszej pamięci osób, które opowiadały o tych wydarzeniach, dowodzi, 
że była w tych ludziach niezwykła siła, odporność na trud i wyzwania dnia 
codziennego, wreszcie wytrwałość. Wielu z nich przeżyło lata okupacji, 
śmierć bliskich, agonię własnych domów i miast. Przybyli do dawnego 
niemieckiego miasta, które zostało poważnie zniszczone. Zamieszkali 
w cudzych domach, z obcym majątkiem. Po walkach, zimie i wiośnie, 
po niemieckiej dewastacji i radzieckim szabrze, wreszcie po polskiej 
dewastacji, bo takowe wydarzenia były na porządku dziennym, nieru-
chomości ożywały. Były często zniszczone, splądrowane, spalone. Takie 
mieszkania najpierw sprzątano, wynoszono zwłoki, gruz, śmieci. Tak 
wspomina to Helena Hoffman: „Opiekuńczy sąsiedzi pozabijali okna 
w dwóch pokojach i kuchni deskami z jakiejś starej szafy. W trzecim, naj-
mniejszym pokoju od strony podwórza, który wydał się nam najcieplejszym 
wstawili okno inspektowe, które było stale zawieszone kocem. Postawili też 
maleńki żelazny piecyk węglowy z rurą wpuszczoną w drzwiczki rozbitego 
pieca. Przynieśli duże drewniane łóżko, stolik, dwa krzesła i szafeczkę, i tak 
byłyśmy komfortowo „umeblowane”. Córka wystarała się o trochę brykietów 
węgla. Gdy paliłyśmy w pokoju było ciepło, ale rano woda w wiaderku przy 
piecu była zamarznięta. Marzłyśmy też w łóżku. (…) Nie wytrzymałam 
chłodu i lodowej temperatury w mieszkaniu i w pracy, zachorowałam. 
Miejskiej apteki nie było, tylko skromna przy szpitalu nad rzeką. Nie było 
urzędu pocztowego, byliśmy odcięci od cywilizacji centralnej Polski. Córka 
leczyła mnie środkami domowymi: miodem i grzanym, ciemnym piwem, 
którego nie brakowało w kołobrzeskich knajpach. (…) Powoli z wytrwa-
łością odbudowywałam swój Dom. W mieszkaniu w oknach wstawiono 
dolne szyby, pozostawiając jeszcze zabite deskami górne. Zerwano tapety 
i pomalowano ściany. Po pewnym czasie w Urzędzie Likwidacyjnym 
kupiłam skromne umeblowanie. Dużą pomocą były sprzedawane rzeczy 

135 Hoffman Helena, Konkurs: „Druga młodość Kołobrzegu”, RR-59, k. 2.
136 Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 3.
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przez kobiety niemieckie. Tą drogą córka kupiła zasłony, firanki i kilka 
kolorowych poduszek. Z nastaniem wiosny kupowałyśmy u nich dużo 
świeżych kwiatów. Mieszkanie zaczęło przybierać wygląd Domu, którego 
byłyśmy pozbawione przez sześć lat”137.

Powyższe trudności są obiektywnym dowodem na to, że zorganizowana 
akcja zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych, przyznanych Polsce, 
w Kołobrzegu napotykała na opór materii. Siedziba większości władz znaj-
dowała się w Karlinie. Gdy okoliczne miejscowości zapełniały się miesz-
kańcami, Kołobrzeg był na końcu listy marzeń tych, którzy na Pomorzu 
Zachodnim poszukiwali swojego miejsca do zamieszkania po zakończeniu 
wojny. W Karlinie od 8 maja 1945 roku mieścił się Państwowy Urząd 
Repatriacyjny. Po przejęciu przez władze polskie Kołobrzegu, ulokowano 
tu 25  lipca punkt etapowy PUR138. Część osadników przyjeżdżała nad 
morze na własną rękę. Dane urzędowe nie odzwierciedlają więc całości 
akcji osadniczej na Ziemi Kołobrzeskiej. Na 1373 osadników mieszkających 
w Kołobrzegu na koniec 1945 roku, połowa osiedliła się samodzielnie. 
Do końca 1946 roku osiedliło się w Kołobrzegu 3498 osób, do listopada 
1947 roku 4917 osób, a do listopada 1948 roku 5093 osoby, aby w 1947 roku 
miasto zamieszkiwało 7,2 tys. osób139. Biorąc pod uwagę, że w 1939 roku 
Kołobrzeg liczył ponad 36 tys. mieszkańców140, to w kilka lat po wojnie 
udało się zaludnić miasto w zaledwie 20 procentach. Jak to już zostało 
wspomniane, część osadników opuszczała miasto. Współczynnik powro-
tów wynosił 20–30 procent ogółu mieszkańców. Jak wskazują badacze, 
część z tych osób osiedlała się tu powtórnie, gdy Kołobrzeg został już 
częściowo zagospodarowany w późniejszych latach141.

Anna Bojar-Fijałkowska zwraca uwagę na jeszcze jeden problem akcji 
osiedleńczej. Proces ten, jej zdaniem, charakteryzował się silnym anta-
gonizmem i izolacją grup regionalnych142. Przybywali tu Polacy z Polski 
centralnej, z Lublina, repatrianci z Kresów Wschodnich, Polacy z ZSRR i in-
nych krajów świata, a także robotnicy przymusowi, którzy w czasie wojny 
zostali wywiezieni do Niemiec, wreszcie i tacy, którzy pozostali tu po dzia-
łaniach wojennych, w których brali udział. Nie można również zapominać 
o ludności ukraińskiej, która dotarła na Ziemię Kołobrzeską w wyniku 

137 Hoffman Helena, Konkurs: „Druga młodość Kołobrzegu”, RR-59, k. 3–4.
138 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 119.
139 Tamże, s. 120–121. 
140 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Peit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 549.
141 Tamże, s. 121.
142 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Ba-

dawczy, Koszalin 1990, s. 32.
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akcji „Wisła”143. Według danych ze spisu powszechnego z 1950 roku, obej-
mujących dwa miasta: Kołobrzeg i Karlino, repatrianci stanowili 21,5% 
osadników, 21,1% osadników pochodziło z Warszawy i województwa 
warszawskiego, 15,2% z województwa bydgoskiego, 9,9% z województwa 
lubelskiego, 6,3% z województwa poznańskiego144. Ci, którzy wiązali 
swoją przyszłość z Kołobrzegiem, liczyli na poprawę swoich warunków 
materialnych. Aspekt ten badał Andrzej Kwilecki, który swój referat wy-
głosił w Legnicy w 1962 roku podczas VIII sesji Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich145. Wyniki jego ankiety skierowanej do kołobrzeżan 
wskazywały, że 61% respondentów wskazywało jako czynnik ekonomiczny, 
który motywował ich do osiedlenia się w Kołobrzegu. Powstała w ten 
sposób mozaika ludnościowa i jej motywacje, zróżnicowanie w zakresie 
pochodzenia, kultury i obyczajów, religii czy wreszcie poglądów politycz-
nych, wpływały na powstawanie lokalnych konfliktów, sporów, wzajemnej 
niechęci, a nawet wrogości. Ze wspomnień pionierów wynika jednak, 
że integracja następowała dość szybko, zwłaszcza wśród przedstawicieli 
młodszych pokoleń. Fundamentem wspólnych doświadczeń i interesów 
stało się miasto. To na gruncie tkanki miejskiej dochodziło do bezpośred-
niej styczności mieszkańców, ludzi odpowiedzialnych za zagospodaro-
wanie otaczającej ich materialnej rzeczywistości w interesie ich samych. 
To jednoczyło, wyzwalało energię, inicjatywę i pomysłowość. Ludzie 
skupiali się na wspólnym celu, mając taki sam wpływ na jego realizację, 
najczęściej własne ręce i typową, polską zaradność, która staje się cechą 
pozytywną, szczególnie w chwilach trudnych. W ten sposób kształtowały 
się jednostki zainteresowane odbudową Kołobrzegu. To nie był już Kolberg. 
To było nowe polskie miasto, ale z polską historią, sięgającą Chrobrego 
i Krzywoustego, prawdziwą, ale wykorzystywaną przez propagandę dla 

143 Tak problematykę przesiedleń i odgórnie narzuconej asymilacji ludności opisuje przewod-
niczący Koła Miejskiego w Kołobrzegu Związku Ukraińców w Polsce, Julian Pawliszcze: 

„Wrażenia wysiedlonych w zetknięciu z miejscowymi warunkami były dodatkowym szokiem. 
Nieznany teren, osiedlanie przeważnie w pojedynczo stojących gospodarstwach poroz-
rzucanych na koloniach, rozproszenie, wrogo nastawieni polscy osadnicy. (…) Osobnym 
zagadnieniem była sprawa przydziału budynków. Budynki mieszkalne i gospodarcze zdewa-
stowane, oszabrowane – brak okien, drzwi, brak palenisk, brak opału, a często i wody. Częstymi 
przypadkami były osiedlenia po kilka rodzin w pobauerowskiej gospodarce, nierzadkie przy-
padki dosiedlania do osadników polskich. (…) W wielu przypadkach sytuacja wysiedleńców 
była gorsza od sytuacji ludności niemieckiej. (…) Wrzesień 1947. Pierwsze kontakty ze szkołą, 
zapisywanie dzieci do szkoły. Pierwsze zetknięcie dzieci przesiedleńców z dziećmi osadników 
polskich. Nieznajomość języka polskiego, psychoza przeniesiona z domu osadników na teren 
szkoły i dzieci. Wyśmiewanie, potrącanie, bicie i wyzywanie od banderowców, bandytów, tych 
z czarnym podniebieniem. (…) Pierwsze lody pomiędzy ludnością wysiedloną a osadnikami 
zaczęły pękać wiosną 48 roku. Ludność zaczyna przykładać się do obróbki przydzielonej ziemi, 
sieje, sadzi ziemniaki, zakłada ogródki przydomowe. Początki prac są bardzo trudne, brak koni, 
sprzętu, nasion. Jednak zaradność wysiedleńców jest imponująca, a pracowitość i umiejętności 
uprawy roli dają pierwsze efekty”. Julian Pawliszcze, Deportacja pod kryptonimem Akcja 

„WISŁA”, „Gazeta Kołobrzeska”, 4.04.1997, s. 10.
144 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 122.
145 Andrzej Kwilecki, Wpływ odbudowy miasta na stabilizację mieszkańców w Kołobrzegu, 

„Szczecin”, Nr 11–12/1962, s. 21–40.
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ugruntowania polskiego żywiołu na Ziemiach Odzyskanych146. Wraz 
z pewnością, że Kołobrzeg będzie nie niemieckim, a polskim miastem, 
idee odbudowy nabrały kształtu lokalnych postulatów i sygnałów docie-
rających do decydentów w Warszawie.

Pierwszym formalnym postulatem związanym z odbudową Kołobrzegu 
były wnioski w sprawozdaniu burmistrza Stanisława Brożka, który zapisał 
konieczność przydzielenia odpowiednich kredytów na odbudowę. Bez 
środków finansowych nie było możliwości prowadzenia żadnych więk-
szych prac komunalnych. O wiele ważniejszym postulatem była jednak 
odbudowa portu kołobrzeskiego. 1 grudnia 1945 roku Kołobrzeg odwiedził 
minister Eugeniusz Kwiatkowski147, pełnomocnik Rządu RP ds. Odbu-
dowy Wybrzeża. Po mieście i samym porcie oprowadził go kapitan portu 
Stanisław Mieszkowski. Wspólnie z burmistrzem Stanisławem Brożkiem 
rozmawiano o odbudowie Kołobrzegu148. 1 grudnia minister Kwiatkowski 
był również w Koszalinie, gdzie zapoznał się z zaawansowaniem odbu-
dowy portów i wybrzeża Pomorza Zachodniego. W „Wiadomościach 
Koszalińskich” czytamy następującą notatkę: „Następnie głos zabrał min. 
Kwiatkowski, mówiąc o konieczności przyjęcia i uruchomienia portu szcze-
cińskiego oraz o konieczności odbudowy portu w Kołobrzegu”149. Te wyda-
rzenia wpłynęły na fakt powstania obywatelskiego Miejskiego Komitetu 
Odbudowy Kołobrzegu z przewodniczącym Edwardem Wyganowskim 
na czele150. Pierwsze posiedzenie KOK odbyło się 30 stycznia 1946 roku. 
Dyskutowano o kierunkach odbudowy, ale burmistrz Stanisław Brożek 
wskazywał na sprawy wymagające natychmiastowego załatwienia, jak 
ochrona majątku miejskiego, gdyż „różne elementy dopuszczają się de-
wastacji budynków, które to budynki przy minimalnym nakładzie kosztów 
stałyby się zdatne do użytku”151. Wiadomo było, jakie oczekiwania wobec 
swojego miasta mają kołobrzeżanie. Kołobrzeg miał pełnić funkcje portowe, 
uzdrowiskowe oraz być bazą handlowo-usługową. A. Bojar-Fijałkowska 
zaznacza, że w nadal zniszczonym mieście mówienie o konkretnych 
kierunkach rozwoju było niemożliwe, albowiem wizja ta dopiero się 

146 Por. Pierre-Frédéric Weber, Refleksje nad zbiorowym wymiarem emocjonalnym adaptacji 
powojennej z Ziemiach Zachodnich i Północnych, [w:] Polifonia pamięci, Między niemiecką 
przeszłością a polską tożsamością, Kołobrzeg 1945–2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wy-
dawnictwo Minerwa, Szczecin 2017, s. 42.

147 Delegat Rządu RP do spraw wybrzeża inż. E. Kwiatkowski w Koszalinie, „Wiadomości 
Koszalińskie” Nr 37/1945, s. 2.

148 Kmdr Stanisław Mieszkowski 1903–1952, Pierwszy polski kapitan portu Kołobrzeg… op.cit., 
s. 36.

149 Delegat Rządu RP do spraw wybrzeża inż. E. Kwiatkowski w Koszalinie, „Wiadomości 
Koszalińskie” Nr 37/1945, s. 2.

150 Protokół z zebrania Miejskiego m. Kołobrzega z 30.01.1946 r., [w:] Zarząd Miejski i Miejska 
Rada Narodowa Kołobrzeg, Korespondencja, protokóły, sprawozdania i wykazy dot. spraw 
odbudowy, repolonizacji i zaludnienia miasta, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 3.

151 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 127.
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rozwijała152. Pomimo to, miasto chciało urzeczywistnienia swoich postu-
latów153. 6 kwietnia 1946 roku Zarząd Miejski, Doradcza Rada Narodowa 
oraz Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych, przyjęły spe-
cjalny memoriał, w którym domagały się przyspieszenia spraw związanych 
z odbudową. Rezultatem powyższego, dzięki inicjatywie Rejonowego 
Urzędu Planowania Przestrzennego w Szczecinie, był przyjazd do miasta 
w dniach 10 i 11 sierpnia 1946 roku rzeczoznawców, którzy we współpracy 
z władzami miasta opracowali założenia do planu odbudowy154. Nigdy 
nie weszły one w życie.

Sprawa odbudowy miasta była bardziej skomplikowana, niż się mogło 
wydawać. Po pierwsze, wymagała odpowiedniej atmosfery politycznej, 
której brakowało. Po drugie, wymagała środków finansowych, których 
początkowo nie było, a po trzecie, wymagała podniesienia rangi samego 
miasta. Sytuacja społeczno-polityczna uległa stabilizacji. Uroczyście 
obchodzono w Kołobrzegu pierwszą rocznicę wyzwolenia miasta155, 
czy Dni Morza. Powstała Biblioteka Powiatowa w ratuszu, Kołobrzeska 
Powiatowa Rada Narodowa, Miejska Rada Narodowa, przedsiębiorstwa 
komunalne, jak Wodociągi i Kanalizacja, Zarząd Nieruchomościami, 
Ogrody Miejskie, Zakład Oczyszczania Miasta, a wreszcie klub sportowy 
Kolejarz-Bałtyk. Były jednak kwestie, które hamowały rozwój Kołobrzegu. 
Siedziba starostwa znajdowała się w Karlinie. Powiatowa Rada Narodowa 
miała obradować raz w Kołobrzegu, raz w Karlinie. Gdy w 1946 roku 
powstała dyrekcja Państwowego Zarządu Uzdrowisk Pomorza Zachod-
niego, ulokowano ją w Ustroniu Morskim, a Kołobrzeg określono jako 

„uzdrowisko w odbudowie”156. W samym Kołobrzegu i okolicy wciąż było 
niebezpiecznie157. Odgruzowywanie miasta przebiegało wolno, a sama 

152 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 41.
153 Gospodarowanie bieżące było trudne i na podstawie marazmu istniejącej sytuacji bez wsparcia 

centralnego, planowanie wydawało się bezcelowe. Taki duch przebija z części sprawozdań 
burmistrza Stanisława Brożka (pisownia oryginalna): „Stało przede mną pytanie, czy rozpo-
cząć zagospodarowywanie ogrodów w ramach własnej gospodarki, czy odstąpić osiedleńcowi 
ogrodnikowi, przyszedłem do wniosku, że nawet gdyby znalazł się jakiś reflektant na dzierżawę 
to Zarząd Miejski nie tylko, że nieodniósłby żadnych korzyści, a odwrotnie, poniósłby dalsze 
straty w postaci dewastacji, a na skutek, że dzierżawca nietraktowałby jako swoją własność, 
a starałby się wyciągnąć jak największe korzyści”. Sprawozdanie z 17.XI.1946 r. [w:] Roczne 
sprawozdania opisowe z działalności Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, Zarząd Miejski 
i Miejska Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 10.

154 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 128.
155 18 marca na terenie Ziemi Kołobrzeskiej był dniem wolnym od pracy, zgodnie z zarządzeniem 

wojewody szczecińskiego Leonarda Borkowicza. Do Kołobrzegu przybyli przedstawiciele 
poszczególnych pułków walczących o miasto „Niektórzy członkowie tych delegacji przybyli 
w polowych mundurach wprost z walk z bandami. Ludność z otwartymi rękoma przyjmowała 
swoich najdroższych gości. Każdy uznawał za punkt honoru gościć u siebie reprezentantów 
pułku ze sztandarem (…)”. Wakuła Tadeusz, Kołobrzeg wierną kopią zniszczonej Warszawy, 
RR-46, k. 21.

156 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Peit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 375.

157 Na brak poczucia bezpieczeństwa wpływ miała samowolka żołnierzy radzieckich, a także 
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odbudowa infrastruktury, w tym dróg i mostów pozostawiała wiele do ży-
czenia. W tej sytuacji, przekonanie decydentów o potrzebie odbudowy 
Kołobrzegu było nierealne. Szerzej pisze o tym Radosław Ptaszyński, do-
wodząc, że tylko zaangażowanie państwa mogło przywrócić miasto do ży-
cia. Nawet w dokumentach źródłowych z i do Ministerstwa Odbudowy 
czytamy, że w 1946 roku odbudowa miasta nie miała sensu: „Kołobrzeg 
stał się obecnie tworem martwym o żadnych możliwościach rozwojowych 
i gospodarczych”158. Jako „nieproduktywny wydatek” określono przyznanie 
na odbudowę miasta kwoty 2 mln zł, gdy tylko na podstawowe inwestycje 
potrzeba było 24 mln zł. W samej dzielnicy nadmorskiej koszt pierwszych 
i ograniczonych remontów szacowano na 3 mln zł159.

Perspektywa zmian w mieście nad Parsętą zaczęła poprawiać się 
w 1947 roku. Pewne podsumowanie 2 lat funkcjonowania polskiego 
Kołobrzegu możemy znaleźć w wypowiedzi starosty kołobrzeskiego 
Leonarda Zarębskiego, zamieszczonej w „Jednodniówce Kołobrzeg”, 
wydanej w marcu 1947 roku z okazji uczczenia Święta Wyzwolenia Ko-
łobrzegu160. Tymczasem już 4 kwietnia 1947 roku w Kołobrzegu odbyła 
się konferencja pod hasłem „Odbudowa Kołobrzega”, której inicjatorem 
był Związek Gospodarczy Miast Morskich, do którego miasto przystą-
piło w 1946 roku161. Spotkanie zaczęło się o godz. 10.15 w ratuszu, w sali 
Miejskiej Rady Narodowej. W konferencji brali udział m.in.: Witold Bu-
blewski – sekretarz generalny komitetu organizacyjnego ZGGM, minister 
Eugeniusz Kwiatkowski – delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża, Franciszek 

ogólna sytuacja społeczna. Por. Edward Stępień, Sowieci okupują Kołobrzeg, część II, Mia-
stokolobrzeg.pl https://miastokolobrzeg.pl/historia/14333-sowieci-okupuja-kolobrzeg-czesc-ii.
html, dostęp 1.10.2019. 

158 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 271.

159 Tamże.
160 „(…) Powołano do życia spółdzielnię „Społem”, ZW. Gosp. Spółdz. R. P., zorganizowano Urząd 

Skarbowy, kolejnictwo, Państwowe Warsztaty Samochodowe, Obwodowy Urząd Likwidacyjny, 
Morski Urząd Celny, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Morski Instytut Rybacki, Urząd Teleko-
munikacyjny, Państwowy Zarząd Uzdrowisk, młynarstwo, przemysł spółdzielczy drzewny, spół-
dzielnie rybackie, wędzarnie ryb, w zakresie inicjatywy prywatnej uruchomiono szereg sklepów 
spożywczych, zakładów gastronomicznych, piekarń, aptekę, skład apteczny, rejonową rozlewnię 
piwa, warsztaty szewskie, krawiecki, itd. W roku ubiegłym przeniesiono tutaj gimnazjum pań-
stwowe koedukacyjne, a od jesieni 1945 r. zorganizowano szkołę powszechną 7-mio klasową, 
grupującą około 400 uczniów. Odremontowano kino, liczące 700 miejsc – cieszące się liczną 
frekwencją i wykorzystywane do licznych zebrań, wieców, akademii, zabaw; odrestaurowano 
Szpital Powiatowy na 80 łózek z nowoczesnymi urządzeniami sanitarnymi z pełnym personelem 
polskim, powiatowy ośrodek zdrowia. Uruchomiono część instalacji kanalizacyjnej, wodocią-
gowej z wieżą ciśnień. Od kilkunastu miesięcy założono instalację elektryczną – odgruzowano 
i uporządkowano szereg ulic i skwerów wewnątrz miasta, wzmocniono stan bezpieczeństwa, 
założono szereg związków zawodowych i stowarzyszeń – odremontowano i oddano do użytku 
wiernych kościół katolicki”. Jednodniówka „Kołobrzeg, Kołobrzeg 1947, s. 3.

161 W Archiwum Państwowym w Koszalinie zachował się cały zespół korespondencji Za-
rządu Miejskiego ze Związkiem Gospodarczym Miast Morskich, [w:] Korespondencja dot. 
Kołobrzegu do Związku Gospodarczego Miast Morskich, Zarząd Miejski i Miejska Rada 
Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie.
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Lubecki – dyrektor generalny Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego. 
Podczas spotkania wygłoszono 4 referaty: „Planowanie przestrzenne 
miasta Kołobrzega” – inż. Stanisław Różański, „Zagospodarowanie miasta 
Kołobrzega” – naczelnik Edward Makowiecki, „Przemysł rybny i pomoc-
niczy w Kołobrzegu” – inż. Andrzej Niegolewski, „Rybołówstwo morskie 
w okręgu kołobrzeskim” – mgr Konrad Kierkowski. Dyskusja przebiegała 
na różnych osiach tematycznych, od finansowych (kredyty i finansowanie 
odbudowy), przez kierunki rozwoju miasta, po nieco egzotyczne sprawy, 
jak na przykład teza Jana Frankowskiego, który nie widział odbudowy 
Kołobrzegu w obecnym miejscu, zbyt blisko morza i proponował oprzeć 
się na budownictwie słowiańskim162. Apelowano do wicewojewody 
Kaniewskiego o przeniesienie Starostwa Powiatowego z Karlina do Ko-
łobrzegu. Delegat Ministerstwa Zdrowia – inż. Twardo, zwrócił uwagę 
na charakter uzdrowiskowy miasta, odbudowę i rozbudowę kąpielisk oraz 
uzdrowisk, co miało ściągnąć do Kołobrzegu turystów i wczasowiczów, 
którzy ożywią miasto. Gdy tylko będzie to możliwe, z Ustronia Morskiego 
miał zostać przeniesiony Zarząd Główny Uzdrowisk. Burmistrz Stanisław 
Brożek podnosił kwestię zasobów komunalnych i zabezpieczenia miesz-
kań, które wymagały nakładów finansowych na zabezpieczenie. Zwracał 
uwagę na niedostateczne wyposażenie strażaków, którzy nie mieli ani 
motopompy, ani samochodu. F. Lubecki stwierdził konieczność wybudo-
wania hali rybnej i chłodni, a także wędzarń i fabryk przetworów rybnych. 
Niezbędne było sprowadzenie fachowców i ułatwienie im osiedlenia się. 
Dyrektor szkoły w Gościnie, Jan Gosiewski, wskazał na problem zajęcia 
gmachu dawnego gimnazjum przez Rosjan i brak należytego obiektu dla 
gimnazjum i liceum. Kończąc swoje wystąpienie, zwraca się do ministra 
E. Kwiatkowskiego: „Czy w złym, czy w dobrym stanie zastaliśmy Ziemie 
Odzyskane, dla naszych synów i wnuków winniśmy je odbudować, by czuli 
się oni tutaj mocno i korzenie zapuścili głęboko”163. Obok głównego nurtu 
dyskusji, pojawiają się kwestie związane z kredytami i nieredukowa-
niem akcji kredytowej. Mowa jest o potrzebie uruchomienia gazowni 
i subwencji dla uruchomienia szkoły zawodowej. Na koniec, zebrani 
jednogłośnie przyjęli wniosek W. Bublewskiego o treści: „Konferencja 
odbudowy Kołobrzega dla skoordynowania i zharmonizowania wysiłków 
oraz ustalenia kolejności i pilności jego odbudowy – opartej o generalny 
plan odbudowy miasta, powołuje Komitet wykonawczy odbudowy Koło-
brzeg w następującym składzie: Burmistrz miasta Kołobrzega, Leonard 
Zarębski – Starostwo Kołobrzeskie, Andrzej Niegolewski – inż. MIR-u, 
Jerzy Klimaszewski – inż. dyr. Uzdrowisk Państwowych, Adam Schönthal-
ter – insp. Portowy, Zbigniew Bogacki – dyr. K.K.O., Stefan Lipicki – prze-
wodniczący MRN”164. Tu warto zaznaczyć, że pierwsze środki finansowe 

162 Protokół z konferencji „Odbudowa Kołobrzega”, Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg 
1945–1950, wybór źródeł, Wydawnictwo Reda, Kołobrzeg 2018, s. 91–92.

163 Tamże. s. 90.
164 Tamże, s. 92.
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uruchomiono dla Kołobrzegu już 4 stycznia. 7 mln zł Delegatura Rządu 
dla Spraw Wybrzeża przeznaczyła na uruchomienie portu, a 20 mln zł 
Ministerstwo Zdrowia zarezerwowało na uruchomienie sanatoriów165. 
Ponadto, w dniach 27–28 sierpnia 1948 roku, w Kołobrzegu odbyła się 
ogólnopolska Narada Rybacka. Wzięło w niej udział około 400 osób166. 
Obrady odbywały się w budynku liceum przy obecnej ulicy Łopuskiego. 
Oficjalny plan konferencji nie przewidywał tematyki bezpośrednio 
związanej z Kołobrzegiem, choć nie ulega wątpliwości, że była ona po-
ruszana w związku z koniecznością aktywizacji rybołówstwa w mieście 
nad Parsętą. Warto jednak zaznaczyć, że w teczce dotyczącej narady, 
znajdującej się w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, znajdują się 
także referaty dotyczące Kołobrzegu, w których mowa jest o odbudowie 
gospodarczej miasta167.

Obok odbudowy, miasto musiało zmierzyć się z innymi problemami. 
Wzrastała liczba analfabetów. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, po-
wołano Powiatową Komisję Społeczną do Walki z Analfabetyzmem 
i prowadzono różnego rodzaju kursy dla dorosłych, podczas których 
uczyli się oni czytania i pisania. Kolejną sprawą była akcja przesiedleńcza 
Niemców168, których w sierpniu 1945 roku było jeszcze 2750169. 1 grudnia 
1945 roku było do 3239 Niemców170. Akcja wywózek Niemców odbywała 
się od 1945 roku. W 1946 roku proces ten nabrał na znaczeniu i sprawa 

165 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 378.

166 B. W. Święcicki, Kołobrzeg nowym etapem w rozwoju rybactwa, „Głos Wielkopolski” Nr 
244/1948, s. 3.

167 Zachował się referat mgr Konrada Kierkowskiego, Generalnego Inspektora Rybołówstwa 
Morskiego: „Administracja rybacka przyciągnęła rzesze osadników do zawodu rybackiego. 
Oddała im w użytkowanie poniemiecki tabor wyciągnięty z wody przez stocznie lub przed-
siębiorcze jednostki, zachęciła do remontu i eksploatacji. Zaopatrzyła w sprzęt, skierowała 
na osady, otoczyła opieką prawa, wyjednała ulgi podatkowe i umożliwiła szkolenie zawodowe. 
W rezultacie wybrzeże okręgu kołobrzeskiego zaludniło się rybakami – osadnikami. (…) 
Mimo dużych osiągnięć stan rybołówstwa morskiego w okręgu kołobrzeskim może budzić 
zastrzeżenia. Powodem tego są następujące względy: I. Zajęcie wielu osad rybackich przez 
elementy niepowołane (…). II. Osadnictwo rybackie przybrzeżne przechodzi obecnie kryzys. 
Osady rybackie są na ogół oparte na typie karłowatych osad poniemieckich. (…). III. Słaby 
rozwój rybołówstwa pełnomorskiego”. Równie ciekawy jest niepodpisany referat „Przemysł 
związany z rybołówstwem jako czynnik gospodarczej odbudowy Kołobrzegu”, w którym 
czytamy: „Decyzje o wyborze Kołobrzegu na przyszłą bazę rybacką można już dzisiaj uznać 
za fakt dokonany. W związku z tym trzeba przystąpić do ściślejszego sprecyzowania potrzeb 
inwestycyjnych w porcie rybackim, z zakresu przemysłu obsługującego rybołówstwo oraz 
przemysłu przetwórczego. Duży port rybacki musi posiadać w miejscu stocznię, która by była 
w stanie przeprowadzić sezonowe przeglądy i remonty taboru pływającego sprawnie i w ter-
minie. (…) W imię konieczności ożywienia gospodarczego nie tylko samego Kołobrzegu ale 
całej tej części Ziem Zachodnich powinna powstać w Kołobrzegu fabryka sieci. (…) Na czoło 
inwestycji w porcie rybackim wysuwa się zagadnienie uruchomienia odpowiedniej chłodni 
rybnej”. Teczka „Narada Rybacka”, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

168 Wysiedlić Niemców z Pomorza Zachodniego, „Wiadomości Koszalińskie” Nr 16/1945, s. 1.
169 Tamże, s. 368.
170 Tamże, s. 372.
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niemieckich mieszkańców miała zostać rozwiązana poprzez obowiązkowe 
przesiedlenie. Rozpoczęły się wywózki do Niemiec. Określono ramy hu-
manitarne akcji, ale często ich nie przestrzegano. Zagospodarowani już 
na tych terenach Polacy, zdarzało się, wyrównywali krzywdy na swoich 
niemieckich teraz sąsiadach. Za transport Niemców odpowiadał PUR. 
Obóz zborny dla obywateli niemieckich powstał w kwartale Łopuskiego, 
Rzeczna, Wąska, Armii Krajowej. Jak podaje H. Kroczyński, pierwszym 
transportem kolejowym, który wyruszył z Kołobrzegu 12 marca, wyje-
chało 2384 Niemców171. Kolejne transporty wyruszyły 23 marca, 25 maja 
i 7 czerwca 1946 roku, ale akcja została przerwana. Kontynuowano ją 
w 1947 roku. 6 lipca z dworca wyruszył pociąg wiozący ok. 2,5 tysiąca 
Niemców. Kolejne transporty odjeżdżały z Karlina, a 25 sierpnia punkt 
zborny w Kołobrzegu przestał istnieć172.

Starania podjęte podczas konferencji 4 kwietnia 1947 roku zaczęły 
przynosić efekty. Jesienią 1947 roku zapadła decyzja o przeniesieniu 
Starostwa Powiatowego z Karlina do Kołobrzegu. Decyzję w tej sprawie 
15 października podjęło Ministerstwo Ziem Odzyskanych: „W związku 
z akcją normowania sprawy siedziby starostw, które tymczasowo mieszczą 
się poza głównymi ośrodkami powiatów, Ministerstwo Ziem Odzyskanych 
wobec postępującej odbudowy i zagospodarowania miast, zniszczonych 
w czasie działań wojennych, zarządziło m.in. przeniesienie siedziby Staro-
stwa Powiatowego Kołobrzeskiego w województwie szczecińskim z Karlina 
do Kołobrzegu. Na podstawie sprawozdania Wojewody Szczecińskiego, 
Ministerstwo podaje do wiadomości, że Biura Starostwa Kołobrzeskiego 
zostały już przeniesione do Kołobrzegu, wobec czego wszelką koresponden-
cję do wymienionego starostwa należy kierować pod adresem jego nowej 
siedziby”173. Starostwo otrzymało budynek dawnego gimnazjum przy ul. 
Ratuszowej 13, obecnie gmach Urzędu Miasta Kołobrzeg. Była to decyzja 
długo oczekiwana i jak wskazują wspomnienia pionierów, niełatwa w re-
alizacji w zakresie czynników politycznych174. Kolejną ważną sprawą było 
opuszczenie Kołobrzegu przez wojska radzieckie. Była to również kwestia 
wyczekiwana przez mieszkańców. Na ich miejsce przybyli żołnierze polscy, 
co od wielu miesięcy postulowali przedstawiciele administracji. 25 maja 

171 Tamże, s. 374.
172 Tamże, s. 381.
173 Szczeciński Dziennik Wojewódzki 1947, Nr 13, poz. 113.
174 Znamienne są wspomnienia Tadeusza Wakuły, który opisując polityczne spotkanie z premie-

rem Edwardem Osóbką-Morawskim wiosną 1947 roku, pisze tak: „Zabierając w pierwszej 
kolejności głos w dyskusji, skierowałem słowa bezpośrednio do premiera, wskazując i dając 
przykłady ujemnych skutków polityki gospodarczej i państwowej władz powiatowych, które 
gwoli własnej wygodzie i korzyści materialnych, uporczywie trzymały swoje siedziby w mia-
steczku Karlinie, tym samym skazując Kołobrzeg na nieskończoną stagnację. Stwierdziłem, 
że te władze trzymały się hasła „rakiem, a nie frontem do morza”. Kończąc, bądź co bądź, ostre 
wywody, zażądałem w imieniu społeczeństwa kołobrzeskiego, natychmiastowego przeniesienia 
siedziby władz do naszego miasta”. Wakuła Tadeusz, Kołobrzeg wierną kopią zniszczonej 
Warszawy, RR-46, k. 23. W 1958 roku Karlino, gromady: Karwino, Karścino i Daszewo oraz 
część gromady Wrzosowo, zostały włączone do powiatu białogardzkiego. 
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1948 roku do Kołobrzegu dyslokowano ze Szczecina dwie jednostki artylerii 
12. Dywizji Piechoty: 34. Pułk Artylerii Lekkiej, który miał stacjonować 
w koszarach przy ul. Szczecińskiej oraz 15. Dywizjon Artylerii Przeciw-
pancernej, który trafił do koszar przy ul. Koszalińskiej175. Dowódcą 34. 
pułku był mjr Antoni Kopyłowicz, który został jednocześnie pierwszym 
powojennym dowódcą Garnizonu Kołobrzeg, warto dodać: polskim 
dowódcą, bowiem do tej pory funkcję tę pełnili oficerowie radzieccy 
(tematyka Wojska Polskiego w Kołobrzegu zostanie szerzej omówiona 
w dalszej części książki). I ostatnia kwestia: 20 marca 1948 roku został 
uruchomiony port handlowy. W Kołobrzegu ruszyły przeładunki176.

Skoro spełniono podstawowe warunki związane z rozwojem miasta, 
wydawać by mogło się, że proces odbudowy nabierze rozpędu. Tak 
się jednak nie stało. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że dalej był 
to proces o charakterze lokalnym, bez należytego wsparcia władz cen-
tralnych. W opracowaniach do roku 1990 wskazuje się, że nabierająca 
tempa akcja osiedleńcza wiązała się z koniecznością uporządkowania 
miasta177. Ważne było usunięcie niewybuchów, ale także wywiezienie 
zniszczonego sprzętu wojskowego czy rozbiórka grożących zawaleniem 
budynków178. I są to kwestie w pełni uzasadnione w materiale źródło-
wym. Warto podkreślić, że zdarzało się, iż z niezabezpieczonych budyn-
ków odpadały elementy, dochodziło do ograniczonych zdarzeń, które 
zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. We wspomnieniach z tego 
okresu zachował się wypadek z 18 września 1948 roku  na ulicy Kresowej 
(obecnie ul. Emilii Gierczak). Porywisty wiatr spowodował zawalenie 
ściany trzypiętrowego domu na dwa sąsiednie budynki. Pod gruzami 
znalazło się 9 osób, 6 zginęło179. Trzy ofiary były dziećmi: 10-letnia 
dziewczynka i dwoje niemowląt180. Tragedia ta wywołała duże wzburzenie 

175 Sławomir Sadowski, Kołobrzeski garnizon wojskowy po 1945 roku, Zarys organizacji, [w:] 
Polifonia pamięci, Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością, Kołobrzeg 1945–2015, 
R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo Minerwa, Szczecin 2017, s. 105–106.

176 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 141–142.
177 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 102.
178 Pisze o tym burmistrz Bolesław Zieliński: „Miasto Kołobrzeg, zniszczone wskutek działań wo-

jennych ponad 90% stanowi niebezpieczeństwo życia dla ludności i z tego powodu przystąpiono 
do burzenia murów, grożących zawaleniem się oraz do odgruzowania ulic i wywożenia śmieci”. 
Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu z działalności za 1947 rok z 24.03.1948 r. 
[w:] Roczne sprawozdania opisowe z działalności Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, Zarząd 
Miejski i Miejska Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 12.

179 „W trakcie akcji ratowniczej, która trwała od godzin popołudniowych aż do następnego dnia, 
uratowano dwoje małych dzieci, wydobytych spod zwałów gruzów. Pierwszy do zasypanych 
dzieci, ryzykując własne życie, dotarł kpr. Marian Woźniak. Tego samego dnia w innych 
rejonach miasta, wskutek zawalania się ruin, zginęły jeszcze dwie osoby. Często zdarzały się 
wypadki śmierci i kalectwa, będące następstwem wybuchających min i innych niewypałów 
pozostałych z czasów wojny”. Wspomnienia Zygmunta Żórawicza, [w:] Stefan Sokołowski, 
Z dziejów Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 193.

180 Huragan obalił 3-piętrową ścianę, 6 osób znalazło śmierć pod gruzami, „Dziennik Bałtycki” 
Nr 261/1948.
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w Kołobrzegu i od tego momentu datuje się wzmożoną akcję rozbiórkową. 
W Archiwum Państwowym w Koszalinie zachowało się zarządzenie 
wewnętrzne starosty powiatowego Kazimierza Umiastowskiego z 4 lipca 
1948 roku, o udziale w odgruzowaniu miasta181. Działania tego rodzaju, 
wręcz swoista rywalizacja w rozbiórce miasta, stały się powszechne, 
obejmowały wszystkich obywateli Kołobrzegu w ramach różnych akcji 
i w kolejnych latach nabierały dynamiki. Nadzorował je Referat Akcji 
Robót Rozbiórkowych, który zajmował się m.in. pozyskiwaniem mate-
riałów budowlanych, w tym złomu182. Z jednej strony spowodowało to, 
że Kołobrzeg został oczyszczony w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 
Jednak wyznaczanie norm zakładom pracy i organizacjom wpływało 
na dewastację majątku miejskiego, niszczenie zdrowej substancji miesz-
kaniowej, za cenę pozyskania złomu. Zaczęło to przybierać rozmiar 
grabieży, a nie planowanej akcji oczyszczania. Mieszkańcy splądrowali 
nawet dawne cmentarze, byle wykonać ustanowione normy. Na prze-
łomie lat 40-tych i 50-tych zamiast odbudowywać Kołobrzeg, zaczęto 
go planowo rozbierać183. Zwraca na to uwagę Jerzy Patan: „Postawiono 
na rozbiórkę spalonych i zrujnowanych domów. Odgórny plan uzyskiwania 
cegieł i innych materiałów budowlanych dostosowano do ogólnopolskiego 
hasła „Cały naród buduje swoją stolicę”. Kiedy się opamiętano, Kołobrzeg 
był już jednym wielkim pustym placem”184. Rozbiórka Kołobrzegu w licz-
bach została przedstawiona przez Hieronima Rybickiego. Powołując się 
on na referenta technicznego Zarządu Miasta, informuje, że w 1947 roku 
wyburzono 3850 m3 murów i wywieziono 2624 m3 gruzu. W 1948 roku 
było to odpowiednio: 2352 m3 murów i 1845 m3 gruzu, a 1949 roku 
12504 m3 murów i 20093 m3 gruzu185. Wskazuje on, że w całym procesie 

181 „Realizując podjętą przez mnie inicjatywę społecznej akcji odgruzowania Kołobrzegu oraz 
przyjmując wezwanie zespołu pracowników Zarządu Miejskiego m. Kołobrzegu z dnia 2 VII 
br., wzywam wszystkich pracowników tut. Starostwa i Wydziału Powiatowego do podjęcia 
akcji odgruzowania miasta w dniach 6, 7 i 8 bm. Praca trwać będzie codziennie od godz. 17-tej 
do 20-tej. Środki lokomocji dostarczy Zarząd Miejski. Łopaty o ile możności należy przynieść 
z sobą. Wierzę, że w tak ważnej społecznie akcji nie zabraknie nikogo spośród pracowników 
Starostwa i Wydziału Powiatowego. Po odbyciu pracy każdy z uczestników otrzyma na podstawie 
listy obecności specjalne zaświadczenie od Zarządu Miejskiego o spełnieniu obywatelskiego 
obowiązku”. [Za:] Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, Wydawnictwo 
REDA, Kołobrzeg 2018, s. 109.

182 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 103.
183 9 grudnia 1950 roku Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu podjęła Uchwałę Nr 109/1950 w spra-

wie akcji rozbiórkowej: „W związku z przedterminowym wykonaniem ogólno-państwowego 
planu rocznego wydobycia cegły i otrzymaną pochwałą Ministerstwa Budownictwa, jak rów-
nież to, że plan został wykonany 7 października, w 33 rocznicę Wielkiej Rewolucji Paździer-
nikowej i w związku z wykonaniem planu, poczynione zostały oszczędności produkcyjne 
w sumie około 2 000 000 złotych. PMRN postanawia wyróżniającym się robotnikom, pra-
cownikom umysłowym i członkom Prezydium wypłacić z kredytów Akcji Robót Rozbiórko-
wych nagrody pieniężne mające na celu zachętę do dalszej wzmożonej pracy w planie 6-let-
nim”. [Za:] Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze, Kołobrzeg 1945–1959, Patan-Press, 
Kołobrzeg 2004, s. 131.

184 Tamże, s. 130.
185 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 129.
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rozbiórki miasta pozyskano 90 mln cegieł i usunięto 1,5 mln m3 gruzu186. 
Autorzy opracowań sprzed 1989 roku nie podają jednak, że już w poło-
wie lat 50-tych dochodziło do znacznych nadużyć, rozbierano budynki 
w stanie dobrym, nadającym się do remontu, a owa cegła nie służyła 
jedynie odbudowie Kołobrzegu, ale wywożono ją do innych miast, przede 
wszystkim do Warszawy187. W 1956 roku rozebrano nawet trzy neogotyc-
kie kościoły, w tym katolicki kościół św. Marcina, co uczyniono wbrew 
protestom mieszkańców i polskiej racji stanu na tych ziemiach, o czym 
będzie mowa w dalszej części książki. Rozbiórka groziła także murom 
gotyckiej kolegiaty188.

Rozpoczęta w 1948 roku akcja oczyszczania i rozbiórki Kołobrzegu, 
była początkiem zahamowania odbudowy miasta na kolejne niemal 
10 lat. Powstanie Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Kołobrzeg, 
Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Weneda”, rozwój usług rybackich i prze-
twórczych w oparciu o Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich 

„Barka”, są ważnym, choć dla efektu skali niewielkim epizodem na mapie 
dekady stagnacji. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Sowietyzacja kraju 
wpłynęła na odsunięcie od decyzyjności ludzi światłych, mających wizję 
rozwoju. Tak przestał istnieć w 1948 roku Związek Gospodarczy Miast 
Morskich, co było spowodowane nagonką na Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
promotora idei odbudowy Kołobrzegu w Warszawie. Upaństwowienie 
gospodarki na wzór radziecki, eliminacja własności prywatnej, usunęły 
czynnik determinujący rozwój miasta. W Kołobrzegu, działalność własna 
mieszkańców na prywatny rachunek, była podstawowym czynnikiem 
wpływającym na dynamikę przemian gospodarczych. W kronice Cechu 
Rzemiosł Różnych znajduje się informacja: „Druga połowa 1948 roku była 
początkiem ograniczenia rozwoju prywatnego rzemiosła i dyskryminacji 
właścicieli zakładów rzemieślniczych. W sierpniu 1948 roku powołano 
pierwszy Komisaryczny Zarząd Cechów Branżowych. Tym samym kończy 

186 Tamże. A. Bojar-Fijałkowska uzupełnia te dane, wskazując dla porównania, że z pozostałych 
miejscowości województwa koszalińskiego usunięto 5,2 mln m3 gruzu. Anna Bojar-Fijał-
kowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 103. Autor chce podkreślić, że H. Rybicki 
nie podaje weryfikowalnego źródła swoich informacji, wobec czego nie można jej sprawdzić. 

187 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 405.

188 Temat ten najlepiej udokumentował Jerzy Patan. Na początku lat-50-tych, zniszczona 
i niezabezpieczona wieża kolegiaty zaczęła ulegać odkształceniom. Zauważyli to miesz-
kańcy i sprawę zgłosili władzom. „Zwołano wtedy, na wniosek dyrektora MZBM Czesława 
Gawrońskiego, wielką naradę (4 grudnia 1951 r.). Zaproszono architektów i pracowników 
budownictwa, władze wojewódzkie i powiatowe, Urząd Bezpieczeństwa, Komendę Milicji 
Obywatelskiej, przedstawiciela PZPR, szefa Akcji Robót Rozbiórkowych. Kilku uczestników 
zebrania było za rozebraniem wieży kolegiaty, ale większość wystąpiła za odbudową świątyni 
i zabezpieczeniem jej przed dalszym niszczeniem. Zwolennikiem odrestaurowania kolegiaty był 
Stefan Lipicki, który wskazywał na wielką wartość zabytkową i sakralną tej średniowiecznej 
budowli. Od razu przystąpiono do remontu murów kolegiaty, klamrując ściany oraz wyle-
wając płytę stropową na dachu wieży, wiążąc całą konstrukcję. Aby uchronić mieszkańców 
pobliskiego domu przed ewentualnym zawaleniem się murów katedry, postanowiono ich 
wszystkich wyprowadzić, a zupełnie dobry budynek… rozebrać”. Jerzy Patan, Kiedy wszystko 
było pierwsze… op.cit., s. 173.
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się okres samodzielności rzemieślniczej”189. Następnym czynnikiem było 
zahamowanie akcji osadniczej, co wynikało z ograniczenia swobody 
zamieszkania w strefie nadgranicznej. Ponadto, Pomorze Zachodnie, 
a szczególnie powstałe w 1950 roku województwo koszalińskie, stało się 
zapleczem rolniczym kraju, gdy tymczasem rząd inwestował w prze-
mysł, zgodnie z ideą industrializacji Polski i wytycznymi radzieckimi. 
Powstanie Paktu Północnoatlantyckiego w 1949 roku i podział świata 
na dwa wrogie bloki polityczno-wojskowe, skutkował dalszą military-
zacją miasta. Do Kołobrzegu dyslokowano kolejne jednostki wojskowe 
i rozpoczęto fortyfikację wybrzeża poprzez budowę 19. Baterii Artylerii 
Stałej190. Mieszkania zamiast osadnikom, przydzielano wojskowym, do-
konując przekwaterowania jednych rodzin do innych rodzin na wspólne 
zamieszkanie, a jeśli to było możliwe, do nowych mieszkań191. Budow-
nictwo mieszkaniowe było jednak w stagnacji i nie odpowiadało realnym 
potrzebom w Kołobrzegu.

Po przemianach październikowych w 1956 roku, możliwe było otwarcie 
nowego rozdziału w odbudowie miasta. Nowa ekipa rządowa zaczęła 
inaczej patrzeć na Pomorze Zachodnie, zapomniane i zaniedbane w la-
tach stalinizmu. Podczas powiatowej konferencji PZPR, która obradowała 
w grudniu 1956 roku, przyjęto rezolucję, w której postulowano „Zapewnić 
pomoc instytucjom państwowym i gospodarczym w staraniach w odbudo-
wie Kołobrzegu, szczególnie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, 
w rozbudowie i uruchomieniu przemysłu terenowego oraz rzemiosła, 
a także przyspieszenie całkowitej odbudowy uzdrowisk kołobrzeskich”192. 
Starania kołobrzeżan przyniosły wreszcie rezultat i 13 listopada 1957 roku 
odbudowa miasta została podniesiona do rangi priorytetu rządowego. 
W uchwale nr 450/57, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów sformali-
zował, w jaki sposób, kto i jakimi środkami będzie odbudowywał miasto. 
Na początku, na ten cel przeznaczono 150 milionów złotych, z tego na samą 
odbudowę uzdrowiska 54 miliony. W ten sposób powstały pensjonaty 
na około 500 łóżek.

20 czerwca 1958 roku, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął 
kolejną uchwałę (Nr 221/58), w której ustalono priorytety odbudowy miasta 
na lata 1961–65. Zawierały one m.in. wskazania dotyczące przyspieszenia 
budowy zakładu przyrodoleczniczego, odbudowę do 1965 roku domu 
zdrojowego, odpowiednie zaopatrzenie w materiały budowlane, a także 
ustalenie ulg podatkowych dla inwestycji na terenie Kołobrzegu zwią-
zanych z budową lub odbudową obiektów mieszkalno-pensjonatowych 

189 Zarys dziejów rzemiosła kołobrzeskiego 1945–1987, Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu, 
s. 108–112.

190 Jacek Jarosz, Artyleria nadbrzeżna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo REGION, Gdynia 
2018, s. 177 i n.

191 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze, Kołobrzeg 1945–1959, Patan-Press, Kołobrzeg 
2004, s. 184.

192 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 131.
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i pensjonatowych ze środków własnych. W PRL jednak plany były tylko pla-
nami. Owszem, zrealizowano wiele inwestycji uzdrowiskowych, ale wiele 
projektów pozostało jedynie na deskach kreślarskich. Niektóre działania 
nie przyniosły pokładanych w nich nadziei. Na przykład zabezpieczenie 
brzegu morskiego na wysokości Szańca Kamiennego oszpeciło ten odcinek 
wybrzeża, nie powstrzymując jego erozji. Zrezygnowano z budowy basenu 
z podgrzewaną morską wodą (temat ten powraca po dziś dzień). Nie po-
wstał również dom zdrojowy, który zastąpiło obecne sanatorium „Bałtyk”. 
Inną ciekawostką jest fakt, że na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 
10 lipca 1958 roku po raz pierwszy wprowadzono opłatę uzdrowiskową, 
z której dochód przeznaczono na poprawę estetyki miasta, uzupełnienie 
infrastruktury uzdrowiskowej oraz na cele kulturalno-oświatowe.

Finałem starań nad ukierunkowaniem odbudowy Kołobrzegu, był 
dokument pod nazwą „Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kołobrzegu”, uchwalony 21 września 1960 roku przez Wojewódzką 
Radę Narodową w Koszalinie. Określono w nim funkcje miasta jako 
w zakresie wiodącej funkcji, której podporządkowane były pozostałe, 
zdefiniowanej jako uzdrowiskowo-wypoczynkowa. Następnie stwierdzono, 
że Kołobrzeg powinien być bazą rybołówstwa morskiego i przetwórstwa 
ryb, miastem świadczącym usługi portowe w zakresie lokalnym, a także 
miastem z funkcją usługowo-przemysłową, przy czym funkcja ta nie 
mogła być uciążliwa dla funkcji uzdrowiskowo-wypoczynkowej.

W 1958 roku zrealizowano film studia Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych pt. «Na przykład Kołobrzeg». Reżyserem krótkiego dokumentu 
była Jadwiga Plucińska (1908–1999). Zdjęcia wykonał Antoni Staśkiewicz 
(wykorzystano także ujęcia z Polskiej Kroniki Filmowej z marca 1945 roku 
w Kołobrzegu). Jak informował „Głos Koszaliński”, ekipa pod kierownic-
twem M. Ołtarzewskiego robiła zdjęcia w odbudowywanym Kołobrzegu 
do filmu, prezentującego proces powstawania miasta z ruin193. Sam tytuł 
filmu miał pokazywać całej Polsce, że jednak można. Oto zniszczone 
w wyniku walk żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego nadmorskie miasto, 
polski symbol zaślubin z morzem, powraca do dawnej świetności dzięki 
myśli partii po 1956 roku. To symbol odbudowy po nowym, politycz-
nym otwarciu.

Przyjazd do Kołobrzegu ekipy filmowej był właśnie medialnym wymia-
rem czynów partii. Chodziło o pokazanie tego, jak miasto się odbudowuje 
i rozwija, jak urasta do rangi kurortu pierwszej kategorii, ale kurortu 
w duchu socjalistycznym, dla ludu pracującego miast i wsi. Tu diabeł 
mówił jeszcze niedawno dobranoc. Lektor zaczyna film, który inauguruje 
obraz wjeżdżającego pociągu od strony Białogardu, słowami: „Kołobrzeg. 
To jeszcze niedawno brzmiało jak dziki zachód. Miasto smutne, zabite de-
skami i prawie w Polsce nieznane”. Ruszyła odbudowa domów, realizowane 
są nowe inwestycje, poza mieszkaniówką, przede wszystkim w strefie 

193 „Na przykład Kołobrzeg”, „Głos Tygodnia”, Nr 3/1959, s. 4, dodatek do „Głosu Koszalińskiego”, 
24.01.1959.
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uzdrowiskowej i w sanatoriach. Lejąca się ulicami solanka, warte setki 
tysięcy złotych kołobrzeskie złoto, nie będzie już marnowane. Zabytkowe 
obiekty zastępuje socjalistyczny minimalizm, czyli pozbawiona dekoracji 
architektura. Miliony kosztować będzie odbudowa średniowiecznej kole-
giaty, ale już teraz odbudowywane są kołobrzeskie zabytki, jak kamienica 
kupiecka czy Domek Kata (spichlerz). „W ubiegłych latach nie wszystko 
można było zrobić od razu” – tłumaczy lektor, gdy na obrazie widać 
odbudowę ulicy Dworcowej. Pojawiają się kolejne obiekty powracające 
do świetności, jak budynek poczty, czy w przyszłości obecna galeria 

„Hosso” przy ratuszu. Dzieło kończą obrazy z kołobrzeskiego uzdrowiska 
i plaży wraz z jakże dziś nostalgicznie wspominanym Morskim Okiem.

Powyższe dzieło odzwierciedlało to, co faktycznie w Kołobrzegu się 
stało. Była to nie tylko odbudowa, ale również socjalistyczna metamor-
foza. Podniesienie tego procesu do rangi rządowej zmaterializowało 
to, co do tej pory było politycznie niemożliwe. Lata 60-te XX wieku 
to zabudowa kolejnych kwartałów. Na rozwój portu i przemysłu ryb-
nego, Kołobrzeg otrzymał 14 mln zł. Wzrastała dynamika budownictwa 
mieszkaniowego. Tylko w 1958 roku zakładano oddanie do użytku 335 izb, 
a w latach 1959–1960 kolejnych 1100 izb194. Wreszcie, wskazano priorytet 
czynników miastotwórzczych w rozwoju miasta: funkcje uzdrowiskowe, 
wypoczynkowo-turystyczne, a uzupełniające: port handlowy, baza ry-
bołówstwa morskiego, funkcje usługowe. Podobne plany powstawały 
i we wcześniejszych latach, jednakże, ich realizacja nie miała pokrycia 
w środkach finansowych. Po drugie, co zasługuje na podkreślenie, obok 
wsparcia politycznego centrali, Kołobrzeg uzyskał opracowany układ 
zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazują autorzy ówczesnych 
opracowań, zaprojektowano kompleksowo uzdrowisko typu nadmor-
skiego195. I zrobiono to od podstaw, bo Kołobrzeg możliwy był do za-
projektowania w ten sposób ze względu na zniszczenia wojenne. Zaletą 
tego opracowania miała być bezkolizyjność strefy uzdrowiskowej z prze-
mysłem miejskim, który mógłby spowodować zmiany w mikroklimacie, 
czystości powietrza i wód.

W 1960 roku do Kołobrzegu z Karlina przeniosła się Spółdzielnia 
Pracy Przemysłu Spożywczego „Marona”, która znalazła swoją siedzibę 
w dawnej miejskiej elektrowni196. 22 maja 1960 roku, po przerwie trwającej 
od 1952 roku, rozpoczęły się znów przeładunki w kołobrzeskim porcie197. 
Odbudowano kołobrzeską pocztę. W 1961 roku powstało Kołobrzeskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, przekształcone w 1974 roku 

194 Bronisław Sekula, Halina Orlińska, Charakterystyka rozwoju przestrzennego Kołobrzegu 
(1945–1965), [w:] Dzieje Kołobrzegu, H. Lesiński (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań-

-Kołobrzeg 1965, s. 217.
195 Tamże, s. 218.
196 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 415.
197 Tamże, s. 418.
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w Kombinat Budowlany198. Należy tu zaznaczyć, że nie wszystkie plany 
i nie od razu udało się zrealizować, zwłaszcza w strefie uzdrowiskowej199. 
Rozmach inwestycyjny jest jednak faktem i mieszkańcy Kołobrzegu 
szybko go odczuli. Przystąpiono do budowy infrastruktury uzdrowi-
skowej. Zaczęły powstawać kolejne sanatoria, budowane na surowym 
korzeniu lub w oparciu o nieruchomości przedwojenne. Przystąpiono 
do budowy domu zdrojowego w oparciu o dawny Pałac Nadbrzeżny przy 
molo. Zagospodarowano Park Nadmorski i przystosowano go do lecznic-
twa uzdrowiskowego. Obok uzdrowiska, inwestowano w budownictwo 
obiektów wczasowych. Przeznaczono na ten cel tereny pomiędzy Par-
sętą, portem i rozwidleniem torów kolejowych oraz działki na wschód 
od Szańca Kamiennego. Swoje obiekty wznosiły poszczególne minister-
stwa i zakłady pracy200. Obok inwestycji w uzdrowisku, realizowano 
inwestycje oświatowe i kulturalne. Będą one omawiane w dalszej części 
książki. Natomiast w tym miejscu, na podkreślenie zasługuje budownic-
two mieszkaniowe. Kołobrzeg miał duże potrzeby lokalowe, a odbudowa 
miasta wymagała rozwiązania i tego problemu, gdyż rosły one w bardzo 
dużym tempie. W latach 60-tych oddano tu do użytku 2400 mieszkań 
z 6,5 tysiącem izb201. Powstały osiedla Walki Młodych, Waryńskiego, 
Parsęta, 18 Marca i Millenium. Jak wskazuje H. Kroczyński, w połowie 
lat 60-tych Kołobrzeg stał się modny w Polsce. Turystyka nadmorska 
rozwijała się, a turyści i wczasowicze chętnie przyjeżdżali do miasta 
nad Parsętą, które nie było przygotowane na taki najazd „stonki”202, jak 
zaczęto nazywać przybyszów. Były problemy z aprowizacją i noclegami. 
Starano się temu zaradzić, ale nie było to takie proste.

Zmiany następowały także w infrastrukturze miejskiej. W 1966 roku 
uruchomiono podbudowaną gazownię przy ul. Koszalińskiej203. Trwała 
gazyfikacja miasta. Rok później, rozebrano ruiny Domu Handlowego Gu-
stava Zeecka. W tym miejscu powstała Fabryka Podzespołów Radiowych 

„Elwa”. W 1967 roku przystąpiono do rozbudowy gmachu Powiatowej 
Rady Narodowej i zbudowano salę posiedzeń. W Kołobrzegu działał 
już hotel „Skanpol”. Przystąpiono do odbudowy Akademii Rycerskiej. 
Oddano do użytku Klub Garnizonowy (dziś kościół św. Marcina przy ul. 
Portowej). W 1968 roku rozpoczęto realizację inwestycji mieszkaniowych 
na Lęborskim Przedmieściu (po przeniesieniu wysypiska na Janiska). 
W latach 60-tych uporządkowano skwery i place. Ulice otrzymały asfaltową 

198 Tamże, s. 421.
199 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 132–133.
200 Bronisław Sekula, Halina Orlińska, Charakterystyka rozwoju przestrzennego Kołobrzegu… 

op.cit., s. 219.
201 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 133.
202 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 428.
203 Tamże, s 445.
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nawierzchnię. Powstało kilka parkingów, w tym największy – przy zbudo-
wanym amfiteatrze. Zadbano o mosty, które były problemem w powojen-
nym Kołobrzegu i zbudowano nowe: nad Parsętą i Kanałem Drzewnym 
na ulicy Solnej204. W 1966 roku rozpoczęła się budowa molo. Prace 
prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego 

„Hydrobudowa-4” z Gdańska205. Inwestycję oddano do użytku w 1971 roku.
W ciągu dekady, liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 9 tysięcy 

osób, do 25 936 w 1970 roku206. Tymczasem pod koniec lat 60-tych, bu-
downictwo kołobrzeskie, zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe, znalazło 
się w zauważalnej stagnacji. Jeśli więc miasto miało dalej się rozwijać, wy-
magało to zmian w podejściu do realizacji zadań postawionych przez rząd. 
H. Rybicki wskazuje, że takim impulsem była Uchwała Rady Ministrów 
z 26 listopada 1971 roku, która przewidywała dla Kołobrzegu „bardziej 
intensywny rozwój funkcji uzdrowiskowych, wczasowych, turystycznych 
oraz funkcji związanych z gospodarką morską207”. Rok wcześniej, 21 maja 
1970 roku, dokonano rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich na zabudowę śródmieścia Kołobrzegu208. Wygrał go 
zespół architektów koszalińskich: Natan Grabie, Andrzej Katzer, Stanisław 
Palme, Wiesław Świtakowski. Projekt spotkał się z ogólnopolskim uzna-
niem, ale w Kołobrzegu uważano, że zabudowa wysokościowa zakłóci 
przedwojenny układ urbanistyczny i uzdrowiskowy charakter miasta. 
Wskazywano również, że realizacja inwestycji, tzw. ściana wschodnia 
i zachodnia (wieżowce przy ul. Budowlanej i Wąskiej), była celowa, aby 
zasłonić widoczną z daleka bryłę kolegiaty209. Aby zrealizować założenia 
programowe oparte na murach miejskich od wschodu i zachodu, które 
symbolizowały wieżowce, wraz z zabudową mieszkaniową w centrum 
pomiędzy nimi, do realizacji tego przedsięwzięcia powołano Kombinat 
Budowlany, który wspomagało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne oraz Kołobrzeskie Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane. Zadania nadzorowała specjalnie powołana 

204 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969, cz. I, Wydawnictwo PATAN, 
Kołobrzeg 2009, s. 54.

205 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969, cz. II, Wydawnictwo PATAN, 
Kołobrzeg 2011, s. 31.

206 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 549.

207 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 134.
208 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 463.
209 Włodzimierz Kalicki, I po dziurze, „Gazeta Magazyn” Nr 48/1994. Inaczej uważał architekt 

Andrzej Lepczyński: „Patrząc na makietę Miastoprojektu Koszalin z góry (tak została ona 
zaprezentowana w czasie konkursu), kolegiata królowała w centrum, a wysokie budynki 
tworzyły jakby ramy tego widoku… Dlatego też myślę, że był to przypadek, a nie polityczny 
wybór”. O zabudowie centrum Kołobrzegu, https://miastokolobrzeg.pl/historia/10976-o-

-zabudowie-centrum-kolobrzegu.html, dostęp: 10.10.2019.
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w tym celu Dyrekcja Rozbudowy Kołobrzegu210. Przełomem w realizacji 
tego ambitnego projektu było oddanie do użytku 25 stycznia 1974 roku 
tzw. „fabryki domów” w Bezprawiu pod Kołobrzegiem, czyli zakładu 
produkcji prefabrykatów WK-70 na licencji RFN211. Jej moce wytwórcze 
wynosiły 4500 izb rocznie. W latach 1971–1975 wybudowano w Koło-
brzegu 2290 mieszkań o 6880 izbach. W 1976 roku oddano 499 mieszkań 
o 1892 izbach212. W ten sposób zabudowywano kolejne kwartały Osiedla 
Lęborskiego, Emilii Gierczak, przy ul. Koszalińskiej, Waryńskiego, Złotej 
i Myśliwskiej, a w kolejnych latach także na Osiedlu Ogrody, gdzie po li-
kwidacji ogródków działkowych, realizację inwestycji rozpoczęło wojsko, 
zaspokajając potrzeby mieszkaniowe żołnierzy213.

Wraz z rozwojem miasta, powstawała infrastruktura towarzysząca, 
w tym sklepy (w 1973 roku otwarto Dom Handlowy „Bryza” przy ul. 
Armii Krajowej), a w narożniku ul. Solnej i Śliwińskiego powstał stadion 
miejski na 6 tys. miejsc im. 30-lecia LWP, gmach sądu i prokuratury przy 
ul. Katedralnej, a po oddaniu Kościołowi katolickiemu konkatedry, roz-
poczęła się jej odbudowa ze zniszczeń wojennych. 11 kwietnia 1975 roku 
uroczyście oddano do użytku ośrodek wypoczynkowy Centralnej Rady 
Związków Zawodowych „Bałtyk” (w 19 czerwca 1971 roku przy udziale 
premiera Piotra Jaroszewicza otwarto molo). W połowie lat 70-tych zli-
kwidowano bazę Zieleni Miejskiej przy ul. Łopuskiego i przeniesiono ją 
na plac przy obecnej ul. 6. Dywizji Piechoty214. Teren przy ul. Łopuskiego 
wykorzystano do budowy nowoczesnego szpitala. W 1976 roku oddano 
do użytku hotel „Solny” ze 154 pokojami. Uporządkowano centrum miasta: 
w 1977 roku z dawnego rynku znikła ostatnia historyczna kamieniczka, 
a targowisko miejskie przeniesiono z rejonu ulicy Budowlanej i Kamiennej 
na plac przy ul. Trzebiatowskiej. W 1979 roku zagospodarowano obecny 
Skwer Pionierów, na którym powstała fontanna, nazywana „Szczękami 
Naczelnika”215.

Infrastruktura komunalna również wymagała inwestycji, ze względu 
na rosnącą populację miasta i jego odbudowę. Całodobowa dostawa wody 
do mieszkań zapewniona została dopiero w 1949 roku. Problemy były 
jednak z kanalizacją. Oczyszczanie ścieków było ograniczone ze względu 
na moce oczyszczalni. Duża część ścieków była kierowana do Parsęty. 
Były również kłopoty z zaopatrzeniem w energię elektryczną. W la-
tach 60-tych przystąpiono do zmian w tym zakresie. Jak to już było 

210 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 135.
211 Jerzy Patan, Kołobrzeg, Sto lat w fotografii 1897–1997, Agencja Wydawnicza „PATAN-PRESS”, 

Kołobrzeg 1998, s. 164.
212 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 135.
213 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 107.
214 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 483.
215 Miał to być dar zakładów pracy z całej Polski, ale, jak pisze H. Kroczyński, sponsorzy szybko 

się wykruszali, a prace trwały od 1976 roku. Tamże, s. 495.
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wspomniane, uruchomiono gazownię. Miejskie ulice, chodniki i place 
były rozkopane, a pod nimi umieszczano rury216. Do sieci wodociągowej 
podłączano kolejne domy. Rozpoczęto również rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Korzyścienku. Okazało się jednak, że zbyt duży napływ tu-
rystów powodował przeciążenie urządzeń i ścieki płynęły do morza217. 
Do rozwiązania tego problemu przystąpiono dopiero w latach 80-tych, 
a modernizację zakończono w latach 90-tych. W przypadku gospodarki 
cieplnej, sytuacja była bardziej skomplikowana. W domach palono 
węglem, osiedla ogrzewano w lokalnych kotłowniach. Rozwój miasta 
spowodował, że w 1984 roku było ich 240, w tym 8 głównych ciepłowni 
osiedlowych i 16 mniejszych218. Konsekwencją powyższego było duże 
zanieczyszczenie powietrza i nawet biorąc pod uwagę normy lat 80-tych, 
w Kołobrzegu, mieście uzdrowiskowym, przekraczano je trzykrotnie. Jak 
pisze A. Bojar-Fijałkowska, rocznie, na 1 kilometr kwadratowy powierzchni 
spadało 40 ton pyłu, w niektórych miejscach było to nawet 120 ton219. 
Sytuację tę poprawiła budowa ciepłowni centralnej przy ul. Kołłątaja, 
ale wygaszanie lokalnych kotłowni i domowych pieców trwało wiele 
kolejnych lat. Na początku lat 50-tych powstało w Kołobrzegu Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej220. Zajmowało się ono oczysz-
czaniem miasta i wywozem odpadów, ale nie tylko. MPGK obsługiwało 
łaźnię przy obecnej ul. Jana Frankowskiego (dziś Szkoła Muzyczna), hotel 

„Bałtyk” przy ul. Bałtyckiej, cmentarze miejskie, a od 1963 roku cmentarz 
w Zieleniewie (dziś ul. 6. Dywizji Piechoty). Rozwój miasta i powstałe 
w wyniku rozwoju miasta odległe dzielnice próbowano ze sobą scalić 
poprzez uruchomienie komunikacji autobusowej. Zadanie to również 
realizowało MPGK. Pierwsze 3 autobusy przedsiębiorstwo otrzymało 
w 1959 roku, ale linię autobusową uruchomiono dopiero w 1960 roku. 
Po pewnych perturbacjach, firma otrzymała kolejne 4 autobusy. Utrzy-
mywano połączenie z najdalszymi dzielnicami: Podczelem i Zieleniewem. 
W 1984 roku istniało 8 linii autobusowych.

Odbudowa Kołobrzegu to także starówka. W Kołobrzegu, rynek, poza 
ratuszem i kilkoma budynkami wokół, nie przetrwał. „Stare Miasto” od-
tworzono więc przy ul. Dubois (odcinek od obecnego skrzyżowania z ul. 
Armii Krajowej do ul. Katedralnej). Do koncepcji starówki powrócono 
w latach 80-tych. W latach 1984–85  rozpoczęto realizację pierwszych 
osiedli w centrum, zaczynając od kwartału Narutowicza-Mariacka-

-Katedralna-Brzozowa, a potem Narutowicza-Armii Krajowej-Gier-
czak-Mariacka i kolejnych miejsc, przy zachowaniu średniowiecznego 

216 W 1967 roku długość sieci wynosiła 19,1 km, a liczba odbiorców gazu 2107. W 1984 roku 
sieć gazociągowa miała 45,9 km, a liczba odbiorców gazu wynosiła 10340 i stale rosła. Anna 
Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 111

217 Tamże.
218 Tamże.
219 Tamże.
220 Tamże, s. 112.
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układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków. Na początku, 
powstawały budynki niskie, o stromych dachach, nawiązujące do daw-
nych kamieniczek, potem liczba kondygnacji wzrastała. Inwestycję 
początkowo realizowała Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, a po-
tem spółdzielnie zakładowe221. Rozpoczęła się zabudowa Radzikowa 
i Witkowic, której kulminacja przypadła na lata 90-te XX wieku. Nie 
wszystko jednak chciano zabudować. Gdy w latach 80-tych, tereny nad 
Parsętą, pomiędzy mostem na ulicy Solnej a biblioteką miały stać się 
placem budowy, kołobrzeżanie zaprotestowali222.

Kontrowersje związane z zabudową miasta będą przewijały się w histo-
rii Kołobrzegu przez lata 90-te i dwutysięczne. Trwają one po dziś dzień 
i budzą żywe dyskusje, co zostanie omówione w dalszej części książki. 
Natomiast w przypadku podsumowania odbudowy Kołobrzegu, proces ten 
można podzielić na kilka etapów: powojnie, od 1957 do 1970 roku, okres 
lat 70-tych i 80-tych, a następnie okres rozwoju gospodarczego kolejnych 
lat. Do 1989 roku, miasto odbudowano z ruin i wstępnie zagospodarowano, 
na tyle, na ile to było możliwe w latach gospodarki socjalistycznej. Wiele 
prac i zadań, przypadło na okres Polski samorządowej.

221 Włodzimierz Kalicki, I po dziurze, „Gazeta Magazyn” Nr 48/1994.
222 Nie pozwólmy zabetonować Kołobrzegu, „Głos Pomorza”, 24.02.1989, s. 4.
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2. Polityczny krajobraz powojennego miasta

Ekipy partyjne dotarły do Kołobrzegu w 1945 roku. Niektórzy badacze 
podają, że było to jeszcze w marcu223, inni wskazują, że w kwietniu224. 
Na Pomorzu Zachodnim, władza powstawała w wyniku porozumienia 
pomiędzy kierownictwem Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii So-
cjalistycznej i Stronnictwa Ludowego225. Kwestie formowania się władzy 
politycznej w mieście nad Parsętą opisuje w swoich wspomnieniach 
Zygmunt Kowalski226. Początkowo, działacze partii politycznych osiedli 
w Karlinie. W samym Kołobrzegu, jak wspomina Tadeusz Wakuła, życie 
polityczne zapoczątkowali przedstawiciele PPR i PPS227. Jako pierwsi, 
w mieście pojawili się działacze PPR228, wśród nich liczna grupa kolejarzy. 
Szybko rozwijały się również struktury PPS229, z której wywodził się 
drugi burmistrz – Stanisław Brożek. W mieście silniejsze były struktury 
PPR. PPS miał większe poparcie w powiecie kołobrzeskim230. 5  maja 
1946  roku odbyła się wspólna konferencja PPR i PPS, podczas której 
dyskutowano o wspólnym działaniu231. W grudniu 1946 roku podczas 
powiatowego zjazdu delegatów PPS, dokonano potępienia Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i zapowiedziano walkę z jego liderem232.

Struktury PSL w Kołobrzegu, zdaniem R. Ptaszyńskiego, powstały 
na początku 1946  roku233. Szef struktur tej partii został zmuszony 
do rezygnacji, a następnie został członkiem PPR. Wiceprezes PSL 

223 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu… op.cit., s. 161.
224 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 14.
225 Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 

(1945–1955), Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, Warszawa-
-Szczecin 1994, s. 45.

226 Kowalski Zygmunt, Wspomnienia z organizowania władzy ludowej w Kołobrzegu w kwietniu 
1945 r., RR-5. Autor wspomnień był organizatorem Komitetu Miejskiego PPR.

227 „Odbywały się często posiedzenia aktywu, gdzie w przeważającej mierze przedmiotem narad 
były problemy życia gospodarczego i rozwojowego miasta”. Wakuła Tadeusz, „Wspomnienia 
z pierwszych dni pobytu w Kołobrzegu”, RR-7, k. 24.

228 W sprawozdaniu Komitetu Miejskiego PPR w Kołobrzegu z 18.06.1945 r. czytamy, że praca 
komitetu zaczęła się 4 czerwca. Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945–1950, 
Z. Głowacki, H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 82.

229 Zebranie organizacyjne PPS w Kołobrzegu odbyło się 23.10.1945 r. Protokóły z posiedzeń koła 
Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim, [w:] Zarząd Miejski i Miejska Rada 
Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 1. Natomiast ze sprawozdania 
Komitetu Powiatowego PPS w Kołobrzegu z siedzibą w Koszalinie z 17.10.1945 r., autorstwa J. 
Szczerbakowskiego, wynika, że pierwsza komórka PPS na terenie Powiatu Kołobrzeskiego 
powstała już w czerwcu 1945 roku. Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945–1950, 
Z. Głowacki, H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 132.

230  Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu… op.cit., s. 162.
231 „Stanisław Brożek zapewnił konferencję w imieniu członków PPS o dobrej woli i chęci współpracy, 

podkreślając, że dla umocnienia władzy ludowej współpraca taka jest konieczna”. Tamże.
232 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 

op.cit., s. 290–291.
233 Tamże, s. 287.
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w Kołobrzegu, jak wynika z meldunku WUBP w Szczecinie z 6 sierpnia 
1946  roku, został aresztowany przez UB „za współpracę z Niemcami 
i działalność antypaństwową w szeregach AK”234. Leonard Zarębski, sta-
rosta kołobrzeski, wyrażał w kwietniu 1945 roku zdziwienie, bo choć PSL 
w Kołobrzegu nie istniał, to cieszył się cichą sympatią kołobrzeżan235. 
Z zachowanych dokumentów wynika, że taka sympatia występowała 
także w innych gminach w regionie236.

Początkowa demokratyzacja życia, zgoda na funkcjonowanie har-
cerstwa czy Kościoła katolickiego i jego udział w życiu publicznym, 
była na pokaz. Ta fasadowość, połączona z krwawymi metodami 
UBP przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego. To właśnie dlatego 
komuniści zatrzymali dążenia wyborcze. W 1946  roku narodziła się 
idea referendum. W literaturze pojawiają się różne jej rodowody, choć 
można wskazać, że stał za tym sam lider Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego Stanisław Mikołajczyk opowiadający się za przyjęciem założeń 
konstytucyjnych dla Polski w ogólnokrajowym referendum. Autor przyj-
muje więc, że referendum rodziło się dość długo, aż uznano, że będzie 
dobrym barometrem poparcia społecznego dla sprawy komunistów. 
Opracowano trzy pytania:
1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju 

gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną 
i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, 
z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego 
na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?
Przed referendum przeprowadzono nie mającą precedensu kampanię 

propagandową237. Namawiano do głosowania „3×TAK”. Wydrukowano 
84 miliony sztuk plakatów, ulotek i broszurek. Na rozkaz malowano napisy 
na murach. Propaganda była w radio i prasie, na wiecach, spotkaniach 

234 [Za:] Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 
(1945–1955)… op.cit., s. 91.

235 Tamże.
236 Kierownik PUBP w Koszalinie 7 marca 1946 roku meldował: „W gminach zdarzają się wypadki, 

że niektórzy obywatele, przeważnie członkowie PSL, występują publicznie mówiąc, że na PPR 
nie będą głosować, bo by Polska nie miała wolności, że PSL władze chcą rozwiązać, jednak 
oni się nie dadzą, że PSL jest lepszą partią od partii PKWN-owskich, bo dąży do dobrobytu 
chłopów”. [Za:] Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu 
Zachodnim (1945–1955)… op.cit., s. 89.

237 Marek Żukowski wskazuje, że wieców gminnych i miejskich na Pomorzu Zachodnim 
przeprowadzono 555, a wzięło w nich udział 173 tys. osób. Wojewódzki Urząd Informacji 
i Propagandy rozprowadził ponad 428 tys. broszur, ponad 80 tys. plakatów, 277 tys. afiszów, 
ok. 2,5 mln ulotek, 41 500 gazet i niemal 6 tys. gazetek fotograficznych, a dodatkowo 60 tys. 
pocztówek. W samym województwie działały 334 grupy propagandowe chronione przez 
wojskowe brygady propagandowo-ochronne. Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, 
Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957, Towarzystwo Ziemi Darłowskiej, Koszalin 2001, 
s. 48–49.
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i apelach. Były też ciekawe hasła: „Trzy razy TAK Niemcom nie w smak”, 
albo „Trzy razy TAK to polskości twej znak”238. Potem uznano, że taka 
masowa kampania przed głosowaniem na trzy oczywiste – wydawałoby 
się pytania  –  była sama w sobie dziwna i budziła wątpliwości, które 
przełożyły się na jego porażkę239.

Nie zachowały się sprawozdania Milicji Obywatelskiej w Kołobrzegu 
z maja i czerwca 1946 roku, dlatego nie ma urzędowych informacji doty-
czących sytuacji przed referendum240. Wspominają o tym poszczególni 
milicjanci. Był to okres wytężonej i ciężkiej pracy241. Wspomina Bronisław 
Galant: „Mieliśmy również dość dużo zadań natury politycznej. Zbliżało się 
przecież referendum. Należało do nas między innymi rozpoznanie przeciw-
ników władzy ludowej, ukrywających się członków band rozbitych w cen-
tralnej Polsce, autorów różnych haseł pisanych, powtarzanych za radiem 
BBC, budzących obawy napływającej na Ziemie Odzyskane ludności. Jasna, 
zdecydowana i przekonująca argumentacja towarzyszy z KP PPR oddzia-
ływała na naszą świadomość. Mieliśmy ścigać przeciwników, a zarazem 
agitować mieszkańców za nową władzą, co nieźle nam wychodziło”242. 
O przeciwnikach wspomina także Edmund Kapczyński: „Było też kilku 
naszych zajadłych przeciwników – członków PSL. W wyniku właściwej pracy 
z nimi „wyciszali” swoje poglądy bądź ukrywali swój negatywny stosunek 
do Związku Radzieckiego”243. Tą właściwą pracą był terror, jakim posłu-
giwali się milicjanci. Podobne działania stosowali funkcjonariusze UB244. 

238 W zbiorach Muzeum Oręża Polskiego zachowała się ręcznie napisana odezwa z 1946 roku 
z terenu Powiatu Kołobrzeskiego, w której czytamy m.in.: „My podpisani i Wy, gospodarze, jak 
pomyślicie o tym, cośmy Wam napisali, spotkamy się w dniu 30 czerwca w lokalu głosowania 
i będziemy zgodnie głosować trzy razy tak, na przekór Niemcom, którzy chcą nas pokłócić. 
Nie ma nic ważniejszego niż Jedność Naszego Narodu – głosujcie więc trzy razy tak”.

239 Jak wskazuje R. Domke, nasilenie akcji propagandowej w temacie Ziem Odzyskanych miało 
miejsce w kwietniu 1946 roku. „Manifest do Narodu Polskiego” zawiera taki oto komunikat: 

„Trzecie pytanie dotyczy ziem, które wróciły do macierzy. Ziemie te zapewniają naszemu 
krajowi dostęp do morza, zwiększają moc gospodarczą Polski i zmniejszają potęgę gospodar-
czą Niemiec. Utrwalają taką granicę z Niemcami, która uniemożliwi wszelką próbę napaści 
na ziemie Polski ze strony odwiecznego naszego wroga. Granica na Odrze, Nysie i Bałtyku 
zapewni spokojny rozwój następnych pokoleń naszego narodu, zapewni również pokój całemu 
światu”. [Za:] Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 
1945–1948, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 81.

240 Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 
1945–1949… op.cit., s. 49.

241 Wspomnienia Franciszka Bartczaka, [w:] Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej 
na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 115.

242 Wspomnienia Bronisława Galanta, [w:] tamże, s. 129.
243 Wspomnienia Edmunda Kapczyńskiego, [w:] tamże, s. 149.
244 Szeroko na ten temat pisze Edward Stępień i Radosław Ptaszyński. Sama działalność Powiato-

wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który mieścił się w Pałacu Braunschweigów, wiąże 
się z raportem jego szefa – Edwarda Bednarka, który w 1945 roku informował o aresztowaniu 
29 osób (od maja do lipca), w większości Niemców. Zwerbowano 11 donosicieli, a zatrudnienie 
wynosiło 13 osób i rosło, bo na koniec 1945 roku wynosiło 80 osób. Przesłuchiwano i aresz-
towano osoby siejące defetyzm i ostrzegające przed nową wojną, krytykujące postępowania 
władz, w tym politykę osadniczą, a także krytykę Związku Radzieckiego. W sierpniu szefem 
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Ludzie byli zastraszani, stosowano wobec nich przemoc. Bronisław Galant 
wspomina natomiast o zabezpieczeniu referendum w Ustroniu Morskim: 

„Do lokali, w celu ochrony list i samego przebiegu referendum, przydzielaliśmy 
po jednym funkcjonariuszu uzbrojonym w broń długą. Resztę ochrony stano-
wili pierwsi uzbrojeni ORMO-wcy oraz członkowie PPR i PPS, a czasami też 
członkowie SL. Milicja wzięła na siebie główne zabezpieczenie zewnętrzne. 
Sprowadzało się ono do zorganizowania patroli oraz co najmniej jednego, 
ukrytego gniazda karabinu maszynowego, usytuowanego w sąsiednim 
domu z widokiem na wejście do lokalu wyborczego”245. Podobnie chro-
niony był lokal wyborczy w Siemyślu: „W dniu referendum zabezpieczono 
lokal wyborczy posterunkami stałymi. Karabin maszynowy umieściliśmy 
na poddaszu naprzeciw wejścia do lokalu wyborczego, w siedzibie urzędu 
gminnego. Głosowanie przebiegało spokojnie, co świadczyło o pewnej już 
stabilizacji miejscowych osadników”246. Tak silna ochrona lokali247 wybor-
czych była uzasadniona obawami o próbę siłowego zakłócenia przebiegu 
głosowania przez przemieszczające się na Pomorzu Zachodnim bandy, 
w tym „grupę Łupaszki”248.

PUBP został 24-letni Jerzy Godik, którego po 3 miesiącach zwolniono za liczne nadużycia. 
Jego następcą został kapitan Bogdan Bloch. Inwigilacji były poddawane wszystkie funkcyjne 
osoby w powiecie, w tym burmistrz Stanisław Brożek, którego w maju 1947 roku zastąpił 
Bolesław Zieliński. Szerzyły się aresztowania. Osoby niepewne lub niepożądane usuwano 
z terenu powiatu. Pozwalało na to położenie Powiatu Kołobrzeskiego w pasie nadgranicznym. 
Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 280–286.

245 Wspomnienia Bronisława Galanta, [w:] Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej 
na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 133.

246 Wspomnienia Edmunda Kapczyńskiego, [w:] tamże, s. 150.
247 R. Ptaszyński podaje, że referendum zabezpieczało ok. 80 ludzi z UB, 170 funkcjonariuszy 

MO, ok. 350 ORMO-wców.. Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg 
i okolice w latach 1945–1948… op.cit., s. 288.

248 O działalności oddziału majora Łupaszki pisze Marek Żukowski, wskazując na napad na Bank 
Rolny w Koszalinie 18 marca 1946 roku. Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, Pomorze 
Zachodnie w latach 1945–1957… op.cit., s. 50. W przypadku Powiatu Kołobrzeskiego mamy 
wspomnienia milicjantów, którzy piszą o pojawieniu się tej grupy w okresie referendum. 
Wspomina Franciszek Bartczak: „Kilka dni przed referendum pełniłem ze swoją drużyną 
służbę przy urnie wyborczej w Miejskiej Radzie Narodowej w Karlinie. Pewnego dnia do pokoju, 
w którym stała urna, przyszedł oficer WP w stopniu podpułkownika. Oświadczył mi, że chce 
zobaczyć, jak jest zabezpieczona urna wyborcza oraz jak są rozstawione posterunki. Oficera 
tego wysłałem do komendanta powiatowego MO, ponieważ tylko w jego obecności można 
było zezwalać na kontrole. Oficer wyszedł i po chwili wrócił w towarzystwie komendanta, por. 
Edwarda Makowskiego. Po obejrzeniu pokoi, urny i zabezpieczenia wyszli. Obserwowałem ich 
z balkonu; widziałem, jak poszli do Komendy Powiatowej MO. Na rynku w Karlinie stały dwa 
samochody – jeden ciężarowy, pełen wojska i drugi „Dodge”, w którym siedzieli oficerowie 
i podoficerowie. Po wizycie w Komendzie Powiatowej MO oficer wsiadł do mniejszego samochodu 
i odjechał w kierunku Białogardu. Po upływie dwóch, trzech godzin, nadszedł telefonogram 
z Komendy Powiatowej MO Gryfice, w którym informowano, że w naszym kierunku jedzie 
poszukiwany „Łupaszko”. Był to herszt bandy grasującej na terenie województw: olsztyńskiego, 
białostockiego, gdańskiego i koszalińskiego. Telefonogram przekazano do Białogardu. Było już 
jednak za późno, gdyż w Białogardzie „Łupaszko” zrobił podobno „inspekcję” i odjechał w nie-
znanym kierunku”. Wspomnienia Franciszka Bartczaka, [w:] Stefan Sokołowski, Z dziejów 
Milicji Obywatelskiej na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 115. Zdarzenie 
to w swoich wspomnieniach opisuje również Stanisław Marek, tamże, s. 155–156.
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30 czerwca 1946 roku do urn poszło 11 mln Polaków, 85,3% uprawnio-
nych do głosowania. Ze wspomnień działaczy komunistycznych z okresu 
referendum wynika, że gdy zaczęły napływać raporty o frekwencji, gdy 
obawy komunistów o bojkot głosowania prysły, towarzysze zaczęli pod-
chodzić do referendum entuzjastycznie. Dopiero gdy zaczęły spływać 
wyniki okazało się, że referendum jest dla komunistów klęską. Według 
szacunków Andrzeja Paczkowskiego, na pierwsze pytanie na „tak” od-
powiedziało zaledwie 26,9% obywateli, na drugie 42%, a na trzecie 66,9%. 
Wyniki oficjalne, jakie podano do wiadomości, mają się następująco: 
1 – 68%, 2 – 77,1%, 3 – 91,4%249.

Referendum zostało sfałszowane250. Komuniści byli w szoku. Przez 
referendum dowiedzieli się, że władzy nie zdobędą przy urnach w sposób 
legalny i uczciwy. Ale nie zamierzali władzy oddawać i zapadła decyzja 
o sfałszowaniu referendum. Oficjalne wyniki podano 12 lipca 1946 roku. 
Niemal dwa tygodnie władza potrzebowała na fałszowanie danych. Nie jest 
prawdą, że fałszowali je tylko Rosjanie. Aktywnie w tym procesie musieli 
uczestniczyć Polacy i to na dużą skalę. Zachowały się prawdziwe wyniki 
referendum z Krakowa, gdzie 84% osób odpowiedziało „nie” na pierwsze 
pytanie, na drugie 67%, a na trzecie 31%251. Na przykład w Kołobrzegu, 
na 1960 uprawnionych osób, głosowało 1697 (frekwencja 86,5%). Na po-
szczególne pytania, na „tak” głosowało”: 58,4%, 72,6%, 89,8%252.

W ten sposób rozpoczyna się marsz po władzę na warunkach nie-
demokratycznych, nasilenie walki z kościołem, całkowita delegaliza-
cja instytucji niezależnych od komunistów i organizacja kraju na wzór 
radziecki w sposób jawny i nieskrępowany, pod nadzorem towarzyszy 
radzieckich. Gdy 17 stycznia 1947 roku odbędą się wybory parlamentarne, 
ich sfałszowanie będzie szybkie i profesjonalne, a przebieg będzie farsą. 
Za nim jednak to nastąpiło, także w Kołobrzegu, doszło do zawiązania 
i umacniania władzy lokalnej. Po przejęciu władzy przez zwolenników PPR 
i PPS, wraz z powołaniem nowego burmistrza Stanisława Brożka 1 września 
1945 roku, zaczęło się upartyjnienie lokalnych struktur administracji. Sie-
dzibę Komitetu Miejskiego PPR ulokowano przy ówczesnej ul. Kadłubka 
(na uzdrowisku, vis a vis dworca kolejowego), a następnie, w 1946 roku 
przeniesiono do dawnego kasyna oficerskiego, późniejszej „Fregaty”253. 
Jak pisze A. Bojar-Fijałkowska, do szeregów PPR przyjmowano osoby 

249 Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 
(1945–1955)… op.cit., s. 105.

250 Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957… op.cit., 
s. 51–52.

251 Tamże.
252 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 377.
253 Kowalski Zygmunt, Wspomnienia z organizowania władzy ludowej w Kołobrzegu w kwietniu 

1945 r., RR-5, k. 1 i 2.
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o „najwyższym stopniu wyrobienia partyjnego”254, które były zatrudniane 
w aparacie administracyjnym. Jak to już było wspomniane, protoplastą 
przedstawicielstwa miejskiego była Doradcza Rada Narodowa, którą 
powołano do istnienia 24 listopada 1945 roku255. 16 września 1945 roku256 
odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Jej przewod-
niczącym został Marian Bilski. Powołano komisje: kontroli społecznej, 
oświatowo-budowlano-osiedleńczo-lokalową, opieki społecznej oraz 
finansowo-budżetową257. Funkcję burmistrza utrzymał Stanisław Brożek, 
ale nie na długo. Był inwigilowany przez UB. Ze stanowiska burmistrza 
odwołano go w maju 1947 roku. 17 maja 1947 roku nowym burmistrzem 
został Bolesław Zieliński z PPR258. Był oceniany jako pracowity259, ale 
kontrola przeprowadzona w Zarządzie Miasta w lutym 1948 roku miała 
wobec niego uwagi, w tym zarzucano mu brak reprezentacyjnego wyglądu. 
Natomiast w lipcu 1948 roku Komitet Powiatowy PPR w Kołobrzegu 
wystąpił do KW PPR w Szczecinie z prośbą, aby Zielińskiego przenieść 
na inne stanowisko260. Zarzucano mu nadwerężony autorytet, nadużycia 
finansowe i niewłaściwe zachowanie, które kwalifikowano jako nadające 
się do usunięcia go z partii. 1 listopada 1948 roku na urzędzie burmistrza 
miasta zastąpił go Antoni Jarociński261.

W 1947 odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Warto podkreślić, 
że temat referendum ludowego i styczniowych wyborów, w literaturze 

254 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 14.
255 W jej skład wchodził kolejarz Jan Politowski – członek PPR, inżynier Jan Baczewski z PPS, 

nauczyciel Mikołaj Bałysz z SL, kupiec Leon Kujawski z SL oraz burmistrz Stanisław Brożek 
z PPS. Burmistrz każdorazowo był przewodniczącym rady. Hieronim Kroczyński, Kronika 
Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 372.

256 Hieronim Kroczyński podaje, że MRN zebrała się 16 września, Anna Bojar Fijałkowska 
wskazuje, że było to dzień wcześniej. Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydaw-
nictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 377. Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce 
Ludowej… op.cit., s. 20.

257 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 21.
258 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 

op.cit., s. 286.
259 W sprawozdaniu podpisanym przez Bolesława Zielińskiego za 1947 rok, czytamy m.in.: 

„Na terenie miasta czynne są dwa przedszkola, jedna Średnia Publiczna Szkoła Zawodowa, które 
zostały wyremontowane i odświeżone. W gmachu Zarządu Miejskiego uruchomiono Publiczną 
Bibliotekę Miejską wraz z Czytelnią Publiczną. W celu uniknięcia dalszej dewastacji, Zarząd 
Miejski zabezpieczył Gazownię Miejską i Rzeźnię Miejską. Dla podniesienia bezpieczeństwa, 
kontroli i uniknięcia wypadków, targi miejskie odbywają się dwa razy w tygodniu, zostały 
przeniesione z Rynku na specjalny plac, nadający się na targowisko. W związku z przeniesie-
niem się Władz Powiatowych z Karlina do Kołobrzegu, Zarząd Miejski wyremontował około 
40 mieszkań, oddając je do zamieszkania”. Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu 
z działalności za 1947 rok z 24.03.1948 r. [w:] Roczne sprawozdania opisowe z działalności 
Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa Kołobrzeg, 
Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 12.

260 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 286.

261 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 547.



76

monograficznej dotyczącej samego Kołobrzegu nie był do tej pory szerzej 
opisywany. Na poziomie centralnym, przygotowanie do wyborów było 
jednocześnie akordem do rozprawy z PSL262. Od 1946 roku do wyborów 
przygotowywało się bardzo skrupulatnie. PPR zacieśniła współpracę z PPS, 
na bazie czego powstał program Bloku Wyborczego Stronnictw Demo-
kratycznych, do którego przyłączyło się SD i SL. Cały aparat administra-
cyjny przygotowano do agitowania na rzecz tej koalicji, z jednoczesnym 
opracowaniem procedur bezkompromisowego zwalczania PSL. Po raz 
kolejny, na masową skalę uruchomiono aparat propagandowy263. Pod-
czas wieców i spotkań podkreślano bezpieczeństwo Polski, idee granicy 
na Odrze i Nysie, fundament bloku demokratycznego, który stoi na straży 
interesów kraju, a dobra te zderzano z rzekomym programem PSL, podwa-
żającym granicę Polski na zachodzie i głoszącym hasła rewizjonistyczne264. 
Do zabezpieczenia działań agitacyjnych, jak i przebiegu samych wyborów, 
uruchomiono struktury wojskowe i milicyjne. Komuniści zadbali również 
o to, aby mieć większość w komisjach wyborczych265.

Do wyborów w Kołobrzegu i okolicy zaczęto się przygotowywać 
w grudniu. 2 grudnia 1946 roku na terenie powiatu pojawiły się brygady 
ochronno-propagandowe, które miały ochraniać akcję wyborczą i agitować 
za głosowaniem na blok demokratyczny. Urządzono łącznie 18 wieców 
przedwyborczych, spotkań i zabaw, w których udział wzięło ok. 10 tys. 
osób266. Szef kołobrzeskiego PUBP tak raportował w styczniu 1947 roku 
o sytuacji przed wyborami: „Ogólna sytuacja co do wyborów w całym 
powiecie jest dobra (…). Na wszystkie osoby, które źle są ustosunkowane 
do wyborów oraz partii blokowych zbieramy materiały kompromitujące 
i wciągamy na spisy w celu przeprowadzenia aresztów prewencyjnych na czas 
wyborów. Niektóre osoby o ile posiadamy więcej materiałów pozbawiamy 
prawa głosu. Obecnie skreśliliśmy 20 takich osób”267. Odnotowano kilka 
incydentów, w tym ulotkę znalezioną w Ustroniu Morskim, która zawierała 

262 Podczas odprawy w Warszawie 20 grudnia 1946 roku, Franciszek Mazur, członek kierow-
nictwa KC PZPR, głosił: „My wyborów nie przegramy, a wygramy (…). Ta władza będzie 
stosować środki jeszcze mocniejszej ręki i ta władza będzie pamiętać o tych, kto popierał PPR 
(…). Słuszność mają ci towarzysze, którzy są przekonani, że w wyborach my ani władzy nie 
oddamy, a ni nie dopuścimy do zmiany istniejących stosunków”. [Za:] Kazimierz Kozłowski, 
Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955)… op.cit., s. 
106.

263 Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957… op.cit., 
s. 59.

264 Podczas wieców na Pomorzu Zachodnim powszechnie podburzano mieszkańców przeciwko 
PSL. W Słupsku na przykład, przedstawiciele KP PPR wznosili hasła: „Precz z Mikołajczy-
kiem, powiesić go na szubienicy”. [Za:] Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy 
politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955)… op.cit., s. 113.

265 Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957… op.cit., 
s. 66–67.

266 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 288.

267 [Za:] Tamże, s. 288.
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apel: „Polacy! Ratujcie Polskę, bo bolszewizm zalewa. Nie głosuj na Żyda 
łódzkiego PPR Gomułkę Wiesława i ich pachołków PPR, bo to zdrajcy ojczyzny 
precz z bolszewizmem”268. R. Ptaszyński przytacza również anonim, który 
wysłano do jednego z przewodniczących obwodowej komisji wyborczej 
w Kołobrzegu: „Moskalu będziemy u ciebie jeszcze przed wyborami komu-
nistyczny propagandzista Rosji. Śmierć”269. PUBP aresztował natomiast 
pracowników ZW PSL, Czesława Szaniawskiego i Witolda Dmochowskiego, 
którzy agitowali za PSL i rozwozili ulotki o treści (fragment): „Wybory 
powinny być tajne, bo tego wymagają zasady prawdziwej demokracji i tylko 
tajne wybory przewiduje Konstytucja z 17 marca 1921 r. oraz Ordynacja 
Wyborcza z 22 września 1946 r. Wybory jawne niezgodne są z Konstytucją 
(…)”270. Jednak poza incydentami, atmosfera przed wyborami była spo-
kojna. Większość mieszańców podeszła do wyborów w sposób uroczysty 
i wywiązała się ze swojego obywatelskiego obowiązku.

Tak dzień wyborów opisuje milicjant, Zygmunt Żórawicz: „Nadszedł 
dzień 19 stycznia 1947 r. Śnieg do pasa, zelżał mróz, nastąpiła odwilż, 
a my czekaliśmy na przebieg i wynik wyborów. Chociaż byłem młodym, 

„nieopierzonym” wiejskim chłopakiem, zdawałem sobie sprawę, że wyniki 
wyborów zadecydują o losach Polski i w zależności od nich potoczy się moje 
dalsze życie. My, młodzi członkowie PPR, wiedzieliśmy, że te wybory musimy 
wygrać i wierzyliśmy, że je wygramy. Ja swoje kartki wyborcze wrzuciłem 
do urny w lokalu wyborczym, który mieścił się w ratuszu. Następnego 
dnia, już po wstępnych komunikatach, wiedzieliśmy, że wybory zostały 
wygrane”271. Przebieg wyborów opisał też w swoim raporcie starosta 
Leonard Zarębski: „Frekwencja dobra, bezpieczeństwo dobre, nastroje 
bardzo dobre. Głosują wszyscy jawnie”272. O godz. 17.30 frekwencja była 
szacowana na 70% przy braku aktywności PSL, a o godz. 20.55 frekwencję 
szacowano na 95%. Ludzie mieli głosować manifestacyjnie.

Wyniki wyborów zostały sfałszowane. Według danych kołobrzeskiej PPS, 
w Powiecie Kołobrzeskim uprawnionych do głosowania było 12 805 osób, 
a głosowało 11 877, z tego blok demokratyczny poparło 11 397 osób273. W wo-
jewództwie szczecińskim, uprawnionych do głosowania było 408 258 osób, 
a głosowało 382 404, co daje frekwencję na poziomie 94%. Na partie 
bloku demokratycznego głosowało 365 011 osób, a na PSL 15 856 osób274. 

268 Tamże, s. 289.
269 Tamże.
270 [Za:] Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 

(1945–1955)… op.cit., s. 125.
271 Wspomnienia Zygmunta Żórawicza, [w:] Stefan Sokołowski, Z dziejów Milicji Obywatelskiej 

na Ziemi Kołobrzeskiej w latach 1945–1949… op.cit., s. 185
272 [Za:] Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 

1945–1948… op.cit., s. 289.
273 Tamże, s. 290.
274 Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 

(1945–1955)… op.cit., s. 127.
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PSL protestowało. Stanisław Mikołajczyk szacował poparcie dla swojej 
partii na poziomie 65–80% ważnie oddanych głosów275. Opracowania 
UB dotyczące wyborów i atmosfery im towarzyszącej, były nieco wygła-
dzone, a nawet upiększone, aby oddawać inną rzeczywistość, niż ta, która 
panowała w lokalach wyborczych i wokół nich, choć później były i takie, 
gdzie oddawano trzeźwą ocenę sytuacji i komentarze jej towarzyszące276.

Po wyborach do sejmu, rozpoczął się proces zjednoczeniowy pomiędzy 
PPR i PPS. Dość dokładnie opisał go R. Ptaszyński, gdyż autorzy opracowań 
sprzed 1990 roku zauważali tylko, że obie partie utworzyły PZPR. W Ko-
łobrzegu natomiast w 1947 roku obserwować można było podkreślanie 
i utrzymywanie niezależności pomiędzy PPS a PPR. Sekretarz powiatowy 
PPS, Stanisław Kowalczyk, nie był zwolennikiem podporządkowania się 
strukturom innej partii. 18 marca 1947 roku PPS osobno maszerowała 
w pochodzie podczas uroczystości rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu. 
Zarówno Kowalczyk, jak i burmistrz Stanisław Brożek, byli poddani 
szczególnej inwigilacji ze strony UB277. Gdy I sekretarz PPR w Kołobrzegu, 
Jan Zioło, wytypował 200 osób do wyrzucenia z PPS, wywołało to falę 
oburzenia, w wyniku której kierownictwo PPR przejął Józef Paczyński. 
Jak to już wskazywano, burmistrza Brożka z PPS na stanowisku zastąpił 
w maju 1947 roku Bolesław Zieliński z PPR. Sytuację zmienić miała inter-
wencja struktur wojewódzkich PPS, której celem było skierowanie partii 
na tory zjednoczeniowe, ale ponieważ do komisji weryfikującej członków 
PPS weszły osoby niechętne zjednoczeniu, sprawa zamarła, a wręcz, jak 
podaje R. Ptaszyński, relacje pomiędzy PPR a PPS w Kołobrzegu zostały 
zerwane278. W kwietniu 1948 roku, podczas zjazdu powiatowego PPS 
w Kołobrzegu, sekretarzem partii został Edmund Szczęsny, który roz-
począł zakrojoną współpracę z PPR i PUBP. Przyjęto rezolucję o treści 
zjednoczeniowej279, a Stanisław Brożek zaapelował o usuwanie z partii 

275 Marek Żukowski, Krótki Oddech wolności, Pomorze Zachodnie w latach 1945–1957… op.cit., 
s. 71.

276 Oto jedna z opinii zacytowana przez informatora UB, która znalazła się w sprawozdaniu 
WUBP w Szczecinie za 1948 rok: „Ludzie byli zastraszeni i zaagitowani, głosy oddawało się 
niemal jawnie. Na pewno było 50 proc. takich, którzy myśleli inaczej, a głosowali inaczej 
(…). Wszędzie jest zaostrzenie, wszędzie pełno wojska, policji i Ruskich. Każdy Polak chodzi 
z nosem opuszczonym i zamyślony”. [Za:] Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy 
politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955)… op.cit., s. 130.

277 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 291.

278 Tamże, s. 292.
279 „(…) Stwierdzamy zgodnie i jednomyślnie, że świetlana przyszłość Odrodzonej Polski Ludowej, 

spokój i trwały dobrobyt Polskiej Klasy Robotniczej leży tylko i wyłącznie w całkowitym i orga-
nicznym zespoleniu całej klasy robotniczej w Polsce, w całkowitym i organicznym zespoleniu 
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Zanim jednolita wola wszystkich 
członków obu partii zniesie bariery organizacyjne dzielące nas jeszcze dzisiaj, my którzy stoimy 
tu u dołu na najniższych szczeblach organizacyjnych postanawiamy i ślubujemy: 1. Dążyć 
do zacierania różnic, jakie zarysowują się jeszcze gdzieniegdzie między członkami obu partii. 
2. Wspólnie szkolić się w ideologii marksistowskiej. 3. Wszelkie zebrania partyjne prowadzić 
wspólnie. 4. Wspólnymi siłami prowadzić do likwidacji ugorów i podniesienia wydajności 
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elementów klasowo obcych. Proces ten nasilił się w całym mieście i objął 
również strukturę administracyjną. Towarzyszyła temu walka z gospo-
darką rynkową, uaktywnienie walki klasowej na wsi, usuwanie kułaków, 
a wreszcie, uspołecznienie gospodarki. Poszukiwano wrogów ruchu 
ludowego. Rozpoczęły się czystki pośród kupców. Członkowie partii 
czynili samokrytykę w duchu sowieckim, czemu towarzyszyła walka 
z odchyleniem prawicowym i nacjonalistycznym, co było odzwiercie-
dleniem zjawisk istniejących w całej ówczesnej Polsce. Ofiarą czystek był 
starosta Leonard Zarębski. Był poddany inwigilacji. Szef PUBP w swoim 
raporcie tak opisał jego osobę: „Stary szlagon, który nie może się pogodzić 
z dzisiejszą rzeczywistością”, stworzył z terenu powiatu schronisko dla 

„elementów podejrzanych o współpracę z Niemcami, tj. policji granatowej 
byłych obszarników”280. Zarębski sam kilkakrotnie zabiegał o zwolnienie 
go z zajmowanego stanowiska. Jak to już było wskazywane wcześniej, 
oskarżano go o utrudnianie przenosin starostwa z Karlina do Kołobrzegu. 
Zastąpił go Kazimierz Umiastowski281.

15 grudnia w Warszawie delegaci PPR i PPS powołali Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą. W mieście prowadzono publiczną transmisję radiową 
z tego wydarzenia za pomocą sprowadzonych specjalnie na tę okazję 
głośników282. Zawyła syrena kolejowa, a w akademii z okazji zjazdu 
partyjnego wzięło udział ok. 2 tys. osób, które krzyczały na cześć Bole-
sława Bieruta i Związku Radzieckiego283. Siedzibą PZPR była „Fregata”, 
a do partii należało w 1959 roku 650 członków i kandydatów, działających 
w 40 podstawowych organizacjach partyjnych w zakładach na terenie 

produkcji rolnej. 5. Uaktywnić pracę w GRN, ZSCh, ZZ i na każdym szczeblu pracy społecznej”. 
Rezolucja uchwalona na konferencji aktywu powiatowego PPR i PPS w Kołobrzegu w dniu 
8 kwietnia 1948 r., [w:] Źródła do dziejów Ziemi Koszalińskiej w latach 1945–1950, Z. Gło-
wacki, H. Rybicki (red.), Koszalin 1976, s. 183–184.

280 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 294.

281 H. Kroczyński podaje, że było to w styczniu 1948 roku, a R. Ptaszyński, że po październiku 
1948 r. Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 
2005, s. 546. Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 
1945–1948… op.cit., s. 295. Na podstawie zachowanych dokumentów można przypuszczać, 
że było inaczej. W teczce Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu, znajduje się pismo starosty 
kołobrzeskiego Leonarda Zarębskiego do Zarządu Miejskiego w Kołobrzegu z 21.05.1948 r. 
[w:] Referat Organizacyjny [Zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez władze zwierzch-
nie oraz korespondencja dotycząca ich wykonania] 1947–1948, Zarząd Miejski i Miejska 
Rada Narodowa Kołobrzeg, Archiwum Państwowe w Koszalinie, k. 24. Natomiast 4 lipca 
1948 roku datowane jest zarządzenie wewnętrzne starosty Kazimierza Umiastowskiego 
o udziale w odgruzowaniu miasta. Hieronim Kroczyński, Powojenny Kołobrzeg, 1945–1990, 
Wydawnictwo REDA, Kołobrzeg 2018, s. 109. Na tej podstawie można domniemywać, 
że zmiana na stanowisku starosty nastąpiła w połowie 1948 roku.

282 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 386.

283 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 295.
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Kołobrzegu284. Najbardziej aktywnie, członkowie partii działali z Polskiej 
Żegludze Bałtyckiej, „Barce”, Kombinacie Budowlanym i PP „Uzdrowiska”. 
W 1977 roku do PZPR należało ok. 3400 osób, z czego połowę stanowili 
robotnicy, a 40% pracownicy umysłowi285. W Kołobrzegu działało także 
ZSL i SD, a także Związek Walki Młodych.

W 1950 roku do historii przeszedł samorząd miejski. Lokalna władza 
polityczna skupiła się w rękach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 
zgodnie z Ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, 
wzorowanej na systemie obowiązującym w ZSRR286. Był to twór fasadowy, 
co do zasady zależny od polityki PZPR. Ustrój rad narodowych, na wzór 
rad sowieckich, wprowadzono w konstytucji z 22 lipca 1952 roku. Stano-
wił o tym rozdział 5. W art. 35 zapisano: „Rady narodowe wyrażają wolę 
ludu pracującego oraz rozwijają jego inicjatywę twórczą i aktywność w celu 
pomnażania sił, dobrobytu i kultury narodu”287. Pierwsze posiedzenie tej 
rady obyło się 28 czerwca 1950 roku288. Tworzyło ją 24 radnych, delego-
wanych przez przedstawicieli partii politycznych i organizacji, 8 z PZPR, 
2 z ZSL, 4 z SD, 4 z ZMP. 6 radnych nie należało do żadnej partii, ale jak 
wskazuje H. Kroczyński, de facto byli oni wyznaczeni przez PZPR289. 
Przewodniczącym Prezydium MRN został Władysław Machnicki. Funkcja 
ta zastąpiła urząd burmistrza290. 5 grudnia 1954 roku odbyły się po raz 
pierwszy powszechne wybory do rad narodowych. Kandydatów na rad-
nych zaprezentował Miejski Komitet Frontu Narodowego i tak już było 
przez kolejne lata. W ten sposób zmonopolizowana została kampania 
wyborcza. Wbrew twierdzeniom A. Bojar-Fijałkowskiej, że „taka kampa-
nia polityczna miała na celu włączenie do rządzenia całego społeczeństwa, 
demokratycznie władzę do ludzi i odwrotnie”291, takie postępowanie miało 
zagwarantować PZPR, po pierwsze, dobór zaufanych ludzi do organów 

284 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu… op.cit., s. 111.
285 Tamże.
286 Ustawa została uchwalona w celu „dalszego pogłębienia demokratyzacji Polski Ludowej przez 

jeszcze pełniejszy udział mas pracujących w rządzeniu Państwem i skupienie w radach naro-
dowych pełni władzy ludowej w terenie – w celu dalszego wzmocnienia Państwa Ludowego 
i przyspieszenia budowy socjalizmu w Polsce”. Dz.U. Nr 14/1950, poz. 130.

287 O tym, jak bardzo mało to miało wspólnego z odrębną władzą w terenie, świadczy zapis art. 
37 konstytucji: „Rady narodowe kierują w swoim zakresie działalnością gospodarczą, społeczną 
i kulturalną, wiążąc potrzeby terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi”. Rady narodowe zaj-
mowały się m.in. „zwalczaniem wszelkich przejawów samowoli i biurokratycznego stosunku 
do obywatela”. Zgodnie z ustawą z 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych, jednoznacznie 
podkreślono, że rady narodowe sprawują władzę rządu, a więc de facto PZPR, w terenie. 
Co ciekawe, tajność obrad można było ogłosić, jeśli wymagało tego dobro państwa, choć 
czym ono jest, ustawa nie określała.

288 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu… op.cit., s. 113.
289 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 393.
290 Po Bolesławie Zielińskim, funkcję burmistrza sprawowali jeszcze: Antoni Jarociński 

(1948–1949) i Feliks Strzyżewski (1949–1950).
291 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 25.
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miasta, po drugie, bezwzględny prymat w rządzeniu. Program wyborczy 
nie był niczym wybitnym, odzwierciedlał rozwiązanie bolączek życia 
codziennego Kołobrzegu, zagruzowane ulice, brak odbudowy miasta, 
stagnację w uzdrowisku, problemy lokalowe szpitala, zagruzowany dzi-
siejszy Skwer Pionierów, doświetlenie ulic. Posiedzenie pierwszej wy-
branej w wyborach powszechnych Miejskiej Rady Narodowej odbyło 
się 19 grudnia 1954 roku. Rada składała się z 40 radnych i 13 zastępców 
radnych, z których ostatecznie później zrezygnowano, tworząc organ 
45-osobowy292. Prezydium MRN składało się w latach 1950–1969 z 5 człon-
ków, a następnie z 6 członków. W 1954 roku przewodniczącym Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej został Stanisław Wądołowski i pełnił tę funkcję 
do 30 listopada 1957 roku. Kolejnymi przewodniczącymi byli: Czesław 
Wasilewski (30.11.1957–21.02.1958), Mieczysław Wasilewski (22.02.1958–
31.10.1958), Antoni Badowski (8.11.1958–25.04.1964), Ignacy Kuczkowski 
(25.04.1964–8.06.1965), Jerzy Rymaszewski (9.06.1965–22.01.1973), Wacław 
Ślusakowicz (22.01.1973–2.12.1973)293. W 1972 roku Kołobrzeg otrzymał też 
swojego przedstawiciela w parlamencie. W wyborach do Sejmu VI kadencji 
mandat zdobył Jan Szymański (290 299 głosów), późniejszy współtwórca 
i dyrektor Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w Kołobrzegu294.

22 listopada 1973 r. Sejm PRL uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o radach 
narodowych295. W Kołobrzegu powstał urząd naczelnika miasta. Pierw-
szym naczelnikiem został Wacław Ślusakowicz (3.12.1973–10.06.1975)296. 
Kolejna zmiana administracyjna nastąpiła w 1975 roku w wyniku Ustawy 
z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym 
państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych297. W wyniku tego, 
województwo koszalińskie uległo pomniejszeniu, a Powiat Kołobrzeski 
przestał istnieć. Wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny 
państwa: województwo i gminę. Zmiany spowodowały, że gminy uzyskały 
większą autonomię i posiadły uprawnienia władz powiatowych. Warto 
podkreślić, że w 1972 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie 
postanowiła o utworzeniu gminy Kołobrzeg (tak zwana gmina wiejska, 
w odróżnieniu od Kołobrzegu jako gminy Miasto Kołobrzeg)298, która swo-
imi granicami niemal otaczała miasto. Ostatnia zmiana administracyjna, 

292 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu… op.cit., s. 114.
293 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 547.
294 Wyniki wyborów do Sejmu PRL VI kadencji, „Głos Koszaliński”, 22.03.1972, s. 1.
295 Dziennik Ustaw Nr 47/1973, poz. 276.
296 Funkcję tę pełnił jeszcze Dariusz Chorostowski (11.06.1975–1.08.1976) i Jerzy Roszkiewicz 

(1.08.1976–03.1985). Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit 
Café, Kołobrzeg 2005, s. 547.

297 Dziennik Ustaw Nr 16/1975, poz. 91.
298 Uchwała Nr XXIII/77/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 9 grudnia 1972 r. 

w sprawie utworzenia gmin w województwie koszalińskim (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 
13/1972, poz. 76).



82

która dotyczyła Kołobrzegu, to zarządzenie Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Administracji, które powołało w mieście urząd prezydenta299. 
Pierwszym prezydentem, który objął urząd w wyniku zarządzenia mini-
sterialnego, był Jerzy Roszkiewicz, który od 1976 roku był naczelnikiem 
miasta. Prezydentem Kołobrzegu był do 5 czerwca 1990 roku.

W latach 70-tych trwał rozwój struktur PZPR. W sprawozdaniu na miej-
ską konferencję sprawozdawczo wyborczą PZPR w Kołobrzegu w 1977 roku, 
znajdują się informacje dotyczące struktury PZPR w mieście: 6 Komitetów 
Zakładowych, 83 podstawowe organizacje partyjne, 56 oddziałowych 
organizacji partyjnych oraz 33 grupy partyjnego działania i liczby te rosły. 
Do PZPR w tym czasie należało 3551 członków i kandydatów300. W tym 
okresie, spojrzenie na rzeczywistość społeczno-polityczno-gospodarczą 
było niezwykle pozytywne301.

Na początku lat 80-tych kierownictwo PZPR traciło poparcie spo-
łeczne302. Jednak bardziej brzemienna w skutkach była utrata kontroli 
nad gospodarką. 1 stycznia 1980 roku wprowadzono limity zużycia energii 
i paliw w jednostkach gospodarki uspołecznionej. Władze nie ukrywały, 
że następuje stagnacja w polityce gospodarczej, informując społeczeństwo 
o spadku dochodu narodowego wypracowanego w 1979 roku w porów-
naniu do roku poprzedniego303. Pomimo tego, członkowie KC PZPR 
nie podjęli decyzji o wprowadzeniu działań sanacyjnych, gdyż trudną 
sytuację polityczno-gospodarczą uważali za przejściową. Gdy 1 lipca 
1980 roku władze wprowadziły bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi 
podwyżkę cen mięsa i wędlin, wywołało to falę strajków304. Zastosowana 
sprawdzona polityka zapowiedzi podwyżki emerytur, dodatków rodzin-
nych i najniższych płac, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Strajki 

299 Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Administracji z 22.02.1985 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji 
państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta, Monitor Polski Nr 3/1985, poz. 21. 

300 Sprawozdanie na miejską konferencję sprawozdawczo-wyborczą PZPR, PZPR Komitet Miejski 
w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1977, s. 9–10.

301 „Ostatnie lata stanowiły dla Kołobrzegu okres dalszego dynamicznego rozwoju we wszystkich 
dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W oparciu o postanowienia uchwały 267/71 Rady 
Ministrów rozwijają się podstawowe funkcje miasta: uzdrowiskowa, turystyczna, gospodarka 
morska. Miasto liczy obecnie prawie 33 tys. stałych mieszkańców. Przyjmuje rocznie ponad 1 mln 
500 tys. gości zagranicznych. W latach 1975–1976 zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej 
wzrosło o ponad tysiąc osób. Aktualnie, wielkość tego zatrudnienia kształtuje się w granicach 
15 tys. 200 osób”. Tamże. s. 32.

302 Warto wspomnieć, że 23 marca 1980 roku odbyły się wybory parlamentarne, połączone 
z wyborami do wojewódzkich rad narodowych. Posłanką z Kołobrzegu została Kazimiera 
Czechowska (314 863 głosy), która zdobyła ten mandat po raz drugi z rzędu. Wyniki wyborów 
do Sejmu PRL, „Głos Pomorza”, 26.03.1980, s. 5.

303 Informacja o dwuprocentowym spadku dochodu narodowego brutto, wytworzonego 
w 1979 roku w zestawieniu z 1978 rokiem, została opublikowana 9.02.1980 r. w komunikacie 
Głównego Urzędu Statystycznego. A. Patek, Z. Zblewski, H. Głębocki: Przewodzi partia, 
1945–1989. (W:) Kronika Polski. Red. A. Nowak. Kraków 1998, s. 851.

304 Karol Boromeusz Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980–1989). 
Toruń 2004, s. 16.
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objęły swoim zasięgiem cały kraj i przedłużyły się do sierpnia. Ekipie 
Edwarda Gierka brakowało zdecydowania do użycia siły przeciwko 
protestującym robotnikom305. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Powodem protestu robotników było zwolnienie 
działaczki związkowej Anny Walentynowicz. Strajk przeniósł się na inne 
zakłady Wybrzeża. 16 sierpnia ukonstytuował się Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy w Gdańsku na czele z Lechem Wałęsą. Dwa dni później, 
strajkujący złożyli na ręce wojewody gdańskiego 21 postulatów o charak-
terze społeczno-politycznym, domagając się między innymi utworzenia 
niezależnych wolnych związków zawodowych i zagwarantowania prawa 
do strajku306. Podobne żądania złożył Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy w Szczecinie. Na fali ogólnopolskich strajków nastąpiło polityczne 
przesilenie. Zmienił się skład Biura Politycznego. Nowym premierem 
został Józef Pińkowski. Polski sierpień zakończył się dla opozycji bilansem 
dodatnim. 30 sierpnia w Szczecinie, 31 w Gdańsku, a 3 września w Jastrzę-
biu strona rządowa podpisała porozumienie z komitetami strajkowymi 
i zaakceptowała wszystkie ich postulaty. Kierownictwo partii spotkało 
się ze sprzeciwem wobec swojej polityki i zostało zmuszone do ustępstw. 
Na początku września, szefem partii w miejsce Edwarda Gierka został 
ustanowiony Stanisław Kania. 17 września 1980 roku podczas spotkania 
Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich w Gdańsku, zapadła 
decyzja o utworzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”. Na Przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej wybrano Lecha Wałęsę. Narodziny „Solidarności” przyczyniły się 
do powstania w polskiej polityce układu bipolarnego. Związek kreował 
się na przedstawiciela społeczeństwa. Zarezerwował dla siebie prawo 
reprezentowania podstawowych interesów społecznych, których do tej 
pory nie można było suwerennie wyrażać. Po drugiej stronie znajdowały 
się władze, które podkreślały, że ich podstawowym obowiązkiem jest 
stanie na straży ładu konstytucyjnego, ochrona spokoju i bezpieczeń-
stwa publicznego. K. B. Janowski pisze, że „w tej perspektywie sposób 
działania „Solidarności”, środki po jakie sięgała, domagając się rychłej 
realizacji żądań socjalnych oraz dążąc do wymuszania zmian we władzach 
państwowych i kierownictwach zakładów pracy – nadużywając m.in. broni 
strajkowej – wiodły do destrukcji”307.

Narastający kryzys gospodarczy był odczuwalny także w Kołobrzegu. 
Nastroje w poszczególnych zakładach pracy były złe, co było wynikiem 
gorszego zaopatrzenia niż w centralnej Polsce. W sierpniu 1980 roku 
zaczęły strajkować miejskie zakłady, popierając strajki na Wybrzeżu. Taki 
strajk odbył się w Kombinacie Budowlanym i w „Transbudzie”. Podczas 

305 Karol Boromeusz Janowski pisze, że „pamięć krwawego przebiegu protestu w 1956, a zwłasz-
cza w 1970 r. ograniczała w znacznym stopniu zamiary zastosowania środków policyjnych”. 
Tamże, s. 26.

306 B. Fac, Lech Wałęsa, który zabrał głos, (w:) Wałęsa. Gdańsk 1981, s. 44 i n.
307 Karol Boromeusz Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej … op.cit., s. 26.
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zebrania 28 sierpnia 1980 roku odbyło się zebranie w Polskiej Żegludze 
Bałtyckiej, gdzie załoga przyjęła rezolucję popierającą strajki i wezwała 
do zachowania spokoju308. Na początku września w Kołobrzegu zaczęły 
powstawać pierwsze nieformalne struktury „Solidarności” w kołobrze-
skich zakładach pracy, w tym w Barce, Elwie, Polskiej Żegludze Bałtyckiej, 
Kombinacie Budowlanym, PP Uzdrowisko Kołobrzeg, czy Spółdzielni 
Transportu Wiejskiego309. Do końca roku, w mieście powstało ok. 100 ko-
mórek „Solidarności”. 17 września 1980 roku odbyło się zebranie Mię-
dzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, który 
tworzyli: Tadeusz Balza, Edmund Basa, Ewa Bryl, Kazimierz Buczacki, 
Urszula Gozdur, Janusz Grudnik, Elżbieta Kminkowska, Janusz Kuziem-
kowski, Władysław Mikłosz, Piotr Pawłowski, Wiktor Szostało, Ludwik 
Wróblewski. Wszyscy byli poddani inwigilacji SB310. Członkowie „Soli-
darności” zajęli się sprawami pracowniczymi, wydawali prasę zakładową, 
krytykowali marnotrawstwo, przerosty kadrowe, naganne społecznie 
zachowania. Struktury „Solidarności” w mieście nad Parsętą działały 
dynamicznie, wydawały własną gazetę „Goniec Kołobrzeski”, prowadziły 
działalność kulturalną w klubie „Jubilat”, a nawet powołały do życia or-
kiestrę dętą. Reaktywowano obchody uroczystości 11 listopada i 3 maja. 
2 marca 1981 roku wybrano tymczasowy Zarząd Regionu „Pobrzeże”. Jego 
przewodniczącym został wybrany kołobrzeżanin – Wiktor Szostało. Jego 
zastępcą był również kołobrzeżanin – Piotr Pawłowski, a także Grzegorz 
Stachowiak z Koszalina i Edward Dzimidowicz z Białogardu311.

Rosło napięcie społeczne i krytyka polityki władz. Zaniepokojony 
rozwojem sytuacji w Polsce był także Kreml. Oświadczenie KC KPZR 
do partii i rządu PRL było stanowcze: „Oczekujemy, że kierownictwo PZPR 
i rząd PRL bezzwłocznie podejmą zdecydowane i radykalne kroki w celu 
przecięcia złośliwej antyradzieckiej propagandy i wrogich wobec Związku 
Radzieckiego akcji”312. Jesienią 1981 roku napięcie w kraju osiągnęło punkt 
krytyczny. Akcja strajkowa wymknęła się spod kontroli „Solidarności”. 
Narastały konflikty w zakładach pracy pomiędzy organizacjami partyj-
nymi a związkowcami, którzy radykalizowali swoje stanowisko. Związek 
odgrywał rolę polityczną, dążył do uzyskania wpływu na władzę, pod-
ważał monopol partii komunistycznej oraz podstawy prawne porządku 
ustrojowo-politycznego. Jesienią strajkowały także zakłady w Kołobrzegu, 
w tym Zakład Energetyki Cieplnej, „Elwa”, Kombinat Budowlany.

Wielopoziomowa niewydolność polskiego systemu polityczno-go-
spodarczego, w momencie, gdy masowo kwestionowano jego istnienie, 

308 Edward Stępień, Kołobrzeg – twierdza „Solidarności”, Kołobrzeg 2010, s. 10–11. Edward 
Stępień szczegółowo opisał powstawanie kołobrzeskiej „Solidarności”, jej struktur, a także 
działań SB wobec poszczególnych członków. 

309 Tamże. s. 13. 
310 Tamże, s. 13–16.
311 Tamże, s. 24.
312 Karol Boromeusz Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej … op.cit., s. 85 i 86.
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zakończyła się reakcją obronną, skierowaną przeciwko „Solidarności”313. 
13 grudnia w Polsce wprowadzono stan wojenny, a władzę przejęła 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stanął Wojciech 
Jaruzelski314. W przemówieniu telewizyjnym generał uzasadniał podjętą 
decyzję: „Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do ka-
tastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. (…) Trzeba powiedzieć: 
dość! Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli 
otwarcie przywódcy „Solidarności”. Musimy to oznajmić właśnie dziś, 
kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym 
również w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń 
grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć się nie może”315.

Legenda kołobrzeskiego stanu wojennego zaczęła powstawać tuż 
po północy 13 grudnia316. Jednym z pierwszych przypadków był Lech 
Kozera, który 12 grudnia był na imieninach u kolegi, a do domu wra-
cał około godziny 2 nad ranem, już 13 grudnia oczywiście. – Niestety, 
do domu nie dotarłem – wspomina Lech Kozera, wówczas członek Komisji 
Zakładowej „Solidarności” w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. – Zostałem 
zatrzymany w hotelu robotniczym. Nie wiedziałem, o co chodzi. Pięciu 
panów wzięło mnie pod pachy i przewiozło na komendę. Siedziałem tam 
razem z Januszem Grudnikiem, który również został internowany. Rano 
przyszedł do nas ówczesny komendant milicji i mówi do nas, żebyśmy mu 
wytłumaczyli, co się stało. Albo on udawał, że nic nie wie, albo nas pod-
chodził. Komendant zachował się jak człowiek, to trzeba przyznać. Dał 
nam czyste koce, a nie brudne i dziurawe.

12 grudnia 1981 roku, pomimo, że była wolna sobota, na pełnych obro-
tach pracowała Fabryka Podzespołów Radiowych „Elwa”. – Odrabialiśmy 
wtedy w pracy Wigilię Bożego Narodzenia – opowiadania Janusz Grudnik, 
wówczas jeden z założycieli „Solidarności” w Kołobrzegu. – 13 grudnia 
przed godziną 1 w nocy obudził mnie łomot do drzwi. Aby nie słyszeć 
dzwonka, wyłączyłem bezpieczniki. Niestety, tym samym dałem dowód 
na to, że ktoś jest jednak w mieszkaniu. Wreszcie usłyszałem, że jak nie 
otworzę, to ci, co stoją na klatce, wyważą drzwi. Domyśliłem się, że przy-
szli do mnie. Nie chciałem, aby żona została z rozwalonymi drzwiami 
i otworzyłem je. Na klatce stało dwóch mundurowych i dwóch czy trzech 
po cywilnemu. Pokazali mi decyzję o internowaniu, a następnie przystąpili 
do rewizji mieszkania. Byłem trochę zdenerwowany. Tak naprawdę nie 
wiedziałem, co ze mną zrobią. Żona była w ciąży z naszym pierwszym 
dzieckiem. Podpisałem wówczas na pamiątkę swoje zdjęcie, tylko wówczas 
nie wiedziałem komu: synowi czy córce. Zrobiłem to, ponieważ miałem 

313 Tamże, s. 91.
314 Wojciech Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, FINNA, Gdańsk 2006, s. 118.
315 Wojciech Jaruzelski Jaruzelski, Pod prąd. Warszawa 2005, s. 101.
316 Wspomnienia kołobrzeżan z 13 grudnia 1981 roku pochodzą z książki: Jacek Pechman, 

Wojciech Czapiewski, Robert Dziemba, Zima Wasza…, Alta-Press, Kołobrzeg 2006.
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obawy, że już nie wrócę do domu. Liczyłem się z tym, że po wyprowadze-
niu z mieszkania postawią mnie na murku przy ulicy Wąskiej i zastrzelą, 
i na tym się to wszystko skończy.

Nie zastrzelili. Janusz Grudnik trafił do aresztu, gdzie niedługo spotkał 
Lecha Kozerę. Jeszcze tego samego dnia, wsadzono ich do „nyski” i przewie-
ziono do Wierzchowa. – Była ciężka zima – wspomina Lech Kozera. – Mróz 
i śnieg utrudniały jazdę. Po drodze zakopaliśmy się. Samochód trzeba było 
wypchnąć, ale milicjantów było za mało. Dyskutowali między sobą kilka 
minut, czy mogą nas wypuścić, abyśmy im pomogli, bo to było wbrew prze-
pisom. Wreszcie się zdecydowali i razem wyciągnęliśmy auto.

– Obudziła mnie kilka minut po godzinie 7.00 ciocia – opowiada Wojciech 
Krzewina, w 1981 roku przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” 
w Kombinacie Budowlanym. – Poszła na 7.00 do pracy w „Rawarze”, gdzie 
pracowała jako portier. Chciała nastawić radio, ale popsuło się na falach 
Programu 1 i Programu 2. Spróbowała z powodzeniem posłuchać Radia 
Wolna Europa lub Głosu Ameryki. Dowiedziała się, że ogłoszono stan wo-
jenny i aktualnie w całej Polsce odbywają się aresztowania. Przybiegła więc 
do mojego mieszkania z płaczem, spodziewając się mojego aresztowania. 
Doradzała mi ucieczkę i ukrycie się. O godzinie 8.00 obejrzałem wystąpienie 
Wojciecha Jaruzelskiego w telewizji. Postanowiłem iść do kościoła na 10.00, 
na naszą solidarnościową mszę. Przed 10.00 wyszedłem na ulicę. Zobaczyłem 

„zwycięzców” w mundurach i odniosłem wrażenie, że oni się świetnie bawią. 
Jakieś inne wojsko. Pistolety automatyczne na piersiach, weseli, z papiero-
sami w ustach. Poszedłem do kościoła. Normalnie, jak zawsze w niedzielę, 
służyłem do mszy ze znaczkiem „Solidarności” w klapie marynarki. Po mszy 
poszedłem do biura „Solidarności” przy Granicznej. Były propozycje strajku 
od poniedziałku w zakładach pracy.

Od strajków i czynnego oporu wobec władzy odżegnywał działaczy 
„Solidarności” ksiądz Józef Słomski, proboszcz Parafii Mariackiej przy 
konkatedrze. – Wśród wiernych dało się wyczuć wielkie zatroskanie i pod-
ekscytowanie – wspomina ksiądz Józef Słomski. – Pamiętam, że wtedy, 
w trakcie jednej z niedzielnych mszy, podeszli do ambony młodzi działacze 

„Solidarności”, w tym Piotr Pawłowski, którzy byli przekonani, że należy 
stawić jakiś opór władzy.

– Poszliśmy do konkatedry na rozmowę z księdzem Józefem Słom-
skim – wspomina Henryk Bieńkowski, działacz „Solidarności” w El-
wie. – Mieliśmy wiele pytań, przede wszystkim o to, co dalej robić i czy ksiądz 
ma jakieś instrukcje z Episkopatu lub inne informacje. Ksiądz Słomski nas 
uspokajał i prosił, abyśmy nie podejmowali żadnych pochopnych decyzji.

– O godzinie 10.00 wyszedłem na miasto – opowiada Sławoj Kigina, współ-
założyciel „Solidarności” w Kombinacie Budowlanym. – Nic specjalnego 
się nie działo. Poszedłem do konkatedry. Była tam już Zosia Szymańska, An-
drzej Chorąży, Wojtek Krzewina i jeszcze kilka osób. Przyszedł do nas ksiądz 
Słomski i poprosił nas na chwilę do zakrystii. W krótkich słowach powiedział 
nam, żebyśmy się nie przejmowali. Duchowo nastawił nas do tego, że Pan 
Bóg czuwa nad nami i aby się szczególnie jakoś nie angażować w działania, 
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które w tym czasie mogłyby nam zaszkodzić w aspekcie fizycznym, bo służba 
bezpieczeństwa mogłaby nas skrzywdzić.

Miasto było czarno-białe, spowite warstwą brudnego, rozjeżdżonego 
śniegu. Była prawdziwa zima, temperatury ujemne, a na zewnątrz nie-
przyjemnie. Ten czas, zwłaszcza w weekend, dobrze było spędzić przy 
odbiornikach radiowych lub telewizyjnych. Przed laty tak to wspomi-
nał Jerzy Styczyński, współredaktor „Gońca Kołobrzeskiego”. – Obudził 
mnie dźwięk hymnu narodowego, zaraz potem usłyszałem wystąpienie 
generała Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego 
kraju. Wysłuchałem uważnie generała niewiele rozumiejąc po raz pierw-
szy nieznane sformułowania „stan wojenny”, co mnie naturalnie zdziwiło, 
ponieważ Polska nie była w stanie wojny z żadnym krajem. Po przemówie-
niu generała Polskie Radio zaczęło nadawać dziarską muzykę wojskową, 
co natychmiast mi się skojarzyło z Ameryką Łacińską, gdzie tamtejsze 
wojsko zawsze nadawało wojskowe marsze, gdy dokonało zamachu stanu. 
Gdy więc usłyszałem pierwsze takty jakiegoś marsza, poszedłem zadzwonić 
do mamy i brata, aby przekazać im wiadomość o stanie wojennym i podzielić 
się wrażeniami. W słuchawce telefonu nie usłyszałem niczego. Domyśliłem 
się natychmiast, że to nie awaria, a wszechwładne władze wyłączyły telefony. 
Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, przełączyłem radio na Radio Wolna 
Europa, gdzie była już nadawana audycja na temat wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Dziennikarze w studio niewiele jeszcze wiedzieli, ale 
dowiedziałem się o aresztowaniach czołowych działaczy „Solidarności”, 
o czym nie informowało nadal Polskie Radio. Z wolnej Europy dowiedziałem 
się również, że Telewizja Polska wznowi nadawanie programu o godzinie 
13.00. Władze, na wszelki wypadek, nie do końca przekonane o lojalności 
pracowników telewizji, przerwały całkowicie nadawanie programu telewi-
zyjnego, pozbawiając dzieci ich ulubionego programu – „Teleranka”, co było 
potem tematem wielu dowcipów.

– Ze snu wyrwał mnie łoskot gąsienic kolumny czołgów – opowiada 
Kazimierz Mirecki, współzałożyciel kołobrzeskiej „Solidarności”. – Jak 
się niebawem okazało, to kołobrzescy kowboje szli na odsiecz zagrożonemu 
przez „Ekstremę Solidarności” krajowi. Ich dłuższy postój na skrzyżowaniu 
ulic Jedności Narodowej i Wolności wywołał moją ciekawość. Wyszedłem 
na ulicę. Spotkany sąsiad, pułkownik rezerwy Ludowego Wojska Polskiego 
Longin S., objaśnił mi: nareszcie k… idą na Gdańsk. Jako etatowy przewodni-
czący Komisji Zakładowej „Solidarności” KPIB, przeraziłem się nie na żarty. 
Natychmiastowy powrót do domu, próba telefonicznego kontaktu z przy-
jaciółmi i efekt wiadomy – głuche telefony. Włączam telewizor i wszystko 
staje się jasne. „Spawacz” informuje, co jest grane.

– Stałam przy oknie naszego mieszkania przy ul. Złotej, patrząc na jadące 
czołgi, których chrzęst gąsienic i ich ilość budził dojmujący niepokój – wspo-
mina Jadwiga Maj, wówczas polonistka w „Koperniku”. – Oprócz nich 
pustka. Wszystko okryte śniegiem. Wszechogarniający mróz. I tylko jeden, 
chwiejnym krokiem idący zwolennik porządku wymachuje rękami pozdra-
wiając wychylonych z wieżyczek czołgowych dowódców pojazdów…
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W 1982 roku kołobrzescy zwolennicy i sympatycy „Solidarności” 
wykorzystywali każdą okazję, aby manifestować swoje niezadowolenie 
z polityki władz i wyrażać poparcie dla kościoła podczas procesji rezurek-
cyjnej, procesji Bożego Ciała, rocznicy zamachu na papieża, pielgrzymki 
do Słupska na 10-lecie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, pielgrzymki 
do Częstochowy i nawiedzenia kopii obrazu jasnogórskiego. W regionie, 
największy protest społeczny odbył się w Koszalinie 31 sierpnia 1982 roku, 
w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W Kołobrzegu, mani-
festacje polityczne odbywały się przed konkatedrą i uczestniczyło w nich 
mniej ludzi, niż w stolicy województwa.

10  listopada 1982  roku, w rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność” 
przez Sąd Najwyższy, ludzie postanowili uczcić Święto Niepodległości, 
wówczas nieistniejące w kalendarzu imprez państwowych. Tak wspomina 
te wydarzenia Wojciech Krzewina: „Zbliżało się Święto Niepodległości 
Polski w 1982  roku. Pocztą pantoflową doszło do mnie, że trzeba coś 
zrobić. U mnie w kombinacie pracował Dariusz Jurek i przy jego pomocy 
wydrukowaliśmy ulotki o zaplanowanej na dzień 10 listopada 1982 roku 
manifestacji. Te ulotki były rozprowadzane na terenie miasta Kołobrzegu. 
Ja pochodziłem z braci robotniczej i dla nas było ważne drukowanie 
ulotek, malowanie na murach, itp. Ja miałem taki scenariusz  –  który 
był na ulotkach, że zbieramy się tego dnia o 15.30  na Placu Pionierów 
przy fontannie. Ja miałem instrukcję, aby się nie grupować. Następnie 
mieliśmy udawać się pod katedrę. Miała tam się odbyć uroczystość, która 
winna zakończyć się do godziny 17.00. Nie było planowanej mszy świętej. 
Ja na placu pionierów Kołobrzegu byłem 10 listopada 1982 roku o godzinie 
15.30. Przyszedłem sam. Było już dużo ludzi, którzy zachowywali się tak 
jak podałem w ulotce. Po kilku minutach takiego krążenia udałem się 
pod Katedrę, informując innych, aby też szli ze mną. Poszliśmy pod Kate-
drę. Na zewnątrz Katedry w jednym z okien był nasz stały punkt zbiórki 
z krzyżem i kwiatami i palącym się zniczem. Zgromadzonych było około 
kilkudziesięciu osób. Ludzie układali znicze i kwiaty w kształcie krzyża. 
Pod wiszącym krzyżem na oknie katedry mężczyźni rozwiesili sztandar 
biało-czerwony. Wówczas osobiście zacząłem intonować modlitwy i inni 
zaczęli wraz ze mną modlić się. Tłum osób pod katedrą powiększał się. 
Moim zdaniem ci ludzie przychodzili na mszę o godzinie 17.00  do Ka-
tedry. Potem zacząłem intonować pieśni katolickie i patriotyczne. Zo-
baczyłem, iż do nas podjeżdżają samochodami mundurowi. Ja byłem 
przy samym ołtarzyku i nie wszystko widziałem. Około godziny przed 
17.00  podałem hasło, że rozchodzimy się do domów, aby nie dać powo-
dów do jakichkolwiek działań przez mundurowych. Ludzie zaczęli się 
rozchodzić. Byłem zadowolony, że wykiwaliśmy tych mundurowych”317. 
Tak relacjonuje to Wojciech Rosołowski: „Brałem udział w manifestacji 
w dniu 10 listopada 1982 roku, która odbywała się pomiędzy kołobrzeską 

317 Edward Stępień, Największa manifestacja stanu wojennego, https://miastokolobrzeg.pl/
historia/13480-najwieksza-manifestacja-stanu-wojennego.html, dostęp: 10.10.2019.
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Katedrą, a sklepem wielobranżowym Bryza. Na dworze było już ciemno. 
Widziałem stojące radiowozy MO, które stały w rejonie Ratusza i Urzędu 
Miasta Kołobrzeg. Było dość sporo tych samochodów. Uczestnicy tej 
manifestacji mieli ze sobą flagi narodowe. Zostałem zatrzymany przez 
tajniaków, którzy wpakowali się w tłum. Osoby te przekazały mnie dla 
ZOMO. Zostałem doprowadzony do nysy milicyjnej. Tam wewnątrz samo-
chodu zastałem pobity przez zomowca, który nałożył skórzaną rękawiczkę 
i mówiąc „ja ci dam Solidarność”, po czym zaczął mnie okładać pięściami 
po twarzy i całym ciele, a ja próbowałem osłaniać się rękami”318. A tak 
wydarzenia te wspominał po latach Bogdan Głuszkowski: „Ja wtedy 
chodziłem do Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Kołobrzegu. Pierwotnie 
manifestacja miała odbyć się na Placu 18 Marca, ale tam było za dużo 
funkcjonariuszy. Oni musieli o tym wiedzieć. Milicja kazała się ludziom 
rozchodzić. Wtedy ludzie przechodzili pod Katedrę. Ja także tam się uda-
łem. Nie jestem w stanie określić dokładnej godziny przejścia do Katedry. 
Było to na pewno po południu. Mogło to być około godziny 16:00–17:00. 
Nie jestem w stanie powiedzieć kiedy pod Katedrą pojawiła się milicja. 
Nie pamiętam, czy funkcjonariusze byli tam od razu czy przybyli później. 
Generalnie na pewno tam byli, nie potrafię określić momentu, w którym 
się pojawili. Pamiętam oddział ZOMO. Zomowcy ustawili się w poprzek 
ulicy. Przez megafony wzywali do rozejścia się. Ludzie nie posłuchali tej 
komendy. Zomowcy zaczęli więc uderzać pałkami w tarcze. Następnie 
ruszyli w kierunku tłumu. Tłum mógł liczyć kilkaset osób. Ludzie zaczęli 
się wycofywać w kierunku Hotelu „Skanpol”. Ja byłem tam z kolegą. Zo-
mowcy nie gonili ludzi. Szli spokojnie szpalerem. Ja i kolega nie uciekaliśmy. 
Dopiero gdy zomowcy byli bardzo blisko nas zaczęliśmy uciekać. Biegłem 
przez skwer. W pewnym momencie ktoś złapał mnie za szalik i wciągnął 
w krzaki. Okazało się, że było to dwóch mężczyzn po cywilnemu. Byli 
to tzw. tajniacy. Oni zapakowali mnie i kolegę do radiowozu i zawieźli 
na komendę na ulicę Kilińskiego. Tam zwozili więcej osób. Zatrzymani byli 
rejestrowani. Ja trafiłem do jakiegoś pokoju. W tym pokoju przebywało 
kilku mężczyzn. Następnie jeden z tych mężczyzn założył na rękę czarną 
skórzaną rękawicę. Podszedł do mnie i powiedział coś w tym rodzaju: 

„Gestapo? My ci pokażemy Gestapo”. Następnie uderzył mnie w twarz. 
Było to mocne uderzenie. Konsekwencją tego było to, że wylądowałem 
na podłodze. Wtedy zaczęło się bicie pałkami, jak już leżałem. Nie jestem 
w stanie powiedzieć ilu mężczyzn mnie biło. Nie pamiętam jak długo 
trwało bicie. Potem trafiłem na dołek. Tam było ciasno, bo w sali prze-
bywało dużo ludzi. Całą noc nie gaszono światła. W nocy odbywały się 
przesłuchania. Ja też byłem przesłuchiwany. Na przesłuchaniu domagano 
się ode mnie przyznania, że byłem na manifestacji, że wznosiłem okrzyki, 
że byłem bardzo czynnym uczestnikiem. Nawet pan groził mi pistoletem. 
Przesłuchujący wyciągnął z szuflady pistolet i powiedział, że jak będzie 
chciał, to może mnie zastrzelić i powie, że się na niego rzuciłem, albo 

318 Tamże.
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chciałem uciekać. Byłem wystraszony. Ja się przyznałem do obecności 
na mszy i pod Katedrą. Nie przyznałem się do czynnego udziału w mani-
festacji i wznoszenia okrzyków. Z tego co ja pamiętam, to ludzie krzyczeli 

„ZOMO-GESTAPO”. Być może ja też krzyczałem. Byłem też oskarżony 
o obrazę żołnierzy LWP i milicjantów. Po przesłuchaniu trafiłem z po-
wrotem na dołek. O ile pamiętam, to następnego dnia odbyła się sprawa 
w Sądzie. Na sprawie zeznawali ci dwaj mężczyźni, którzy zatrzymali 
mnie na skwerku. Dostałem wyrok pół roku w zawieszeniu na trzy lata. 
Miałem jeszcze godziny do odpracowania w wyroku. Po pobiciu miałem 
sińce na plecach. Ojciec twierdził, że plecy miałem w tragicznym stanie. 
Moim zdaniem postępowanie przed Sądem w mojej sprawie było zdecy-
dowanie nieobiektywne. Świadkowie zeznali, że brałem bardzo czynny 
udział w manifestacji, co nie było prawdą. Poza tym protokół mojego 
przesłuchania w komendzie został uzupełniony o słowa, których nie 
powiedziałem. Ja wyjaśniłem milicjantowi, że się nie przyznaję i opisa-
łem jak wyglądał mój dzień w dniu manifestacji. W sądzie odczytano, 
że ja się przyznaję i że brałem udział w manifestacji. Wyglądało to tak, 
jakby we wstępie protokołu dopisano coś, czego nie powiedziałem”319.

Za udział w manifestacji pod kołobrzeską konkatedrą karano dotkli-
wymi grzywnami, zwalniano z pracy. Biorący udział w tej manifestacji, 
konsekwencje odczuwali jeszcze przez wiele tygodni320. Aby pomóc 
osobom, wobec których orzekano grzywny, w zakładach pracy organizo-
wano zbiórki pieniędzy i żywności. Warto również wspomnieć o osobach 
internowanych w wojskowym obozie internowania w Chełmie nad Wisłą. 
Trafili tam m.in.: Leszek Turski, Roman Marzewski, Marek Kołodziej, 
Henryk Bieńkowski i Sławoj Kigina321.

319 Tamże, zeznania w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Pamięci Narodowej Od-
działową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. akt S. 33/09/Zk 
w latach 2009–2010.

320 „Do sądu trafiły sprawy Krzysztofa Raciniewskiego, Andrzeja Bogdana Głuszkowskiego, Ry-
szarda Sławomira Staluszko, Stefana Chwaleby i nieletniego Dariusza Malczaka. Sąd Rejonowy 
w Kołobrzegu w postępowaniu przyspieszonym skazał ich za znieważenie milicjantów (art. 
236 k.k.) na kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. Wobec 28 osób sprawy 
skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń o popełnienie wykroczenia z art. 50 k.w., tj. o udział 
w zbiegowisku w Kołobrzegu, którego nie opuścili pomimo wezwania przez funkcjonariuszy MO. 
Wysokimi grzywnami zostali ukarani Henryk Kuzański – 10.000 zł, Elżbieta Garbacz – 10.000 zł, 
Stanisław Gluba – 10.000 zł, Mieczysław Michalski – 10.000 zł, Janina Słomian – 3.000 zł, 
Sławomir Słomian – 10.000 zł, Zdzisław Grabowski – 8.000 zł, Grzegorz Kubacki – 7.000 zł, 
Czesław Pieś – 6.000 zł, Marek Proczek – 6.000 zł, Wojciech Wróblewski – 6.000 zł, Woj-
ciech Krzewina – 12.000 zł, Zbigniew Krycki – 12.000 zł, Zenon Tomaszewski – 12.000 zł, 
Zbigniewa Buszta – 10.000 zł, Józef Moskwa – 8.000 zł, Jan Niemczycki – 12.000 zł, Leszek 
Szybisty – 15.000 zł, Roman Janiszewski – 10.000 zł, Andrzej Ogórek – 15.000 zł, Ryszard 
Karasiński – 10.000 zł, Kazimierz Durlik – 12.000 zł, Bogdan Spychała – 12.000 zł, Marek 
Stefański – 12.000 zł, Dariusz Małek – 8.000 zł”. Edward Stępień, Felieton: Z ławy obrońcy 
i kibica (49), https://miastokolobrzeg.pl/felietony/11282-felieton-z-lawy-obroncy-i-kibica-49.
html, dostęp: 10.10.2019.

321 Wspomina Sławoj Kigina: „Pojechaliśmy do Chełma, gdzie w wojskowym obozie mieliśmy 
się stawić 2 listopada 1982 roku. Około godziny 10.00 zostaliśmy zgarnięci i przetransporto-
wano nas do obozu. (…) Zamiast broni dostaliśmy łopaty, których musieliśmy strzec pilnie 
i oczywiście używać do pracy. Ponieważ miałem kategorię „E” i do służby wojskowej abso-
lutnie się nie nadawałem, stałem się ofiarą pomysłowości moich prześladowców. Nie miałem 
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W 1984 roku Kołobrzeg był ponad 40-tysięcznym miastem w wojewódz-
twie koszalińskim (według aparatu PZPR 44-tysięcznym, nie wiadomo 
skąd ta różnica). Miasto cały czas się odbudowywało, jednakże proces 
ten gwałtownie zahamowało wprowadzenie stanu wojennego i ogromne 
problemy zaopatrzeniowe, które dotykały istotnych gałęzi polskiej go-
spodarki. Podstawowe funkcje miasta określano jako uzdrowiskową, 
wczasowo-turystyczną i morską. Już wtedy toczyły się dyskusje na temat 
optymalnej wielkości miasta i kierunków jego rozwoju. Dyskutowano nad 
planem zagospodarowania przestrzennego z perspektywą do roku 2000. 
Ówczesne władze miasta uważały, że Kołobrzeg nie powinien mieć więcej 
niż 60 tysięcy mieszkańców. Uważano, że w tamtych, o wiele mniejszych 
od dzisiejszych granicach, miasto nie jest w stanie się rozwijać. Postu-
lowano włączenie do jego granic Zieleniewa, Grzybowa i Budzistowa.

Kolejne wybory zaplanowano na niedzielę 17 czerwca 1984 roku. Po-
przedzały je ponad półroczne przygotowania, zasadniczo ograniczone 
do tzw. spotkań konsultacyjnych. Podczas takich zebrań wyłaniano kan-
dydatów na radnych do Rady Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej 
w Kołobrzegu. Opracowywano także program wyborczy Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kołobrzegu322. Podczas spotkań 
konsultacyjnych, do Miejskiej Rady Narodowej zgłoszono 207 kandy-
datów. Prezentowano ich na 32 spotkaniach w 16 okręgach wyborczych. 
Ostatecznie, poparcie i wolę wystawienia w wyborach uzyskało 150 kan-
dydatów. Powstał program, który zachował się w zbiorach Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pierwszym jego punktem było ratowanie 
środowiska naturalnego przed degradacją. Miało się to odbywać poprzez 

„rozwiązanie zagadnień w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i cieplnej 
w mieście”, czyli związane było z wieloletnimi brakami inwestycyjnymi 
w tym zakresie. Postulowano budowę nowej oczyszczalni ścieków, której 
koszt szacowano na 1 miliard ówczesnych złotych. Prace miało wykonać 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa 
Przemysłowego do 1987 roku. Konieczne było wybudowanie nowego 
ujęcia wody wraz ze stacją jej uzdatniania. Kołobrzeg musiał realizować 
to zadanie ze środków własnych. Wskazywano również potrzebę rozbu-
dowy ciepłowni. Nikt nie myślał jednak o jej przeniesieniu.

Drugi punkt programy na lata 1984–1987 to kwestia uzdrowiska. Uwa-
żano, że w tej kwestii niezbędna jest poprawa funkcjonowania Uzdrowiska 

dostępu do niezbędnych dla mnie lekarstw. Stan mojego zdrowia pogarszał się z dnia na dzień, 
aż wreszcie w wyniku zawału serca znalazłem się na oddziale szpitala wojskowego (…). Ciężka, 
bezsensowna i bezużyteczna praca polegała na tym, że kopaliśmy potężne doły i rowy tuż 
przy Wiśle, przerzucając tony piasku. Gdy dół był już zdaniem kierującego pracami „wodza” 
wystarczająco duży, kazano nam przenosić się w inne miejsce i kopać dalej. W międzyczasie 
podnosił się poziom wody, dziury były zalewane i niszczone przez prąd, a następnego dnia 
musieliśmy kopać od nowa (…). 2 lutego 1983 roku zostałem wypuszczony z internowania”. 
Jacek Pechman, Wojciech Czapiewski, Robert Dziemba, Zima Wasza…, Alta-Press, Koło-
brzeg 2006, s. 38–39.

322 Informacje na temat programu pochodzą z broszury: Rada Miejska w Kołobrzegu, PRON, 
Program wyborczy, Kołobrzeg 1984.
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Kołobrzeg, posiadającego 1130 łóżek. Poprawie miały ulec: usługi lecznicze, 
a także miało nastąpić „efektywne wykorzystanie zasobów materialnych 
i kadrowych”. Wskazywano na zły stan bazy zabiegowej i konieczność 
kapitalnego remontu Zakładu Przyrodoleczniczego Nr 1. Postulowano 
przyspieszenie prac w Zakładzie Przyrodoleczniczym Nr 2, gdzie główny 
wykonawca – Kombinat Budowlany, zadeklarował przekazanie obiektu 
w IV kwartale 1984 roku.

Trzeci filar programu obejmował sprawy wczasowe i turystyczne. 
Wskazywano tu na konieczność reformy działań Kołobrzeskiego Przedsię-
biorstwa Turystycznego „Bałtywia”. Była to państwowa firma, zajmująca 
się w całości kołobrzeską turystyką, czy też legalnym wynajmem pokoi. 
Istotnym postulatem była taka koordynacja działań, aby zaspokojenie 
potrzeb 130-tysięcznego ruchu turystycznego, nie paraliżowało potrzeb 
miasta, a przede wszystkim, aby działanie na rzecz turystów nie po-
garszało sytuacji zaopatrzeniowej kołobrzeżan. Mówiąc krótko, skoro 
ludność miasta zwiększała się ponad trzykrotnie, to trzeba było tych 
ludzi wyżywić. Priorytetem miały być jednak potrzeby mieszkańców. Jak 
wiadomo, bywało z tym różnie. Wskazywano na konieczność pilnych 
prac konserwatorskich w kołobrzeskich parkach nadmorskich. Zamiast 
właściwych inwestycji, bardziej widziano tu czyny społeczne mieszkańców.

„Jednym z najpilniejszych celów społecznych jest poprawa warunków 
mieszkaniowych naszych mieszkańców” – głosi wstęp do czwartego punktu 
wyborczego PRON. W 1984 roku, na przydział mieszkania komunalnego 
czekało 6,5 tysiąca osób. Przydziały, wobec fatalnego stanu gospodarki, za-
powiadały się na dość niskim poziomie w stosunku do oczekiwań. W pro-
gramie zapisano, że do 1990 roku zostanie oddanych tylko 1600 mieszkań. 
Oznacza to, że średniorocznie zaspokoi się potrzeby zaledwie nieco ponad 
200 osób. Postulowano konieczność wyprzedzającego uzbrojenia terenów 
pod inwestycje mieszkaniowe. Aparat miejskiego PZPR widział jednak 
światełko w tunelu i wskazywał na budownictwo jednorodzinne, które 
mogłoby amortyzować braki w nowych mieszkaniach. Wskazywano 
tu jako wzór powstające wówczas Osiedle Witkowice. Zrujnowane obiekty 
przedwojenne wymagały pilnych remontów. W ówczesnej nowomowie 
opisano to tak: „Zdecydowanej poprawie musi ulec działalność na rzecz 
remontów kapitalnych istniejących zasobów mieszkaniowych, a w szczegól-
ności administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej”.

Edukacja – to szósty filar programu wyborczego z 1984 roku. Postulo-
wano tu konieczność budowy nowych szkół i przedszkoli. W rozwoju była 
fala wyżu demograficznego z lat 1979–1983 (tylko w 1893 roku w mieście 
urodziło się 1365 dzieci). W Kołobrzegu, funkcjonowało wówczas 7 szkół 
podstawowych, w których uczyło się 5893 uczniów. Przeludnienie wystę-
powało w szkole nr 3, 4 i 8. Jako cel wskazywano konieczność budowy 
nowej szkoły przy ul. Okopowej o 24 klasach. Tę inwestycję planowano 
ukończyć w 1987 roku, obecnie jest to Szkoła Podstawowa nr 7. Jako 
konieczność, wskazywano budowę szkoły na Osiedlu Ogrody.

Partia nie mogła udawać, że nie widzi problemów w aprowizacji 
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mieszkańców. Więc widziała i pisała: „Trudna sytuacja gospodarcza 
powoduje w dalszym ciągu dotkliwe braki na rynku zaopatrzeniowym”. 
Każdego dnia, poza sezonem, do wykarmienia było 6,5 tysiąca kuracjuszy. 
Poprawie miało ulec zaopatrzenie, ale także godziny otwarcia sklepów 
i jakość usług. Postulowano również ochronę interesów handlowych 
kołobrzeżan. Jako niewystarczającą, określono działalność w sferze 
kultury oraz masowej rekreacji fizycznej. Kulała działalność kulturalna 
i rozwój sportu. Jako przyczynę, wskazywano brak etatów niezbędnych 
do utworzenia w Urzędzie Miejskim Wydziału Kultury i Sztuki. Stwier-
dzono, że kapitalnego remontu wymaga budynek Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Wysoki poziom merytoryczny miało utrzymywać Muzeum 
Oręża Polskiego.

Krajobraz polityczny w Kołobrzegu w ciągu 44 lat zmienił się dia-
metralnie. Od nastania władzy ludowej i przeprowadzenia procesu jej 
utrwalania, okres stalinizmu, a następnie kolejnych odwilży i kryzysów, 
zakończył się masowym protestem obywateli, skupionych wokół idei 

„Solidarności”. Kolejne miesiące lat 80-tych po zakończeniu w 1983 roku 
stanu wojennego, przebiegały w rytmie następujących po sobie dysfunkcji 
systemu gospodarczego, braków w aprowizacji i strajków pod koniec lat 
80-tych Przewodnia rola PZPR była podważana, aż w 1989 roku została 
zakończona, co zostanie omówione w dalszej części książki.
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3. Kościół katolicki

Wraz z ludnością osadniczą na Ziemie Odzyskane przybywali także 
kapłani katoliccy. Był to proces bardziej spontaniczny oraz żywiołowy 
niż kierowany, bowiem z tego okresu nie ma żadnych konkretnych 
ustaleń episkopatu dla Ziem Odzyskanych323. Z tego czasu brakuje źró-
deł pisanych z Kołobrzegu. Do omawianego okresu powstały one dużo 
później. Kronika Parafii św. Marcina zawiera informację, że pierwszy 
ksiądz katolicki przybył do Kołobrzegu „najprawdopodobniej w sierpniu 
1945 roku”324. Na tej wzmiance opierają się wszystkie inne opracowania 
historyczne dotyczące kościoła katolickiego w Kołobrzegu. Należy jednak 
przyjąć, że do Kołobrzegu kapłan przybył wcześniej. Świadczy o tym 
wspomnienie pierwszego prezydenta miasta – Stefana Lipickiego, który 
pisze: „Pierwsze nabożeństwo odbyło się w połowie lipca, przed kościołem 
na wolnym powietrzu. Wierni siedzieli na rozstawionych na bruku krzesłach 
i ławkach. W nabożeństwie wziął udział minister Matuszewski. Pierwszym 
proboszczem parafii był ks. Maciejowski, który też to nabożeństwo cele-
brował” 325. Owym kapłanem był ksiądz Polikarp Maciejowski, 30-letni 
franciszkanin z Niepokalanowa, cztery lata po święceniach kapłańskich, 
który chciał służyć mieszkańcom Ziem Odzyskanych326. Potwierdza 
to dążenie Kościoła katolickiego, by natychmiast po zakończeniu wojny 
objąć swoją administracją nowe tereny przyłączone do Polski327. Ksiądz 
Maciejowski założył parafię w centrum miasta, a także rozciągnął struk-
tury parafialne na wioski, w których na bazie kościołów poprotestanckich 
zakładał świątynie filialne328.

Administracja polska przychylnie odnosiła się do rozpoczętej dzia-
łalności kościoła w Kołobrzegu. Władysław Ciesielski, pełnomocnik 
rządu na obwód kołobrzeski, w swoich wspomnieniach pisze, że otwarcie 
pierwszego katolickiego kościoła było bardzo ważnym wydarzeniem 
w mieście329. O tę świątynię, która była dawnym protestanckim kościołem 
garnizonowym, wystąpił proboszcz Maciejowski do władz i dostał zgodę 
na jej przejęcie, podobnie jak na zagospodarowanie zabudowań obok, 

323 Kazimierz Dullak: Podstawy prawno-organizacyjne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
Koszalin 1996, s. 44. Ryszard Marek: Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich 
i północnych, PWN, Warszawa 1976, s. 243.

324 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 6.
325 Mowa o Stefanie Matuszewskim (PPS) – ministrze informacji i propagandy w Tymczasowym 

Rządzie Jedności Narodowej. Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu 
Kołobrzegu przez Armię Radziecką władzy polskiej, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
RR-48, k. 18.

326 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 6.
327 Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, rok 1987, Koszalin 1987, s. 258.
328 Tamże.
329 Władysław Ciesielski, Pierwsze dni na kołobrzeskiej ziemi, Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu, RR-8, k. 11.
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które były dawnym konwentem dla panien330. Kościół ten był najmniej 
zniszczonym obiektem sakralnym i nadawał się do szybkiego wyremonto-
wania i włączenia do służby liturgicznej. Ponadto, franciszkanin dostrzegł 
możliwość usytuowania w budynkach dawnego konwentu siedziby swego 
zakonu (klasztor). Warto zwrócić uwagę na fakt, że katolicki ksiądz nie 
wystąpił do władz o świątynię pod wezwaniem św. Marcina, która była 
własnością kościoła katolickiego. Była ona uszkodzona, ale jej dopro-
wadzenie do stanu używalności wymagało zaangażowania zbyt wielu 
niedostępnych wówczas środków. Główną świątynią w mieście został 
więc mały kościółek, poświęcony 12 sierpnia 1945 roku331.

10 października 1946 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza 
Parafii św. Marcina. Na miejsce księdza Maciejowskiego przybył ksiądz 
Stefan Leitholz332. Kronika parafialna opisuje go jako człowieka energicz-
nego, przedsiębiorczego i pomysłowego. Nowy proboszcz zadbał o pod-
trzymanie poprawnych stosunków z nową Miejską Radą Narodową333. 
Sytuacja na Ziemiach Odzyskanych była delikatna i społecznie nadal 
niespokojna. Władzom zależało, aby Kościół katolicki był czynnikiem 
jednoczącym osadników, ale wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną 
w kraju, ten postulat przestał być aktualny.

Kadencja drugiego kołobrzeskiego proboszcza była naznaczona dwoma 
ważnymi uroczystościami kościelnymi o charakterze politycznym. O pierw-
szej z nich wzmiankuje księga ogłoszeń parafialnych. Informacja na nie-
dzielę 19 października 1947 roku mówi, że 28 października do Kołobrzegu 
ma przyjechać kardynał August Hlond, Prymas Polski „na dowód polskości 
Ziem Zachodnich i utwierdzenia wiernych w wierze katolickiej”334. Uroczy-
stość ta miała odbyć się przed ratuszem miejskim. Jednak już w następną 
niedzielę pojawia się ogłoszenie, że kardynał przybędzie do kościoła, a nie 
przed ratusz. Nigdzie więcej nie ma informacji o wizycie w Kołobrzegu 
tak ważnego dostojnika kościelnego. Autor wskazywał pierwotnie na to, 
że przedmiotowa uroczystość mogła nie dojść do skutku335, gdyż w do-
stępnych źródłach nie było na ten temat żadnej informacji. Nie zachowało 

330 Zaświadczenie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Kołobrzeg-Korlino dla proboszcza Pa-
rafii Matki Boskiej Niepokalanej w Kołobrzegu w sprawie nadania w użytkowanie działki 
z kościołem i klasztorem, z 20.12.1945 r.

331 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 367.

332 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 6. W trakcie realizacji dokumentu 
telewizyjnego pt. „Świadkowie polskiego Kołobrzegu” w 2018 roku, niektórzy pionierzy 
wskazywali, że ksiądz Polikarp Maciejowski odchodząc z Kołobrzegu, odszedł także ze stanu 
duchownego. Nie udało się tych informacji potwierdzić w żadnych dokumentach.

333 R. Ptaszyński wskazuje, że ks. Leitholz w maju 1948 roku został zmuszony do współpracy 
z SB, którą zerwał w sierpniu 1948 roku i wyjechał z Kołobrzegu. Radosław Ptaszyński, 
Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… op.cit., s. 276.

334 Księga ogłoszeń Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu, 19.10.1947 r.
335 Robert Dziemba, Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych 

w latach 1945–1990, OFFSET Kołobrzeg, Kołobrzeg 2006, s. 30.
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się nawet zdjęcie z tej wizyty, a przynajmniej do tej pory nie udało się 
na nie natrafić. Tymczasem dokumenty wskazują, że wizyta ta doszła 
do skutku, ale spotkała się z utrudnieniami ze strony Urzędu Bezpieczeń-
stwa i władz państwowych336. 28 października prymas Hlond odwiedził 
Szczecin, a następnie wizytował Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Koszalin. 
29 października odwiedził Miastko, Szczecinek i Jastrowie. W Szczecinku 
wypowiedział następujące słowa: „Nie pozwólcie się opętać bezbożnikom, 
twardo jest nam i ciężko, lecz my wszystko przetrwamy, my Polacy jesteśmy 
wytrwali w wierze swoich ojców”337.

Drugą uroczystością było bierzmowanie, które miało miejsce w Ko-
łobrzegu 6 maja 1948 roku. Jak informuje księga ogłoszeń parafialnych, 
przybył na nie ksiądz Edmund Nowicki, administrator Administracji 
Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. Wydaje się, 
że uroczystość ta miała mieć ogólnomiejski charakter. Świadczy o tym 
przekreślony tekst w księdze ogłoszeń, że dostojnika powita orkiestra, 
marynarze, wojsko i szkoły. W nowej wersji pojawiła się informacja, 
że „uroczystość ma charakter wybitnie i wyłącznie kościelny”338. Nie ulega 
wątpliwości, że sytuacja polityczna w Kołobrzegu po wyborach w 1947 roku 
zmieniła się. Stosunki na linii państwo – kościół uległy ochłodzeniu.

Trzecim proboszczem w powojennej historii kościoła kołobrzeskiego 
był ksiądz Alfons Neumann339, który przybył do Kołobrzegu w sierpniu 
1950 roku340. Zachowane źródła nie opisują szczegółowo jego działalności, 
ograniczając się zasadniczo do wymienienia przeprowadzonych inwestycji. 
Można z nich jednak wywnioskować, że jego stosunki z władzą układały 
się poprawnie, o czym świadczy akceptacja bez zmian planu procesji 
na dzień Wszystkich Świętych i Bożego Ciała, zaproszenie przez Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu do udziału w zebraniu 
organizacyjnym w sprawie rozpoczęcia charytatywnej akcji społecznej, 
pozwolenia od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na zbiórkę pienię-
dzy przez Caritas341. Do Urzędu Parafialnego Powiatowa Rada Narodowa 
zwracała się także z prośbami o poinformowanie wiernych w niektórych 
sprawach, na przykład obowiązku szczepień czy też o tym, aby przed wy-
borami do sejmu ogłoszonymi na 26 października 1952 roku „sprawdził 
każdy swoją listę wyborczą”342. Kronika parafialna posiada natomiast zapis 

336 Radosław Ptaszyński, Między strachem i nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948… 
op.cit., s. 277.

337 Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Kardynał August Hlond jako twórca podstaw administracji 
kościelnej na Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej, [w:] „Studia Koszalińsko-Ko-
łobrzeskie”, Nr 18/2012, s. 160.

338 Księga ogłoszeń Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu, 2.05.1948 r.
339 W zachowanych dokumentach kościelnych i państwowych ksiądz Neumann występuje 

pod dwoma imionami: Alfons i Władysław.
340 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 7.
341 Dokumenty Parafii św. Marcina. Teczka „Władze państwowe 1945–1961”, pisma z lat 1950–1953. 
342 Pismo Prezydium PRN w Kołobrzegu do Urzędu Parafialnego z 25.09.1952 r.
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dotyczący odejścia księdza Neumanna z Kołobrzegu. „Powodem była 
dwukrotna petycja ludności do ordynariusza o zmianę proboszcza, który 
popadł w zatarg z parafianami na tle ustosunkowania się do wikariusza 
i parafian...”343. Brak materiałów źródłowych nie pozwala na ustalenie, 
jak przebiegał konflikt parafian z proboszczem i z czego tak naprawdę 
wynikał: czy jego źródłem były tylko złe stosunki z mieszkańcami, czy 
też powodem sporu był szerszy kontekst personalny.

22 grudnia 1953 roku parafię w Kołobrzegu objął ksiądz Szymon 
Grodzki344, który przystąpił do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego 
w społeczeństwie miasta nad Parsętą. Rozpoczął pisanie kroniki parafialnej, 
wykorzystując do tego przedwojenną kronikę Parafii św. Marcina. W niej 
właśnie 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”345.

Ważnym wydarzeniem w historii parafii było bierzmowanie. Uroczy-
stość odbyła się w niedzielę 27 września 1954 roku. Wziął w niej udział 
rządca administracji gorzowskiej – ksiądz Zygmunt Szelążek. Bierzmo-
wanie było połączone z kanoniczną wizytacją parafii346. Do sakramentu 
przystąpiło około 430 osób. W homilii, rządca administratury zachęcał 
wiernych do wytrwania w wierze i do odbudowy katedry347. Uroczystość 
bierzmowania nie spotkała się z ograniczeniami ze strony władz. Jest 
bardzo prawdopodobne, że urzędnicy powiatowi nie chcieli napinać 
i tak nienajlepszych stosunków władz wojewódzkich z rządcą admini-
stracji gorzowskiej348. Należy jednak zaznaczyć, że władze powiatowe 
ściśle kontrolowały przygotowania do wizyty wikariusza kapitulnego 
i zakazały przeprowadzenia misji parafialnych, które rozpoczęły się 
4 września 1954 roku. Przybyli misjonarze z zakonu redemptorystów, 
musieli po dwóch dniach opuścić miasto349.

343 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 8.
344 Kapłan nazywał się Leon Szymon Grodzki. W historiografii znany jest jednak jako Szymon 

Grodzki, gdyż tego imienia używał. Szymon Grodzki: Kolegiata kołobrzeska – zabytek jakich 
mało. „Przewodnik Katolicki” nr 26/1958.

345 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 9.
346 Księga ogłoszeń Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu, 19.09.1954 r.
347 Katedra, największa świątynia w Kołobrzegu, została zniszczona podczas działań wojennych 

w marcu 1945 roku.
348 Podczas Bożego Ciała w 1954 roku władze w Szczecinie skróciły trasę procesji. Ksiądz Zyg-

munt Szelążek, na znak protestu przeciwko polityce władz wojewódzkich, ograniczającej 
działalność kościoła, nie wziął udziału w uroczystościach. Krzysztof Kowalczyk, W walce 
o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim w latach 1945–56, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, 
s. 271.

349 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 11.
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To nie były jedyne problemy, z jakimi borykali się księża z koło-
brzeskiej parafii. O ile ksiądz Alfons Neumann utrzymywał stosunki 
z władzami, to ksiądz Szymon Grodzki odwrotnie. Spór rozpoczął 
się od prośby proboszcza o wyciszenie głośników przy ratuszu, które 
przeszkadzały wiernym podczas niedzielnych nabożeństw. Władze od-
mówiły. Powołano się na prawo mieszkańców do dostępu do radia350. 
W połowie 1954 roku proboszcz nie dostał zezwolenia na pobyt stały, 
ani tymczasowy, a w związku z tym, nielegalnie przebywał w mieście. 
Władze utrudniały księżom zdobycie pozwoleń w sprawie nauki religii 
w kołobrzeskich szkołach, a na składane przez proboszcza pisma, nie 
odpowiadały. W 1954 roku skrócono trasę procesji Bożego Ciała i nie 
zezwolono na procesję w dniu 2 listopada. Skrócona została także procesja 
Bożego Ciała w 1955 roku. Proboszcz miał ponadto poważne problemy 
z Urzędem Skarbowo-Rewizyjnym. Wielokrotnie prosił o obniżenie lub 
rozłożenie na raty podatku dochodowego, a także o zwolnienie z obo-
wiązku płacenia domiaru lub rozłożenie tej sumy na raty. Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej zakazało również urządzania zbiórek przez 
parafialny Komitet Odbudowy Katedry na ulicach miasta z przezna-
czeniem datków na odbudowę zabytkowej świątyni. Za złamanie tego 
zakazu, proboszcz został skazany na karę grzywny. Jednak przedmiotem 
największego sporu pomiędzy parafią a lokalnymi władzami był XIX-

-wieczny kościół św. Marcina.
Niewiele zmieniła się sytuacja w Kołobrzegu po przejęciu władzy 

przez obóz Władysława Gomółki i uwolnieniu prymasa Wyszyńskiego. 
Duchowieństwo zasadniczo pozytywnie oceniało zmiany polityczne, ocze-
kując poprawy dotychczasowych stosunków na linii państwo-kościół351. 
Podobnie było w Kołobrzegu. Ksiądz Szymon Grodzki napisał w kronice 
parafialnej: „Przeżyliśmy rewolucję bezkrwawą, uwieńczoną wielkim wiecem 
w Warszawie. (…) Wynikiem tego była zmiana rządu w Polsce, potępienie 
okresu stalinizmu i wejście na polską drogę socjalizmu”352.

Trzy lata później nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku proboszcza. 
Dekret nominacyjny z 21 września 1959 roku, podpisany przez biskupa 
Wilhelma Plutę, ustanawiał proboszczem kołobrzeskiej parafii księdza 
Piotra Mielczarka353. On także popadł w konflikt z przedstawicielami wła-
dzy lokalnej. 13 listopada 1955 roku ksiądz Szymon Grodzki podkreślając 

„łączność duchową i jedność” z poprzednią Parafią św. Marcina odprawił 
uroczystą mszę i wygłosił kazanie z okazji liturgicznego wspomnienia 
św. Marcina354. Najprawdopodobniej w tym czasie, kołobrzeska parafia 

350 Rozwój radiofonizacji przewodowej, dzięki której działały lokalne radiowęzły, A. Bojar-Fi-
jałkowska określa koniecznością, gdyż wówczas brakowało odbiorników radiowych. A. 
Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej, Koszalin 1990, s. 126.

351 Krzysztof Kowalczyk, W walce o rząd dusz... op.cit., s. 279 i n.
352 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 22.
353 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 34.
354 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 18.
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była już określana jako „Parafia św. Marcina”, nie tylko w odniesieniu 
historycznym, ale także rzeczywistym355. W obecnym stanie badań nie 
można jednoznacznie ustalić, kiedy oficjalnie pojawiała się nazwa Parafii 
św. Marcina przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu. 
Zabieg zastosowany przez kołobrzeskiego proboszcza był ściśle związany 
z podjętymi staraniami o pozyskanie przez parafię katolickiej świątyni 
św. Marcina. Były to działania spóźnione. Zabiegi księdza Szymona 
Grodzkiego były związane również z niepewną przyszłością obiektu, 
faktem masowej rozbiórki przedwojennych budynków, a także z tym, 
że dotychczasowa świątynia używana przez katolików była za mała. Stale 
wzrastała liczba mieszkańców i nie wszyscy mieścili się w jej wnętrzu 
podczas niedzielnych nabożeństw356.

Podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku kościół św. Marcina 
został uszkodzony. Najbardziej było zniszczone sanatorium św. Marcina. 
Plebania i katolicka szkoła były w doskonałym stanie. Przez pewien czas, 
były siedzibą punktu etapowego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. 
Świątynię zamieniono na magazyn357. W 1953 roku władze państwowe 
rozpoczęły inwentaryzację majątku kościelnego. Referaty do spraw wyznań 
na szczeblu miast i powiatów otrzymały zadanie wykonania dokładnego 
spisu majątku kościoła: świątyń parafialnych i filialnych, plebanii, budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych, a także ziemi będącej w użytkowaniu 
parafii. Jak pisze K. Kowalczyk, zamierzeniem władz było przejęcie nie-
czynnych świątyń protestanckich, nawet tych używanych przez katolików, 
w celu ograniczenia kościelnego stanu posiadania358. Efektem tej pracy 
było późniejsze kwalifikowanie i rozdysponowanie obiektów sakralnych. 
Wiele obiektów zabytkowych i cennych ze względu na wartości histo-
ryczne, uległo zniszczeniu. Tak w 1955 roku Oddział Akcji Rozbiórkowej 
przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie, bez zgody 
służb konserwatorskich rozebrał gotycki kościół z XIV wieku w Łasinie359. 
Podobny los spotkał kościół św. Marcina w Kołobrzegu.

Ksiądz Szymon Grodzki oficjalne starania rozpoczął dopiero 
w 1956 roku. 7 lutego zwrócił się z pismem do Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Kołobrzegu z prośbą o informowanie tutejszej 
parafii o jakichkolwiek decyzjach w sprawie kościoła św. Marcina, za-
znaczając, że „kościół nigdy nie był zborem protestanckim, lecz zawsze 
katolickim”360. Ponadto, proboszcz Grodzki wystosował pismo do Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie: „Zwracam się 

355 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu… op.cit., s. 405.
356 Robert Dziemba, Kołobrzeski Watykan cz. II. „Gazeta Kołobrzeska” nr 28/2002.
357 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu… op.cit., s. 367.
358 Krzysztof Kowalczyk, W walce o rząd dusz... op.cit., s. 272.
359 Jerzy Patan, Ustronie Morskie na dawnych pocztówkach do 1945 roku, Patan-Press, Kołobrzeg 

2002, s. 124 i n.
360 Pismo księdza Szymona Grodzkiego do Prezydium PRN w Kołobrzegu, l.dz. 12/56 z 7.02.1956 r.
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niniejszym do PWRN w Koszalinie z odwołaniem o uchylenie zarządzeń 
rozbiórki kościoła rz.-kat. św. Marcina w Kołobrzegu (…). Uprzejmie 
zapytuję: dlaczego i na jakiej podstawie PPRN w Kołobrzegu poczyniło 
tak nagłe kroki w celu rozebrania tego kościoła? (…) ”361. Kuria Biskupia 
w Gorzowie Wielkopolskim zaleciła księdzu Grodzkiemu, aby o pla-
nach rozbiórki poinformował Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

„podając znaczenie historyczne i zabytkowe tego kościoła i domagając się 
spiesznego wstrzymania ewentualnych prac rozbiórkowych”362. W zacho-
wanej dokumentacji nie ma stanowiska służb konserwatorskich w tej 
sprawie. W piśmie do Kurii Biskupiej, proboszcz Szymon Grodzki opisał 
rozmowę w Wydziale do Spraw Wyznań w Koszalinie: „Oświadczono mi, 
że odwołanie moje i sprzeciw są bezpodstawne, gdyż kościół ten aktual-
nie nie używany, należy do własności Skarbu Państwa, Kościół katolicki 
nie ma prawa sprzeciwiać się rozebraniu go, tym bardziej, że rzekomo 
zagraża bezpieczeństwu publicznemu”363.

Przełożeni kołobrzeskiego proboszcza zareagowali 21 marca, wystę-
pując z pismem do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ko-
szalinie: „Niniejszym wnosimy o przydzielenie i przekazanie do użytku 
po wyremontowaniu częściowo zniszczonego, nie użytkowanego kościoła 
św. Marcina w Kołobrzegu (…). Równocześnie prosimy o wstrzymanie 
ewentualnych czynności rozbiórkowych odnośnie powyższego katolickiego 
kościoła św. Marcina w Kołobrzegu (…) ”364. 24 marca 1956 roku Urząd 
do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ko-
szalinie zezwolił parafii w Kołobrzegu na przejęcie dzwonu z kościoła 
św. Marcina365. Osobną decyzją było zezwolenie na rozbiórkę świątyni, 
o której pozyskanie starania czyniła parafia. Usuwanie powojennych 
ruin rozpoczęto na wiosnę 1956 roku. W ramach zorganizowanej akcji 
zaplanowano rozbiórkę trzech kościołów: św. Mikołaja z 1887  roku, 
św. Marcina z 1895  roku i św. Jerzego z 1906  roku. To właśnie kato-
licka świątynia św. Marcina była przedmiotem napięć w stosunkach 
parafii i władz miasta. Ostatecznie, miasto podjęło decyzję, że poprzez 
rozbiórkę tego obiektu w tak zwanym czynie społecznym, mieszkańcy 
uczczą święto 1 Maja366.

361 Pismo księdza Szymona Grodzkiego do Prezydium WRN w Koszalinie, l.dz. 13/56 z 9.02.1956 r.
362 Pismo Kurii Ordynariatu Gorzowskiego do księdza Szymona Grodzkiego, L.K.XVIII 

2/56 z 20.02.1956 r.
363 Pismo księdza Szymona Grodzkiego do Kurii w Gorzowie Wielkopolskim, l.dz. 

20/56 z 25.02.1956 r.
364 Pismo Kurii Ordynariatu do Prezydium WRN w Koszalinie, L.K.XVIII 8/56 z 21.03.1956 r.
365 O pozwolenie na zdjęcie dzwonu zwrócił się już ksiądz Stefan Leitholz. W tej sprawie wy-

stosował pismo z 28.08.1948 r. do Biura Likwidacyjnego w Białogardzie. Dzwon, zgodnie 
z deklaracją, miał zostać zawieszony „na obecnym kościele parafialnym”. Urzędnicy wówczas 
odmówili. Po zdjęciu dzwonu w 1956 roku, przechowywano go w szopie, później we wnętrzu 
kolegiaty, a w 1984 roku zawieszono w środkowym hełmie bazyliki kołobrzeskiej.

366 Krystyna Bastowska: Z dziejów zabytkowych świątyń dawnego województwa koszalińskiego 
w latach 1945–1989. Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej, t. II, W. Raczkowski, J. Sroka 
(red.), Sławno 2003, s. 214 i 215.
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Protesty księdza Szymona Grodzkiego, dotyczące rozbiórki kościoła 
św. Marcina, były odrzucane jako bezpodstawne367. Jesienią, Kuria Bi-
skupia w Gorzowie Wielkopolskim złożyła zażalenie do premiera Józefa 
Cyrankiewicza, w którym stwierdzono, że „Decyzja odmawiająca przeka-
zania zniszczonego zabytkowego kościoła św. Marcina w Kołobrzegu jest 
niezgodna z prawem. Decyzja odmawiająca zgody (jak można wniosko-
wać) na odbudowę kościoła jest sprzeczna [z prawem] ”368. Ordynariusz 
gorzowski podnosił także, że decyzje władz w Koszalinie i Kołobrzegu 
były nie tylko sprzeczne z prawem, ale były również niezgodne z obo-
wiązującymi wówczas procedurami postępowania administracyjnego. 
Interwencja rządcy diecezji nie odniosła żadnego skutku.

Działania proboszcza Grodzkiego były zdecydowanie za późne. Brak 
zainteresowania kołobrzeskiej parafii dawnym majątkiem kościelnym 
przez 10 lat od zakończenia działań wojennych, był przyczyną później-
szej porażki. Administracyjne zabiegi o zwrot świątyni rozpoczęły się, 
gdy jej los został już przesądzony przez władze miasta. Nieustępliwa 
postawa zakonnika i popierających go parafian przyspieszyła wydanie 
decyzji z pozwoleniem na rozbiórkę obiektu369. Ksiądz Grodzki słusz-
nie argumentował, że ponieważ świątynia przed 1945 roku nie należała 
do ewangelików lecz katolików, po wojnie nadal stanowiła majątek 
Kościoła katolickiego, a nie mienie opuszczone lub porzucone, w myśl 
wyjaśnienia Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 19 października 
1945 roku370. Urzędnicy twierdzili jednak, że wskazany obiekt nigdy nie 
należał do katolików, a potem argumentowali, że stan ruiny zagrażał 
mieszkańcom i należało ją rozebrać371. Jak pisze Hieronim Kroczyński: 

„Pomimo, że argumentacja kołobrzeskiego proboszcza była przekonująca 
i zbieżna z polską racją stanu (kościół zbudowali Polacy, wokół niego 
koncentrowało się życie polskie w niemieckim Kołobrzegu), zacietrzewienie 
ówczesnych władz było nie do pokonania”372.

W połowie 1957 roku ukonstytuował się Komitet Odbudowy Kate-
dry. Wybrano Zarząd KOK-u, w składzie: proboszcz Szymon Grodzki, 

367 Pismo księdza Szymona Grodzkiego do Kurii w Gorzowie Wielkopolskim, l.dz. 
20/56 z 25.02.1956 r.

368 Pismo Kurii Ordynariatu Gorzowskiego do premiera Józefa Cyrankiewicza L.K.XVIII 
12/56 z 20.09.1956 r. 

369 Robert Dziemba, Jak rozebrano kościół św. Marcina, „Kulisy Kołobrzeskie” nr 3/2003.
370 Okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej z 19.02.1945 r., nr 55, l.dz. 17/402/45.
371 Należy zaznaczyć, że w archiwach kościelnych nie zachowała się cała korespondencja pro-

boszcza Grodzkiego z władzami w sprawie rozebranej świątyni. Na obecnym etapie badań 
trudno stwierdzić, co jest tego przyczyną. Braki są również w dokumentacji archiwum 
Parafii św. Marcina. Dziennik korespondencyjny Urzędu Parafialnego kończy się na wpisach 
w październiku 1954 roku, posiada kilka wpisów z 22.03.1956 r., a następnie kontynuuje wpisy 
już bez żadnych przerw od stycznia 1957 roku. Pomiędzy rokiem 1954 a 1956 i 1957 są puste 
kartki, bez żadnych adnotacji. Dziennik korespondencyjny Urzędu Parafialnego w Koło-
brzegu, 1952–1961.

372 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu… op.cit., s. 406.
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Wojciechowski, Franciszek Ulrich, Józef Sapeta, i inni373. Komitet kil-
kukrotnie zwracał się z prośbą do władz o pozwolenie na przeprowa-
dzenie publicznej zbiórki pieniędzy na odbudowę kolegiaty. Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej nie wyraziło na to zgody374. Ponieważ 
proboszcz podjął jednak decyzję o przeprowadzeniu zbiórki, został uka-
rany karą grzywny. Odwołanie nie zostało uwzględnione. Kolegium przy 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie podtrzymało 
orzeczenie niższej instancji375. Wraz z karą grzywny oraz oskarżeniem 
o rozpowszechnianie publikacji odbitych bez wymaganego pozwolenia 
organów urzędowych, władze wystosowały w tej sprawie pismo do Kurii 
Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim: „Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie zawiadamia uprzejmie, że ks. Leon Grodzki, pro-
boszcz parafii w Kołobrzegu, prowadzi szkodliwą dla Państwa działalność, 
nie przestrzegając obowiązujących przepisów prawnych”. Prezydium zażą-
dało wydania stosownych zarządzeń wobec kołobrzeskiego proboszcza 
informując, że jeśli będą one bezskuteczne, władze będą zmuszone 
wystąpić o usunięcie księdza Grodzkiego z zajmowanego stanowiska376. 
W marcu 1959 roku proboszcz został ukarany grzywną za prowadzenie 
zbiórki na seminarium duchowne bez właściwego pozwolenia377.

Ksiądz Grodzki miał także swoich przeciwników wśród kołobrzeżan. 
Część mieszkańców sprzeciwiała się działalności Kościoła katolickiego 
w Kołobrzegu i oponowała przeciwko niektórym jego decyzjom. Sprzyjała 
temu atmosfera polityczna wytworzona przez władze. Od momentu roz-
poczęcia prac budowlanych przy prezbiterium kolegiaty można zaobser-
wować narastanie konfliktu pomiędzy kołobrzeskim proboszczem, którego 
popierała część mieszkańców, a Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
Władze nie zezwoliły na publiczną zbiórkę pieniędzy na odbudowę kole-
giaty, ukarały proboszcza grzywnami za działanie niezgodne z prawem, 
ale zgodne z interesem polskiej kultury (remont zabytkowej świątyni). 
Oskarżenie księdza Grodzkiego o działanie szkodliwe dla interesów pań-
stwa, było poprzedzone innymi działaniami władz. W 1957 roku, pomimo 
protestów kleru, władze wydały decyzję o budowie szaletu przy kolegiacie, 
na miejscu dawnego cmentarza kościelnego378. Parafii nie udało się uzyskać 

373 Kronika Parafii św. Marcina 1861–1959, s. 25.
374 Pismo Prezydium PRN do proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Kołobrzegu, nr SA 

20/2/58 z 11.02.1958 r. 
375 „Obywatel jest winnym świadomego naruszania przepisów (…). Biorąc od uwagę, że obwi-

niony jest głównym inicjatorem zbiórki pieniędzy bez zezwolenia władz (…) postanowiono 
o utrzymaniu w mocy kary grzywny (…) ”. Orzeczenie o ukaraniu Leona Grodzkiego przez 
Kolegium przy Prezydium WRN w Koszalinie z 16.12.1958 r.

376 Pismo Prezydium WRN do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim, Wz. II-
4/1/59 z 10.01.1959 r.

377 Tamże.
378 Pismo księdza Szymona Grodzkiego do Prezydium MRN w Kołobrzegu, l.dz. 58/57 z 21.06.1957 r.
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wsparcia z budżetu państwa na odbudowę prezbiterium379. Władze nie 
wyraziły zgody na procesję wokół świątyni 3 maja 1959 roku380. Kulmina-
cją konfliktu było wydanie decyzji o przejęciu przez Referat Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
zabudowań kościelnych: plebanii i budynków gospodarczych, zgodnie 
z obowiązującym wówczas prawem381. Wniosek parafii o „stwierdzenie 
nabycia prawa własności mienia przez zasiedzenie” został odrzucony382.

Na skutek pogarszających się stosunków proboszcza z władzami, biskup 
gorzowski Wilhelm Pluta 21 września 1959 roku ustanowił proboszczem 
kołobrzeskiej parafii księdza Piotra Mielczarka383. 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 Ministrów384. Podobna de-
legacja, 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 mieszkańców385. Władze nie odpowiedziały na żadne pismo.

30 października 1966 roku w Parafii św. Marcina ogłoszono, że zgod-
nie z zarządzeniem ordynariusza gorzowskiego obchody Millenium 
Chrztu Polski w Kamieniu Pomorskim i Kołobrzegu zostały przenie-
sione na 1967 rok386. 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 uroczystości nie odbyły się jednego dnia w Koło-
brzegu i Kamieniu Pomorskim, ze względu na odległości, jakie dzieliły 
te historyczne miasta Pomorza Zachodniego od Gorzowa Wielkopol-
skiego387. W celu ustalenia przebiegu obchodów millenijnych w Ko-
łobrzegu, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koszalinie wezwał na spotkanie biskupa Ignacego Jeża, sufragana 
gorzowskiego388. Tadeusz Makowski, przewodniczący Prezydium WRN 
w Koszalinie stwierdził, że „uwzględniając lokalne warunki, władze 

379 Prezbiterium zostało poświęcone 29 czerwca 1958 roku przez wikariusza kapitulnego księdza 
Józefa Michalskiego. Według źródeł kościelnych, uroczystość zgromadziła około 8 tysięcy 
ludzi. Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1861–1959, s. 33 i 34.

380 Pismo Prezydium PRN do księdza Leona Grodzkiego, nr SW II/9/7 z 2.03.1959 r.
381 Pismo Prezydium PRN do Urzędu Parafialnego w Kołobrzegu z 5.06.1959 r.
382 Pismo Prezydium PRN do Urzędu Parafialnego w Kołobrzegu z 31.08.1959 r.
383 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 34.
384 Pismo parafian do Urzędu Rady Ministrów w Warszawie z 8.12.1963 r.
385 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 524.
386 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 327.
387 Tamże, s. 330.
388 Robert Dziemba, Milenium Chrztu Polski – Kołobrzeg, 2 VII 1967, „Gazeta Kołobrzeska” 

nr 31/2002.
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państwowe skłonne są przychylnie ustosunkować się do prośby o zezwolenie 
na zgromadzenie przy kościele parafialnym (...) oraz na wzniesienie ołtarza 
na placu przykościelnym przy ul. Brzozowej z jednoczesną megafonizacją 
tego placu (...) ”389. Zastrzegł jednak, że „Prezydium WRN sprzeciwia się 
publicznemu powitaniu kardynała Wyszyńskiego i zaproszonych biskupów 
przy prezbiterium kolegiaty, ponieważ zagrażałoby to bezpieczeństwu 
zgromadzonych, z uwagi na przeprowadzany jej remont”390.

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 
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 nie organizowanie 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-kościół391.

Uroczystości milenijne w Kołobrzegu był 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 
Kleru392. 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 Administracyjny393. Za-
kładał on ograniczenie zasięgu kołobrzeskich uroczystości. Przewidywał 
przeprowadzenie „pracy polityczno-wyjaśniającej” w organizacjach 
partyjnych, młodzieżowych, związkowych i społecznych, istniejących 
w Kołobrzegu i ościennych powiatach. Jej celem było omówienie „poli-
tycznych aspektów” obchodów millenijnych. Planowano zorganizowanie 
w Kołobrzegu turnieju miast Kołobrzeg-Świnoujście oraz innych imprez 
towarzyszących o charakterze kulturalno-rozrywkowym, które miały się 
odbyć również w innych miejscowościach wypoczynkowych. Władze 

389 Robert Borucki, Kardynał Stefan Wyszyński na Ziemi Koszalińskiej w świetle zasobu 
aktowego Archiwum Państwowego w Koszalinie, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości 
Diecezjalne”, Nr 10–12/2001, s. 72.

390 Tamże.
391 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 360.
392 Protokoły posiedzeń Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego. KW PZPR w Koszalinie, sygn. 

26/V/152.
393 Materiały Zespołu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego ds. Kleru. KW PZPR w Koszalinie, 

Wydz. Adm., sygn. 26/XIV/244.



105

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 prymasa394.

Uroczystości rozpoczęły się 2  lipca 1967  roku o godzinie 10.30395. 
Do Kołobrzegu przybył prymas Stefan Wyszyński, biskup Wilhelm 
Pluta – ordynariusz gorzowski, biskup Jerzy Stroba i Ignacy Jeż – su-
fragani gorzowscy. Przybyli również biskupi z innych diecezji: Antoni 
Baraniak z Poznania, Lucjan Bernacki z Gniezna, Bernard Czapliński 
z Pelplina, Paweł Latusek z Wrocławia, Franciszek Jop i Wacław Wycisk 
z Opola. Towarzyszyło im kilkudziesięciu innych dostojników kościel-
nych. Mszę na zakończenie kościelnych obchodów Milenium Chrztu 
Polski odprawił arcybiskup Antoni Baraniak. Kazanie wygłosił Prymas 
Wyszyński. Zachował się tylko jego fragment: „Kołobrzeg wszedł wcześnie 
do dziejów 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 w Kołobrzegu uroczystości milenijne. Gdy patrzę 
na stojącą kolegiatę, widzę dużą wyrwę pomiędzy prezbiterium a wieżą, 
podobną do wyrwy, jaką spowodował protestantyzm na tych ziemiach. Ale 
jak tamta wyrwa spowodowana przez protestantyzm znikła, tak należy 
żywić nadzieję, że i ta wyrwa w kolegiacie 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. Kościół położył wielkie zasługi dla Narodu, 
także i dla tych Ziem Zachodnich, ustanawiając stałą administrację ko-
ścielną, ostatnio przyczyniając się do jej normalizacji.396 (…) Pragniemy, 
by Ojczyzna nasza zespolona była w miłości ku Bogu i ku wszystkim 
obywatelom. Ze swej miłości nikogo nie wykluczamy, nawet wrogów”397. 
Zachowany fragment kazania prymasa nie pozwala na ocenę całości 
homilii i stwierdzenie, czy znajdowały się w niej treści antypaństwowe398, 
wyrażane językiem ezopowym. Jednak nawiązanie do wrogów i wytłu-
maczenie, że są oni w kręgu miłości, zlitowania, nasuwa przypuszczenie, 
że tym wrogiem mogą być władze i państwo, którego stosunki z kościołem 
w roku milenijnym były złe.

394 Tamże.
395 W sobotę, 1 lipca 1967 roku, uroczystości milenijne odbyły się w Kamieniu Pomorskim. 

Uroczystości kościelne w Kamieniu i Kołobrzegu, „Słowo Powszechne” Nr 160/1967.
396 Dopiero w 1967 roku, a więc 22 lata od zakończenia działań wojennych, administracja 

kościelna w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim została podniesiona do rangi biskupstw.
397 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 367 i 368. 
398 Służba Bezpieczeństwa w ocenie uroczystości kołobrzeskich twierdziła, że wystąpienie 

prymasa nie zawierało kontrowersyjnych elementów. Robert Borucki, Kardynał Stefan 
Wyszyński na Ziemi Koszalińskiej... op.cit., s. 78.
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Po nabożeństwie, biskupi i zaproszeni goście udali się na zwiedzanie 
wystawy milenijnej w prezbiterium kolegiaty. Pochodowi ulicą Katedralną, 
pomimo wcześniejszych ustaleń, towarzyszyły okrzyki radości, wiwaty 
i głośne oklaski399. Opis uroczystości znajduje się także w dzienniku 
prymasa Wyszyńskiego: „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 dobrze 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 administra-
cyjnych 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. (…) ”400.

Pod koniec 1969  roku władze partyjne, zgodnie z obowiązującym 
prawem, podjęły decyzję o usunięciu księdza Piotra Mielczarka ze sta-
nowiska proboszcza Parafii św. Marcina401. Pretekstem było niezgodne 
z przepisami zajęcie przez mieszkańców Budzistowa znajdującej się w tej 
miejscowości świątyni i odprawianie w niej mszy przez miejscowych 
księży. Na początku proboszcza oskarżono o naruszenie ustawy o ochro-
nie dóbr kultury i muzeach402. Następnie, Wydział do Spraw Wyznań 
przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wszczął postępowanie 

„w sprawie szkodliwej dla Państwa działalności prowadzonej przez ks. 
Tadeusza Mielczarka, proboszcza parafii rzym.-kat. w Kołobrzegu, po-
legającej na samowolnym i bezprawnym zajęciu obiektu w Budzistowie, 
znajdującego się w zarządzie Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Kołobrzegu”403. Kuria Biskupia w Gorzowie Wiel-
kopolskim zareagowała na zarzuty władz wobec księdza Mielczarka 
i skierowała pismo z wyjaśnieniami: „Wszczęcie postępowania przeciwko 

399 Tamże.
400 Dziennik „Pro memoria” kardynała Stefana Wyszyńskiego. (Za:) Jerzy Patan, Ostatnia droga 

Prymasa Tysiąclecia, Patan-Press Kołobrzeg 2001, s. 14 i 15.
401 Art. 7 dekretu Rady Państwa z 31.12.1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościel-

nych, Dz.U. nr 1 z 12 stycznia 1957 r., poz. 6: „W razie szkodliwej dla Państwa działalności 
duchownego właściwy organ państwowy zwraca się do zwierzchniego organu kościelnego 
z podaniem motywów o wydanie stosownych zarządzeń, a w razie nieskuteczności o usunięcie 
duchownego z zajmowanego stanowiska kościelnego”.

402 Pismo Prezydium PRN w Kołobrzegu do księdza Tadeusza Mielczarka z 27.11.1969 r.
403 Pismo Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Koszalinie do Kurii Biskupiej 

w Gorzowie Wielkopolskim z 8.12.1969 r.
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ks. Tadeuszowi Mielczarkowi polega na omyłce, albowiem o kościół (nie 
„obiekt”) w Budzistowie zatroszczyła się miejscowa ludność. Skierowała 
ona podanie zbiorowe do Prezydium WRN w początkach 1968 roku i nie 
otrzymawszy do dziś żadnej odpowiedzi (przez prawie 2  lata)404, zażą-
dała od katechety, by w tym kościele prowadził naukę religii, a od maja 
1969  roku – odprawiał nabożeństwa i Msze św.”405. Kuria zwróciła się 
również o formalne przekazanie świątyni Kościołowi katolickiemu. 
Władze nie wyraziły zgody na wniosek kurii gorzowskiej406, a ponieważ 
jej argumenty w sprawie obiektu sakralnego w Budzistowie uznano 
za bezpodstawne, 30  grudnia 1969  roku podjęły decyzję o usunięciu 
księdza Mielczarka ze stanowiska proboszcza Parafii św. Marcina407. Ku-
ria odwołała się od tej decyzji argumentując między innymi, że „ksiądz 
Mielczarek nie wchodzi w rachubę, czy znał tryb przekazywania kościo-
łów, bo stroną przejmującą była miejscowa ludność, która „znała” tryb 
i działania w dobrej wierze” 408.

1 czerwca 1970 roku nowym proboszczem Parafii św. Marcina został 
ustanowiony ksiądz Lesław Czerniawski409. Zgodę na tę nominację 
wydał bez żadnych zastrzeżeń Wydział do Spraw Wyznań przy PWRN 
w Koszalinie410. Stosunki księdza Czerniawskiego z władzami układały 
się bardzo dobrze. Nie było problemu z organizacją procesji, z otrzy-
maniem pozwolenia na budowę zakrystii lub zgody na inne prace 
budowlane. Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że skoro taka 
współpraca nie wychodziła poprzedniemu proboszczowi, to jego konflikt 
z władzami miał charakter personalny. Z zachowanych dokumentów 
wynika, że nowy proboszcz nie czynił starań na rzecz poprawy lokalnych 
stosunków państwo-kościół, a na podstawie wydawanych przez władze 
decyzji dla parafii widać, że uległy one ociepleniu.

28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae 
coetus” erygował diecezję koszalińsko-kołobrzeską. Kończyło to okres 
tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych. Eliminowała też jedno ze źródeł zadrażnień z państwem polskim. 

404 Pismo w sprawie świątyni zostało ponowione w 1969 roku. Zachowało się ono w Archiwum 
Państwowym w Koszalinie. Pismo mieszkańców Budzistowa, Niekanina i Obrotów do prze-
wodniczącego Prezydium WRN w Koszalinie z 8.05.1969 r.

405 Pismo Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim do Wydziału do Spraw Wyznań przy 
Prezydium WRN w Koszalinie z 13.12.1969 r.

406 Jeszcze w 1970 roku w świątynia w Budzistowie została przekazana Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, które otworzyło w obiekcie ekspozycję „Pradzieje Ziemi Kołobrzeskiej”. J. 
Patan: Kołobrzeg. Sto lat w fotografii, 1897–1997. Kołobrzeg 1998, s. 155.

407 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 484.
408 Tamże.
409 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 497.
410 Pismo Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Koszalinie do Kurii Biskupiej 

w Gorzowie Wielkopolskim z 22.05.1970 r.
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Utworzono diecezję opolską, gorzowską, szczecińsko-kamieńską i ko-
szalińsko-kołobrzeską. Ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim został 
ustanowiony dotychczasowy sufragan gorzowski – biskup Ignacy Jeż411.

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 Kołobrzegu412.

Po 27 latach pracy, w wyniku decyzji biskupa Jeża, franciszkanie opu-
ścili Parafię św. Marcina. Statystyka ich pracy w Kołobrzegu przedstawia 
się następująco: udzielono chrztu 11 341 dzieciom, choć do pierwszej 
komunii przystąpiło w tym czasie 8029 dzieci, sakramentu bierzmowania 
udzielono 4067 osobom, zawarto 2781 związków małżeńskich, 41 osób 
zmieniło wyznanie na rzymskokatolickie, pochowano 2138 osób413. Parafię 
objęli księża diecezjalni. Nowym proboszczem został ustanowiony ksiądz 
Józef Słomski, który swoją funkcję zaczął pełnić 1 sierpnia 1972 roku414. 
Franciszkanie objęli kościół św. Krzyża, przy którym wybudowali klasztor. 
9 czerwca 1973 roku przy tej świątyni powstała druga parafia w Kołobrzegu: 
Podwyższenia Krzyża Świętego415. Jej pierwszym proboszczem został 
ksiądz Wawrzyniec Kurach.

Z zachowanych dokumentów wynika, że stosunki księdza Józefa Słom-
skiego z władzami układały się dobrze. Każda procesja i zgromadzenie 
wiernych poza świątynią parafialną spotykały się z aprobatą ze strony 
urzędników. Tylko raz, w 1975 roku naczelnik Miasta Kołobrzeg odmówił 
zgody na procesję wielkanocną416. Została ona jednak uchylona przez 
naczelnika Powiatu Kołobrzeg i procesja się odbyła417. Nie podjęto żad-
nej decyzji szkodzącej parafii i klerowi. Parafia otrzymała pozwolenie 

411 Bulla papieża Pawła VI mianująca J. Eks. Ks. Bpa Ignacego Jeża biskupem Ordynariuszem 
nowej diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z 11.08.1972 r. (W:) „Koszalińsko-Kołobrzeskie 
Wiadomości Diecezjalne” Nr 1–2/1973, s. 14 i 15.

412  Robert Dziemba, Geschichte des Kolberger St. Marien-Doms nach dem Jahre 1945, Kolberg 
- damals und heute, P. Jancke (red.), Verlag Peter Jancke, Hamburg 2001, s. 202.

413 Kronika Parafii św. Marcina w Kołobrzegu 1945–1972, s. 578.
414 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 6.08.1972 r.
415 Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, rok 1987. Koszalin 1987, s. 263 i 264.
416 Pismo naczelnika Miasta Kołobrzeg do księdza Józefa Słomskiego z 26.03.1975 r.
417 Pismo naczelnika Powiatu Kołobrzeg do księdza Józefa Słomskiego z 29.03.1975 r.
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na budowę zakrystii przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP418, ale 
odmówiono jej pozwolenia na budowę nowej plebanii przy gotyckiej 
kolegiacie, ponieważ „zaprzeczyłoby to estetyce obiektu zabytkowego”419.

W dostępnych źródłach zachowało się sprawozdanie z wizyty duszpa-
sterskiej za 1973 roku. W tym dokumencie znajduje się komentarz księży 
diecezjalnych na temat parafian: „Wykazywano dużą życzliwość dla Ko-
ścioła, zainteresowanie sprawami parafii i warunkami bytowania kapłanów; 
ubolewano nad wyjątkowo trudnymi warunkami pracy duszpasterskiej 
(…). Uderzył nas podnoszący się poziom życia religijnego i moralnego. 
Szczególną radością napawa nas religijność młodych małżeństw, że mają 
ślub kościelny, ochrzczone dzieci (…). Sądząc po wyglądzie mieszkań, wierni 
nasi znajdują się w dość dobrych warunkach materialnych: piękne nowe 
meble, dywany, telewizor, itd., są tego wyrazem”420. Wśród cech ujem-
nych kołobrzeżan wymieniono: oportunizm i wyrachowanie niektórych 
rodzin, dużą obojętność religijną i brak świadomości religijnej w wielu 
rodzinach, dużą ilość związków bez ślubu kościelnego421.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Parafii św. Marcina było 
przekazanie jej przez władze państwowe zabytkowej kolegiaty. Początkowo, 
władze państwowe sprzeciwiały się oddaniu świątyni, pozostającej w formie 

„trwałej ruiny”. Pozyskanie konkatedry dla kościoła było priorytetowym 
zadaniem administracji diecezjalnej. Podczas spotkania biskupa Ignacego 
Jeża w Urzędzie do Spraw Wyznań z podsekretarzem stanu Aleksandrem 
Skarżyńskim w Warszawie 12 stycznia 1973 roku, jednym z punktów dys-
kusji była sprawa przekazania Kościołowi katolickiemu kolegiaty, w celu 
jej adaptacji na cele sakralne. Atmosfera towarzysząca rozmowie była po-
zytywna422. 11 grudnia 1973 roku Skarżyński wystosował pismo do biskupa 
Jeża, wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przekazania 
osobom prawnym Kościoła katolickiego oraz innym kościołom i związkom 
wyznaniowym, niektórych nieruchomości znajdujących się na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, prosząc jednocześnie o zgłoszenie ewentual-
nych uwag423. Pozycja 71 wykazu nieruchomości dotyczyła kołobrzeskiej 
kolegiaty, ale mówiła o przekazaniu kościołowi jedynie naw konkatedry, 
tymczasem we wcześniejszych rozmowach uzgodniono przekazanie także 
bloku wieżowego. Obok uwag dotyczących kilku innych nieruchomości, 
biskup Jeż poprosił o przekazanie Kościołowi katolickiemu całej kolegiaty 

418 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 13.05.1973 r.
419 Pismo księdza Józefa Słomskiego do naczelnika Miasta Kołobrzeg z 17.04.1978 r.
420 Pokłosie kolędowe Parafii św. Marcina w Kołobrzegu za rok 1973. Księga ogłoszeń Parafii 

św. Marcina w Kołobrzegu, 4.02.1973 r.
421 Tamże.
422 Kazimierz Dullak, Podstawy prawno-organizacyjne... op.cit., s. 107.
423 Pismo podsekretarza stanu Aleksandra Skarżyńskiego do biskupa Ignacego Jeża, ordyna-

riusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z dnia 11.12.1973 r. (Nr RK 6040/13/73), w sprawie 
zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Ministrów. Kazimierz Dullak, 
Podstawy prawno-organizacyjne... op.cit., s. 135.
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wraz z przyległym placem424. W „Monitorze Polskim” z 31 grudnia 1973 roku 
zamieszczono uchwałę nr 303 Rady Ministrów w sprawie przekazania 
niektórych nieruchomości kościołowi, w tym konkatedry w Kołobrzegu425.

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono 24  maja 1974  roku426. 
Na mocy porozumienia pomiędzy Muzeum Oręża Polskiego a kościo-
łem, muzeum mieściło się w wieży świątyni do 1976 roku. Ksiądz Józef 
Słomski wraz z grupą mieszkańców natychmiast przystąpił do prac 
porządkowych i odbudowy kolegiaty, która po utworzeniu diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej stała się konkatedrą427. Cały zapał probosz-
cza i większość środków finansowych parafii zostało przeznaczonych 
na podnoszenie świątyni z gruzów. Prace trwały ponad 10 lat. Większość 
wydarzeń historii Kościoła katolickiego w Kołobrzegu w latach 70-tych 
i 80-tych jest związana właśnie z odbudową konkatedry. W Boże Ciało, 
13 czerwca 1974 roku, w konkatedrze p.w. Wniebowzięcia NMP odbyła 
się pierwsza katolicka msza od prawie 500  lat, którą odprawił biskup 
Tadeusz Werno – sufragan koszalińsko-kołobrzeski428.

Fakt utworzenia diecezji pomorskiej w roku 1000 był w Kołobrzegu 
wspominany wielokrotnie. Było to wydarzenie bardzo często podkreślane 
przez kościół diecezjalny. Od przypomnienia o powstaniu biskupstwa 
zaczynała się niemal każda praca, książka czy też kazanie z okazji ważnych 
uroczystości429. Ten fakt wykorzystała także młoda diecezja koszalińsko-

-kołobrzeska, aby podkreślić nie tylko racje swojego istnienia, ale także 
wskazać na polityczną zależność takiego stanu rzeczy, sięgającego roku 1000. 
Zaplanowana uroczystość w formie manifestacji patriotycznej w Koło-
brzegu miała być, w przekonaniu organizatorów, czynnikiem integrującym 
lokalną społeczność430. 27 października 1974 roku biskup Jeż w liście paster-

424 List biskupa Ignacego Jeża do ministra Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 18.12.1973 r., 
z uwagami do projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącej przekazania m.in. diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej niektórych nieruchomości. Kazimierz Dullak: Podstawy prawno-or-
ganizacyjne... op.cit., s. 135.

425 Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania osobom 
prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych 
własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Monitor Polski nr 57 z 31 grudnia 1973, poz. 325. Uchwała stanowiła: „§ 1. Nieruchomości 
państwowe lub ich części, położone na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych, niezbędne 
do wykonywania celów religijnych (…), przekazuje się nieodpłatnie na własność osób praw-
nych Kościoła Rzymskokatolickiego albo innych kościołów i związków wyznaniowych”. Za-
mieszczony wykaz nieruchomości, w rozdziale dotyczącym województwa koszalińskiego, 
zawiera między innymi zapis: „95. Kołobrzeg, ul. Katedralna 33, pow. kołobrzeski, plebania. 
96. Kołobrzeg, Al. Włodzimierza Lenina, pow. kołobrzeski, prokatedra”.

426 Józef Jarnicki, Przekazanie Kolegiaty w Kołobrzegu na własność Kurii Biskupiej. Koszaliń-
sko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne Nr 7/1974, s. 200 i 201.

427 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 2.06.1974 r.
428 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 13.06.1974 r.
429 Cezar Czesław Baran, Pamiątka poświęcenia prezbiterium kolegiaty w Kołobrzegu, Warszawa 

1958, s. 3.
430 Leszek Laskowski, Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (1972–1992), L. Laskowski 

(red.), Świadek historii, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin 2004, s. 114.
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skim uzasadnił racje polityczne, historyczne i duszpasterskie planowanych 
obchodów431. Powstał specjalny komitet organizacyjny do spraw obcho-
dów 975-lecia, w którego prace zaangażowano wszystkie najważniejsze 
instytucje diecezjalne. Władze państwowe, po przedyskutowaniu spraw 
organizacyjnych z biskupem Ignacym Jeżem i jego współpracownikami, 
wydały pozwolenie na zorganizowanie uroczystości432. W połowie lat 
70-tych stosunki państwa i kościoła układały się najlepiej od 1945 roku 
i unikano niepotrzebnych zadrażnień we wzajemnych relacjach433.

Ponieważ uroczystość miała być manifestacją wiary i łączności nowej 
diecezji z Kościołem katolickim w Polsce, nadano jej odpowiedni charakter 
i rozmach. Biskup Jeż w zaproszeniu wysłanym do diecezjan o organizacji 
obchodów pisał: „W szczególny sposób chcemy to uczynić na terenie ko-
ścielnym. Bo oto tak jak wtedy – za czasów Chrobrego – tak będzie odtąd 
już zawsze: gdziekolwiek mówić się będzie polskim językiem, gdziekolwiek 
będzie się po polsku urządzało życie, gdziekolwiek będzie się pielęgnowało 
polski zwyczaj – tam zawsze znajdzie się też katolicki kościół, katolicki 
kapłan i katolicki biskup”434. Źródła kościelne oceniają, że 17 sierpnia 
1975 roku na placu przed odbudowywaną konkatedrą zgromadziło się 
od 50 do 70 tysięcy osób435, których znaczna część przybyła z różnych 
regionów Polski. W uroczystościach wziął udział prymas Stefan Wyszyński 
i kardynał Karol Wojtyła. Przybyło 28 biskupów i ponad 50 innych dostoj-
ników kościelnych436. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu 

„Boże coś Polskę”. Następnie biskupi udali się na zwiedzanie konkatedry, 
którą odbudowywała Parafia św. Marcina437.

Zakończeniem okresu unormowania stosunków Państwo-Kościół było 
wprowadzenie stanu wojennego. Było to zaskoczeniem również w Koło-
brzegu. Kronika parafialna zawiera informację, że „wszyscy są przerażeni, 

431 Piotr Mielczarek, Uroczystości 975-lecia istnienia Metropolii w Gnieźnie oraz powstania 
Biskupstwa w Kołobrzegu, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” Nr 12/1975, 
s. 331.

432 Robert Dziemba, Obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu, OFFSET Koło-
brzeg, Kołobrzeg 2005, s. 6.

433 Kazimierz Kąkol: Kościół w PRL. Elementy ewolucji doktryny, Książka i Wiedza, Warszawa 
1985, s. 161.

434 Ignacy Jeż, Zaproszenie na Uroczystości 975-lecia istnienia Metropolii Gnieźnieńskiej, 
do której w roku 1000 należało również Biskupstwo w Kołobrzegu – na niedzielę dnia 
17 sierpnia R.P. 1975. „Koszalińsko Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” Nr 9–10/1975, s. 
282.

435 Piotr Mielczarek, Uroczystości 975-lecia … op.cit., s. 348. Helmuth Holzapfel, Reinbern 
pierwszy biskup Pomorza, Koszalin 1980, s. 32. Dane kościelne są stanowczo zawyżone. 
Na placu i przyległych ulicach nie mógł się zgromadzić tak liczny tłum. P. Mielczarek uważa, 
że w uroczystościach wzięło udział 50 tysięcy osób, a H. Holzapfel pisze, że „przynajmniej 
60–70 tysięcy ludzi”. Należy jednak przyjąć, że liczba ta nie przekraczała 50 tysięcy. 

436 Robert Dziemba, Obchody 975-lecia … op.cit., s. 8.
437 Tamże, s. 12.
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z niepokojem patrzą w przyszłość, kościoły zapełniają się wiernymi”438. 
Wprowadzenie stanu wojennego zostało publicznie potępione przez 
biskupa Tadeusza Werno podczas pasterki439. W 1982 roku kołobrzescy 
zwolennicy i sympatycy „Solidarności” wykorzystywali każdą okazję, aby 
manifestować swoje niezadowolenie z polityki władz i wyrażać poparcie dla 
kościoła podczas procesji rezurekcyjnej, procesji Bożego Ciała, rocznicy 
zamachu na papieża, pielgrzymki do Słupska na 10-lecie diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej, pielgrzymki do Częstochowy i nawiedzenia kopii 
obrazu jasnogórskiego. W regionie, największy protest społeczny odbył 
się w Koszalinie 31 sierpnia 1982 roku, w rocznicę podpisania porozumień 
sierpniowych. W Kołobrzegu, manifestacje polityczne odbywały się przed 
konkatedrą i uczestniczyło w nich mniej ludzi, niż w stolicy województwa. 
10 listopada 1982 roku, w rocznicę rejestracji NSZZ „Solidarność” przez 
Sąd Najwyższy, duża grupa ludzi zebrała się przed konkatedrą, a na-
stępnie po godzinie weszła do świątyni na nabożeństwo. Do centrum 
miasta przybyły patrole MO i ZOMO w pełnym rynsztunku. Dokumenty 
kościelne sugerują, że władze w ten sposób chciały sprowokować tłum. 
Według informacji prasowych, winni nielegalnego zbiegowiska zostali 
ukarani440. Faktem jest także, że po 10 listopada w Kołobrzegu nasiliły 
się aresztowania i prześladowania uczestników tej manifestacji. Za udział 
w niej zwalniano z pracy441.

Wiosną 1989 roku świątynie w Kołobrzegu stały się miejscem politycz-
nej agitacji. Odprawiano msze w intencji „Solidarności”, przedstawiano 
programy kandydatów, plakatowano obiekty sakralne442. Kampania 
wyborcza opozycji była prowadzona bardzo intensywnie, podobnie jak 
w całym kraju. W niedzielę 4 czerwca 1989 roku, w ogłoszeniach parafial-
nych podano do wiadomości informację: „Dziś historyczny dzień. Przez 
nasze głosowanie wyrażamy naszą troskę o przyszłość Ojczyzny. Wybory 
są posługą spełnianą wobec Ojczyzny. Troska o Ojczyznę jest obowiązkiem 
wszystkich. Dlatego głosujmy na tych kandydatów, którzy gwarantują wier-

438 Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (strony nienumerowane).
439 Tamże.
440 Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (strony nienumerowane).
441 Jerzy Patan, Niepotrzebny symbol? „Gazeta Kołobrzeska” Nr 4/1994.
442 K. B. Janowski pisze, że zakres poparcia „Solidarności” przez Kościół katolicki w wyborach 

w 1989 r. był ograniczony. „Gdzie leżały źródła owej wstrzemięźliwości? W ogłoszonym z po-
czątkiem maja 1989 r. komunikacie 234 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski biskupi wyrazili 
przekonanie, że „nadchodzące wybory stanowić będą ważny krok na drodze do upodmioto-
wienia i odchodzenia od monopolu »jedynego przewodnika«”. Jednakowoż oświadczenie to, 
wraz z incydentalnymi przypadkami okazywania przychylności konkretnym kandydatom 
na poziomie diecezji czy parafii, nie dają podstaw do sformułowania tezy o udzielaniu przez 
Kościół katolicki globalnego i „mocnego” poparcia „solidarnościowej” opozycji. Analiza jego 
zachowań skłania do dostrzegania względnego dystansu. U jego źródeł leżała perspektywa 

„długiego trwania”, każąca mu nie angażować się w bieżące wydarzenia, a po wtóre – niepew-
ność, co do rezultatów wyborów, po trzecie wreszcie, występujące w „Solidarności” tendencje 
do przejawiania niezależności w stosunku do kościoła”. Karol B. Janowski, Źródła i przebieg 
zmiany politycznej w Polsce (1980–1989). Toruń 2004, s. 253 i 254.
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ność wobec prawa Bożego. Wybieramy tych, którzy będą służyć nie sobie, 
ale wszelkiemu dobru społecznemu, jakim jest Polska”443. Wybory były 
zwycięstwem opozycji. 11 czerwca, na prośbę członków „Solidarności”, 
w bazylice odprawiono mszę w intencji nowego rządu „z prośbą o umoc-
nienie się zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości w nowych warunkach, tak 
długo oczekiwanych przez Polaków”444.

W drugiej połowie lat 80-tych Parafia Wniebowzięcia NMP w Ko-
łobrzegu zakończyła odbudowę konkatedry. W tym okresie pieniądze 
na restaurację świątyni pochodziły nie tylko od mieszkańców i kuracjuszy, 
ale także z budżetu państwa. W 1986 roku papież podniósł konkatedrę 
do godności bazyliki mniejszej445. W obiekcie trwały prace nad wypo-
sażeniem wnętrza. Kierownik budowy, ksiądz proboszcz Józef Słomski, 
w uznaniu za przywrócenie zabytku do dawnej świetności, otrzymał oko-
licznościowy medal „Mecenasom i Opiekunom Zabytków”446. Pomimo 
słabej kondycji ekonomicznej kołobrzeskiego społeczeństwa, w 1989 roku 
parafia mariacka przystąpiła do budowy plebanii447. Kościół katolicki 
rozpoczął również rewizję swojego stanu posiadania w Kołobrzegu, przy-
gotowując się do wystąpienia o zwrot nieruchomości, które w związku 
z nacjonalizacją majątku na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 
50-tych i 60-tych zostały przejęte przez państwo448.

443 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 4.06.1989 r.
444 Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (strony nienumerowane).
445 Breve Ojca Św. Jana Pawła II podnoszące Konkatedrę w Kołobrzegu do godności Bazyliki. 

„Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”, Nr 3–4/1987, s. 65.
446 Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie 

do księdza Józefa Słomskiego z 14.01.1988 r.
447 Robert Dziemba, Historia Kołobrzeskiej Bazyliki Konkatedralnej, kalendarium, Wydaw-

nictwo Sara, Kołobrzeg 2000, s. 44.
448 Art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, Dz.U. nr 29 z 23 maja 1989, poz. 154, stanowił: „Na wniosek kościel-
nych osób prawnych wszczyna się postępowanie, zwane dalej „postępowaniem regulacyjnym”, 
w przedmiocie przywrócenia im własności upaństwowionych nieruchomości lub ich części: 1) 
nie pozostających we władaniu kościelnych osób prawnych nieruchomości, (...) 2) przejętych 
w toku wykonywania ustawy o dobrach martwej ręki (...), 5) przejętych po 1948 r. w trybie 
egzekucji zaległości podatkowych (...) ”. Natomiast art. 63 ust. 1 precyzował, że „regulacja 
może polegać na: 1) przywróceniu kościelnym osobom prawnym własności nieruchomości 
wymienionych w art. 61 ust. 1 i 2 lub ich części, 2) przyznaniu odpowiedniej nieruchomości 
zamiennej, gdyby przywrócenie własności natrafiało na trudne do przezwyciężenia przeszkody, 
3) przyznaniu odszkodowania ustalonego według przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości, 
w razie niemożności dokonania regulacji przewidzianych w pkt. 1 i 2”.
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4. Wojsko Polskie w Kołobrzegu po 1945 roku

Po zakończeniu walk o miasto, po zakończeniu luzowania poszczegól-
nych oddziałów, które udały się na odpoczynek na zachód, 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 admini-
stracja polska, na czele z pierwszym prezydentem Stefanem Lipickim. 
15 grudnia 1945 roku w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej powstała strażnica 
Wojsk Ochrony Pogranicza449. Pierwszym dowódcą był kpt. Jan Miko-
szewski. 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 żoł-
nierzom poległym w walkach o Kołobrzeg450. Niedługo potem, miasto 
opuścili żołnierze radzieccy, co mieszkańcy przyjęli z dużym zadowole-
niem451. 25 maja 1948 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 Przeciw-
pancernej, który trafił do koszar przy ul. Koszalińskiej452. Dowódcą 34. 
Pułku był mjr Antoni Kopyłowicz, który został jednocześnie pierwszym 
powojennym dowódcą Garnizonu Kołobrzeg, warto zaznaczyć: polskim 
dowódcą, bowiem do tej pory funkcję tę pełnili oficerowie radzieccy. 
Niestety, nie mamy zbyt wiele informacji na temat funkcjonowania tego 
pułku. 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 roku453. 
Odbudowa Kołobrzegu zaczęła się więc od realizacji inwestycji wojsko-
wych, czyniąc z Kołobrzegu ważne miasto garnizonowe.

449 Niemczyk Seweryn: Ze wspomnień założyciela strażnicy WOP w Kołobrzegu, RR-76, k. 2.
450 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 161.
451 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 382.
452 W zakresie dyslokacji wojsk polskich autor opiera się na artykule Tomasza Łowkiewi-

cza: https://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/257-garnizon-wojska-ladowe, dostęp 
10.10.2019, a także artykule Sławomira Sadowskiego, Kołobrzeski garnizon wojskowy 
po 1945 roku, Zarys organizacji, [w:] Polifonia pamięci, Między niemiecką przeszłością 
a polską tożsamością, Kołobrzeg 1945–2015, R. Ptaszyński, J. Suchy (red.), Wydawnictwo 
Minerwa, Szczecin 2017.

453 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 162.
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Tomasz Łowkiewicz podaje stan zagospodarowania obiektów woj-
skowych w Kołobrzegu według stanu na dzień 25.10.1948 r. Wygląda 
to następująco:
 › (1) Obiekty po zachodniej stronie ujścia Parsęty do morza 

(kompleks koszarowy (?) – później zajęty przez MW) 
(obiekt wolny)

 › (6) ul. Szczecińska 2 
 (dwa kompleksy koszarowe) 
(zajęte przez 34.Pułk Artylerii Lekkiej)

 › (7) ul. Szczecińska 
(kompleks koszarowy) 
(obiekt wolny)

 › (9) ul. Koszalińska 
(kompleks koszarowy) 
(obiekt zajęty przez 15.dappanc)

 › (10) ul. Artyleryjska (ul. Mazowiecka) 
(kompleks koszarowy na dwa bataliony piechoty) 
(obiekt wolny)

 › (13) m. Zieleniewo (Bagicz) 
(lotnisko) 
(kompleks zajęty przez Armię Radziecką)454.
Od 1949 roku Kołobrzeg zaczął zapełniać się żołnierzami Wojska Pol-

skiego. 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 r. została prze-

sunięta 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 (przenie-
siony z ul. Szczecińskiej)

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

 › 91. Pułk Artylerii Przeciwpancernej, na ul. Szczecińską (sformo-
wano go na bazie 20. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej i 15. 
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej)455.
Tak o sytuacji w Kołobrzegu i stanie koszar pisze obecny generał Tadeusz 

Pióro, wówczas dowódca 34. Pułku Artylerii Lekkiej: „Mój pułk przenoszono 
ze Szczecina do Kołobrzegu, do koszar opuszczonych przez jakąś jednostkę 
radziecką. Byłem już tam, oglądałem miasto, koszary, i przerażenie mnie 
ogarniało na myśl o przeprowadzce z tętniącego wielkomiejskim życiem 
Szczecina. Kołobrzeg był jedną ruiną, po ulicach chodziło się jak po gruzach, 
tylko ratusz stał jakimś cudem nietknięty w środku miasta. Napływających 

454 https://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/257-garnizon-wojska-ladowe, dostęp: 
24.10.2019.

455 Tamże
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z wolna nowych mieszkańców lokowano z trudem w ocalałych, opuszczonych 
przez Niemców, ale jakże zniszczonych domach. W opłakanym stanie znaj-
dowały się również koszary, z których wyszabrowano wszystko, co dało się 
wynieść, zdjąć lub odkręcić, piwnice zalewała woda cieknąca z popękanych 
rur, nie działały żadne urządzenia”456.

To nie koniec zmian. Lata 50-te były rekordowe, jeśli idzie o napełnienie 
Kołobrzegu wojskiem. 12 czerwca 1950 roku zapadła decyzja o sformowa-
niu Ruchomego Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego Nr 2, przy 
ul. Koszalińskiej, 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. Zmiany struktur Wojska Polskiego następo-
wały 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 przedstawiał się 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.

Tak ten okres w Kołobrzegu wspomina pochodzący z Bytomia Rudolf 
Lison: „Z Bytomia, aż do miejsca postoju jednostki wojskowej, w której 
miałem służyć, eskortowało mnie dwóch uzbrojonych kaprali. Gdzieś 
w drodze do Poznania dowiedzieliśmy się, że jedziemy do jednostki zme-
chanizowanej 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 dysponowali 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, opracowano go w 1950 r. – dop. autora]. Trzeba było sobie 

456 Tadeusz Pióro, Armia ze skazą, Czytelnik, Warszawa 1994, s. 88.
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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 garnizonowej 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”457.

Powstanie 28. Sudeckiego Pułku Zmechanizowanego oraz 32. Pułku 
Zmechanizowanego im. Hansa Beimlera, przypadło na okres funkcjonowa-
nia PRL w Układzie Warszawskiem (1955 r.), a także profesjonalizacji armii 
i jej dostosowania do atomowego pola walki, a jednocześnie zmniejszenia 
liczby dywizji ogólnowojskowych i rozwiązanie korpusu pancernego 
(w ciągu 4 lat od 1955 roku stan wojska zmniejszono o 200 tys. żołnierzy)458. 
Tymczasem, dyslokowanie kolejnych jednostek do Kołobrzegu, było zwią-
zane ze strategicznym podejściem do obrony polskiego wybrzeża, które 
byłoby w stanie przeciwstawić się ewentualnemu desantowi morskiemu. 
Układ poszczególnych jednostek stacjonujących w Kołobrzegu i okolicach 
pozwalał dzięki temu zarówno na prowadzenie w czasie wojny frontowej 
operacji przeciwdesantowej, jak i ograniczone w skali działania taktyczne.

W 1958  roku, na podstawie Rozkazu MON Nr 0010/Org. z dnia 
02.10.1958 roku na bazie dowództwa 3. Brygady Obrony Wybrzeża, 15. 
Batalionu Obrony Wybrzeża 3 BOW, 54. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotni-
czej 3. BOW oraz 18. Batalionu Szkolnego 3 BOW w składzie 8 DZ, powstał 
82. Pułk Zmechanizowany 8. Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej 
im. Bartosza Głowackiego, jako JW 3644. Pułk stacjonował w koszarach 
przy obecnej ul. Jedności Narodowej, gdzie przed latami stacjonował 
Pomorski Regiment Piechoty Nr 54 von der Goltza. Pułk musiał zmie-
rzyć się z koniecznością remontu obiektów koszarowych, które były 
w kiepskiej kondycji technicznej. W 1960 roku 82. Pułk Zmechanizowany 
otrzymał sztandar wojskowy. W tym 1967 roku na podstawie Rozkazu 
MON Nr 025/MON z dnia 30.09.1967  roku przemianowano 82. Pułk 
Zmechanizowany na 28. Pułk Zmechanizowany. Ponieważ na Ziemiach 
Północno-Zachodnich poszczególne jednostki miały problem ze swoją 
tradycją i nawiązaniem do historii, zapadła decyzja, że 28  PZ będzie 
nosił nazwę 28. Sudecki Pułk Zmechanizowany, zgodnie z rozkazem 
MON Nr 019/MON z dnia 04.10.1973 roku. Wraz z rozbudową struktury 
armii w Kołobrzegu i zmniejszeniem stanu zatrudnienia (do rezerwy 
przeniesiono ok. 200 oficerów i podoficerów), w latach 1956–1961 przy 

457 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 258–259.
458 Jerzy Kajetanowicz, Etapy rozwoju WP w okresie powojennym, [w:] Wojsko w Polsce 

„Ludowej”, Studia i materiały IPN, R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, 
G. Strauchold (red.), IPN Wrocław, Wrocław 2014, s. 32-33.
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obecnym LO im. Mikołaja Kopernika funkcjonowała klasa wojskowa. 
Zgodnie z wytycznymi, oficerowi musieli posiadać wykształcenie śred-
nie. Ci, którzy go nie mieli, zdobywali to wykształcenie w specjalnie 
sformowanej klasie.

W latach 60-tych, w pułku służyło 1636 żołnierzy. W tym czasie, skład 
pułku wyglądał następująco:
 › trzy bataliony piechoty zmotoryzowanej 

trzy kompanie piechoty zmotoryzowanej 
kompania wsparcia

 › batalion czołgów 
trzy kompanie czołgów

 › artyleria pułkowa 
bateria haubic 122 mm wz. 1938 (M-30) 
bateria przeciwpancerna

 › kompanie: rozpoznawcza, saperów, łączności, medyczna, remon-
towa i transportowa

 › plutony: chemiczny, przeciwlotniczy, remontu uzbrojenia i regula-
cji ruchu. 
Na wyposażeniu pułku znajdowało się:

 › 31 czołgów T-54A
 › 79 transporterów opancerzonych SKOT
 › 11 opancerzonych samochodów rozpoznawczych BRDM-1
 › 3 samobieżne wyrzutnie ppk 3M6 Trzmiel
 › 6 haubic 122 mm
 › 9 armat przeciwpancernych 85 mm wz. 1944 (D-44)
 › 9 moździerzy 120 mm, 9 moździerzy 82 mm
 › 6 dział bezodrzutowych 82 mm B-10.

28 Pułk Zmechanizowany brał udział w pacyfikowaniu protestów ro-
botników na Wybrzeżu w grudniu 1970. Protesty rozpoczęły się 14 grud-
nia, a 15 grudnia rozpoczął się strajk powszechny. W tym czasie w pułku 
wprowadzono stan podwyższonej gotowości bojowej i wydano rozkaz 
dyslokacji do Trójmiasta. Identyczny rozkaz otrzymali żołnierze z 32. Pułku 
Zmechanizowanego w Kołobrzegu, a także inne jednostki, które dyslo-
kowano w rejon Gdańska w trybie alarmowym. 16 grudnia, jednostki 
osiągnęły rejon Gdańska – Kokoszki – Kiełpino Górne. 28 PZ został pod-
porządkowany 16 DPanc.459 z zadaniem obsadzenia mostów na Mołtawie 
i na wysokości Sienna Grobla oraz Biały Dworek. Żołnierze kontrolowali 
ruch na ok. 10 mostach, nadzorując w ten sposób ruch cywilów w kierunku 
centrum. 19 grudnia 28 PZ podporządkowano dowódcy 7 DD. W dniach 
22–24 grudnia oddziały 8 DZ powróciły do siedzib sowich jednostek. Ko-
lejny wyjazd na ulice Trójmiasta żołnierze 28 PZ odbyli po wprowadzeniu 
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0111/Org. z dnia 
15.09.1989 roku w terminie do dnia 31.12.1990 roku rozformowano 28. 

459 Edward Jan Nalepa, Wojsko Polskie w Grudniu 1970, Bellona, Warszawa 1990, s. 49.
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Sudecki Pułk Zmechanizowany. Jego wyposażenie zostało częściowo 
przekazane do 32  PZ w Kołobrzegu. W historii pułku, jednostką do-
wodzili: ppłk/płk dypl. Zenon Wilczak, mjr Waldemar Zajączkowski, 
mjr dypl. Andrzej Ekiert (1980–1984), mjr dypl. Andrzej Wołowiecki, 
mjr dypl. Andrzej Baran.

Zanim w Kołobrzegu zadomowił się 82, później przemianowany 
na 28. Pułk Zmechanizowany, dyslokowano tu 32. Pułk Zmechanizowany. 
Na mocy Rozkazu MON Nr 0044/Org. z dnia 17.05.1951 r. – jednostki 8. DZ 
zostały podporządkowane dowódcy 1 KZ. Pułk stacjonował w koszarach 
przy ul. Koszalińskiej. Podczas uroczystości 12 października 1956 roku, 
pułk otrzymał swój sztandar. Kolejne zmiany zaszły w 1975 roku, gdy 
32 PZ otrzymał patrona – Hansa Beimlera, niemieckiego działacza ko-
munistycznego. Pułk brał udział w wydarzeniach grudniowych na Wy-
brzeżu. 17  grudnia 1970  roku na przystanku Gdynia-Stocznia zaczęli 
gromadzić się ludzie, którzy po pewnym czasie ruszyli w kierunku 
blokad, pomimo komunikatów emitowanych z głośników o zakazie 
zbliżania się do stoczni. Wznoszono hasła przeciwko kierownictwu 
zakładu i wojska. W tej sytuacji padł rozkaz oddania kilku serii poci-
skami świetlnymi i wystrzału z czołgu. To zatrzymało na chwilę tłum, 
który jednak błędnie ocenił sytuację. Uznano, że wojsko strzelało ślepą 
amunicją. Tłum ruszył dalej. Padł kolejny rozkaz użycia broni460. Żołnie-
rze strzelali w ziemię, przed tłumem, albo pociski rykoszetowały. Padli 
zabici i ranni461. 24 grudnia 1970 roku 32 PZ powrócił do Kołobrzegu462. 
Pułk brał także udział w wydarzeniach stanu wojennego. 13  grudnia 
1981 roku w trybie alarmowym został skierowany w kierunku Gdańska.

Wiosną 1950 roku, w Kołobrzegu rozpoczęła się budowa 19. Baterii 
Artylerii Stałej. Było to związane z zimnowojenną fortyfikacją polskiego 
wybrzeża. Kołobrzeska bateria powstała jako czwarta463. W pierwszej 
kolejności zbudowano cztery żelbetowe stanowiska ogniowe dla dział. 
Ich budowę zakończono w 1951 roku. Wraz ze stanowiskami budowano 
obiekty niezbędne do funkcjonowania baterii: Centralę Artyleryjską 
i Główny Punkt Kierowania Ogniem. Pozostałe obiekty budowano 
systematycznie w okresie od 1950  aż po 1958  rok: Zapasowy Punkt 
Kierowania Ogniem, 1953 r., stanowiska dla działek plot 37 mm, 1953 r., 

460 Tamże, s. 61 i n.
461 O wydarzeniach na Wybrzeżu z udziałem jednostek kołobrzeskich pisze w swojej powieści 

Jan Śleszyński, Czyszczenie broni, Wydawnictwo Poligraf, 2017.
462 W latach 90-tych rozpoczął się proces w sprawie „Grudnia 70”, w tym oficerów odpowie-

dzialnych za bezprawne wydanie rozkazu użycia broni w 1970 roku. Płk Władysław Łomot, 
dowódca 32 PZ zmarł w czasie procesu, a płk Bolesław Fałdasz, zastępca dowódcy 32 PZ ds. 
politycznych, został skazany na karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Sąd zmienił kwalifikację 
jego czynu na udział w śmiertelnym pobiciu. Barbara Madajczyk-Krasowska, Proces w sprawie 
Grudnia’ 70. Modelowy przykład kompromitacji sądów III RP, https://dziennikbaltycki.pl/
proces-w-sprawie-grudnia-70-modelowy-przyklad-kompromitacji-sadow-iii-rp/ar/3830159, 
dostęp: 10.10.2019.

463 Jacek Jarosz, Artyleria nadbrzeżna polskiego wybrzeża, Region, Gdynia 2018, s. 177.
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schron amunicyjny głównego kalibru, 1954  r., dwa schrony dla załóg 
baterii chroniące przed nalotem i atakiem chemicznym, 1954  r., dwa 
punkty obserwacji dwubocznej, 1955  r., dwa schrony dla reflektorów, 
1955 r., po wprowadzeniu na uzbrojenie radaru także Artyleryjską Stację 
Radiolokacyjną, 1958 r. Bateria została wyposażona w armaty B-13 kalibru 
130 mm. Po zamontowaniu ich na stanowiskach, 28 czerwca 1951 roku 
przeprowadzono strzelania techniczne w obecności specjalnej komisji. 
Od tego momentu uznaje się, że bateria osiągnęła wartość bojową464.

Pod koniec 1967  roku w garnizonie Kołobrzeg stacjonowały nastę-
pujące jednostki: 28. Pułk Zmechanizowany, 32. Pułk Zmechanizowany, 
4. Pułk Artylerii, 33. Kompania Rozpoznawcza, 39. Batalion Medyczny. 
W 1973 roku do tego składu doszedł 47. Dywizjon Artylerii Rakietowej, 
98. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, 5. Batalion Rozpoznawczy, 36. 
Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy, 
58. Batalion Remontowo-Budowlany OT. W efekcie, na początku lat 70-
tych w Kołobrzegu przebywało ok. 4260 żołnierzy, w tym ok. 850 ofice-
rów i podoficerów zawodowych465. Biorąc pod uwagę, że w tym czasie 
mieszkało tu 29  800  mieszkańców466, żołnierze stanowili ponad 14% 
populacji miasta.

W drugiej połowie lat 70-tych i na początku lat 80-tych nastała sta-
gnacja w rozwoju wojska w Kołobrzegu. W 1977 roku rozformowano 
19. Baterię Artylerii Stałej467. W 1986 roku w Garnizonie Kołobrzeg 
stacjonowały następujące jednostki wojsk lądowych: 28. Sudecki Pułk 
Zmechanizowany, 32. Budziszyński Pułk Zmechanizowany im. Hansa 
Beimlera, 4. Pułk Artylerii, 47. Dywizjon Artylerii Rakietowej 8 DZ, 8. 
Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 8 DZ, 5. Batalion Rozpoznawczy 
8 DZ, 8. Batalion Remontowy, 39. Batalion Medyczny – Szpital Wojskowy 
(ul. Jedności Narodowej 86/88), 15. Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii, 36. 
Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy.

Zmniejszanie ilości wojska w Kołobrzegu rozpoczęło się pod koniec lat 
80-tych. Było to związane z reorganizacją sił zbrojnych. Przyjęto dwuletni 
plan na okres 1989–1990468, w ramach którego dostosowano kształt Wojska 
Polskiego do okresu odprężenia i ówczesnych uwarunkowań polityczno-

-militarnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0111/Org. 
z dnia 15.09.1989 r. w terminie do dnia 31.12.1990 r. rozformowano 28. 
Sudecki Pułk Zmechanizowany. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu 
Generalnego WP Nr 0140/Org. z dnia 19.12.1989 r. (lub z 16.12.1989 r.) w ter-
minie do dnia 31.12.1990 r. przeformowano na nowy etat 4. Pułk Artylerii 

464 19 Bateria Artylerii Stałej, https://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/bateria-artylerii-stalej/265–19-
bateria-artylerii-stalej, dostęp: 10.10.2019.

465 Sławomir Sadowski, Kołobrzeski garnizon wojskowy po 1945 roku… op.cit., s. 116.
466 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 549.
467 Jacek Jarosz, Artyleria nadbrzeżna polskiego wybrzeża, Region, Gdynia 2018, s. 177.
468 Jerzy Kajetanowicz, Etapy rozwoju WP w okresie powojennym… op.cit., s. 40.
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(włączając w jego etat rozformowany 47. Dywizjon Artylerii Rakietowej 
8 DZ). W 1990 roku dyslokowano 32. Budziszyński Pułk Zmechanizowany 
z koszar przy ul. Koszalińskiej do opuszczonych przez 28. Pułk Zmecha-
nizowany koszar przy ul. Jedności Narodowej.

Pisząc o historii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, nie można pominąć 
sztandarowej miejskiej imprezy, jaką był Festiwal Piosenki Żołnierskiej469. 
Jego protoplastą jest Festiwal Muzyki i Piosenki Żołnierskiej w Połczynie 
Zdroju. Impreza ta odbyła się 9–11 czerwca 1967 roku w Połczynie Zdroju470. 
Impreza ta miała charakter lokalny, na wysokim poziomie. W 1968 roku 
powstał projekt nowej imprezy: Festiwalu Kultury Wojska Polskiego 
Kołobrzeg-Połczyn Zdrój. Impreza była niezwykle ważna, ze względu 
na jej propagandowy charakter i uczczenia 25-lecia LWP oraz 50-lecia 
odzyskania niepodległości. Kołobrzeg był również ważnym miastem 
na szlaku bojowym 1. Armii Wojska Polskiego w 1945 roku. Tak narodziła 
się idea Festiwalu Piosenki Żołnierskiej471. Aby impreza mogła odbyć 
się w Kołobrzegu, wymagało to przebudowy amfiteatru. Na czele grupy 
projektantów stanął architekt Janusz Kirszak. Prace rozpoczęto w kwiet-
niu 1968 roku472. Inwestycja nie była łatwa, a największym problemem 
było dotrzymanie terminu473. Na szczęście, prace zakończono na czas. 
Nie było wyjścia, gdyż impreza miała charakter ogólnopolski i cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. Koncerty były transmitowane w radio, 
a koncert galowy transmitowała na żywo Telewizja Polska474. Bezpośred-
nio, koncerty obejrzało 21 tysięcy osób, dane z transmisji nie są znane, 
wówczas takich badań nie prowadzono. Koncert galowy poprowadzili: 

469 Historię tej imprezy szeroko opisała Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy, Fe-
stiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989, IPN Poznań, Poznań 2015.

470 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. II, Patan-Press, Kołobrzeg 
2011, s. 164.

471 Festiwal od 1969 roku odbywał się wyłącznie w Kołobrzegu, a w Połczynie Zdroju organi-
zowano Festiwal Zespołów Artystycznych Wojska Polskiego. Nowa nazwa obowiązywała 
od 1969 roku. Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy, Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu 1968–1989, IPN Poznań, Poznań 2015, s. 33.

472 Tamże, s. 162.
473 Tak wspomina to komisarz FPŻ, Krzysztof Gaerting: „Z początkiem kwietnia rozpoczęto 

burzyć starą scenę amfiteatru kołobrzeskiego i przygotowywać wykopy pod olbrzymie stropy 
betonowe, stanowiące przeciwwagę dla konstrukcji nośnej dachu estrady, ważącej około 24 ton. 
W miesiąc później rozpoczęto spawać tę konstrukcję (spawów tych było 7 km). Na kilka dni 
przed Festiwalem dwa dźwigi portowe uniosły każde z sześciu przęseł i umieściły na przygo-
towanych podporach nośnych. Na dwa dni przed Festiwalem zakończono mocowanie pięciu 
olbrzymich płatów płótna żaglowego, a główny projektant amfiteatru mgr inż. arch. Janusz 
Kirszak wraz z całym zespołem mógł rozpocząć egzekwowanie wygranych kilkudziesięciu 
zakładów, jakie zawarto w czasie budowy. Nie rozpoczął ich zresztą, poszedł porządnie się 
wyspać. Ilekroć pytano inż. Kirszaka, czy zdąży przygotować amfiteatr na czas, niezmiennie 
odpowiadał, że wykonane prace wyprzedzają na dwa dni ustalony dla niego czas w harmo-
nogramie”. „Zapiski Koszalińskie” Nr 35/1968, s. 59.

474 Anteny przekaźnikowe pierwszej w historii Kołobrzegu transmisji telewizyjnej umieszczono 
na tarasie widokowym kolegiaty, w której wówczas znajdowało się Muzeum Oręża Polskiego. 
Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. II, Patan-Press, Kołobrzeg 
2011, s. 181.
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Barbara Marszel i Stanisław Mikulski, popularny aktor znany z filmu 
„Stawka większa niż życie”.

Od 1969 roku festiwal odbywał się już w samym Kołobrzegu, co jed-
nak spowodowało pewne reperkusje, gdyż mieszkańcy Połczyna Zdroju 
i organizatorzy festiwalu nie chcieli pogodzić się z utratą tak popularnej 
imprezy. Nie budzi natomiast wątpliwości fakt, że ta popularność narodziła 
się dzięki przeniesieniu festiwalu do Kołobrzegu, wówczas odbudowują-
cego się miasta i coraz modniejszego wśród Polaków kurortu. Impreza 
odbywała się w lipcu, w szczycie sezonu wakacyjnego i dlatego cieszyła 
się taką renomą, zwłaszcza, że karnety rozchodziły się dzięki udziałowi 
zakładów pracy. FPŻ dla Kołobrzegu był z jednej strony szansą na rozwój, 
z drugiej, na promocję w całej Polsce. Karolina Bittner widzi w tej im-
prezie zasadniczo wymiar propagandowy komunistycznej rzeczywistości, 
krytykuje artystyczną stronę imprezy475. Z pewnością taki jest wymiar 
lat 80-tych, gdy rzeczywistość FPŻ zderzyła się ze zmianami społeczno-

-politycznymi w Polsce, niechęci do wojska i służby wojskowej, zmianie 
gustów muzycznych, otwarciu na muzykę zachodnią. Jednakże w latach 
60-tych i 70-tych, festiwal był ważną imprezą na mapie Polski, choć nie 
budzi wątpliwości, że kapitał pomysłów na piosenkę wojskową nie był 
nieskończony. Jednak powstało tam wiele hitów, w tym jeden, szczególnie 
znany w Kołobrzegu, pt. „Wszystkie barwy lipca”.

475 Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy… op.cit., s. 229.
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5. Gospodarka, oświata i kultura

Rozwój powojenny Kołobrzegu to nie tylko odbudowa miasta, ale również 
tworzenie zrębów miejskiej gospodarki. Jak to już zostało powiedziane, 
fundamentem miejskiej gospodarki był port i morze. Uruchomienie 
przeładunków portowych to jedno. Ważniejszą kwestią było przetwór-
stwo rybne na poziomie przemysłowym. Pierwsze lata to rybactwo 
o charakterze prywatnym, o małych mocach przerobowych. Wszystko 
zmieniło powstanie Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka”, 
które utworzono w 1949 roku w Świnoujściu476. Pierwsze 4 kutry prze-
kazał „Dalmor”. Ponieważ w porcie w Świnoujściu nie było właściwych 
warunków do rozwoju przedsiębiorstwa, kutry przebazowano do Ko-
łobrzegu, ale w Świnoujściu pozostała dyrekcja zakładu, gdyż taka była 
decyzja Ministerstwa Żeglugi477. Była to decyzja o charakterze miasto-
twórczym. Dzięki niej, powstały fundamenty przemysłu przetwórczego 
i połowowego, które musiały się rozwijać w trudnych powojennych 
warunkach. Wymagało to oczyszczenia portu, budowy infrastruktury, 
technologii, produkcji, a wreszcie jednostek połowowych. Inną sprawą 
był rozwój wykwalifikowanych kadr rybackich, których też brakowało. 
W 1952 roku „Barka” dysponowała 3 kutrami 13-metrowymi i 8 kutrami 
12-metrowymi, a także 1 kutrem 17-metrowym. Zatrudniała 363 osoby, 
w tym 55 rybaków. W tym roku złowiono 1812 ton ryb478. W kolejnych 
latach, przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwijało. Wybudowano fabrykę 
mączki rybnej, a baza przetwórstwa rybnego w 1978 roku pozwalała 
na roczną produkcję 3144 ton filetów, 2482 ton tuszy, 2963 ton marynat 
i 557 ton ryb wędzonych479. Powstała baza remontowa kutrów i chłod-
nia o 1100 m3 powierzchni składowych. W najlepszych latach „Barka” 
zatrudniała 1300 pracowników i była największym zakładem pracy 
w Kołobrzegu480. Wartość dostaw na rynek w 1970 roku wyniosła ponad 
127 mln zł, a w 1978 roku przekroczyła 200 mln zł481. W kwietniu 1979 roku 
struktura floty przedstawiała się następująco: 25 kutrów 17-metrowych, 

476 Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, historia, dzień dzisiejszy 
i przyszłość, Kołobrzeg 1979, s. 5.

477 „Barka” była w tym czasie nierentowna, gdyż nie była ujęta w planach centralnych. Wsz-
częto śledztwo w związku z tzw. szkodnictwem gospodarczym. Aresztowano dyrektora 
zakładu – Edwarda Sundmana. Okazało się, że decyzja o lokalizacji przedsiębiorstwa w Świ-
noujściu była błędem. W styczniu 1951 roku, „Barka” powstała w Kołobrzegu z oddziałami 
w Ustce i Darłowie. Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit 
Café, Kołobrzeg 2005, s. 388.

478 Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, historia, dzień dzisiejszy 
i przyszłość, Kołobrzeg 1979, s. 8.

479 Tamże, s. 29.
480 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 148.
481 Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, historia, dzień dzisiejszy 

i przyszłość, Kołobrzeg 1979, s. 9.



124

6 kutrów B26s, 9 kutrów B25s/A i 8 kutrów rufowych B-410482. „Barka” 
posiadała „Dom Rybaka” ze 162 miejscami hotelowymi, przeznaczonymi 
dla swoich pracowników. W 1989 roku przedsiębiorstwo oddało pierwsze 
44 mieszkania na osiedlu przy ul. Bogusława X483. Zakład nie przetrwał 
konkurencji wolnorynkowej i został zamknięty pod koniec XX wieku484.

W 1956 roku powstała Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego 
„Bałtyk”485. Początkowo, jej sytuacja była trudna. Część sprzętu pozy-
skano z „Barki”, ale linia technologiczna nie należała do najwydajniej-
szych486. W kolejnych latach, sytuacja ulegała poprawie, zwłaszcza po po-
łączeniu w 1956 roku „Bałtyku” z inną spółdzielnią rybną – „Beloną”487. 
W 1976 roku, rybacy „Bałtyku” złowili 2500 ton ryb488. Spółdzielnia 
zatrudniała 300 osób i zajmowała się również przetwórstwem rybnym, 
produkcją konserw, marynat i tusz rybnych.

Port kołobrzeski to ruch statków i przeładunki. W 1948 oku do portu 
weszło 521 jednostek przy obrotach 170,2 tys. ton. Liczby te w kolejnych 
latach rosły, aby gwałtownie spaść w 1952 roku, kiedy to zakończyły się 
przeładunki uruchomione ponownie w latach 60-tych489. W 1960 roku 
do portu weszło 140 statków i osiągnięto obroty na poziomie 69,3 tys. ton. 
W 1980 roku było to 408 jednostek o obrotach 309 tys. ton, ale stagnacja 
gospodarki w latach 80-tych spowodowała spadek przeładunków w porcie 
do obrotów na poziomie 205 tys. ton i 261 jednostkach, które zawinęły 
do portu490. W 1969 roku przy latarni morskiej powstał budynek dworca 
morskiego491. Na podkreślenie zasługuje utworzenie w Kołobrzegu Pol-
skiej Żeglugi Bałtyckiej, powołanej zarządzeniem nr 8 Ministra Handlu 
Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z 31.01.1976 roku. W historiogra-
fii przyjmuje się, że to nowy rozdział w dziejach gospodarki morskiej 
w Kołobrzegu492. Zadaniem zakładu było rozwijanie turystyki morskiej 
oraz hotelarsko-gastronomicznej, z uwzględnieniem gości zagranicz-
nych, ale także przewozy towarów. Uruchomiono stałe kursy do Wielkiej 
Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec czy Holandii, a także do portów 

482 Tamże. s. 36.
483 Rybacy i marynarze w roli budowlanych, „Głos Pomorza” 2.02.1989, s. 4.
484 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 388.
485 SPRM „Bałtyk”, wybór ważniejszych wydarzeń w latach 1956–1968 na podst. protokolarza 

posiedzeń Zarządu, RR-55, k. 1.
486 Rentfleisz Zygmunt, Wspomnienia Rybaka SPRM „Bałtyk” w Kołobrzegu, RR-54, k. 3.
487 Biela Jan, Wspomnienia prezesa SPRM „Bałtyk” w Kołobrzegu od 30.09.1966, RR-52, k. 4.
488 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 148.
489 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 67.
490 Tamże, s. 73.
491 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. II, Patan-Press, Kołobrzeg 

2011, s. 275.
492 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 144.
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skandynawskich i Morza Śródziemnego. Niestety, lata 80-te to czas 
regresu i nierentowności przedsiębiorstwa w zakresie przeładunków 
w kołobrzeskim porcie493. Sytuacja zaczęła ulegać poprawie od 1983 roku.

W Kołobrzegu funkcjonował również przemysł, przede wszystkim 
związany z gospodarką morską, ale również przemysł elektroniczny, 
dziewiarski oraz spożywczy. 20 sierpnia 1969 roku ruszyła pierwsza ta-
śma produkcyjna Fabryki Podzespołów Radiowych „Elwa”. Początkowo, 
pracowało w niej 75 osób, a w połowie lat 70-tych osiągnięto zatrudnienie 
na poziomie 450 osób494. Zakład produkował kondensatory elektrolityczne 
różnych typów, a od 1974 roku kondensatory elektrolityczne na licencji 
japońskiej. W 1949 roku w Kołobrzegu powstała Dziewiarska Spółdziel-
nia Pracy „Weneda”. Początkowo, mieściła się w uzdrowiskowej części 
miasta, a po wyremontowaniu budynku przy obecnej ul. Łopuskiego 
rozpoczęła produkcję włosianki i powrozów oraz tkanin artystycznych495. 
Od 1973 roku rozpoczęto produkcję wyrobów dziewiarskich, w szczegól-
ności damskie bluzki i swetry, damską i męską bieliznę z tkanin syntetycz-
nych. Zakład zatrudniał 200 osób, w tym większość stanowiły kobiety496.

Największym zakładem przemysłu spożywczego w Kołobrzegu była 
Spółdzielnia Przemysłu Cukierniczego „Marona”. Powstała we wrześniu 
1958 roku w Karlinie jako „Mewa”. Do Kołobrzegu produkcję przeniesiono 
w 1959 roku wraz z oddaniem przez miasto budynku dawnej elektrowni 
miejskiej przy obecnej ul. Łopuskiego497. Produkowano tu wyroby cukier-
nicze i czekoladowe, w tym bombonierki, galaretki, draże, batony i wafle. 
Początkowo, pracowało tu 35 osób, a w szczycie lat 70-tych 190 osób498. 
W Kołobrzegu działały także inne zakłady, w tym piekarnie, cukiernie, 
masarnie, a także wytwórnie wód gazowanych. W 1961 roku powstała 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska przy Alei 1. Armii Wojska Polskiego, 
gdzie produkowano nabiał: mleko, masło, śmietanę, twaróg, ale także 
kefir, różne gatunki serów i lody499.

Początkowo, kołobrzeskie uzdrowisko podlegało Państwowemu Zarzą-
dowi Uzdrowisk Pomorza Zachodniego w Połczynie Zdroju. W 1947 roku 
powstała Naczelna Dyrekcja PP „Polskie Uzdrowisko” z tymczasową sie-
dzibą Inspektoratu Okręgowego Uzdrowisk Nadmorskich w Kołobrzegu, 

493 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 72.
494 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 150.
495 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 390.
496 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 90.
497 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 92.
498 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 89.
499 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 89.
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ale z siedzibą w Ustroniu Morskim500. W 1948 roku Państwowe Uzdro-
wisko powołano w Kołobrzegu, a w 1949 roku działalność wczasową 
w Ustroniu Morskim oddano Funduszowi Wczasów Pracowniczych501. 
26 lutego 1953 roku na podstawie zarządzenia ministra zdrowia powstało 
Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Kołobrzeg, które zajęło się 
działalnością leczniczą. Jeszcze w 1952 roku oddano do użytku pierwszy 
pawilon sanatorium „Słoneczko”502. W kolejnych latach, przedsiębior-
stwo rozbudowywało się i realizowało postanowienia uchwały Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów z 1957 roku o odbudowie Kołobrzegu. 
Firma posiadała dwa zakłady przyrodolecznicze, sanatoria: Słoneczko, 
Muszelka, Mewa i Kombatant, a także kopalnię borowiny i rozlewnię wody 
mineralnej. Remontowano kolejne obiekty i budowano nowe, należące 
do poszczególnych ministerstw i zakładów pracy. Dzięki temu, pod koniec 
lat 70-tych w Kołobrzegu było 5123 łóżek sanatoryjnych, przeznaczo-
nych na cele lecznicze503. Kołobrzeg to również miasto wypoczynkowe 
i turystyczne. Do 1948 roku otwarto 5 obiektów dla dzieci i młodzieży 
o charakterze kolonijnym504. Militaryzacja Kołobrzegu spowodowała 
ograniczenie przemieszczania ludności do strefy nadgranicznej i rozwój 
tej gałęzi turystyki możliwy był dopiero po 1956 roku. O ile w latach 
1957–58 przybyło tu 9 tys. wczasowiczów w ramach turystyki pobytowej, 
o tyle w 1960 roku było to już ponad 40 tys. osób505. Początkowo, skromna 
baza obsługowa, noclegowa i niewielkie możliwości rozrywkowe, ulegały 
rozbudowie. Powstawały sklepy, nowe obiekty o coraz lepszych warun-
kach bytowych, rozwijano ofertę dla wczasowiczów. 16 stycznia 1973 roku 
powstało Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Bałtywia”506. Jego 
organizatorem było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Była to od-
powiedź na rozwijającą się ofertę wczasów w kwaterach prywatnych. 
Ta niezwykle popularna forma usługi, rozwijała się od początku odbudowy 
miasta. W 1960 roku kołobrzeskie ośrodki wypoczynkowe posiadały 
1150 miejsc, a kwatery prywatne aż 5 tysięcy507. W 1975 roku stosunek ten 
zmienił się: 8410 miejsc w ośrodkach wczasowych, 5334 w prywatnych, 
a 3656 w pozostałych508. „Bałtywia” zajęła się wszystkimi problemami 
branży turystycznej: prowadziła wczasy w kwaterach prywatnych, a także 

500 Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Kołobrzegu w latach 1949–1979, Kołobrzeg 1979, s. 
2 i n.

501 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 46.
502 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 154.
503 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 54.
504 Tamże, s. 56.
505 Tamże.
506 Informacje „Bałtywia”, Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Kołobrzegu, Kołobrzeg 

1980, s. 1.
507 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 159.
508 Tamże.
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hotele i gastronomię własną (w tym hotel „Skanpol”), posiadała środki 
transportu i organizowała wycieczki, zajmowała się informacją turystyczną, 
kasami wymiany walut i punktami sprzedaży „Pewex”. W 1979 roku 
przedsiębiorstwo dysponowało niemal 16 tysiącami miejsc noclegowych, 
w tym 12 250 miejscami w kwaterach prywatnych509. Liczba turystów 
z każdym rokiem wzrastała.

Przy opisywaniu funkcjonowania Kołobrzegu w latach 70-tych i 80-
tych nie należy zapominać, że są to realia nadal odbudowującego się 
miasta, który to proces w ostatniej dekadzie PRL uległ spowolnieniu. 
Prawdziwym testem dla polskiej gospodarki była tzw. zima stulecia, 
która zaczęła się 31 grudnia 1978 roku, choć opady śniegu odnotowano 
już w nocy z 29 na 30 grudnia. Problemem nie były nawet temperatury, 
które w północno-wschodniej Polsce spadły do 30 stopni poniżej zera, 
a w Polsce północno-zachodniej i centralnej oscylowały wokół minus 
10 stopni, ale ogromne ilości śniegu. To była bardzo śnieżna zima. W Su-
wałkach spadły 84 cm śniegu, w Szczecinie 53 cm. Ponadto, wiejący wiatr 
powodował nawiewanie śniegu z pól i powstawanie gigantycznych zasp. 
Mróz i śnieg zrobiły swoje: sparaliżowały cały kraj. Spowodowało to pa-
raliż transportu. Stanęła komunikacja kołowa i szynowa. Konsekwencją 
powyższego było zakłócenie dostaw surowców energetycznych. „Centralny 
Zarząd Dróg Publicznych oraz Ministerstwo Komunikacji wystosowały 
apel do kierowców i podróżnych, aby ci, którzy nie muszą, nie ruszali 
w drogę. Tak trudnej sytuacji nie notowano od dawna, zasypaniu uległo 
ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Na północy kraju zaspy dochodziły 
do 3,5 metra” – donosiła „Trybuna Ludu” z 2 stycznia 1979 roku. Sytuację 
pogarszał stan infrastruktury. Pękały zwrotnice i szyny. Polska powoli, 
ale skutecznie zamierała. Wraz z paraliżem komunikacyjnym, stanął 
przemysł energetyczny. Były problemy z dostawą prądu i ciepła.

W województwie koszalińskim, wojewoda koszaliński ogłosił stan 
klęski żywiołowej. Uczniom przedłużono ferie, obawiano się zmasowa-
nych powrotów przy paraliżu komunikacyjnym. Bardzo ciekawy opis 
walki ze śniegiem zachował się w „Kronice Miasta” z 1979 roku, która 
znajduje się w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Prze-
wodniczący Miejskiej Rady Narodowej towarzysz Kazimierz Walewski 
i naczelnik miasta towarzysz Jerzy Roszkiewicz „których osobisty przykład 
w działaniu i obecność w każdym newralgicznym punkcie organizmu 
miejskiego, dokładają wszelkich starań, aby skutki ataków zimy były jak 
najmniej dolegliwe dla mieszkańców”510. W Kołobrzegu nie było prądu. 
Uruchomiono agregaty prądotwórcze, które zasilały najważniejsze obiekty 
miejskie. Pracownicy PKP masowo brali udział przy odśnieżaniu zasypa-
nych torów kolejowych. Wojewoda koszaliński zarządził podjęcie pracy 
w wolną sobotę 6 stycznia 1979 roku.

509 Informacje „Bałtywia”, Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Kołobrzegu, Kołobrzeg 
1980, s. 3.

510 Kronika Miasta, 1979 rok.
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Podjęto decyzję, że do miejskiej akcji odśnieżania chodników skiero-
wani zostaną pracownicy zakładów państwowych na terenie Kołobrzegu. 
Zaspy były tak duże, że niezbędne okazało się zastosowanie sprzętu 
ciężkiego. Sytuacja była trudna, co ma swoje odzwierciedlenie w kronice: 

„Ogromny wysiłek władz i społeczeństwa Kołobrzegu sprawił, że po niespo-
dziewanym pierwszym ataku zimy sytuacja została opanowana, aczkolwiek 
trudno mówić o normalnym życiu w mieście. Połączenia komunikacyjne 
zarówno kolejowe, jak i autobusowe uzależnione są od aktualnej sytuacji 
na drogach. Mozolnie oczyszczone jezdnie i chodniki stają się w ciągu 
śnieżnej nocy niezdolne do eksploatacji. Służby miejskie i zakłady pracy 
pracują z największym poświęceniem i bardzo efektywnie. Szczególnie 
ciężka jest sytuacja portowców. Hart ducha i samozaparcie tych ludzi 
jest wręcz imponujące. Gdy już wydawało się, że sytuacja jest opano-
wana, 2  lutego u ujścia Parsęty zaczęła gromadzić się kra ze śniegiem 
wstrzymywana wiatrem z zachodu. Widok malowniczy, ale 3 lutego port 
niestety znów był całkowicie zablokowany. Na uznanie zasługuje praca 
kołobrzeskich handlowców. Mimo trudnych warunków sklepy i hurtownie 
pracują normalnie. Nie brakuje chleba i nabiału. Piekarnie dostarczają 
pieczywo do sklepów na czas. Budujące są przykłady wzajemnego wspo-
magania wysiłków w walce z przeciwnościami pogody”511.

Sytuacja w Kołobrzegu nie była wyjątkowa. Z zimą stulecia zmagała 
się cała Polska i to przez 2 miesiące. 3 lutego 1979 roku „Trybuna Ludu” 
informowała: „W czynie społecznym setki tysięcy ludzi usuwało śnieg 
z ulic, dróg i szlaków kolejowych. W odpowiedzi na apel Stołecznej Rady 
Narodowej o odśnieżanie i porządkowanie miast i wsi województwa ma-
zowieckiego w ciągu dwóch dni do pracy stanęło 800  tysięcy osób. (...). 
Ze względu na panujący mróz i kłopoty transportowe, dały się we znaki 
opóźnienia i nierytmiczność w dostawie niektórych artykułów. Handel 
stara się przezwyciężyć trudności i zapewnić normalne zaopatrzenie. Mu-
szą w tej sprawie pomóc sami klienci. Handel liczy na ich zrozumienie”. 
Do akcji odśnieżania skierowano wojsko, które w niektórych miejscach 
wykorzystywało do tego czołgi. Zima stulecia wystawiła na próbę słabą 
polską gospodarkę w apogeum epoki „późnego Gierka”. Centralne 
zarządzanie i marnotrawstwo lat 70-tych dawało się we znaki w wielu 
dziedzinach życia, choć z drugiej strony, warunki pogodowe były bardzo 
trudne i zapewne nawet dzisiaj spowodowałyby paraliż kraju. Zima 
stulecia spowodowała wiele opóźnień. Już w lutym 1979 roku zaznacza 
to kołobrzeski kronikarz: „Szkoda, że opóźnienia w budownictwie prze-
suną termin oddania wielu nowych obiektów przygotowanych na jubileusz 
35-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale to właśnie na budowlanych 
z obiektywnych przyczyn spadł ciężki obowiązek oczyszczania miasta 
ze śniegu i lodu. Wykonują go z całym poświęceniem”512.

511 Tamże.
512 Tamże.



129

Jak to już opisywano, ważnym elementem odbudowy miasta była 
oświata i walka z analfabetyzmem. Wraz ze wzrostem akcji osadniczej, 
niezbędne były zmiany w kołobrzeskim systemie oświaty513. Migracje 
ludności i duża jej płynności była sporym utrudnieniem w zakresie 
nauczania. Podobnie było z bazą lokalową i materiałową. We wcze-
śniejszej części książki, autor opisywał powstanie Publicznej Szkoły 
Powszechnej w 1945  roku. W 1946  roku powstała Publiczna Szkoła 
Powszechna w Złotowie (Radzikowo)514. W 1947 roku w Powiecie Ko-
łobrzeskim działały 43  szkoły podstawowe i 7 przedszkoli, w których 
uczyło się łącznie 3833  dzieci515. W tym samym 1947  roku, do Koło-
brzegu, do gmachu obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1, przeniosło się 
Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, a w 1948  roku, 
po opuszczeniu miasta przez wojska radzieckie, zajęło ono budynek przy 
ul. Łopuskiego, gdzie obecnie znajduje się Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika516. Pierwsza matura odbyła się w 1950  roku. 
Na 13  abiturientów, egzaminy zdało 11517. 1  września 1947  roku uru-
chomiono Publiczną Średnią Szkołę Zawodową przy ul. Piastowskiej, 
a w 1949  roku otworzono warsztaty szkolne przy ul. Młyńskiej518. 
W 1957 roku powstała Szkoła Podstawowa Nr 2, w której naukę rozpo-
częło 660 dzieci519. 1 września 1959 roku powstała Szkoła Podstawowa 
nr 3 w budynku dawnej szkoły przy obecnej ul. Łopuskiego (ze względu 
na trwające prace, rok szkolny rozpoczął się 10  października 1959  r.). 
W tym roku rozpoczęła się również budowa pierwszej kołobrzeskiej 

„tysiąclatki”, obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4. Inwestycję realizowało 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego i pracownicy 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Oddano ją do użytku podczas uro-
czystości 1  września 1960  roku w obecności Wacława Tułodzieckiego, 
ministra oświaty520. 11  września 1965  roku otwarta została kolejna 

„tysiąclatka” o numerze 1002 – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marcelego 
Nowotki (dziś Jana Pawła II), która powstała ze środków Urzędu Rady 

513 Szerzej na ten temat pisze Antoni Szarmach, 60 lat szkolnictwa w powiecie kołobrzeskim 
(1945–2005). Rocznik Kołobrzeski 2013, Wydawnictwo REDA Kazimierz Ratajczyk, Kołobrzeg 
2013. 

514 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 189.
515 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 177.
516 Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-100.
517 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 194.
518 Szkoła regularnie się rozwijała i zmieniała specjalności i profile, a nawet nazwy, w zależno-

ści od zapotrzebowania. Była to więc Zasadnicza Szkoła Zawodowa Metalowo-Drzewna, 
a potem Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana. Tamże, s. 212.

519 Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-99.
520 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 56.
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Ministrów521. W 1958 roku powstało Towarzystwo Popierania Budowy 
Szkół w Złotowie522. Budowę obiektu rozpoczęto jesienią 1963  roku. 
Nową placówkę oddano 15  grudnia 1965  roku, a otwarcie odbyło się 
15  stycznia 1966  roku. Kolejny zespół obiektów oświatowych powstał 
na Osiedlu Lęborskim w 1976 roku. Była to Szkoła Podstawowa Nr 8, 
przedszkole i żłobek523. Ogólnie, w połowie lat 70-tych, w Kołobrzegu 
było 8 szkół podstawowych, w których ok. 130 nauczycieli uczyło 4,5 tys. 
uczniów. W mieście działało także 8 przedszkoli.

Wraz z rozwijającym się lecznictwem uzdrowiskowym, potrzeba było 
wykwalifikowanej kadry. Oprócz lekarzy, potrzebne były pielęgniarki, 
których w odbudowującym się Kołobrzegu brakowało. Dlatego, z ini-
cjatywy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Koszalinie, utworzono 
w mieście nad Parsętą Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (od 1975 roku 
Zespół Szkół Medycznych z Liceum Medycznym Pielęgniarstwa oraz Po-
licealnym Studium Zawodowym Wydziału Fizjoterapii). Jego dyrektorem 
został Tadeusz Pozorski, a następnie Mirosław Bremborowicz. 13 września 
1966 roku, szkoła przeniosła się z dotychczasowej siedziby w gmachu Li-
ceum Ogólnokształcącego przy obecnej ul. Łopuskiego, do budynku przy 
ul. Grottgera524. Natomiast 1 września 1961 roku powstało w Kołobrzegu 
Technikum Ekonomiczne, które mieściło się w budynku szkoły zawodo-
wej przy ul. Piastowskiej. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Mulawa. 
W 1971 roku szkoła została przeniesiona do pomieszczeń likwidowanego 
Studium Nauczycielskiego przy ul. Łopuskiego525. Kolejną szkołą, która 
odpowiadała rozwojowi Kołobrzegu, była szkoła morska, która miała 
kształcić rybaków i załogi kutrów dla przedsiębiorstw działających w mie-
ście i na polskim wybrzeżu. Decyzję o powstaniu Technikum Rybołówstwa 

521 Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-100. W uroczystości otwarcia szkoły 
wziął udział szef URM Janusz Wieczorek, który przemawiał aktualną przed Tysiącleciem 
Państwa Polskiego nowomową, wrogo nastawioną do bloku państw zachodnich, w tym 
do rządu Republiki Federalnej Niemiec: „(…) Każde otwarcie nowej szkoły napawa nas 
dumą i radością. Szczególnie jednak każdorazowe otwarcie szkoły na obszarach zachodnich 
i północnych Polski, na ziemiach, które po wielowiekowej niewoli powróciły na zawsze 
do Macierzy i nierozłącznie się z nią związały. Wychowujemy naszą młodzież w duchu do-
brze pojętego internacjonalizmu, w duchu przyjaźni i pokojowego współżycia ze wszystkimi 
miłującymi pokój narodami. Nie możemy natomiast przejść do porządku nad odradzaniem 
się faszyzmu i rewizjonizmu w Niemieckiej Republice Federalnej… Tym wszystkim, którym 
marzy się jeszcze „Drang nach Osten”, odpowiadamy: Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Opole, 
Kołobrzeg to miasta polskie i na zawsze pozostaną polskimi! ”. Jerzy Patan, Kiedy wszystko 
było pierwsze… op.cit., s. 199.

522 Jego przewodniczącym został Jan Rybicki. Organizowano wiele imprez, z których dochód 
przeznaczono na budowę szkoły w obecnym Radzikowie. Oprócz tego, rodzice opodatkowali 
się kwotą 120 złotych. Jak czytamy w kronice: „Rodzice wykazywali dużo zainteresowania 
i wiele dobrych chęci”. Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-100.

523 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 181.
524 25-lecie Zespołu Szkół Medycznych im. Wandy Wasilewskiej w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1986, 

s. 9.
525 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 196.
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Morskiego podjęto w marcu 1967 roku526. Szkoła rozpoczęła działalność 
1 września 1967 roku, a jej mury w ciągu kolejnych 15 lat opuściło 1820 ab-
solwentów527. Pierwszym dyrektorem był Stanisław Szymański. Szkoła 
początkowo nie miała własnej siedziby. Zajęcia prowadzono w gmachu 
Liceum Ogólnokształcącym przy obecnej ul. Łopuskiego, a administracja 
i internat funkcjonował w dawnym hotelu „Bałtyk” na rogu obecnej ul. 
Giełdowej i Alei Św. Jana Pawła II. Nowy budynek szkolny, jednostka uzy-
skała w 1974 roku. Ważną szkołą była także Zasadnicza Szkoła Budowlana, 
powstała w 1959 roku528. Była to początkowo filia Koszalińskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Koszalinie, a od 1961 roku szkoła 
przyzakładowa Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu, w której można 
było zdobyć zawód m.in. montera instalacji elektrycznych, malarza, mu-
rarza, betoniarza, cieśli, co odpowiadało zapotrzebowaniu kołobrzeskiego 
rynku pracy we wciąż odbudowującym się i rozwijającym Kołobrzegu. 
Pierwszym dyrektorem został Tadeusz Kaszubski. Nowy budynek szkoły 
przy ul. Mazowieckiej otwarto w marcu 1969 roku.

Od 1960 roku Kołobrzeg miał również jeszcze jedną szkołę. 31 lipca 
1960 roku Ministerstwo Oświaty utworzyło tu Studium Nauczycielskie, 
które otwarto 1 września tego samego roku529. Dyrektorem został Antoni 
Błaszak. Obok, mieściła się Szkoła Ćwiczeń530. Nie była to szkoła wyższa, 
pomimo, że miała studentów, a ci otrzymywali indeksy i mieli zaliczenia 
oraz egzaminy. Nauka w studium trwała 2 lata, a po jej zakończeniu 
zdobywało się uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. Takich 
nauczycieli Kołobrzeg, ale nie tylko to miasto, również potrzebował. 
Studium w okresie organizacji, podobnie jak inne szkoły, borykało się 
z problemami materiałowymi. Brakowało podręczników, biblioteki, 
wyposażonych fachowo pracowni531. Nie było nawet wykwalifikowanej 

526 Zarządzenie nr 25 Ministra Żeglugi z dnia 1 marca 1967 roku DKS-III-160/2/67 w sprawie 
powołania Technikum Rybołówstwo Morskiego w Kołobrzegu. H. Rybicki wskazuje, że Li-
ceum Rybackie powstało jeszcze w 1945 roku, ale nie rozpoczęło ono swojej działalności. 
Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 182.

527 Jerzy T. Banasiak, Waldemar Ćwięka, Szkoły specjalistów morskich. „Pobrzeże” Nr 10/1983, 
s. 19.

528 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. II, Patan-Press, Kołobrzeg 
2011, s. 136.

529 Opis historii szkoły zachował się w Księdze Pamiątkowej Studium Nauczycielskiego im. 
Emilii Gierczak w Kołobrzegu, Kołobrzeg 1971.

530 Kronika 25-lecia oświaty na Ziemi Kołobrzeskiej, RR-99.
531 Wspomina magister Leon Lis: „Przed niemałymi trudnościami stanęli wykładowcy i studenci 

w pierwszym roku nauki. Chociaż Dyrekcja Studium zabezpieczyła najniezbędniejszy sprzęt, 
sale wykładowe, urządzenia i pomoce niezbędne dla podjęcia pracy dydaktycznej, przed 
pierwszym kierownikiem Wydziału mgr Tomaszem Szrubką i wykładowcami mgr Marianem 
Sikorą i mgr Leonem Lisem stanęło zadanie wyposażenia pracowni Wydziału w niezbędne 
zbiory pomocy naukowych, podręczniki i literaturę. Było to zadanie trudne, ponieważ po-
mocy naukowych do nauczania historii produkuje się u nas wyjątkowo mało, a podręczniki 
wydano tylko do niektórych przedmiotów kierunkowych. Trzeba więc było stosować zastępcze 
podręczniki, z innych typów szkół”.
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kadry, którą dopiero kompletowano. Otwarto cztery kierunki studiów: 
filologia polska, historia, geografia oraz rysunek i prace ręczne. W ko-
lejnych latach ulegało to zmianom. Uruchomienie szkoły było również 
czynnikiem miastotwórczym. Studenci aktywnie uczestniczyli w życiu 
miasta. Wystawiali przedstawienia, różnego rodzaju programy, działali 
w kabarecie „Karawana”, brali udział w corocznych juwenaliach. Odbywało 
się to oczywiście pod ścisłym nadzorem PZPR, a pieczę nad studentami 
sprawował Związek Młodzieży Socjalistycznej. 17 marca 1965 roku, Stu-
dium Nauczycielskie otrzymało patronkę – ppor. Emilię Gierczak, żoł-
nierza 1 Armii Wojska Wolskiego, która poległa w walkach o Kołobrzeg 
w marcu 1945 roku. Studium zlikwidowano w 1971 roku, po wykształceniu 
3248 absolwentów. W budynku przy ul. Łopuskiego powstał Zespół Szkół 
Zawodowych im. E. Gierczak. W jego skład wchodziły: Liceum Zawodowe, 
Liceum Ekonomiczne i Policealne Studium Zawodowe.

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z rozwojem miasta jest 
kultura. Była ona wyznacznikiem polskiej tożsamości. W pierwszych 
latach po wojnie, widoczne jest niszczenie elementów kultury niemiec-
kiej. Przykładem jest usunięcie pomnika króla Prus sprzed ratusza532. 
Walki o miasto w marcu 1945 roku ratusz przetrwał nadzwyczaj dobrze. 
Pociski trafiły tylko w lewe skrzydło, uszkadzając część dachu oraz dwie 
blanki. Po przejęciu władzy w mieście przez Polaków, część wyposażenia 
obiektu trafiła do Warszawy. W ratuszu urzędował pierwszy prezydent 
miasta – inż. Stefan Lipicki. W gotyckich piwnicach mieściła się stołówka. 

„Przed ratuszem stał zabezpieczony deskami i betonem Pomnik Fryderyka 
Wilhelma na olbrzymim murowanym cokole, sięgającym jezdni, dzieląc 
wejście do ratusza na dwa biegi, z lewej i prawej strony ratusza. W czerwcu 
zwraca się do mnie Niemiec namawiając mnie, abym kazał pomnik odsło-
nić z obudowy ochronnej. Argumentował, że przecież trzeba pogodzić się 
ze stanem faktycznym zakończenia wojny. Po co więc pomnikowi obudowa? 
W umyśle jego i innych Niemców nie mogło się pomieścić, że po zakończeniu 
wojny nie powróci już to, co było przed wojną. W Kołobrzegu na cokole 
stał lata całe stary fryc, to i dalej ma prawo stać. Pomnik zburzyliśmy, 
w miejscu cokołu wykonałem brakujące stopnie, tak że wejście do ratusza 
stanowi jedną szerokość schodów. Losy starego fryca podzieliły pomniki 
przed katedrą (Gneisenau i Nettelbeck) oraz na Placu 18 Marca. Na cokole 

532 2 lipca 1865 roku przed ratuszem odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Fryderyka 
Wilhelma III. Aby go tam umieścić, rozebrano balustradę i znacznie poszerzono schody. 
Na cokole z granitu śląskiego stanął monument autorstwa Friedricha Drakego. Po bokach 
umieszczono reliefy Augusta Neitharda von Gneisenau oraz Joachima Nettelbecka – ko-
mendanta twierdzy oraz przywódcy mieszczan z roku 1807. Monument był dużą miejską 
atrakcją. Znajdował się na widokówkach, chętnie fotografowali się przy nim wczasowicze. 
Wraz z rozpoczęciem nalotów na miasta III Rzeszy przez aliantów podczas II wojny światowej, 
Niemcy zrealizowali szeroko zakrojoną akcję obrony dzieł sztuki szczególnie ważnych dla 
historii Rzeszy. Było to niezwykłe przedsięwzięcie, polegające na wykonaniu dokumentacji 
fotograficznej zabytków, przygotowaniu planów zabezpieczenia i ewakuacji dzieł sztuki. 
W programie znalazł się m.in. pomnik przed ratuszem. Postać pruskiego króla obmurowano 
ścianami z cegieł, zasypując piaskiem i czopując betonem.
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tego ostatniego wykonano pomnik wdzięczności dla poległych w walce 
o Kołobrzeg, żołnierzy radzieckich i polskich” – pisze we wspomnieniach 
prezydent Lipicki533. Usuwano niemieckie napisy, a na ratuszu, o czym 
już była mowa, wykonano polskie godło.

Od 1945 roku mieszkańcy organizowali się i realizowali przedsięwzięcia 
kulturalne. W latach 40-tych był to m.in. teatr. Przez wiele lat, okazją 
do obcowania z kulturą były obchody rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu czy 
Dni Morza. Rozwój działalności kulturalnej obserwowalny jest w latach 
50-tych. W 1951 roku powstał Zespół Pieśni i Tańca „Kołobrzeg” przy 
Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 
Kierownikiem muzycznym został Henryk Zaremba534. W latach 50-tych, 
w kawiarni „Karolinka” przy ulicy Waryńskiego mieścił się Klub Mło-
dzieżowy Komitetu Powiatowego Związku Młodzieży Socjalistycznej535. 
W 1954 roku, poprzez połączenie biblioteki miejskiej i biblioteki powiato-
wej, powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna536. W 1976 roku 
dysponowała ona 37 tys. książek, które wypożyczano 760 tysięcy razy 
rocznie537. Biblioteka nie ograniczała swojej działalności wyłącznie 
do udostępniania książek. Prowadzono tu akcje walki z analfabetyzmem, 
odbywały się liczne odczyty oraz spotkania autorskie z literatami, m.in. 
Władysławem Broniewskim czy Melchiorem Wańkowiczem. Działał 
tam Klub Kolabrega538, którego tradycje są kontynuowane po dziś dzień.

Niewątpliwe zasługi dla kołobrzeskiej kultury ma Jerzy Ściesiński 
(1935–2015). Po skończeniu liceum, udało mu się zdobyć skierowanie 
do pracy w Powiatowym Domu Kultury w Kołobrzegu. Gdy dotarł 
do miasta okazało się, że PDK jeszcze nie istnieje. Imał się różnych zajęć, 
jednocześnie ożenił się z żoną Adelą. W 1958 roku zorganizował pierwszą 
w Kołobrzegu wystawę plastyczną we „Fregacie”, a w piwnicy Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima zainaugurował 
działalność ogniska plastycznego. W 1960 roku został kierownikiem 
Powiatowego Domu Kultury w Kołobrzegu. W 1963  roku nadzoro-
wał budowę kina „Kalmar”. W powiecie kołobrzeskim współtworzył 
placówki kulturalne, na czele z Małą Galerią w PDK. Był inicjatorem 
Kołobrzeskiego Lata Filmowego. Wreszcie, od 1982 roku czynił starania, 
aby w Kołobrzegu powstała galeria z prawdziwego zdarzenia. Udało się 

533 Stefan Lipicki, Wspomnienia z pierwszych dni po przekazaniu Kołobrzegu przez Armię 
Radziecką władzy polskiej, RR-48, k. 19.

534 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 98.
535 Tamże, s. 281. Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, 

Kołobrzeg 2009, s. 145.
536 21 maja 1966 roku biblioteka otrzymała patrona – Galla Anonima. Hieronim Kroczyński, 

Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 443.
537 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 185.
538 W 1962 roku siedziba PDK została przeniesiona z budynku przy obecnej Alei Św. Jana Pawła 

II do biblioteki. Pierwsze spotkanie klubu odbyło się w maju 1962 roku. Jerzy Patan, Moje 
lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 2009, s. 186.
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to dopiero w 1988 roku. Utworzona została Galeria Sztuki Współczesnej, 
a on został jej wieloletnim dyrektorem539.

Obok Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, czy Kołobrzeskiego Lata Filmo-
wego, działo się tutaj o wiele więcej, dość wspomnieć Kołobrzeskie Dni 
Kultury Morskiej „Marenezje” (od 1966 roku), Kołobrzeskie Wieczory 
Wiolonczelowe (od 1972 roku), zastąpione w 1981 roku przez Kołobrzeskie 
Wieczory Kameralne, Przegląd Filmów Krajów Nadbałtyckich, Kołobrze-
skie Giełdy Książki, Kołobrzeską Wystawę Róż, cykl imprez masowych 
w ramach „Kołobrzeskiego Lata”, czy wreszcie „Rock nad Bałtykiem” 
w latach 80-tych. Działało tu wiele organizacji kulturalnych, w tym Ko-
łobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, powstałe w 1964 roku, 
Kołobrzeski Klub Myśli Twórczej, powstały w 1965 roku, Kołobrzeska 
Grupa Poetycka „Reda”, zawiązana w 1967 roku, Kołobrzeski Klub Fil-
mowy Venedicus540, czy działająca od 1958 roku orkiestra garnizonowa. 
Uzupełnieniem tej działalności była oferta m.in. Międzynarodowego 
Klubu Prasy i Książki (otwarty 14 lipca 1979 roku) czy Klubu „Morskie 
Oko”, a także trzech kin: „Wybrzeże”, „Kalmar” i „Piast”, a okresowo, w Sali 
Rycerskiej przy ul. Wąskiej działało kino letnie. Trudno pisać o samych 
artystach i literatach, a także animatorach kultury, w obawie, aby kogoś 
nie pominąć, ale kołobrzeska awangarda lat 60-tych i 70-tych to Czesław 
Michałowski, Wiesław Uptas, Jan Lechowski, Piotr Bednarski, Lech M. 
Jakób, Janusz Tężycki, Łucja Końko, Adela Ściesińska, Irena Zahorska, 
Elżbieta Dudzik, Andrzej Rafiński, Jerzy Patan, Kazimierz Ratajczyk, 
Hieronim Kroczyński czy Jan Frankowski, oraz wielu, wielu innych. 
Ukazywały się książki kołobrzeskich autorów. Pisząc o kołobrzeskiej 
kulturze nie można zapominać o Klubie Młodzieżowym „Adabar”, który 
otwarto 20 maja 1963 roku. Zarządzał nim Komitet Powiatowy Związku 
Młodzieży Polskiej w Kołobrzegu. Odbywały się tu wieczory literackie, 
autorskie, Kołobrzeskie Lato Filmowe, występował kabaret „Karawana”, 
były koncerty jazzowe, wieczorki taneczne541. W 1974 roku powstał Zespół 
Taneczny „Algi” przy Szkole Podstawowej Nr 8, a we wrześniu 1980 roku 
Zespół Piosenki i Tańca „Tirlitonki”.

Czynnikiem kulturotwórczym była również prasa i radio. W pierw-
szych miesiącach polskiej administracji, wydaje się, że raczej nikt 
nie myślał o zakładaniu gazety, ani nawet o uruchomieniu drukarni. 
Na początku lat pięćdziesiątych powstały zręby kołobrzeskiej radiofonii. 
Według A. Bojar-Fijałkowskiej, w 1950  roku542 rozpoczęto prace nad 

539 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 
2009, s. 223. Pożegnaliśmy Jerzego Ściesińskiego, https://miastokolobrzeg.pl/wiadomo-
sci/9554-poegnalimy-jerzego-ciesiskiego.html, dostęp: 11.10.2019.

540 W 1964 roku Venedicus zdobył puchar przechodni Przewodniczącego Prezydium PRN 
w Kołobrzegu za najciekawszy zestaw filmów. 

541 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 
2009, s. 157.

542 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 126.
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powstaniem radiowęzła, dzięki czemu możliwe było nadawanie programu 
lokalnego drogą przewodową. Radiowęzeł z głośnikami, tzw. kołchoź-
nikami, był jedynym rozwiązaniem w owych czasach, ze względu na to, 
że dostęp do odbiorników radiowych był ograniczony. W kolejnych 
latach sytuacja ta ulegała poprawie, a radiowęzeł rozebrano543. Prasa 
kołobrzeska narodziła się w polskim Kołobrzegu w latach pięćdziesiątych 
XX stulecia. Jesienią 1952  roku zaczęła ukazywać się gazeta o zasięgu 
powiatowym pt. „Biuletyn Kołobrzeski”544. Był to periodyk formatu A4, 
drukowany dwa razy w miesiącu, redagowany przez zespół podlegający 
organowi propagandy Komitetu Powiatowego PZPR w Kołobrzegu545. 
Siedziba redakcji mieściła się przy ul. Waryńskiego 5546. Nakład wynosił 
3  tysiące egzemplarzy. Lokalna propaganda skupiała się na osiągnię-
ciach i działalności bieżącej PZPR, ale bardzo dużo miejsca poświęcała 
również wsi547. Redakcja miała bogatą sieć korespondentów sięgającą 
na południu po Domacyno i Karlino. W poszczególnych numerach 
przeważała tematyka współzawodnictwa na różnych odcinkach lokalnej 
gospodarki. Gloryfikowano przodowników pracy i wykonawców normy, 
krytykowano z imienia i nazwiska bumelantów czy oszustów władzy 
ludowej, wzywano do piętnowania wrogów. Ciekawostką jest rubryka 
zatytułowana „Dlaczego”. Redakcja poruszała w niej wiele ciekawych 
problemów, które trapiły niejednego mieszkańca powiatu. A to kioski 
w godzinach pracy zamknięte, a to jakiś kierownik nadużywa alkoholu 
w godzinach pracy (w tekście wymienia się go z imienia i nazwiska), 
a to wypieka się chleb z niespodziankami w środku itd. Niezwykle 
popularna była również tematyka współzawodnictwa i przodownictwa 
pracy. Na łamach gazety rzucano wyzwania, lub też opisywano ich reali-
zację. Równie ważna była tematyka związana z wewnętrznymi sprawami 
PZPR w całym powiecie. O sprawach partyjnych informowano, ale także 

543 A. Bojar-Fijałkowska pisze, że wpływ na ograniczenie wykorzystywania radiowęzła miała 
również odbudowa w 1956 roku rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie. Autorce chodzi 
zapewne o rozpoczęcie nadawania przez ekspozyturę Polskiego Radia w Koszalinie bez-
przewodowego przy wykorzystaniu nadajnika o mocy 1 kW, który nadawał w paśmie fal 
średnich. A. Czechowicz, Z. Michta, Kultura, [w:] Koszalińskie w Polsce Ludowej, E. Z. 
Zdrojewski (red.), Poznań 1975, s. 397.

544 Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze… op.cit., s. 222.
545 Pierwsza stopka redakcyjna z nazwiskami osób pracujących przy wydawaniu „Wiadomości 

Kołobrzeskich” pojawiła się dopiero w numerze 19 z 1955 roku. Czytamy w niej, że wydawcą 
gazety była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” w Koszalinie. Gazetę redagował 
Komitet Redakcyjny przy KP PZPR. Redaktorem odpowiedzialnym był Jerzy Zagórski, a re-
daktorem technicznym Andrzej Wojciechowski. Tłoczenie gazety odbywało się w Koszaliń-
skich Zakładach Granicznych w Koszalinie. Nakład wynosił 2 tysiące egzemplarze, a więc 
w porównaniu z rokiem 1953 – spadł o tysiąc egzemplarzy. „Wiadomości Kołobrzeskie” Nr 
19/1955, s. 4.

546 W 1954 roku siedziba redakcji została przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej do gma-
chu Komitetu Powiatowego PZPR. „Wiadomości Kołobrzeskie” Nr 8/1953, s. 4.

547 Tak o sobie pisała sama redakcja: Redakcja „Wiadomości Kołobrzeskich”, gazety powiatowej 
waszego powiatu, przeznaczona głównie do poruszania w niej wszystkich ważniejszych 
osiągnięć i niedociągnięć terenu wiejskiego. „Wiadomości Kołobrzeskie” Nr 6/1954, s. 2.
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krytykowano działania niektórych towarzyszy lub ich zachowania. Dzia-
łacze partyjni zwracali dużo uwagi na poruszanie spraw kołobrzeskich 
w prasie548. Z tekstów na łamach „Wiadomości Kołobrzeskich” można 
wywnioskować, że nie było z tym najlepiej549. Brakowało korespon-
dentów i osób chcących donosić na swoich znajomych lub sąsiadów550. 
Ostatecznie w połowie 1956 roku gazeta przestała się ukazywać551, a jej 
funkcję przejął „Głos Koszaliński”552. W 1960  roku w mieście zareje-
strowanych było 3305  odbiorników radiowych, czyli 197  na 1000  ko-
łobrzeżan553. W tym czasie w Kołobrzegu coraz większą popularność 
zdobywała telewizja. W 1960  roku w Kołobrzegu 24  osoby posiadały 
telewizor554. W 1962  roku liczba ta wzrosła do 107555, a w 1965  roku 
już do 2203556. W 1967 roku wykonano inwestycję poprawiającą odbiór 
programu telewizyjnego  –  na dachu hotelu „Skanpol” zamontowano 
13-metrowy maszt przemiennika telewizyjnego557. Do tej pory zasadniczo 
oglądano programy emitowane nadawane z duńskiej wyspy Bornholm. 
W 1973  roku program dla Kołobrzegu na falach średnich rozpoczęła 
nadawać koszalińska rozgłośnia Polskiego Radia558.

548 Warto zauważyć, że w styczniu 1958 r., Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodowej 
wydał „Kołobrzeskie Wiadomości Wyborcze”.

549 „Propaganda i agitacja są często traktowane przez sekretarzy komitetów gminnych, zespołowych 
i miejskich po macoszemu. (…) Gorzej jest jeszcze z aktualną propagandą wizualną na wsi. 
W prasie wojewódzkiej bardzo mało materiałów ukazuje się o Kołobrzegu. Dlaczego tak jest? 
Posiadamy za mało korespondentów, którzy by pisali do „Głosu Koszalińskiego” i „Wiadomości 
Kołobrzeskich” o osiągnięciach i niedociągnięciach z naszego terenu. Nie lepiej przedstawia 
się sytuacja z naszą prasą powiatową”. Plenum Komitetu Powiatowego w Kołobrzegu, „Wia-
domości Kołobrzeskie” Nr 13/1954, s. 1.

550 Redakcja apelowała do czytelników: „Nie zrażajcie się brakiem zdolności do pięknego wy-
rażania myśli. Nie zrażajcie się błędami stylistycznymi czy ortograficznymi. Piszcie tak jak 
umiecie. Nie wszyscy przecież mogą być dziennikarzami. Wasz prosty język przyczyni się tylko 
do większej poczytności naszej gazety powiatowej. Piszcie tak jak piszą nasi korespondenci. (…) 
Wiadomości swoje sprawdzajcie, piszcie prawdę i śmiało krytykujcie braki i niedociągnięcia. 
Przez krytykę pomożemy Waszym zakładom pracy, PGR-om i spółdzielniom produkcyjnym”. 
Jerzy Patan, Kiedy wszystko było pierwsze, Kołobrzeg 1945–1959, Patan-Press, Kołobrzeg 
2004, s. 223.

551 Tamże s. 222.
552 Warto zwrócić uwagę, że w latach 50-tych redakcja „Głos Koszalińskiego” przemierzała te-

reny regionu specjalnym wozem wraz z zespołem dziennikarsko-drukarskim. Produkowano 
wówczas specjalne lokalne periodyki. Gazetka z ruchomej drukarni „Głosu Koszalińskiego” 
nosiła tytuł „Błyskawica”. Tamże, s. 223.

553 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 126.
554 Tamże.
555 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 185.
556 Anna Bojar-Fijałkowska, Kołobrzeg w Polsce Ludowej… op.cit., s. 126.
557 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. I, Patan-Press, Kołobrzeg 

2009, s. 255.
558 Mirosław Słodziński, Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie 1953–1978, praca magisterska 

napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Czarnika, Słupsk 1981, s. 34.
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Kolejny etap rozwoju kołobrzeskiej prasy obejmuje lata 80-te i po-
wstanie „Solidarności”. Tak jak struktury ogólnopolskie związku zawo-
dowego zabiegały o komunikację z Polakami, tak i na poziomie lokalnym 
trwały zabiegi związane z pozyskaniem dostępu do mediów. Współpraca 
z mediami ancien régime nie miała większego sensu, także ze względu 
na dominującą tam autocenzurę odredakcyjną, jak i cenzurę prewencyjną, 
sprawowaną na poziomie administracyjnym. 27 października 1980 roku 
ukazał się pierwszy numer „Gońca Kołobrzeskiego”, którego redaktorem 
naczelnym został Janusz Wołyński559. Dość szybko redakcja zaczęła mieć 
problemy z cenzurą, dlatego zmieniono tytuł na „Komunikaty MKZ NSZZ 
«Solidarność»”, a później powrócono do pierwotnego tytułu. Początkowo 
gazeta drukowana była w formacie A5, a od momentu druku w PP Uzdro-
wisko Kołobrzeg w formacie A4. Ukazywała się nieregularnie w nakładzie 
2 tysięcy egzemplarzy560. Obok przedruku komunikatów, informacji 
i komentarzy „Solidarności” o tematyce krajowej, pojawiały się tematy 
bieżące regionu kołobrzeskiego, publicystyka, ale także tematyka histo-
ryczna. W numerze 9 pojawiła się informacja, że podjęte zostały próby 
cenzurowania pisma561 i naciski na dyrekcję PP Uzdrowisko Kołobrzeg, 
aby wyprowadzić druk gazety z tamtejszej drukarni. Jak wspomina Ja-
nusz Grudnik, w Kołobrzegu drukowano także „Robotnika”562. Jednak 
o wiele ciekawszym tytułem był „Wibratorek” – czasopismo ukazujące się 
w Kombinacie Budowlanym, redagowane przez Sławoja Kiginę i Wojciecha 
Krzewinę, a wydawane przez tamtejszą Komisję Zakładową „Solidarności”. 
W gazecie publikowano zasadniczo artykuły na tematy zakładowe, jak 
na przykład przyznawanie mieszkań zakładowych, działalności dyrekcji 
zakładu i komisji socjalnej, ale pojawiała się również tematyka miejska, 
społeczna. Przedrukowywano także artykuły o tematyce społeczno-po-
litycznej z biuletynów „Solidarności”. Wprowadzenie stanu wojennego 
13 grudnia 1981 roku przerwało działanie „Solidarności”. Zdelegalizo-
wane struktury związkowe zaprzestały wydawania własnej prasy563. 
Warto tu podkreślić, że w Kołobrzegu i Koszalinie w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych ukazywał się nieregularnik „Rewers”. W podtytule 
podkreślano, że to Pismo Ruchu Wolność i Pokój, a od numeru 5. Pismo 

559 Adam Frydrysiak, Solidarność w województwie koszalińskim 1980–1989, Koszalin 2006, s. 
61.

560 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php? title=R01395_Goniec_Ko%C5%82o-
brzeski, dostęp 11.10.2019.

561 E. Stępień przytacza fragmenty rozmów SB z Januszem Wołyńskim na temat łamania ów-
czesnego prawa w artykułach „Gońca Kołobrzeskiego”. Były to oczywiste pogróżki i próba 
zastraszenia dziennikarza. Edward Stępień, Kołobrzeg – twierdza „Solidarności”, Kołobrzeg 
2010, s. 24.

562 Adam Frydrysiak, Solidarność w województwie koszalińskim 1980–1989, Koszalin 2006, 
s. 61.

563 We wspomnieniach Henryk Bieńkowski twierdzi, że w obiegu bezdebitowym powstawały 
ulotki i inne materiały drukowane w podziemnej drukarni. Jacek Pechman, Wojciech Cza-
piewski, Robert Dziemba, Zima Wasza…, Alta-Press, Kołobrzeg 2006, s. 19.
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uczestników Ruchu Wolność i Pokój Pomorza Środkowego. Gazeta była 
redagowana od listopada 1987 do kwietnia 1989 roku. Redakcję tworzyli: 
Marek Mazurek564, Artur Tokarski, Marcel Mularski (Koszalin), Robert 
Bezimienny (Kołobrzeg), Cezary Łazarewicz (Darłowo)565. Czasopi-
smo drukowano w Wydawnictwie „Dezerter” w Warszawie. Poruszana 
tematyka obejmowała sprawy związane z Ruchem Wolność i Pokój, 
obejmowała zagadnienia pacyfizmu, służby wojskowej, przestrzegania 
praw człowieka i ochrony środowiska.

W latach 80-tych, starano się rozwiązać problemy lokalowe koło-
brzeskiej kultury, które pozostały z poprzedniej dekady. Kołobrzeski 
Ośrodek Kultury od 1975 roku znajdował się w ratuszu. Taka lokalizacja 
spowodowała, że znalezienie tej docelowej, zostało odłożone na kolejne 
lata. W związku z remontem zabytku, powstał problem przeniesienia 
części jego działów. Uznano za błędne przekazanie Baszty Prochowej 
dla PTTK, bo mogłaby ona być wykorzystana przez pracowników KOK566. 
Po zakończeniu remontu ratusza, KOK dalej znajdował się w tym zabyt-
kowym budynku, a kwestia budowy sali teatralnej na 600 miejsc oraz 
kina panoramicznego i pomieszczeń do pracy oraz dla szkoły muzycznej, 
została odłożona na kolejne lata567. Brak środków spowodował zatrzyma-
nie budowy hali widowiskowej przy ul. Łopuskiego. Wskazuje się, że idea 
tej inwestycji przysłoniła konieczność budowy domu kultury. W związku 
ze stagnacją gospodarczą lat 80-tych, temat ten został zrealizowany do-
piero wiele lat później.

Ostatnią instytucją kultury, jest kołobrzeskie muzeum. Muzeum Re-
gionalne w Kołobrzegu powstało w 1963 roku. Ale zanim do tego doszło, 
w październiku 1957 roku Jan Frankowski wystosował apel do miesz-
kańców, aby wyszukiwać i przekazywać do biblioteki zabytki, które 
zasilą muzealną ekspozycję. Tam też był pierwszy i nieoficjalny magazyn 
eksponatów. Niestety, nie wszystkie z nich zachowały się w obecnej ko-
lekcji, bo po drodze zaginęły… Pierwszą siedzibą Muzeum Regionalnego 
w Kołobrzegu była wyremontowana przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, średniowieczna kamieniczka przy ulicy E. Gierczak. To tam 
otwarta została wystawa poświęcona historii Ziemi Kołobrzeskiej. W tym 
czasie, trwał już remont kołobrzeskiej kolegiaty. Kościół katolicki oddał 
część nawową i wieżową świątyni na rzecz Skarbu Państwa, a Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przystąpił do remontu. Prace rozpoczęły się 
w 1960 roku i trwały 5 lat. Gdy się zakończyły, część nawowa została 

564 Sprawę Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Kaktus”, dotyczącą Marka Mazurka, 
opisuje Edward Stępień, Kołobrzeg – twierdza „Solidarności”, Kołobrzeg 2010, s. 324 i n.

565 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01795_Rewers_Koszalin, 
dostęp: 11.10.2019.

566 Problemy rozwoju kultury, materiały na posiedzenie plenarne KM PZPR w Kołobrzegu, 
18 czerwca 1982, s. 8–9.

567 Gmach ośrodka kultury miał został wybudowany na terenie, który obecnie znajduje Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
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pozostawiona jako tzw. „trwała ruina”, a w bloku wieżowym wyremon-
towano przyziemie, trzy kondygnacje oraz taras widokowy568. Władze 
państwowe miały problem z tym, co w bloku wieżowym ma się znajdować, 
bo przekazanie go na powrót Kościołowi katolickiemu nie było brane 
pod uwagę. W międzyczasie, w Kołobrzegu zaczęły powstawać idee 
związane z upamiętnieniem walk o miasto w marcu 1945 roku. Jedną 
z nich było muzeum. Ostatecznie, dyskusja zakończyła się decyzją, aby 
w bloku wieżowym ulokować muzeum wojskowe. Jego otwarcie nastąpiło 
8 maja 1966 roku, wpisując się w obchody milenijne państwa polskiego. 
W uroczystości wziął udział członek Rady Państwa Józef Ozga-Michalski 
oraz generał Józef Urbanowicz, szef Głównego Zarządu Politycznego 
Wojska Polskiego569.

W 1970 roku muzeum otrzymało nazwę Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu570. Jego siedzibą była kołobrzeska kolegiata, a właściwie blok 
wieżowy i nadal odbudowywana część korpusu nawowego. Sytuacja jednak 
zaczęła się komplikować wraz z normalizacją stosunków PRL-RFN i Pań-
stwo-Kościół. W 1972 roku powstała Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. 
Jej pierwszy ordynariusz, biskup Ignacy Jeż, przystąpił do działań na rzecz 
odzyskania całej kolegiaty, a już wówczas konkatedry, na rzecz Kościoła 
katolickiego, we władaniu którego było tylko prezbiterium. Takie decyzje 
zapadły z końcem 1973 roku, a w 1974 roku w korpusie nawowym odpra-
wiono pierwszą od czasów reformacji katolicką mszę. Kościół otrzymał 
także blok wieżowy, ale w zakresie tej części świątyni ustalono na mocy 
porozumienia stron, że muzeum będzie mogło korzystać z wieży jeszcze 
przez 2 lata571. W tym czasie zapadła decyzja, że Muzeum Oręża Polskiego 
zostanie przeniesione do Pałacu Braunschweigów. Rozpoczął się remont 
zabytku, który jednak przedłużył się do 1977 roku. Muzeum opuściło 
blok w 1976 roku, a część zabytków umieszczono na Skwerze 750-lecia, 
za pałacem, część, jako depozyty, trafiła do Koszalina i Świnoujścia572.

Zanim do tego doszło, Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 
w Koszalinie wraz z Zarządem Okręgowym SARP w Koszalinie, ogłosił 
26 lutego 1975 roku konkurs na opracowanie koncepcji programowo-urba-
nistyczno-architektonicznej muzeum w Kołobrzegu573. Poparcie dla tych 

568 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte, Kołobrzeg 1960–1969 cz. II, Patan-Press, Kołobrzeg 
2011, s. 81.

569 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 443.

570 Uchwała Nr 42/197/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzeg z dnia 19 listo-
pada 1970 r. w sprawie nadania Muzeum w Kołobrzegu nazwy Muzeum Oręża Polskiego.

571 Ks. Józef Słomski, Z Podgórza nad Bałtyk, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2012, s. 27.
572 50 lat Muzeum Oręża Polskiego w służbie historii i kultury, Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2013, s. 39.
573 Opis przebiegu całego konkursu znajduje się w opracowaniu Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu, Konkurs SARP Nr 588, Koszalin 1976.
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działań wyraził Szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. 
Prace konkursowe wpłynęły do 2 lutego 1976 roku. Generalnie, orga-
nizatorom konkursu chodziło o wkomponowanie bryły muzeum wraz 
z wystawą w plenerze, ewentualnie krytą, w tzw. „Korzedo”, a więc teren 
na północ od rzeki Parsęty i wschód od ulicy Kamiennej, obejmujący 
Bastion Magdeburg, obecny Park Generała Dąbrowskiego, a także tereny 
przyległe przy rzeczce Stramniczce. Generalnie, zagospodarowywano 
relikty fortyfikacji głównych Twierdzy Kołobrzeg. Wygrała praca nr 7, 
autorstwa Andrzeja Katzera i Stanisława Skowyrskiego (SARP Koszalin). 
Nie będę tu wchodził w tematykę pozostałych prac, które choć ciekawe, 
formalnie nie zostały wdrożone do realizacji.

W pracy nr 7, budynek muzeum zlokalizowano na terenie bastionu. 
Wskazywano, że przemawiają za tym kwestie widokowe, interesujący 
system wodny (dziś niewidoczny, bo zaniedbany przez meliorantów), 
zróżnicowana rzeźba terenu czy dobra komunikacja. Wystawa plenerowa 
miała być zlokalizowana na południe od bastionu, zaś cały teren muze-
alny miała otaczać woda. Główne wejście do muzeum miało znajdować 
się od strony ówczesnej ulicy Budowlanej. Co ciekawe, w ekspozycji 
plenerowej, opartej na dwupoziomowych transzejach, wkomponowano 
amfiteatr. Już wówczas, na poziomie projektu, zwracano uwagę na kwe-
stię ekspozycyjne i ich rozwijanie pod kątem hasła „światło-dźwięk”, 
aczkolwiek na tym poziomie kwestie aranżacji nie były dookreślane. 
Sąd konkursowy, wybierając pracę nr 7, wskazał na trafność rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzennego w nawiązaniu do istniejących fortyfikacji 
i sylwety miasta. To ostatnie może być mocno dyskusyjne, jednakże sąd 
znał wyniki konkursu SARP na zabudowę śródmieścia Kołobrzegu, którą 
wygrali architekci z Koszalina (Miastoprojekt). Królowała w nim wielka 
płyta i beton, które na lata zeszpeciły centrum miasta. Zwracano jednakże 
uwagę, pomijając urbanistyczną nowomowę, na trafność wkomponowa-
nia muzeum w układ urbanistyczny śródmieścia. W zakresie postulatów 
komisji konkursowej wskazywano konieczność powiększenia terenu dla 
muzeum, zaangażowanego na cele wystawowe, w tym na czołgi i samoloty. 
30 kwietnia 1976 roku sekretarz konkursu przekazał prace inwestorowi, 
dyrektorowi muzeum – Hieronimowi Kroczyńskiemu.

Kilka tygodni później, 26  maja 1976  roku, muzeum zdało dla die-
cezji wieżę kolegiaty. Tak pisze o tym dyrektor muzeum, Hieronim 
Kroczyński: „Realia były katastroficzne. W chwili opuszczenia wieży 
pałac Braunschweigów jeszcze był w remoncie. Pozostała nam tylko 
kamieniczka. Musieliśmy zawiesić działalność merytoryczną. (…) Kiedy 
dowiedziałem się, że realia naszego kraju są w takim stanie, że nie stać 
na budowę muzeum, zapytałem: to po co był ten konkurs? Przecież nic się 
nie stało, architekci sobie trochę poprojektowali – usłyszałem odpowiedź. 
Uświadomiłem sobie wówczas, że straciliśmy kilka lat na zabezpieczenie 
nowego lokum dla muzeum”574.

574 Tamże.
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26 listopada 1971 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 267/71 w spra-
wie dalszego rozwoju miasta Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego. 
W myśl tego dokumentu, powstał Fundusz Rozwoju Miasta i Powiatu 
Kołobrzeskiego, z którego mogły być budowane także obiekty kulturalne. 
Tyle, że zamiast siedziby muzeum, wskazano na konieczność budowy 
magistrali wodnej, dworca PKS, dachu amfiteatru i budowę stadionu575. 
Natomiast w dokumentach szczegółowych z 1972 roku pojawiły się nastę-
pujące postulaty, powiązane z wydatkami z przedmiotowego funduszu: 
budowa międzynarodowego campingu przy ul. Fredry, opracowanie 
założeń pod budowę Międzynarodowego Klubu Prasy i Książki, udział 
w budowie zadaszenia amfiteatru, opracowanie założeń pod rozbudowę 
Powiatowego Domu Kultury. W kolejnych miesiącach, dołożono do tego 
budowę szpitala. Ostatecznie, w podsumowaniu do realizacji planów, 
zapisano rezygnację z zadaszenia amfiteatru, z przeznaczeniem środków 
na budowę hali sportowo-widowiskowej. Powyższe wskazuje, że pieniądze 
były, były także plany inwestycyjne, które w Kołobrzegu z powodzeniem 
większym lub mniejszym zrealizowano. Dlaczego więc nie zbudowano 
muzeum? Po pierwsze dlatego, że początkowo nie było takiej potrzeby, 
pomimo że wieża kolegiaty kompletnie na muzeum wojskowe się nie 
nadawała. Po drugie, muzeum de facto nie podlegało ani miejskiej ani 
powiatowej Radzie Narodowej, ale Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
w Koszalinie. Tak było od 15 grudnia 1971 roku. Na początku wszyscy się 
z tego awansu cieszyli (przejście z nadzoru powiatowego na wojewódzki), 
bo było więcej pieniędzy, więcej etatów. Był to oczywisty awans. Ale władze 
wojewódzkie i państwowe nie były zainteresowane budową nowego muzeum 
w Kołobrzegu, przesuwając pieniądze na inwestycje wojewódzkie w Ko-
szalinie. W tej sprawie, nie bez winy, są także kołobrzeżanie. Dokumenty 
strategiczne opracowywane na poziomie samorządu nigdzie nie mówią 
o potrzebie takiej inwestycji. Tu przykład: Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Kołobrzegu w dokumencie „Stan i kierunki rozwoju kultury 
w powiecie kołobrzeskim w latach 1973–1975 i 1976–1980” na plenum 
Komitetu Powiatowego PZPR z grudnia 1973 roku, zawarło taki oto zapis 
dotyczący muzeum: „Stan posiadanych obiektów (powierzchnia i funkcje) 
nie pozwalają na pełną realizację programu statutowego. Przewidujemy 
przeniesienie Muzeum w latach 1976–80 do ratusza z równoczesną budową 
terenów pod ekspozycje wolnostojące (duży sprzęt wojskowy) przy ul. Bieruta 
(dziś Budowlana – chodzi o opisywane wcześniej „Korzedo”) ”.

Takie planowanie powodowało określone konsekwencje. Dla przykładu, 
zagospodarowanie późniejszego kina „Kalmar” na Powiatowy Dom 
Kultury, ku radości kołobrzeżan, na zewnątrz dawało mylne spojrzenie, 
że Kołobrzeg ma dom kultury, gdy tymczasem miał salę widowiskową. Sam 
dom kultury stanowiło 8 salek w PIMBP przy ul. Rzecznej. W konsekwencji, 
zdobycie środków finansowych na budowę domu kultury z prawdziwego 

575 Informacja Naczelnika Miasta o realizacji Uchwały Nr 267/71 Rady Ministrów z dnia 26 li-
stopada 1971 roku w sprawie dalszego rozwoju m. Kołobrzegu.
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zdarzenia stało się de facto niemożliwe. Prowizorki w polskiej rzeczywi-
stości ostają się najdłużej. I gdy na działce pomiędzy obecną ul. Gierczak, 
Narutowicza i Rzeczną planowano budowę domu kultury, nawet wydano 
kilkadziesiąt tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji, w 1977 roku 
nastąpiła zmiana. Ratusz postanowiono przeznaczyć na siedzibę domu 
kultury i galerię. Natomiast na wskazanym terenie, zamiast Powiatowego 
Domu Kultury, miała powstać wystawa plenerowa muzeum. Pozostała 
tylko kwestia przeniesienia znajdującego się tam targowiska, które wy-
cofano na teren przy ul. Trzebiatowskiej. Otwarcie wystawy plenerowej 
nastąpiło 18 października 1977 roku. Problem w tym, że wszystko to miało 
charakter tymczasowy i prowizoryczny.

Jeśli idzie o pawilon wystawienniczy, też nie czekano na lepsze czasy576. 
Muzeum potrzebowało nowej siedziby i zrealizowano ją jak tylko się dało. 
Jeszcze w 1978 roku projekt opracował inżynier architekt Andrzej Lep-
czyński, łącząc nowy gmach z zabytkową kamieniczką przy ul. Gierczak. 
Zaangażowanie wielu osób, na czele z dyrektorem muzeum – Hieronimem 
Kroczyńskim, a także I sekretarzem PZPR w Kołobrzegu – Kazimierzem 
Walewskim, pozwoliło na zrealizowanie tej inwestycji, którą wykonało 
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Sam autor kon-
cepcji zaznaczał, że jest to budowla tymczasowa, maksymalnie na 15 lat. 
Uroczystość otwarcia wystawy stałej w nowej siedzibie muzeum nastąpiła  
17 marca 1980 roku577. Muzeum podlegało resortowi kultury i sztuki, 
miało pełną niezależność i własną bazę lokalową. Tyle, że okazało się, 
iż coś, co miało być rozwiązaniem tymczasowym, stało się docelowe578.

576 Hieronim Rybicki, Początki życia polskiego w Kołobrzegu (1945–1948)… op.cit., s. 187.
577 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 

s. 500.
578 Problem tymczasowości istniał faktycznie. Inaczej rozumieli ją muzealnicy, a inaczej mia-

sto. W „Kołobrzeskiej Fali” Hieronim Kroczyński pisze tak: „Słowo „tymczasowa” oznacza 
tu formę ekspozycyjną, a nie miejsce. Zgodnie z zasadami współczesnego muzealnictwa 
znaczna część dużego sprzętu wojskowego musi bowiem być eksponowana pod dachem”. 
Hieronim Kroczyński, Muzeum Oręża Polskiego, „Kołobrzeska Fala”, 1.10.1995, s. 6. Tyle, 
że tak rozumiał to H. Kroczyński, natomiast architekci, urbaniści i samorządowcy widzieli 
to inaczej. Działka pod wystawę plenerową została przekazana przez miasto i to miasto 
pod kilkunastu latach nie zamierzało pozostawiać jej pod działalność kulturalną, ale wraz 
z budową Nowej Starówki, uchwałą nr IX/46/89 z 17.11.1989, przeznaczyło ją pod budownic-
two mieszkaniowe. Taka decyzja zablokowała jakikolwiek rozwój Muzeum Oręża Polskiego 
w owym czasie. Dowodem na powyższe jest chociażby decyzja wojewody koszalińskiego, 
który odmówił środków finansowych na początku lat 90-tych na inwestycje muzealne, 
ze względu na tymczasowość lokalizacji. Skoro muzeum docelowo ma być w innym miej-
scu, to po co inwestować w coś, co niedługo przestanie istnieć? Mało tego, na początku lat 
90-tych zauważalna była coraz większa presja samorządu na władze Ministerstwa Kultury 
i Sztuki na wyprowadzenie muzeum z centrum miasta.
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1. Kołobrzeg w 1989 roku

W 1989 roku Kołobrzeg należał do grupy małych miast, bez ciężkiego 
przemysłu, za to z ciągle rozwijającą się gospodarką turystyczną i gospo-
darką morską. Był największym polskim uzdrowiskiem i największym 
portem Pomorza Środkowego, zamieszkiwanym przez 44 426  miesz-
kańców579. W tym roku zapadły dwie ważne dla miasta politycznie 
i gospodarczo uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. 
Pierwsza, dotyczyła zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, 
a druga, zmniejszenia powierzchni strefy „A” uzdrowiska. Wyłączono 
z niej część działek portowych, ale nie tylko580. Te dyskusje i spory 
w zakresie kierunków rozwoju miasta, przewijały się w owym czasie 
w panoramie miasta częściej, niż obrady „Okrągłego Stołu”. Plan budził 
kontrowersje. Obawy o ograniczanie zasięgu lecznictwa uzdrowiskowego 
zgłaszał Naczelny Lekarz Uzdrowisk prof. Bohdan Trzeciak581. 

579 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, 
s. 549.

580 Uchwała Nr V/28/89 Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu z dnia 24 lutego 1989 roku 
w sprawie zmian w statucie Uzdrowiska Kołobrzeg, [w:] Teczka „Kopie Uchwał MRN – ka-
dencja 1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg. W „Uzasadnieniu do wniosku Miejskiej 
Rady Narodowej w Kołobrzegu skierowanego do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kosza-
linie w sprawie zmian w statucie Uzdrowiska Kołobrzeg” czytamy: „Należy przyjąć, że ani 
obecnie ani w przyszłości nie powstaną warunki do zmiany lokalizacji portu czy też zmiany 
jego funkcji. Natomiast niezbędnym jest zagospodarowanie tego terenu nie stwarzającym 
kolizji ze statusem uzdrowiska poprzez zlokalizowanie tam obiektów związanych z gospodarką 
morską i obsługą ruchu turystycznego jak dworzec morski, kapitanat portu”.

581 „(…) W miejsce samego serca strefy uzdrowiskowej (…) planuje się wprowadzić bliżej nieokre-
ślone inwestycje typu hotelowo-rozrywkowe. Nie pomogły moje apele, że uzdrowisko kołobrzeskie 
jest własnością ogólnonarodową i stanowi z tego powodu cel nadrzędny, że leczy się tu rocznie 
100 tysięcy schorowanych Polaków (…). Dążenie do regresu uzdrowiska jest dla mnie lekarza, 
którego naczelnym zadaniem jest walczyć o zdrowie i życie innego człowieka niezrozumiałe”. 
Bohdan Trzeciak, W sprawie strefy uzdrowiskowej, „Głos Pomorza” 14.04.1989, s. 4.
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O ile co do zasady wyłączenie części terenów portowych ze strefy „A” 
uzdrowiska było słuszne, to jednak uczyniono tak też wobec innych 
działek, dzięki czemu można było je lepiej zagospodarować, nie znaczy 
to wszakże, że z pożytkiem dla samego uzdrowiska, co widać z per-
spektywy upływu 30 lat582. Inaczej widziały to władze miasta na czele 
z prezydentem Jerzy Roszkiewiczem. Dla nich była to szansa uporząd-
kowania spraw Kołobrzegu i szansa na rozwój.

Sama linia sporu władz z mieszkańcami oscylowała wokół planów 
„zabetonowania” Bulwaru Marynarzy nad Parsętą poprzez budowę bloków. 
Inwestycję planowała spółdzielnia, w której udziały miały przedsiębiorstwa 
miejskie. Spowodowało to sprzeciw kołobrzeżan i długą oraz burzliwą 
dyskusję583, zakończoną rezygnacją z tego pomysłu584. W 1989 roku jakość 
kołobrzeskiego powietrza była fatalna. Zanieczyszczenia czterokrotnie 
przekraczały dopuszczalne normy. Parsęta była coraz bardziej zanieczysz-
czona, choć biorąc pod uwagę okolice Świnoujścia i Trójmiasta, miasto 
było prawdziwą perłą w koronie socjalistycznego zniszczenia środowiska 
naturalnego. Można się było kąpać w Bałtyku, gdy w innych miejscach 
w Polsce był z tym problem. Prasa rozpisywała się nie tak dawno jak przed 
1989 rokiem o fatalnej czystości miejskich plaż585. Z problemem jakoś 

582 Autor będzie tę kwestię poddawał szerszej analizie w zakresie 30 lat funkcjonowania terenów 
uzdrowiskowych w Kołobrzegu i ich wykorzystania na cele inne, niż lecznicze. Natomiast 
w 1989 roku, prasa tak omawiała tę kwestię: „Nie jest prawdą, że wyżej wymienione propo-
zycje korekt strefy są zamachem na świetnie prosperujące uzdrowisko, natomiast prawdą 
jest, że propozycje wyłączenia terenów ze strefy dotyczą nieużytkowanych przez uzdrowisko 
obszarów i nie nadających się z różnych powodów na funkcje uzdrowiskowe. Obszary te na-
tomiast są terenami predysponowanymi na rozwój funkcji turystycznych – otwartych hoteli 
oraz brakujących w tym rejonie usług ogólnomiejskich. (…) Proponowane wyłączenie dotyczy 
obszaru położonego przy ujściu rzeki, na którym nie funkcjonuje żaden obiekt sanatoryjny. 
Nabrzeże związane z funkcją portową stanowi unikalne wartości widokowe dla turystów przy-
jeżdżających z całej Polski. Ten teren wymaga generalnej przebudowy. Według planu proponuje 
się tutaj lokalizację hoteli oraz usług ogólnomiejskich do obsługi turystów. Powierzchnia tego 
terenu wynosi około 7 ha. Drugą enklawą jest obszar położony w pobliżu amfiteatru oraz 
hotelu „Skanpol”. [Chodzi o hotel „Solny” – dop. autora] Obszar ten znajduje się w zasięgu 
uciążliwości kotłowni oraz jest zagospodarowany poprzez prowizoryczną zabudowę (campingi). 
Znajduje się on w środku dzielnicy nadmorskiej. Na obszarze tym nie ma żadnych obiektów 
sanatoryjnych. Jego powierzchnia wynosi 26 ha. Tak jak w rejonie nabrzeży, tak i tu proponuje 
się w planie lokalizację hoteli oraz usług o charakterze ogólnomiejskim – tak dla kuracjuszy, 
jak i turystyki otwartej. Proponowane hotele, zdaniem autorów, po sezonie letnim mogłyby 
być wykorzystywane również na cele sanatoryjne”. Mirosław Krom, W sprawie betonowej 
fali i strefy uzdrowiskowej, „Głos Pomorza” 21–23.07.1989, s. 6.

583 Jerzy Szych, Dlaczego chcemy budować nad Parsętą. Rozmowa z Jerzym Dmochowskim, 
wiceprezydentem Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 10.04.1989, s. 3.

584 Warto zauważyć, że po latach pomysł ten powrócił pod hasłem odwracania miasta w kierunku 
rzeki. Natomiast w 1989 roku kwestia zabudowy wywołała ogromne emocje. „Nie jesteśmy 
egoistami, ale nie wierzymy, że w mieście nie ma innych terenów pod budownictwo. Nie 
można przecież zabudowywać wszystkich placów w Kołobrzegu i niszczyć zieleni. Ten bulwar 
zakładaliśmy w czynie społecznym wraz z żołnierzami WOP. Tutaj odbywa się „Jarmark Solny” 
i wiele innych imprez letnich. Tu bawią się nasze dzieci. Służy nam, mieszkańcom osiedla, 
ale nie tylko, bo każdy, kto spaceruje nad rzeką, przychodzi tu odpocząć”. „Bitwa” o bulwar, 

„Głos Pomorza” 24.03.1989, s. 2.
585 Mirosław Krom, Kołobrzeg na drodze do… Europy, „Głos Pomorza” 15.12.1989, s. 4.
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władze miasta sobie poradziły, jednak gromadzone osady przy oczysz-
czalni ścieków w Korzyścienku dalej były zmorą okolicznej ludności586. 
Co ciekawe, zasługuje to na podkreślenie. Już wówczas wskazywano w do-
kumentach miejskich na poważne problemy z tą okolicą. Miasto zapłaciło 
spore pieniądze za wysiedlenie mieszkańców z tych okolic, jednakże tego 
samego nie uczyniła Gmina Kołobrzeg. W prasie z owego czasu czytamy 
o dzieciach leczących się z powodu zatrucia wyziewami oczyszczalni. 
Tyle, że nowe władze miasta zamiast separować miasto od oczyszczalni, 
pozwalały się budować. Osiedle Radzikowo budowało się przez kilka 
dziesięcioleci XX wieku, przesuwając się terytorialnie m.in. na zachód, 
podobnie Grzybowo w Gminie Kołobrzeg na wschód, a więc tam, gdzie 
jak pisano w dokumentach w 1989 roku, takie inwestycje nie powinny 
być realizowane. Problemem były również przerwy w dostawie wody587.

Druga, ważna dla Kołobrzegu uchwała, dotyczyła spraw budżetowych. 
Miasto było uzdrowiskiem i był to powód do ogólnonarodowej dumy. 
Problem w tym, że z ograniczeniami z tego wynikającymi i koniecznymi 
inwestycjami, włodarzy miasta zostawiono samych. A budżet miasta świe-
cił pustkami. Aby łatać dziurę budżetową, w 1989 roku wyrażono zgodę 
na sprzedaż kolejnych działek m.in. na Radzikowie i Witkowicach588. 
Planowano zlikwidować Ośrodek Wczasów Wagonowych, a na jego miej-
scu zbudować parking z ogólnodostępnymi miejscami dla uzdrowiska589. 
Zamierzenia tego nie zrealizowano. Na tych terenach miały również po-
wstać, w wariancie zapasowym, hotele na 600 ogólnodostępnych miejsc 
o wysokim standardzie i aquapark.

Ważnym pomysłem na wzrost przychodów do kasy miejskiej miało 
być powstanie spółki „Wolny Obszar Celny” w Kołobrzegu590. Kwestia 
wolnych obszarów celnych, które można było tworzyć na podstawie 
ustawy Prawo celne z 1989 roku, była głośnym tematem kampanii wy-
borczej do parlamentu w 1989 roku. Chwalił się tym m.in. Aleksander 
Kwaśniewski591. W Kołobrzegu, spółkę miały utworzyć Urząd Miejski 
Kołobrzeg, Urząd Gminy Kołobrzeg, PP „Uzdrowisko Kołobrzeg”, Polska 
Żegluga Bałtycka, PPUiR „Barka”, „Bałtywia” oraz Rejonowa Spółdzielnia 

586 Tamże.
587 Tak podsumowywał to redaktor Mirosław Krom: „Miastu brakuje sieci wodociągowo-kana-

lizacyjnej, źródeł ciepła, mieszkań, szkół i całego szeregu najważniejszych usług. Jednocześnie 
miasto wymaga poważnej przebudowy, usprawnień komunikacyjnych, poprawy ogólnych wa-
runków funkcjonowania i dostosowania układów przestrzennych do pełnionych funkcji. Na ten 
problem nakładają się uciążliwości w postaci około 200 lokalnych kotłowni, zadymiających 
miasto, narastający hałas ruchu samochodowego i kolejowego, różnego rodzaju uciążliwości 
wadliwie pracującego przemysłu oraz przeraźliwy, okresowy ryk samolotów”. Mirosław Krom, 
W sprawie betonowej fali i strefy uzdrowiskowej, „Głos Pomorza” 21–23.07.1989, s. 6.

588 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu, 22.09.1989, GR-8224/III/365/89, Teczka 
„Kopie Uchwał MRN – kadencja 1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg.

589 Mirosław Krom, Kołobrzeg na drodze do… Europy, „Głos Pomorza” 15.12.1989, s. 4.
590 W sprawie „Wolnego Obszaru Celnego – Kołobrzeg”, „Głos Pomorza”, 14.12.1989, s. 3.
591 Mirosław Krom, Wolne obszary celne stają się faktem, „Głos Pomorza” 6–7.05.1989, s. 1 i 2.
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Ogrodniczo-Pszczelarska w Kołobrzegu592. WOC raczej nie przyniósł 
pokładanych w nim nadziei, a to ze względu na zbyt mały potencjał Koło-
brzegu i silną konkurencję WOC w Świnoujściu i Szczecinie593. Na terenie 
WOC miał powstać hotel o wysokim standardzie, celem pozyskiwania 
twardej waluty.

Kolejnym problemem miasta w 1989 roku była Ciepłownia Centralna, 
dziś Miejska Energetyka Cieplna, zbudowana w centrum uzdrowiska, nad 
morzem, kompletnie bez pomysłu na przyszłość i skorelowania tego z ja-
kimś rozwojem miasta. To niejedyna taka inwestycja, tyle, że w 1989 roku 
poważnie rzutująca na rozwój Kołobrzegu. Gdy powstawała, ważniejsze 
było ciepło dla miasta. Fatalne powietrze, pyły, hałas, a przy tym rozwi-
jająca się i stale gęstniejąca zabudowa uzdrowiska. Na przyszłość będzie 
to poważnym problemem, gdyż wraz z rozwojem gospodarki wolnoryn-
kowej, funkcja uzdrowiskowa z tej części miasta będzie wypierana przez 
budowę apartamentów, hoteli i obiektów mieszkaniowych, stając się osią 
sporu dotyczącego przyszłości kołobrzeskiego uzdrowiska.

W 1989 roku miasto nadal zabudowywało się. Kolejne spółdzielnie 
realizowały zabudowę „Nowej Starówki” w centrum miasta594. Na zli-
kwidowanych terenach ogródków działkowych powstawały kolejne bloki 
Osiedla Ogrody. W zachodniej i południowej części miasta kwitły inwesty-
cje prywatne w postaci zabudowy jednorodzinnej. Był to czas, w którym 
wybierano życie w granicach miasta i te granice poszerzano, a nie na tere-
nie terenów okalających Kołobrzeg, jak to ma miejsce obecnie. Jeśli idzie 
o przedsiębiorstwa działające w Kołobrzegu, to dobrze radziła sobie Polska 
Żegluga Bałtycka. W 1988 roku rosła liczba przewiezionych pasażerów 
(20% więcej), a na promach 25% więcej595. Rosły obroty kołobrzeskiego 
portu i przeładunki596. Dobrze radziła sobie „Barka”, która kończyła 
budowę swojego budynku mieszkalnego z 44 mieszkaniami i sklepu 
przy ul. Bogusława X597. Problemy finansowe jeszcze nie uwidaczniały 
się i nie narastały w „Elwie” czy „Wenedzie”, za to były już obserwowalne 
w niektórych innych obszarach jako przejaw dysfunkcjonalności ekono-
micznej państwa i odchodzenie od dawnych standardów marnotrawstwa 

592 Mirosław Krom, Kołobrzeg próbuje dogonić Europę, „Głos Pomorza” 1.12.1989, s. 3.
593 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski, Wolne obszary celne w Polsce, Wydział Analiz Eko-

nomicznych i Społecznych Kancelarii Sejmu, Informacja Nr 239/1994, http://biurose.sejm.
gov.pl/teksty_pdf_94/i-239.pdf, dostęp: 13.10.2019.

594 Kołobrzeska Starówka, „Głos Pomorza” 16.08.1989, s. 7. Warto podkreślić, że zespół archi-
tektów z kołobrzeskiego „Miastoprojektu” otrzymał nagrodę II stopnia za realizację „Nowej 
Starówki”, kwartał ulicy Mariackiej, pomiędzy ulicą Narutowicza i Katedralną. Nagroda 
ministra dla twórców kołobrzeskiej Starówki, „Głos Pomorza” 13.10.1989, s. 1.

595 Jan Poprawski, Polska Żegluga Bałtycka. Szósty rok „hossy”, trzynasty – obaw o przyszłość, 
„Głos Pomorza” 21–22.01.1989, s. 5.

596 Udany rok w kołobrzeskim porcie, „Głos Pomorza” 15.12.1989, s. 1.
597 Rybacy i marynarze w roli budowlanych, „Głos Pomorza” 2.02.1989, s. 4.
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i rozdawnictwa598. W 1989 roku dobiegało końca zagospodarowywanie 
drogi wschód-zachód przez ulicę Kamienną, w tym budowa sygnaliza-
cji świetlnej. Trwały prace związane z elektryfikacją kolei. Nie można 
pominąć katastrofy radzieckiego samolotu MIG-23M, który wystarto-
wał z lotniska w Bagiczu599. Jego pilot katapultował się na wysokości 
150 metrów chwilę po starcie. Samolot powinien spaść do morza, jednak 
z niewyjaśnionych przyczyn kontynuował lot po wcześniej wyznaczonym 
kursie600. Po przeleceniu 900 km rozbił się o 10:37 w Kortrijk w Belgii. 
Niestety spadł na gospodarstwo rolne zabijając przy tym jedną osobę. 
Śmierć poniósł 18-letni Wim Delaere601.

Krajobraz polityczny miasta w publikacjach prasowych jest mocno 
zniekształcony, ale autor posiada w tym zakresie badania z wcześniej-
szego okresu, które jasno dowodzą istnienia coraz silniejszej opozycji 
solidarnościowej, która jednakże musiała się jeszcze dużo nauczyć602. 
Takim sprawdzianem z jej sprawności były wybory parlamentarne, które 
w Kołobrzegu „Solidarność” wygrała, ale w samym województwie ko-
szalińskim porażka PZPR nie była już tak oczywista. Natomiast pozycję 
opozycji w samym Kołobrzegu można zmierzyć poparciem wyborczym 
w wyborach do Rady Miejskiej w 1990 roku, gdzie „Solidarność” po prostu 
je wygrała i to ze znaczną przewagą. Natomiast w 1989 roku w samym 
łonie PZPR widoczna była poważna odwilż i próba transformacji603. 
Od początku roku odbywała się dyskusja na temat kierunków zmian i tego, 
czego oczekiwać po działaczach, gdy coraz większa ich część w podsta-
wowych organizacjach partyjnych była po prostu zwykłymi członkami 
nakierowanymi pierwotnie i wtórnie swoją obecnością na konkretną, 
realną korzyść materialną. Podczas wojewódzkiej konferencji sprawoz-
dawczej PZPR w marcu 1989 roku wskazywano na niedostatki w działaniu 
partii, na brak konsekwencji i widoczne oczekiwanie na wynik przyszłych 

598 Pisząc o problemach ekonomicznych PGR Budzistowo, redakcja „Głosu Pomorza” dostrzegała 
rosnące koszty oferty socjalnej w zderzeniu z kryzysem gospodarczym. Irena Boguszewska, 

„Parasol socjalny” jest coraz droższy, „Głos Pomorza” 1.02.1989, s. 5.
599 Wystartował w Kołobrzegu, rozbił się w Belgii, „Głos Pomorza” 6.07.1989, s. 1.
600 Wykluczono błąd pilota, a winą obarczono Zakłady Remontowe w Czugujewie. Główną 

przyczyną katastrofy była korozja elektrochemiczna na przewodach w silniku. Ze szczegółów 
śledztwa można wyczytać ciekawą wypowiedź zastępcy dowódcy radzieckiego lotnictwa 
wojskowego gen. lejtnanta J. Szaposznikowa: „Wyłączenie dopalaczy (używanych przy 
starcie) doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia się siły ciągu, prędkości i wysokości 
lotu i zostało zinterpretowane przez pilota jako odmowa pracy silnika, co pociągnęło za sobą 
decyzję o katapultowaniu”. Tragiczny lot pod koniec zimnej wojny, https://miastokolobrzeg.
pl/historia/7032-tragiczny-lot-pod-koniec-zimnej-wojny.html, dostęp: 24.10.2019.

601 Stanisław Sikora, Samolot – widmo, „Głos Pomorza” 8–9.07.1989, s. 5.
602 Robert Dziemba, Kołobrzeżanie w roku 1989 – 30 rocznica wyborów, https://miastokolo-

brzeg.pl/historia/19966-kolobrzezanie-w-roku-1989–30-rocznica-wyborow.html, dostęp: 
13.10.2019.

603  Józef Narkowicz, Na przykładzie „Barki”. Jakie miejsce partyjnych w załodze?, „Głos Po-
morza” 24.01.1989, s. 3.
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wyborów604. W ramach przemian, w Kołobrzegu powstał Kołobrzeski Ko-
mitet Rejonowy PZPR, którego I sekretarzem wybrano Henryka Rupnika605. 
W jego skład weszli członkowie Komitetu Miejskiego PZPR w Kołobrzegu 
i wyłonieni członkowie komitetów gminnych partii z Kołobrzegu, Ustro-
nia, Siemyśla, Rymania, Dygowa i Gościna (razem 84 osoby). Podczas 
pierwszego zebrania 10 marca 1989 roku, postawione zadania przez KKR 
to wykorzystanie historycznej szansy dla miasta jaką dawały założenia 
Koszalińskiej Strefy Ekonomicznej, rozwój usług turystycznych, gastro-
nomicznych i hotelarskich, ale też postawienie na ochronę środowiska, 
przyspieszenie budowy mieszkań, zadbanie o większy ład i estetykę oraz 
czystość w mieście. Po wyborach parlamentarnych, struktury partyjne 
rozpoczęły przygotowania do zmian, zarówno w PZPR, jak i w mieście606. 
15 grudnia uchwalono specjalny manifest na XI Zjazd PZPR, który miał 
być nowym otwarciem dla lewicy w Polsce607.

Wybory 4 czerwca 1989 roku uznaje się za częściowo wolne. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest fakt, że wybory kontraktowe nie były wyborami 
demokratycznymi i wolnymi, bo w tym czasie takowymi być nie mogły. 
Był to swoisty plebiscyt wśród Polaków, gdzie wybierano pomiędzy 
PZPR a „Solidarnością”, ale nie było możliwości szerokiego zgłaszania 
kandydatów, nie było szerokiej dyskusji o programach, a co więcej, liczba 
miejsc dla poszczególnych stron w sejmie była znaczona608. Wyjątkiem 
był senat, gdzie na ponad 530 kandydatów, PZPR nie obsadziła ani jed-
nego ze stu miejsc.

8 kwietnia 1989 roku, a więc już w 3 dni po zakończeniu obrad Okrą-
głego Stołu, w Koszalinie powstał Wojewódzki Komitet Obywatelski609. 
Pod aktem powołującym do życia komitet, podpisało się 29 osób. Ko-
łobrzeg reprezentowali: Henryk Bieńkowski, Piotr Pawłowski i Wiesław 
Uptas, wówczas legendy kołobrzeskiej „Solidarności”. 

604 Wiarę w słuszność obranej drogi wesprzeć konsekwencją w działaniu, „Głos Pomorza” 
5–4.03.1989, s. 1 i 2.

605 Zmiany w strukturze partii w Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 11–12.03.1989, s. 1 i 2.
606 Podczas inauguracji cyklu spotkań pod nazwą klubu politycznego, wskazywano, że „partia 

musi zmienić nie tylko program, ale i ludzi”. Otwarcie klubu politycznego w Kołobrzegu, 
„Głos Pomorza” 26.10.1989, s. 7.

607 „Na przykładzie naszego miasta – Kołobrzegu – jasno widać, że miniony czas Polski Ludowej 
nie był czasem straconym, choć można było wysiłkiem całego narodu zrobić więcej i lepiej. 
Dziś mówimy o tym, bo czujemy zagrożenie i obawę o to, co z takim wysiłkiem zostało przy-
wrócone Polsce, bo chcielibyśmy głosem kołobrzeskiej lewicy partyjnej przestrzec przed znaną 
nam z kart historii powtórką. Uważamy, że o sprawy polskie, o naszą rację stanu dbać muszą 
wszyscy Polacy”. Manifest kołobrzeski, „Głos Pomorza” 15–16.12.1989, s. 2.

608 Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 
2016, s. 33.

609 Adam Frydrysiak, Solidarność w województwie koszalińskim 1980–1989, Koszalin 2006, s. 
269.
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Natychmiast przystąpiono do tworzenia struktur terenowych610. Kam-
pania wyborcza zapowiadała się na niezwykle szybką i trzeba było się 
spieszyć. 9 kwietnia 1989 roku powstał Międzyzakładowy Komitet Orga-
nizacyjny NSZZ „Solidarność”. Było to pokłosiem postulatów zgłoszonych 
na zebraniu przedstawicieli zakładów pracy z terenu miasta. W jego 
skład wszedł m.in. Henryk Bieńkowski, Jadwiga Maj i Piotr Pawłow-
ski611. Cztery dni później, delegacja komitetu pojawiła się u prezydenta 
Kołobrzegu. Wówczas, funkcję tę pełnił Jerzy Roszkiewicz. Prezydent 
został poinformowany o powołaniu „Solidarności” w Kołobrzegu, a także 
Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.

Zgłoszono 4 kandydatów solidarnościowych. Do senatu startował Jerzy 
Madej i Gabriela Cwojdzińska, a do sejmu Franciszek Sak i Bogusław 
Pałka. Wówczas, województwo koszalińskie nie było jednym okręgiem 
wyborczym. Było podzielone na część północną i południową. „Soli-
darność” była pozbawiona większych możliwości promowania swoich 
kandydatów w mediach, które w całości były poddane partyjnej kontroli. 
W „Głosie Pomorza”, przed wyborami opozycja niemal nie istniała. Re-
gularnie wspierano kandydatów partyjnych, jak Aleksander Kwaśniewski. 
Pojawiały się wywiady, opisy życiorysów, prezentacja dorobku poszcze-
gólnych kandydatów PZPR612. Opozycja była marginalizowana i obecna 
w sposób tendencyjny, redagowany celowo tak, aby te kwestie nie inte-
resowały czytelników. Dlatego rozpoczęto akcję agitacyjną i spotkania 
z mieszkańcami, namawiając do uczestnictwa w wyborach i głosowania 
na ludzi „Solidarności”. Był to bowiem podstawowy problem ekipy Soli-
darności: zachęcić zmęczonych przemianami obywateli, de facto przecież 
u progu transformacji, do udziału w wyborach. Niska frekwencja była 
wówczas na korzyść partii.

Tabliczka z informacją o kandydatach znajdowała się na ścianie pół-
nocnej bazyliki. Przed portalem głównym było stanowisko z informacjami 
o tym jak i na kogo głosować, oczywiście z grupy kandydatów „Solidarno-
ści”. Ale nie tylko w ten sposób Kościół katolicki wspierał opozycję, także 
tu, nad Parsętą. Kościół kołobrzeski był jednym z uczestników zmian 
społeczno-politycznych. Kler w Polsce stał przed nowymi zadaniami, 
wynikającymi z demokratyzacji życia publicznego: miał rozstrzygać 
i wyjaśniać powstające spory ideologiczne dotyczące aborcji, projektu 
konstytucji, konkordatu, a przede wszystkim miejsca i roli kościoła 
w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Wiosną 1989 roku świątynie 

610 Wraz z powrotem aktywności działaczy „Solidarności”, do pracy przystąpili funkcjona-
riusze Służby Bezpieczeństwa. Rozpoczęto inwigilację opozycji, m.in. w ramach Sprawy 
Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Prom”, „Pośrednik”, „Działacz”, „Kamaz”, „Albatros”. 
Szerzej na ten temat pisze Edward Stępień, Kołobrzeg – twierdza „Solidarności”, Kołobrzeg 
2010, s. 77–83.

611 Tamże, s. 80.
612 Por. Jan Poprawski, Nie lubię rzucać słów na wiatr, rozmowa z kandydatem na posła 

Stefanem Gębickim, „Głos Pomorza” 17.05.1989, s. 3. Festyn w Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 
30.05.1989, s. 7.
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w Kołobrzegu stały się miejscem politycznej agitacji. Odprawiano msze 
w intencji „Solidarności”, przedstawiano programy kandydatów, plakato-
wano obiekty sakralne613. Kampania wyborcza opozycji była prowadzona 
bardzo intensywnie, podobnie jak w całym kraju. W niedzielę 4 czerwca 
1989 roku, w ogłoszeniach parafialnych Parafii Mariackiej przy bazylice, 
podano do wiadomości informację: „Dziś historyczny dzień. Przez nasze 
głosowanie wyrażamy naszą troskę o przyszłość Ojczyzny. Wybory są posługą 
spełnianą wobec Ojczyzny. Troska o Ojczyznę jest obowiązkiem wszystkich. 
Dlatego głosujmy na tych kandydatów, którzy gwarantują wierność wobec 
prawa Bożego. Wybieramy tych, którzy będą służyć nie sobie, ale wszelkiemu 
dobru społecznemu, jakim jest Polska”614.

Pracy w kampanii nie sprzyjał mały zasięg struktur „Solidarności”. 
Co więcej, w województwie koszalińskim, gdzie były duże garnizony 
wojskowe, w tym w Kołobrzegu, gdzie struktury PZPR były silne, pro-
wadzenie kampanii nie należało do łatwych. Aparat PZPR ożywił się tuż 
po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu. 10 marca 1989 roku powstał 
Kołobrzeski Komitet Rejonowy PZPR z I sekretarzem KKR, którym został 
40-letni Henryk Rupnik, zastępca kierownika Wydziału Polityczno-Orga-
nizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie, od 1987 roku 
I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kołobrzegu615.

Po spotkaniu przedstawicieli miasta i „Solidarności”, odbywały się 
regularne spotkania, w zakresie wzajemnego informowania się o bieżą-
cych problemach w Kołobrzegu. Jak wspomina Ryszard Ławrynowicz, 
w 1989 roku wiceprezydent Kołobrzegu, sprawy omawiane na spotkaniach 
dotyczyły ogólnych spraw kampanii i porządku w mieście. Tylko raz odbyło 
się spotkanie w trybie awaryjnym, gdy z jednego ze sklepów zdjęto około 
50 plakatów „Solidarności”. Po spotkaniu, strona związkowa dostała zgodę 
na nielimitowane ustawianie tzw. „koziołków” w plakatami kandydatów 
do parlamentu616. Jednak kampania nie była tak kolorowa, jak mogłoby 
się wydawać. Część oficerów w Wojsku Polskim wspierała kandydatów 
partii. Gdy w Kołobrzegu odbyło się spotkanie z jednym z partyjnych 
kandydatów, strona solidarnościowa uzyskała zgodę na spotkanie z jej 
kandydatem w sali kina „Piast”, należącej do Klubu Garnizonowego. W dniu 
spotkania, żołnierze byli jednak, zgodnie z rozkazem dowódcy 28. Pułku 
Zmechanizowanego, na ćwiczeniach. Na spotkanie z przedstawicielami 

„Solidarności” nikt nie przyszedł617.

613 Robert Dziemba, Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych… 
op.cit., s. 116.

614 Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (strony nienumerowane).
615 Zmiany w strukturze partii w Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 11–12.03.1989, s. 1 i 2.
616 Robert Dziemba, Zapomniana historia wyborów Kołobrzeg’89 (nagranie audio) https://

miastokolobrzeg.pl/historia/8231-zapomniana-historia-wyborow-koobrzeg89.html, dostęp: 
14.10.2019.

617 Tamże.
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Głosowanie 4 czerwca 1989 roku we wszystkich komisjach przebiegało 
sprawnie i spokojnie. Solidarność wygrała we wszystkich komisjach, poza 
jedną, która znajdowała się w ośrodku „Kielczanka”. Do sejmu dostał się 
Franciszek Sak (uzyskał 69 399 głosów) oraz Bogusław Pałka (59 600 gło-
sów), a do senatu Gabriela Cwojdzińska oraz Jerzy Madej. Zwycięstwo Soli-
darności było więc pełne, gdyż wprowadziła ona do parlamentu wszystkich 
swoich kandydatów618. Ale w województwie koszalińskim sytuacja nie była 
taka oczywista. Tu, w większości ostała się lista krajowa. Na 35 kandyda-
tów, przepadło jedynie trzech: Kazimierz Barcikowski, Stanisław Ciosek 
i Józef Czyrek. Posłem został również kandydat z Kołobrzegu. Podczas 
drugiej tury głosowania 18 czerwca 1989 roku, mandat przypadł Stefanowi 
Gębickiemu, dyrektorowi Polskiej Żeglugi Bałtyckiej619.

W tym miejscu autor chciałby poruszyć kwestie kultury. W 1989 roku 
Kołobrzeg był gospodarzem centralnych odchodów Dni Morza (24–
25 czerwca 1989). Towarzyszyła im sesja literacka „Morze w dorobku 
twórczym pisarzy Pomorza Zachodniego”. W Klubie Technika NOT 
(kawiarnia „Adabar”) odbyła się wystawa osiągnięć techniczno-eko-
nomicznych przedsiębiorstw gospodarki morskiej. W kinie „Kalmar” 
zainaugurowano przegląd filmów o tematyce marynistycznej. Odbyła się 
akademia z okazji 40-lecia istnienia „Barki”, a także uroczystości z okazji 
Dnia Ligi Morskiej i Rzecznej620. Rok 1989 to sensacja archeologiczna. 
Na opuszczonym przez archeologów terenie, Michał Piekarewicz z Kosza-
lina znalazł XV-wieczny skarb denarów kołobrzeskich621. Całość liczyła 
niemal 500 monet622. Jeśli idzie o kulturę, nie można nie wspomnieć 
Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, który w Kołobrzegu odbywał się po raz 
23, a wydarzenie wyreżyserował Jerzy Grubowski. Natomiast w recen-
zjach podkreślano, że był to już schyłek festiwalu, miejscami kiczowaty, 
bez widowisk, bez bogatej scenografii623. Warto również wspomnieć, 
że po 10 latach funkcjonowania, w stan likwidacji postawiono Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki624. Koszty jego działalności były zbyt 
duże, a ponieważ klub nie prowadził imprez dochodowych, nie miał 
możliwości zarabiania. Dodatkowych środków odmówiły władze miasta, 
a także wojewoda koszaliński.

618 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do Sejmu, „Głos Pomorza” 9.06.1989, 
s. 2.

619 Zdobył on 22 376 głosów, pokonując Ryszarda Ulickiego, którego poparło 22 266 wyborców. 
Wyniki drugiej tury wyborów w Koszalińskiem i Słupskiem, „Głos Pomorza”, 20.06.1989, s. 
1.

620 Jan Poprawski, Kołobrzeg znowu gospodarzem, „Głos Pomorza” 14.06.1989, s. 3.
621 Sensacja archeologiczna – skarb w Kołobrzegu!, „Głos Pomorza” 7.09.1989, s. 1 i 2.
622 Irena Górska, Marian Rębkowski, O skarbie z Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 21–22–10.1989, 

s. 8.
623 Mirosław Krom, „Jeszcze gdzieś trąbka gra…”, „Głos Pomorza” 15–16–07–1989, s. 8.
624 Jacek Żółtak, Likwidacja KMPiK, „Głos Pomorza” 24.11.1989, s. 5.
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2. Od początku samorządu do 1998 roku

Od 1989  roku trwały w Polsce reformy zapoczątkowane przez rząd 
Tadeusza Mazowieckiego. Były one realizowane z różnym powodze-
niem. Natomiast sukcesem gabinetu pierwszego niekomunistycznego 
premiera była decyzja o zmianach w Polsce samorządowej625. Ponieważ 
kadencje rad narodowych kończyły się w 1992 roku, aby zaktywizować 
społeczności lokalne w przebudowę kraju i decentralizację państwa, 
postanowiono skrócić kadencję rad i ogłosić nowe wybory do organów 
samorządu. Uchwalono nową ordynację wyborczą, a także ustawę o sa-
morządzie terytorialnym. Nie było to takie łatwe, zwłaszcza w obliczu 
zaordynowanej Polakom „terapii szokowej” związanej z przejściem 
od niewydolnej gospodarki planowej realnego socjalizmu do gospodarki 
rynkowej626. Trwający w Polsce kryzys miał również swój kołobrzeski 
wymiar. Z jednej strony, sklepy zapełniły się towarem627, rozpoczęła 
się konkurencja gospodarcza. Na ulicach pojawiły się osoby handlu-
jące z samochodów, koców, wózków. Powstawały bazary, jak ten przy 
ul. Okopowej628. Z drugiej strony, uwolnienie cen spowodowało ich 
drastyczny skok i pauperyzację wielu rodzin. Ludzie nie byli w stanie 
przewidzieć, ile w danym miesiącu będą musieli wydać na życie629. Za-
częły się problemy przedsiębiorstw państwowych, ruszała prywatyzacja, 
a wraz z nią bezrobocie630.

Początek 1990  roku to wstępne przygotowania do wyborów samo-
rządowych. Powstawały różne organizacje czy zrzeszenia. Byli tacy 
mieszkańcy, którzy uważali, że wzięcie sprawy w swoje ręce może 
spowodować zmiany w przestrzeni miejskiej i oddolnie reformować 
kraj. W Kołobrzegu funkcjonowało m.in. Stowarzyszenie Niezależ-
nych Inicjatyw Obywatelskich przy NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu, 
którego prezesem został Jerzy Soboń631. Wraz z upływem kolejnych 
tygodni, akcja przedwyborcza przyspieszała. Jednak sytuacja ogólno-
polska przekładała się na atmosferę w mieście. W ratuszu odbywały się 
polityczne spotkania, dyskutowano o sprawach miasta, o potrzebach 
zmian. Tyle, że była to działalność związana z „Solidarnością” i Komi-
tetem Obywatelskim. Podczas dyskusji, pojawiały się różne problemy 
i sprawy do rozwiązania, od bieżącego funkcjonowania miasta, przez 

625 Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 
2016, s. 89.

626 Karol B. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980–1989), Toruń 2004, 
s. 407.

627 W Radzikowie taniej, „Głos Pomorza”, 25.01.1990, s. 1.
628 W Kołobrzegu jest bazar, „Głos Pomorza”, 23.08.1990, s.6.
629 Coraz trudniej zarobić na chleb z masłem, „Głos Pomorza”, 19.01.1990, s. 1 i 2.
630 Problem i przyszłość gospodarki komunalnej, „Głos Pomorza”, 19.02.1990, s. 1 i 3.
631 Stowarzyszenie powstało 31 sierpnia 1989 roku. Jerzy Soboń, Odgłosem, „Goniec Kołobrzeski”, 

2.09.1989.
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oświatę i konieczność jej reformowania, po skargi działkowiczów 
z „Janisk” na funkcjonującą w ich sąsiedztwie strzelnicę632. Działacze 

„Solidarności” przeszli szkolenie, zostali włączeni do prac poszczególnych 
komisji Miejskiej Rady Narodowej.

Po przywróceniu samorządu, pierwsze wybory do rad gmin odbyły 
się 27 maja 1990 roku. W Kołobrzegu, do Rady Miejskiej mieszkańcy 
startowali w 5 okręgach wyborczych z 8 komitetów wyborczych: Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, 
Kołobrzeskie Forum Demokratyczne, Niezależni Demokraci, Komitet 
Obywatelski „Solidarność”, Socjaldemokracja RP, Polska Partia Zielonych, 
Stowarzyszenie „Wisła-Odra”. Nie było zaskoczeniem, że wybory wygrali 
kandydaci „Solidarności”, którzy zdobyli niemal połowę mandatów 
w Polsce, natomiast zaskoczeniem była niska frekwencja (42,27%)633. 
Frekwencja w Kołobrzegu była niższa i wyniosła zaledwie 38,1%634. Zde-
cydowaną większość mandatów, bo aż 27, zdobył Komitet Obywatelski 

„Solidarność”. Pozostałe mandaty przypadły Kołobrzeskiemu Forum 
Demokratycznemu (1), Polskiej Partii Zielonych (1), Stowarzyszeniu 

„Wisła-Odra” (2), Chrześcijańsko-Demokratycznemu Stronnictwu Pracy 
(1)635. Kandydatów „Solidarności” poparło 64,9% wyborców, którzy od-
dali ważny głos w tych wyborach, co wobec dużej słabości pozostałych 
komitetów wyborczych przełożyło się na tak duże zwycięstwo.

Od razu po ogłoszeniu wyników wyborów, przystąpiono do podziału 
władzy w mieście. Czasu było mało, gdyż za kilka dni miała odbyć się 
pierwsza sesja Rady Miejskiej. Tematyka ta w lokalnej prasie pojawiła się 
dopiero w „Gazecie Kołobrzeskiej” w 1994 roku. Ze wspomnień pierw-
szych radnych wynika, że osobą, która miała największe szanse na to, 
aby zostać prezydentem Kołobrzegu, był radny Jerzy Soboń. Odbywały 
się jednak spotkania, podczas których przekonywano, że kandydatem 
powinien być radny Henryk Bieńkowski. Decyzja o tym, kto będzie 
pełnił tę funkcję zapadła dopiero w dniu pierwszej sesji Rady Miejskiej636.

632 Jerzy Rudzik, Pełną parą do wyborów, „Głos Pomorza”, 13–16.04.1990, s. 4.
633 Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 

2016, s. 4.
634 W lokalnej prasie wskazywano, że frekwencja „była znaczna”. Autorzy opracowania z „Obser-

watora”, winą za taki a nie inny udział wyborców w głosowaniu obarczali ordynację wyborczą, 
co, zdaniem autora, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, mało tego, prognozowali, 
że frekwencja w kolejnych wyborach do Rady Miejskiej będzie oscylować wokół 50–60%. 
Jan Pepliński, Jacek Sawicki, Panorama po bitwie, „Obserwator”, 08/1990, s. 4.

635 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28 maja 1990 roku.
636 Według wspomnień radnego Tadeusza Rutkowskiego, do poparcia Henryka Bieńkowskiego 

namawiał Piotr Pawłowski, szef Komitetu Obywatelskiego w Kołobrzegu: „Pawłowski (nie był 
radnym) przyszedł na pierwszą sesję nowej Rady i na kuluarowym zebraniu radnych Komitetu 
przekonał nas, abyśmy wybrali Bieńkowskiego, chociaż wcześniej był ustalony inny kandydat”. 
Ewa Zarzycka, Pierwsi do rady, pierwsi do żłoba, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.10.1994, s. 2.
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Na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej 5 czerwca 1990 roku, prze-
wodniczącą Rady Miejskiej wybrana została Anna Giętkowska637. Wybrano 
przedstawicieli samorządu kołobrzeskiego do Sejmiku Samorządowego638. 
Wreszcie, na pierwszej sesji dokonano wyboru prezydenta Kołobrzegu. 
Został nim Henryk Bieńkowski639. Gratulacje nowemu prezydentowi złożył 
odchodzący na emeryturę po 14 latach kierowania Kołobrzegiem – Jerzy 
Roszkiewicz. Formalnie, 30 kwietnia 1990 roku zakończyła pracę Miejska 
Rada Narodowa. Ale to właśnie Roszkiewicz kierował urzędem do mo-
mentu objęcia władzy przez nowego prezydenta. Próbowano w tym okresie 
pewnego administracyjnego bezwładu dokonywać różnych działań, ale 
działacze „Solidarności” trzymali rękę na pulsie i kontrolowali władzę640. 
Nowy prezydent nie miał łatwego zadania. Okres transformacji ustrojowej 
był czasem niezwykle trudnym. Polska samorządowa rodziła się w kryzy-
sie ekonomicznym urynkowienia gospodarki, kształtowania się nowych 
struktur lokalnych, społecznych, politycznych i gospodarczych. Z jednej 
strony, działacze „Solidarności” zrywając z przeszłością polityczną, chcieli 
budować samorządny Kołobrzeg na gruncie zasad demokratycznych, z dru-
giej, musieli zderzyć się z prywatyzacją, bezrobociem i pustą kasą miejską, 
o ryzyku zadłużenia nie wspominając. Tymczasem miasto potrzebowało 
inwestycji, rozwoju i rewitalizacji. Wszystkie te elementy były niezwykle 
kapitałochłonne, a środków tych brakowało641. W zarządzaniu miastem, 
prezydenta wspierał Zarząd Miasta. Jego członków wybrano na kolejnej 
sesji, 11 czerwca642. Wiceprezydentem miasta został Marek Bałdys643. 

637 Uchwała Nr I/1/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 5.06.1990 w sprawie wyboru 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Pełniła ona swoją funkcję półtora roku. 
Zastąpiła ją Teresa Nakonieczna. Uchwała Nr XXXVI/155/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu 
z dnia 20.12.1991 w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

638 Delegatami zostali: Jadwiga Maj i Andrzej Dubisz. Uchwała Nr I/2/90 Rady Miejskiej 
w Kołobrzegu z dnia 5.06.1990 w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego.

639 Uchwała Nr I/3/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 5.06.1990 w sprawie wyboru Pre-
zydenta Miasta Kołobrzegu.

640 „Głos Pomorza” pisał na przykład o podejrzanej działalności Wydziału Handlu i dziwnych 
decyzjach związanych z przydziałem sklepów. Dyskusyjnym nadaniom sprzeciwili się dzia-
łacze „Solidarności” i były to kwestie, którymi zajęli się już przedstawiciele demokratycz-
nego samorządu. Waldemar Ćwięka, Dyskretny urok odchodzącej władzy, „Głos Pomorza”, 
9–10.06.1990, s. 6.

641 Prezydent Henryk Bieńkowski deklarował reorganizację urzędu, racjonalizację zatrudnienia 
i poprawienie efektywności pracy. Zmian wymagała gospodarka komunalna i niedostoso-
wane do nowych realiów miejskie przedsiębiorstwa. Tak komentował to H. Bieńkowski: 

„Zaczniemy od reorganizacji sfery obsługi miasta, od próby obniżki jej kosztów. W jaki sposób? 
Będziemy sprzedawali pewne usługi jak wywóz śmieci, utrzymanie porządku w mieście, cmen-
tarza – poprzez oddanie ich w dzierżawę lub ajencję. Liczymy na obniżkę kosztów utrzymania, 
konkurencję i zwiększone dochody. Tak się przecież dzieje w wielu krajach. Rada z zarządem 
będą sprzyjały prywatyzacji handlu i usług. Lokale i grunty będą sprzedawane na zasadzie 
przetargów. Poparcie uzyskają różne inicjatywy, także handel uliczny, dla którego prowadzenia 
zapewni się sprzyjające warunki. Miasto musi egzekwować to, co mu się należy z tytułu opłat 
i podatków”. Jerzy Rudzik, Start nowej rady, „Głos Pomorza”, 20.06.1990, s. 3.

642 Uchwała Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11.06.1990 w sprawie wyboru Zarządu.
643 Uchwała Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11.06.1990 w sprawie wyboru 

Wiceprezydenta Miasta Kołobrzegu.
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Obok administracji gminnej, powstały także rejonowe organy rządowej 
administracji ogólnej. Kierowali nimi kierownicy, odpowiadający przed 
wojewodą. Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Kołobrzegu został Sta-
nisław Kwiatkowski, a od 1994 r. Ryszard Ławrynowicz644.

Jak to już zostało wspomniane, realizacja budżetu miasta w pierwszej 
kadencji samorządu kołobrzeskiego, nałożyła się na proces urynkowienia 
gospodarki i związanej z tym prywatyzacji, bezrobocia oraz kryzysu spo-
łecznego. Przyjęty na 1990 rok projekt budżetu, w drugiej połowie tego 
roku był nierealny w realizacji645. Zdaniem autora, dokumenty miejskie 
wskazują na to już w założeniach tego budżetu646. Sam projekt budżetu 
zamykał się wydatkami na poziomie 36,8 mld zł, przy założeniu niedoboru 
środków finansowych w wysokości ok. 10 mld zł647. Występowały braki 
w funduszu remontu budynków komunalnych, brakowało pieniędzy 
na uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne na Radzikowie 
III, Radzikowie IV, Witkowicach III i Witkowicach IV, a także na osiedlu 
Janiska i Wylotowa648. Zagrożone było wykonanie remontu kapitalnego 
nawierzchni ulicy Fredry, Westerplatte i Solnej. Miasto chciało utrzymać 
środki na remont budynku Społecznego Ogniska Muzycznego i remonty 
budynków oświatowych. 

644 Rejony tam gdzie powiaty, „Głos Pomorza”, 7.08.1990, s. 1 i 2.
645 Tak komentował to w jednym z wywiadów prezydent Henryk Bieńkowski: „Zaskoczył szeroki, 

rozdęty front robót inwestycyjnych w mieście. Nie sądzę, by ci, którzy podejmowali decyzje 
inwestycyjne, nie mieli świadomości, że to wszystko kosztuje. Szokuje mnie to, że weszło się 
na tyle placów budowy, gdy brakuje środków finansowych na 60 procent rozpoczętych inwe-
stycji”. Józef Narkowicz, Miasto od środka, „Głos Pomorza”, 2.08.1990, s. 3.

646 Konsekwencją transformacji ustrojowej były poważne problemy gospodarcze, które były 
bolączką samorządu. Inflacja, wzrost cen, spadek wartości pieniądza – to wszystko prze-
kładało się na konieczność regularnego urealniania planów rozwoju miasta. W pewnym 
zakresie zdawano sobie z tego sprawę na początku 1990 roku i dyskutowano o tym w Miejskiej 
Radzie Narodowej. W dokumentach budżetowych znajduje się na ten temat informacja: 

„Funkcjonowanie miasta będzie ściśle uzależnione od wielkości środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel – w budżecie miasta i funduszach celowych. Wysokość tych środków 
będzie niewystarczająca dla zapewnienia realizacji wielu niezbędnych potrzeb. (…) Szczupłość 
środków finansowych spowoduje, że nie będzie można podjąć nowych zadań inwestycyjnych, 
natomiast nakłady i zakres remontów będzie znacznie ograniczone”. Założenia Polityki 
Społeczno-Gospodarczej miasta Kołobrzegu na 1990 rok, Kołobrzeg, luty 1990 rok, Teczka 

„Kopie Uchwał MRN – kadencja 1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg.
647 Uchwała Nr XI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu z 28.02.1990 w sprawie budżetu 

miasta i planu funduszów celowych na 1990 rok, Teczka „Kopie Uchwał MRN – kadencja 
1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg.

648 W dokumentach Miejskiej Rady Narodowej znajduje się informacja, że pogarsza się zaopa-
trzenie w sklepach. Zamiast sklepów i zakładów usługowych potrzebnych mieszkańcom, 
powstają butiki. Na mieszkania w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czekało 4312 osób, 
a w ówczesnym tempie budowy mieszkań, ostatnia osoba otrzymałaby w 2019 roku. Opinia 
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 
Miejskiej Narodowej w Kołobrzegu w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu, Teczka 

„Kopie Uchwał MRN – kadencja 1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg.
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Od początku zakładano, że środki na pomoc socjalną w zakresie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej649 będą niewystarczające i li-
czono na działalność charytatywną ze strony istniejących organizacji 
społecznych, stowarzyszeń kościelnych i świeckich. Aby pozyskać środki 
niezbędne do zbilansowania wydatków, miasto musiało działać na rzecz 
komunalizacji majątku państwowego i opierać się na inicjatywie prywatnej. 
Oddając mieszkańcom część działań własnych, pozyskiwano pieniądze 
i obniżano koszty650.

Pierwszy budżet, zaprojektowany przez administrację Henryka Bień-
kowskiego, został uchwalony podczas obrad 8 kwietnia 1991 roku. Dochody 
i wydatki miasta wynosiły tyle samo, czyli 76,2 mld zł651. Projekt budżetu 
na 1992 rok przewidywał wzrost dochodów i wydatków, które zamykały 
się kwotą 90,9 mld zł. Majątek miasta prezentował się następująco: miasto 
było właścicielem 1070 ha nieruchomości gruntowych, co stanowiło 41,7% 
ówczesnego obszaru Kołobrzegu. Zarząd Miasta zarządzał 14 jednostkami 
miejskimi: Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych, Bazą Obsługi 
Plaży, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Agencją Imprez Artystycznych, 
Zakładem Budżetowym Przedszkoli Miejskich, Zakładem Budżetowym 
Żłobków Miejskich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Galerią 
Sztuki Współczesnej, Miejską Biblioteką Publiczną, Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji, Zarządem Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Zakładem Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwem Komuni-
kacji Miejskiej, Przedsiębiorstwem Zieleni Dróg i Mostów. Ich majątek 
wyceniano na niemal 117 mld zł652. Do najważniejszych planowanych 
inwestycji na ten rok należy zaliczyć budowę komory napowietrzania 
na oczyszczalni ścieków, budowę kompostowni oraz budowę ujęcia wody 
w Bogucinie. Miasto jednocześnie realizowało budowę sieci energetycznej 
i wodociągowej na Radzikowie oraz Witkowicach, uzbrojenie działek 
budowlanych na Osiedlu Ogrody, odwodnienie Osiedla Janiska i zabez-
pieczenie środków na budowę sieci gazowej. W 1993 roku w uchwale 
budżetowej pojawił się po raz pierwszy formalny deficyt: 19 mld zł, który 
miał zostać pokryty z kredytu bankowego. Dochody miasta zaplanowano 
w kwocie 120,4 mld zł, a wydatki na poziomie 139,4 mld zł653. W ramach 
inwestycji, obok tych trwających, zaplanowano: budowę kompostowni, 
opracowanie koncepcji składowiska balastu w Nowogardzie, budowę dróg, 

649 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu został powołany do życia z dniem 1 kwiet-
nia 1990 roku. Uchwała Nr XI/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu z 28.02.1990, 
Teczka „Kopie Uchwał MRN – kadencja 1988–1992”, Biuro Rady Miasta Kołobrzeg.

650 Józef Narkowicz, Miasto od środka, „Głos Pomorza”, 2.08.1990, s. 3.
651 Uchwała Nr XXXII/03/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 8.04.1991 w sprawie budżetu 

miasta na 1991 rok.
652 Uchwała Nr XXXX/186/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6.04.1992 w sprawie budżetu 

miasta na 1992 rok.
653 Uchwała Nr LV/324/93 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 29.03.1993 w sprawie budżetu 

miasta na 1993 rok.
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a także budowę sieci energetycznej, kanalizacji i odwodnienie działek 
na Radzikowie i Witkowicach oraz odwodnienie ogródków działkowych 
na Osiedlu Janiska. Planowano wykonanie dokumentacji lub już samą 
budowę sieci kanalizacji sanitarnych na Radzikowie i Janiskach, a także 
wykonanie oświetlenia. W ostatnim roku pierwszej kadencji, Rada Miejska 
uchwaliła budżet na 1994 rok, który przewidywał dochody na poziomie 
144,4 mld zł i wydatki w wysokości 162,4 mld zł654. Deficyt budżetowy 
zaplanowano w wysokości 18 mld zł. W 1994 roku kontynuowano reali-
zację większości inwestycji, w tym doszła budowa przedszkola przy ul. 
Arciszewskiego. Na rok 1994 zaplanowano natomiast dodatkowo budowę 
składowiska popiołów, osadów i balastu w Nowogardku, drogi dojazdowej 
do osiedla Podczele, ponadto budowę ul. Rzemieślniczej i ul. Przesmyk, 
kontynuowano społeczną gazyfikację miasta i inne inwestycje.

Początkowy zapał polityczny, jaki ogarnął mieszkańców Kołobrzegu 
w działaniu na rzecz miasta, przeniósł się z czynów w słowa. Podobnie jak 
to miało miejsce w innych samorządach, trudna rzeczywistość transfor-
macji spowodowała dekompozycję obozu „Solidarności”, spadek zaufania 
obywateli do władzy, także władzy lokalnej, a także częstsze patrzenie 
przedstawicielom władzy na ręce655. W mieście powstawały kolejne tytuły 
prasowe, w których odbywała się ocena tego, co działo się na sesjach Rady 
Miejskiej i jak pracował Zarząd Miasta Kołobrzeg. W 1991 roku, radny 
Tadeusz Rutkowski tak oceniał pierwszy rok pracy samorządu: „Startując 
do wyborów samorządowych właśnie z listy Komitetu Obywatelskiego „S”, 
startowaliśmy do etapu rozbicia starego układu i starej władzy w naszym 
mieście. I myślę, że ten etap osiągnęliśmy. Analizując jednak ten okres kil-
kunastu miesięcy dochodzę do wniosku, że byliśmy tylko do tego przygoto-
wani. Jako radni natomiast w ogóle nie byliśmy i nie jesteśmy przygotowani 
do rządzenia. Nie dziwię się zatem, że wobec takiego faktu wyborcy mogą 
odczuć pewną arogancję władzy. (…) Nie jest tajemnicą, że od kilku miesięcy 
trwają konflikty na linii Rada Miejska – Zarząd. Dochodzę do wniosku, 
że jednak tej zasadniczej współpracy nie było od początku, a zamiast tego 
zaczął się zarysowywać aspekt dominacji jednej strony nad drugą i od-
wrotnie”656. Zupełnie inaczej widział to prezydent Henryk Bieńkowski: 

„Obejmując funkcję prezydenta oczekiwałem, że będę wspólnie z radnymi 
zarządzał miastem, że będziemy razem wypracowywać kierunki rozwoju 
Kołobrzegu. Po ponad roku sprawowania funkcji stwierdziłem, że jest 
inaczej. Wyłoniła się grupa radnych, która działa na zasadzie kontroli 
i weryfikacji każdej mojej decyzji i każdego postanowienia. Według mnie 
radny to osoba, która powinna pomagać i doradzać, a nie koncentrować 

654 Uchwała Nr LXIX/468/94 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28.03.1994 w sprawie budżetu 
miasta na 1994 rok.

655 Nasz prezydent – nasza opozycja, „Obserwator”, Nr 1/1990, s. 2.
656 Jacek Pechman, Nie jesteśmy przygotowani do rządzenia – wyznaje radny Tadeusz Rutkowski, 

„Goniec Kołobrzeski”, 22.04.1991, s. 3.
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się na działaniach, które prowadzą w efekcie do destrukcji”657. Powyższe 
ukazuje dychotomiczną sytuację w zarządzaniu miastem, gdy prymat 
chciał mieć w tym Zarząd Miasta na czele z prezydentem, jak i Rada 
Miejska. Z jednej strony, prezydent, w przeciwieństwie do radnych, brał 
na siebie odpowiedzialność prawną za podejmowane decyzje658. Z dru-
giej strony, to organ stanowiący miał większe kompetencje: kontrolował 
i oceniał organ wykonawczy, mógł też odwołać jego członków. Decyzja 
ustawodawcy, o takim a nie innym podziale kompetencji powodowała, 
że dochodzenie do współdziałania w interesie miasta, kumulowało spory 
i konflikty, zwłaszcza tam, gdzie krzyżowały się określone interesy: spo-
łeczne, polityczne, a wreszcie gospodarcze.

Pod koniec 1991 roku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczą-
cego Rady Miejskiej. Nową przewodniczącą została Teresa Nakonieczna659. 
Nie udało się jej jednak zapanować nad temperamentem radnych. W kon-
sekwencji, dyskusje szybko zamieniały się w spory, a te powodowały po-
wstawanie antagonizmów i przeradzały się w publiczne oskarżenia oraz 
zarzuty660. Tak było na przykład w związku z finansowaniem budowy 
kompostowni w Korzyścienku, co zostanie omówione w dalszej części 
książki. Oczywiście, spór jest wpisany w demokrację deliberatywną, 
w której po wszechstronnej dyskusji wybiera się rozwiązania najbardziej 
korzystne dla danej społeczności. Nie budzi wątpliwości, że decyzje te po-
dejmuje grupa posiadająca większość stanowiącą, ale prawem mniejszości 
jest kontrola i konstruktywna krytyka wyborów i działań większości. Taka 
właśnie była perspektywa drugiej połowy pierwszej kadencji samorządu 
kołobrzeskiego, aż do wyborów w 1994 roku.

Jak to już zostało zaznaczone wcześniej, polityka miejska początku lat 
transformacji ustrojowej przebiegała w klimacie gospodarczych trudno-
ści i społecznej niepewności, protestów, a także rosnącego bezrobocia. 
W połowie 1990 roku w Rejonowym Biurze Pracy w Urzędzie Miejskim 
w Kołobrzegu zarejestrowanych było 1100 osób bezrobotnych661. Liczba 
ta rosła i w 1993 roku wynosiła 3581 osób (16,4%), ale w 1994 spadła 
do 3285 osób (15,7%)662. Teoretycznie, w samym mieście ludziom żyło się 
łatwiej w okresie sezonu, kiedy zatrudnienie wzrastało, jednakże poza 

657 Piotr Łuczka, Jacek Pechman, Jak pan sobie radzi z radnymi, rozmowa z Henrykiem Bień-
kowskim, prezydentem Kołobrzegu, „Głos Pomorza” 5–6.10.1991, s. 11.

658 Piotr Pasikowski, Króliki z kapelusza… podczas sesji Rady Miejskiej, „Głos Pomorza”, 
11.12.1991, s. 6.

659 Uchwała Nr XXXVI/155/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 20.12.1991 w sprawie wybory 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

660 O skutecznym rad sposobie, w II rocznicę Kołobrzeskiej Samorządnej, „Kołobrzeska Fala”, 
Nr 2/1992, s. 2.

661 Jacek Pechman, Kołobrzeskie bezrobocie w liczbach, „Goniec Kołobrzeski”, 15.06.1990, s. 3.
662 Bezrobocie w Powiecie Kołobrzeskim w latach: 1993-2002, Powiatowy Urząd Pracy w Koło-

brzegu, Kołobrzeg, lipiec 2003, s. 2-3, https://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/
komunikaty/_010_002_012_155864.pdf?version=1.0, dostęp: 12.11.2019.
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okresem wakacyjnym, województwo koszalińskie borykało się ze stale 
rosnącym bezrobociem, szczególnie utrzymującym się na terenach po-
pegeerowskich. Początkowo, przedsiębiorstwa państwowe w Kołobrzegu 
jakoś dawały sobie radę w nowej rzeczywistości gospodarczej, czego 
przykładem jest PPUiR „Barka”663, ale sytuacja wraz z upływem czasu 
stawała się coraz trudniejsza. Przestarzałe technologie, brak rynków 
zbytu, zatory płatnicze, wreszcie brak dostępu do kapitału i przerost 
zatrudnienia, a także krytyczne otoczenie zewnętrzne, inflacja i liczne 
bankructwa, to wszystko wpływało na sytuację gospodarczą w mieście. 
Regres nękający budownictwo spowodował likwidację Przedsiębiorstwa 
Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „Transbud” w Koszalinie z filią 
w Kołobrzegu664. Nie było chętnych na zakup wody mineralnej „Perła 
Bałtyku”. Problemy miał Zakład Elektroniczny „Elkon” (wcześniej Unitra 
Elwa). W lipcu 1991 w zakładzie odłączono prąd w związku z niezapłaco-
nymi rachunkami665. Firma zatrudniała 340 osób. Rozpoczęto zwolnie-
nia grupowe, w wyniku których na początku pracę straciło 130 osób666. 
Dyrektor zakładu wniósł o jego likwidację, ale sprzeciwiły się temu 
związki zawodowe. Przeprowadzono zmiany personalne, ograniczono 
zwolnienia i ponownie uruchomiono produkcję667. Tymczasem trwała 
restrukturyzacja, prywatyzacja i likwidacja przedsiębiorstw w wojewódz-
twie koszalińskim. Było to nieuchronne zjawisko początku lat 90-tych 
w Polsce i było ono obecne także w mieście nad Parsętą668.

Ustawa z 23  grudnia 1988  roku o prowadzeniu działalności gospo-
darczej skłoniła niektórych mieszkańców do wzięcia spraw w swoje 
ręce i rozpoczęcie pracy na własny rachunek. W Kołobrzegu nie było 
to takie trudne, zwłaszcza w handlu. Od początku lat 90-tych wzrastała 
liczba targowisk i miejsc, w których można było prowadzić sprzedaż. 
Jednym z takich terenów był parking przy „Fregacie” przy obecnej 
Alei 1. Armii Wojska Polskiego. Wielu kupców prowadziło tam swoją 
działalność, która była popularna. Znajdowała się w atrakcyjnej lokali-
zacji, a to miało wpływ na dochody. Teren ten miasto oddało w zarząd 

„Bałtywii”, przedsiębiorstwo wydzierżawiło go ajentowi, a ten część 
poddzierżawił kupcom669. Ponieważ ajent nie potrafił usunąć kupców 
z parkingu, otrzymał wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, 
a władze miasta przystąpiły do usunięcia mienia osób handlujących 
pod ochroną policjantów670. W maju 1991 roku zamieniło się to w małą 

663 Józef Narkowicz, Zderzenie z inflacją, „Głos Pomorza”, 16.05.1990, s. 3.
664 Likwidacja „Transbudu” czyli wszystko na sprzedaż, „Głos Pomorza”, 22.07.1991, s. 5.
665 „Elkon” na skraju bankructwa, „Głos Pomorza”, 29.07.1991, s. 6.
666 Ratowanie „Elkonu”, „Głos Pomorza”, 27.08.1991, s. 6.
667 Zmartwychwstanie elektronicznego bankruta, „Głos Pomorza”, 27.11.1991, s. 6.
668 Janina Kruk, Prywatyzacja w Koszalińskiem, „Głos Pomorza”, 16.07.1991, s. 3.
669 Piotr Pasikowski, Przegrani, „Głos Pomorza”, 18–19.05.1991, s. 6.
670 Policja przeciw kupcom, „Głos Pomorza”, 13.05.1991, s. 1.
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manifestację, która przeszła do legendy jako wyraz braku porozumienia 
władz z mieszkańcami.

W 1991 roku przystąpiono do reformy przedsiębiorstw komunalnych. 
Z rejestru przedsiębiorstw państwowych wykreślono Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które stało się zakładem bu-
dżetowym o nazwie Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej671. 
Kołobrzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekształcono w trzy zakłady 
budżetowe: Morską Bazę Żeglarską – Port Jachtowy672, Bazę Obsługi 
Plaży oraz Miejski Zespół Obiektów Sportowych673. Rada Miejska podjęła 
uchwałę o likwidacji Kołobrzeskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego 

„Bałtywia”674. Ponieważ przedsiębiorstwo to pozostawiło po sobie pokaźny 
majątek w postaci hotelu „Skanpol”, powołano spółkę z ograniczona od-
powiedzialnością „POLSCAN” do zarządzania przekazaną przez miasto 
nieruchomością675. Pod koniec 1992 roku przekształcono przedsiębiorstwa 
gminne w nowe jednoosobowe miejskie spółki: Przedsiębiorstwo Zieleni, 
Dróg i Mostów w Kołobrzegu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Kołobrzegu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. 
Wraz z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, miasto wystąpiło ze spółki „POL-
SCAN” i zbyło swoje udziały676. Zmieniał się nie tylko krajobraz komu-
nalny. Powstawały nowe przedsiębiorstwa prywatne, przede wszystkim 
zajmujące się handlem i usługami budowlanymi. Kołobrzeg przez lata 
był jednym wielkim placem budowy, więc firmy te, jak i ich pracownicy, 
na brak pracy nie mogli narzekać.

Od samego początku Kołobrzeg miał problem z wizją własnego rozwoju. 
Z jednej strony, stawiano fundamentalnie na obronę i rozwój uzdrowiska. 
Bardzo szybko miasto stało się członkiem i jednocześnie założycielem 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych677. Z drugiej strony, główną 
osią gospodarki miejskiej była turystyka. Aby przyciągać większą ilość 

671 Uchwała Nr XIX/60/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4.02.1991 w sprawie I etapu 
reorganizacji przedsiębiorstw komunalnych, dla których organem założycielskim jest Pre-
zydent Miasta, tj. PGKiM, PZDiM oraz PWiK. Zmiany struktury spółek i ich reorganizacja 
wywołały protesty załóg. Warto jednak podkreślić, że działanie władz miasta usprawniło 
funkcjonowanie gospodarkę mieniem komunalnym i podwyższyło jakość usług świadczo-
nych na rzecz mieszkańców. Piąty dzień nie wywożą śmieci, „Głos Pomorza”, 29.03.1991, s. 
2.

672 Zakład ten zlikwidowano już 13 stycznia 1992 roku.
673 Uchwała Nr XIX/61/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4.02.1991 w sprawie reorganizacji 

Kołobrzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
674 Uchwała Nr XXIV/88/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13.05.1991 w sprawie likwidacji 

Kołobrzeskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Bałtywia”. 
675 Uchwała Nr XXXVIII/167/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 10.02.1992 w sprawie 

utworzenia spółki z o.o. „POLSCAN” z siedzibą w Kołobrzegu.
676 Uchwała Nr LXI/411/93 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25.10.1993 w sprawie wystąpienia 

Gminy Miejskiej Kołobrzeg ze spółki „POLSCAN” sp. z o.o.
677 Uchwała Nr XIII/48/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 29.10.1990 w sprawie utworzenia 

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.
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wczasowiczów, miasto musiało mieć coraz bardziej atrakcyjną ofertę w sto-
sunku do rozwijającej się konkurencji: Świnoujścia, Międzyzdrojów, Ustki 
czy Sopotu. Wizja miasta, która pojawiła się już w 1989 roku, przewidywała 
budowę hoteli we wschodniej części miasta. Kierunki rozwoju tej części 
Kołobrzegu znajdują się już w Kronice Miasta z 1979 roku. Jej autor, opi-
sując budowę obecnego ośrodka Arka Medical SPA, podkreślał: „Za kilka 
lat będzie tu tętniło ogromne uzdrowisko. Ulice, deptaki, ogrody zimowe, 
okazałe budowle, baseny kąpielowe, kwieciste dywany klombów, egzotyczna 
roślinność ozdobne krzewy – to przyszły widok tej pięknej dzielnicy”678. Wi-
dok ten pozostał w kwestii życzeń. Przez lata ta część miasta pozostała jego 
peryferiami, a potem została poddana dynamicznej zabudowie. Problem 
w tym, że władze miasta wyrażały daleko idącą niekonsekwencję, z jednej 
strony chcąc pozyskiwać środki z działalności wczasowej w sezonie letnim, 
z drugiej ratując budżet swój i mieszkańców z działalności uzdrowiskowej 
w pozostałych miesiącach. Z wczasowiska, jako funkcji dodanej, miasto 
zaczęło przestawiać się na uzdrowisko, jako funkcję poboczną. Choć gmina 
stawiała na uzdrowisko, to sektor prywatny wybrał usługi hotelarskie 
i SPA, jako o wiele bardziej stabilną i tańszą po stronie kosztowej formę 
prowadzenia działalności w Kołobrzegu. Doprowadziło to z jednej strony 
do rzeczywistego wydłużenia sezonu w mieście nad Parsętą, stworzyło 
Kołobrzeg jako miasto wypoczynku weekendowego, z drugiej, wypaczyło 
funkcję miasta uzdrowiskowego, tworząc ośrodek noclegowy z odrobiną 
rozrywki i SPA, co niewiele ma wspólnego z lecznictwem uzdrowiskowym. 
Po drugie, poprzez zgodę na regularną zabudowę centrum, uzdrowiska 
i działek na obrzeżach miasta, doprowadzono do problemów komunika-
cyjnych i kryzysu funkcjonalnego. Przykładem jest tutaj polityka miasta 
w zakresie tworzenia poza granicami Kołobrzegu, w Korzyścienku, a więc 
formalnie na terenie gminy Kołobrzeg, instalacji odorotwórczych, zwią-
zanych z segregacją odpadów i oczyszczaniem ścieków, a więc usługami, 
które obecnie świadczą dwie spółki miejskie: Miejski Zakład Zieleni, 
Dróg i Ochrony Środowiska oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Wraz 
z rozwojem Kołobrzegu i zwiększaniem się liczby osób korzystających 
z oferty miasta, instalacje te wymagały modernizacji i rozbudowy. Słusz-
nie więc postanowiono o zakupie części nieruchomości znajdujących 
się w Korzyścienku i Korzystnie. Łączna wartość zobowiązań gminy 
miejskiej z tego tytułu przekraczała 4,8 mld zł679. Jednak wraz przyjętym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla Radzikowa i Witkowic, 
w kolejnych latach dopuszczano budowę domków jednorodzinnych coraz 
bliżej instalacji zlokalizowanych na terenie gminy Kołobrzeg, co później 
spowodowało konflikty społeczne i konieczność wydatkowania środków 

678 Kronika Miasta z 1979 roku.
679 Uchwała Nr XXI/70/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4.03.1991 w sprawie wykupu 

na rzecz Gminy Miejskiej w Kołobrzegu nieruchomości zabudowanych stanowiących 
12 gospodarstw rolnych położonych we wsi Korzystno i Korzyścienko z przeznaczeniem 
na strefę ochronną rejonowej oczyszczalni ścieków. 
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finansowych na ograniczenie emisji smrodu. Inną sprawą jest brak budowy 
parkingów wielopoziomowych i buforowych, aby skutecznie odpowiedzieć 
na wzrost liczby osób przyjezdnych i ilości samochodów na ulicach miasta. 
Rada Miejska problem dostrzegała, dlatego jeszcze w pierwszej kadencji 
samorządu upoważniono Zarząd Miasta do podjęcia działań na rzecz 
realizacji parkingów wielopoziomowych w Kołobrzegu680. Radni wskazali 
lokalizacje nowych parkingów: ul. Rzeczna – Łopuskiego, ul. Kamienna, ul. 
Fredry, ul. Koszalińska. Z tych planów zrealizowano niewiele, bo jedynie 
prywatny parking na rogu ul. Łopuskiego i Rzecznej, który wybudował 
sektor prywatny.

Na wschodnim skraju miasta funkcjonowała radziecka baza na lotnisku 
w Bagiczu. Loty rosyjskich samolotów przez lata dawały się mieszkańcom 
we znaki, ze względu na uciążliwy hałas. W 1990 roku, Rada Miejska 
w Kołobrzegu sprzeciwiła się zwiększeniu liczebności wojsk radzieckich 
pod Kołobrzegiem i zaapelowała do radnych z Ustronia Morskiego 
do podjęcia wspólnych działań na rzecz ograniczenia stanu osobowego 
żołnierzy w Bagiczu681. Ten ostatni postulat miał charakter intencyjny, bo-
wiem samorząd gminny nie był stroną w uzgodnieniach pomiędzy stroną 
polską i radziecką. Tymczasem, realia polskie powodowały, że Rosjanie 
sami zaczęli demontować sprzęt i opuszczać bazę pod miastem. Jeszcze 
w 1991 roku lokalni złodzieje zaczęli plądrować pozostawiony w Bagiczu 
majątek682. W kwietniu 1992 roku, Rada Miejska podjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Bagicza683. Co ciekawe, radni ustalili, że opracowany ma być dokument 
dla terenów położnych w dwóch gminach, bowiem po przekazaniu bazy 
władzom polskim 28 maja 1992 roku684, wojewoda koszaliński podzielił ten 
teren pomiędzy Kołobrzeg i Ustronie Morskie685. Ta decyzja przesądziła 
o dewastacji tych terenów i trudności w ich zagospodarowaniu. Każda 
z gmin miała inną wizję rozwoju swoich części dawnego lotniska. W Ba-
giczu wystąpił także problem związany z katastrofą środowiskową. Teren 
ten był zdegradowany ekologicznie, bowiem żołnierze przed wyjazdem 
spuścili ze zbiorników paliwo. Jeszcze przez długi czas rolnicy zbierali 
ropę z rowów w Bagiczu. Infrastruktura lotniska została później zdewa-
stowana i rozkradziona. Miasto nie miało możliwości zagospodarowania 

680 Uchwała Nr XLVI/255/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7.09.1992 w sprawie przygo-
towania realizacji inwestycji – „parkingi wielopoziomowe w mieście Kołobrzegu”.

681 Uchwała Nr VIII/26/90 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 23.07.1990 w sprawie protestu 
przeciwko zwiększaniu liczebności wojsk radzieckich w miejscowości Bagicz.

682 Jerzy Patan, Opuszczone, nie przekazane, „Głos Pomorza”, 20.11.1991, s. 3.
683 Uchwała Nr XXXXI/190/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13.04.1992 w sprawie opra-

cowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bagicza. 
684 Jerzy Patan, Historia Kołobrzegu w fotografii do 1945 roku, Patan-Press, Kołobrzeg 2003, s. 

210.
685 Uchwała Nr XLVI/254/92 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7.09.1992 w sprawie nieod-

płatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa.
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lotniska, a inwestorów odstraszały koszty. Przez wiele lat przy wjeździe 
na ten obszar widniały tabliczki wbite w ziemię z tekstem informującym 
o skażeniu ekologicznym i przebywaniu na własną odpowiedzialność.

Z dokumentów wynika, że już w 1990 roku badania przeprowadzone 
przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w wybranych obiek-
tach w Polsce wykazały zanieczyszczenie przez Rosjan gruntu i wód 
podziemnych, bez ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i kar 
za jego zanieczyszczenie. Po wycofaniu wojsk utrzymywano monitoring 
i badania dla najbardziej zdegradowanych obszarów na linii północnej 
i zachodniej Polski, w tym lotniska w Bagiczu. Z podstawowych danych 
wynika, że w Bagiczu zanieczyszczony obszar miał powierzchnię 5,43 ha, 
a powierzchnia pływającego paliwa wynosiła 4,60 ha. Eksperci ustalili, 
że powierzchnia zniszczonego i zanieczyszczonego terenu poprzez istnie-
nie składowiska odpadów wynosiła 13,30 ha. Wycena szkód ekologicznych 
wyniosła w przypadku Bagicza 1349 mld ówczesnych złotych. Źródłami 
zanieczyszczeń w Bagiczu były: skład paliw wraz z rampą przeładun-
kową, szacowany na kilkanaście tysięcy metrów sześciennych, stacja 
paliw przy płycie tankowania samolotów, rurociągi paliwowe nieznanej 
długości, magazyn paliw przy zakładach naprawczych, akumulatornia, 
kotłownia, składowisko odpadów po obu stronach bocznicy kolejowej, 
niezidentyfikowany obiekt zatopiony w morzu w odległości 60 metrów 
od linii brzegu, oczyszczalnia ścieków686.

W zakresie najważniejszych inwestycji, warto podkreślić te związane 
z utylizacją odpadów komunalnych i ścieków. Do 1989 roku Kołobrzeg miał 
z tym poważne problemy. W efekcie, zanieczyszczona była woda morska 
jak i Parsęta. Powrót do natury zajął wiele lat. W latach 1991–1992 rozbu-
dowano oczyszczalnię ścieków w Korzyścienku, wraz z podłączeniem 
kolektorów z Dźwirzyna i Ustronia Morskiego. Na odcinku 32 kilometrów 
wybrzeża poprawiła się jakość wody, pozbawiona zrzucanych ścieków. 

686 W rejonie magazynu amunicji, płyty tankowania samolotów, składu paliw, oczyszczalni 
i składowiska, stwierdzono duże zanieczyszczenie substancjami chemicznymi, w tym: wę-
glowodory alifatyczne i aromatyczne (do 500 mg/kg), amid kwasu sulfonowego, amid kwasu 
chlorosuflonowego, fenantren, trichlorobifenyl, ftalan dibutylu, dichlorodifenylosuflon, 
ftalan di(2-etyloheksylu). Na terenie magazynu amunicji stwierdzono przekroczenie metali 
ciężkich w glebie: miedzi 15-krotnie, arsenu 10-krotnie, ołowiu 8-krotnie, kadmu 5-krotnie, 
kobaltu 4-krotnie. Na oczyszczalni nie było lepiej: kadmu 10-krotnie, kobaltu 5-krtonie, ołowiu 
4-krotnie. Zanieczyszczenie wód podziemnych I warstwy zawodnionej wynosiło 356,3 ha 
i szacowano je na około 4,92 mln m3. Przekroczenie rtęci 10-krotnie, azotu organicznego 
5,4-krotnie, miedzi 3,9-krotnie, ołowiu 3,1-krotnie, kadmu 2,5-krotnie, niklu 1,9-krotnie. 
Woda pobrana z ujęcia wody miała następujące przekroczenia: azot organiczny – 11-krotnie, 
ołów 3-krotnie, rtęć 1,5-krotnie. Badania nie wykazały skażenia terenu bojowymi środkami 
trującymi, ani skażenia promieniotwórczego. W ramach pilnych prac zabezpieczających 
i rekultywacyjnych wskazano czerpanie produktów ropopochodnych z gruntu na obszarze 
niemal 5 hektarów, rekultywację gruntów zanieczyszczonych, likwidację składowiska odpa-
dów, usunięcie 1000 kilogramów chlorku wapnia, oczyszczenie zbiorników wody i usunięcie 
350 metrów sześciennych gliny zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Tylko 
te prace oszacowano wówczas na 61 mld zł. W całości koszty poniósł Skarb Państwa oraz 
mieszkańcy Kołobrzegu i gminy Ustronie Morskie. Identyfikacja i wycena szkód ekologicznych 
spowodowanych przez stacjonujące w Polsce wojska Federacji Rosyjskiej. Raport końcowy. 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wydawnictwo ELWOJ-TRIO, Warszawa 1994, s. 86 i n.
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Koszt prac wyniósł 20 mld zł687. Obok oczyszczalni ścieków, ważna była 
również zlokalizowana w Korzyścienku budowa kompostowni. Wcześniej 
już podkreślano, że na samym początku działań, Rada Miejska zgodziła 
się na wykup nieruchomości w Korzystnie i Korzyścienku. Od 1991 trwały 
prace, projektowe i budowlane, związane z budową nowej instalacji dla 
odpadów komunalnych. Od początku funkcjonowania demokratycznego 
samorządu, Kołobrzeg miał problem ze śmieciami, związany z brakiem 
lokalizacji samego składowiska odpadów na terenie miasta. Każdego roku, 
mieszkańcy wytwarzali 120 tys. m3 odpadów komunalnych. To składowi-
sko, które funkcjonowało na Janiskach, było zapełnione, a wykorzysty-
wano je od 1971 roku688. W 1985 wygasła ważność lokalizacji wysypiska. 
Finałem realizacji inwestycji w Korzyścienku była kontrola Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Koszalinie, która stwierdziła na tym polu wiele 
nieprawidłowości: finansowych, technicznych i prawnych, od momentu 
rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia689. Władze miasta najpierw 
odmówiły podpisania protokołu, a następnie złożyły swoje podpisy na do-
kumentach. Od samego początku kwestionowano ustalenia kontroli 
i je podważano, wskazując, że kompostownia powstała zgodnie z prawem, 
co wykazały inne ustalenia. Sprawę próbowano uznać jako podstawę 
do odwołania Zarządu Miasta, co ostatecznie nie doszło do skutku690. 
Koszt tej inwestycji to 45 mld zł691.

Od początku kołobrzeskiej samorządności ważną kwestią były sprawy 
oświaty. Największym problemem były oczywiście koszty związane 
ze szkolnictwem, zwłaszcza w okresie trudności społeczno-gospodarczych 
okresu transformacji. Ostatnią nową szkołę, obecną Szkołę Podstawową 
nr 7 im. Zjednoczonej Europy, otwarto w Kołobrzegu 1 września 1987 roku. 
Po przejęciu Podczela i budowie tam osiedla mieszkaniowego w oparciu 
o dawne budynki koszarowe, tam również powstała szkoła, którą otwarto 
w 1996 roku. We wrześniu 1990 roku z inicjatywy Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego powstało Społeczne Liceum692. Pierwotnie, mieściło się 
ono w pomieszczeniach Zespołu Szkół Budowlanych, a następnie znalazło 

687 Marek Bałdys, Problemy utylizacji odpadów komunalnych, „Kołobrzeski Informator Samo-
rządowy”, 28.05.1994, s. 10.

688 Tamże.
689 Wystąpienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie, ZF-0913–19/94, Koszalin 

26.05.1994.
690 Władze miasta tak komentowały ustalenia kontrolujących. Według nich, protokół „oprócz 

tendencyjnej oceny pracy Zarządu Miasta, zawiera także pomówienia osób i instytucji biorących 
udział w realizacji kontrolowanych inwestycji. Okazało się, że kompetencje kontrolujących 
były często, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Nastąpiło np. podważenie autorytetu zawodowego 
inżyniera i projektanta (inżyniera, który jest biegłym z listy Ministra Ochrony Środowiska) 
w sprawie trafności lokalizacji kontrolowanej inwestycji”. Jan Bass, Wielki blamaż opozycyj-
nego klubu radnych na koniec kadencji, „Koło Brzegu”, czerwiec 1994, s. 4.

691 Marek Bałdys, Problemy utylizacji odpadów komunalnych, „Kołobrzeski Informator Sa-
morządowy”, 28.05.1994, s. 10.

692 Helena Elert, Szkoła bez dzwonków, „Goniec Kołobrzeski”, 25.01.1991, s. 3.
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swoją siedzibę w budynku przy ul. Jedności Narodowej. W 1991 roku 
w Kołobrzegu powstała Szkoła Muzyczna I stopnia693.

Spojrzenie na kołobrzeską kulturę i realizację zadań związanych 
z potrzebami mieszkańców w tym zakresie, jest wypadkową aspiracji 
kołobrzeżan do możliwości finansowych miasta, które było głównym 
organizatorem i mecenasem, zarówno animacji środowiska amatorskiego, 
jak i kultury profesjonalnej. Reorganizacją instytucjonalną kultury zajęto 
się w 1991 roku. Zdecydowano o likwidacji istniejącego od 1977 roku 
Kołobrzeskiego Ośrodka Kultury694. W miejsce tej instytucji utworzono 
Miejski Ośrodek Kultury, odpowiedzialny za upowszechnianie kultury 
w Kołobrzegu695. Jednocześnie, powstała dodatkowa instytucja, Agencja 
Imprez Artystycznych w Kołobrzegu, której zadaniem również było upo-
wszechnianie imprez696, a de facto organizacja większych przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, przeze wszystkim w oparciu 
o amfiteatr. Zarówno MOK jak i AIA, miały mieścić się w ośrodku „Jubilat” 
przy ul. Okopowej, ale okazało się, że ze względu na kwestie własno-
ściowe, siedzibą będzie ratusz697. Od samego początku, założenia te były 
krytykowane prze środowiska związane z kołobrzeską kulturą. Wraz 
ze zmianami instytucjonalnymi, obawiano się zaprzestania finansowa-
nia, a tym samym organizacji imprez698. Trudno nie odnieść wrażenia, 
że stały za tym kwestie sentymentów i obawy przed nowym, a także 
odpływem środków finansowych na inne, niż dotychczas realizowane 
działania. Przykładem jest powstanie w 1991 roku Międzynarodowych 
Spotkań z Folklorem „Interfolk”, które były bardzo ważną i popularną 
imprezą w Kołobrzegu. Zupełnie inaczej było z Festiwalem Piosenki 
Żołnierskiej. Z organizacji festiwalu w 1990 roku zrezygnowało wojsko, 
ale władze miasta zorganizowały tę imprezę wspólnie ze Zjednoczonym 
Przedsiębiorstwem Rozrywkowym699. De facto, z dawnego festiwalu po-
została jedynie nazwa. Recenzje i oceny tej imprezy były podzielone700, 
natomiast euforii nie było. Wobec strat, jakie organizatorom przyniosło 
przedsięwzięcie, XXIV Festiwal Piosenki Żołnierskiej przeszedł do historii, 
choć próbowano go później jeszcze reaktywować. W 1991 roku zastąpił 

693 Uchwała Nr XVIII/58/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 14.01.1991 w sprawie powołania 
szkoły muzycznej I stopnia w Kołobrzegu.

694 Uchwała Nr XXI/67/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.1991 w sprawie likwidacji Ko-
łobrzeskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu.

695 Uchwała Nr XXI/68/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.1991 w sprawie powołania 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu.

696 Uchwała Nr XXI/69/91 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.1991 w sprawie powołania Agencji 
Imprez Artystycznych w Kołobrzegu.

697 Jacek Pechman, Piotr Łuczka, Kultura w Kołobrzegu ma się dobrze. Rozmowa z Ewą Szczygieł, 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, „Głos Pomorza”, 26–27.10.1991, s. 12.

698 Lech M. Jakób, Czkawka kołobrzeskiej kultury, „Głos Pomorza”, 15–16.09.1990, s. 6.
699 Żołnierska piosenka w kołobrzeskim amfiteatrze, „Głos Pomorza”, 2.07.1990, s. 1 i 2.
700 Mirosław Krom, Nie tylko zmiana gwiazd, „Głos Pomorza”, 21–22/7/1990, s. 7.
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go „Arsenał Artystyczny ‘91”701. Tak było również w 1992 i 1993 roku, 
choć impreza miała już zupełnie inny charakter i nie towarzyszyły jej 
gwiazdy. W 1993 i 1994 odbywała się już w Gdyni.

Podsumowując pierwsze cztery lata demokratycznego samorządu, 
należy wskazać, że Kołobrzeg dobrze radził sobie w okresie transfor-
macji ustrojowej. Realizowano inwestycje komunalne, w tym mieszkal-
nictwo, uzbrajano kolejne tereny, modernizowano miasto. Powstawały 
nowe przedsiębiorstwa, zarówno komunalne, jak i prywatne. Przystępo-
wano do realizacji planów budownictwa mieszkaniowego. W 1994 roku, 
w mieszkaniach socjalnych i komunalnych mieszkało ok. 14,3 tys. osób, 
co stanowiło 32% ogółu mieszkańców702. Część obiektów wymagała 
wyburzenia, inne pilnych remontów, na które wydano 21 mld zł. Inwe-
stowano w spółki miejskie, które odpowiadały za utrzymanie miasta 
i usługi dla ludności. Dbano o kulturę, która odcięta od różnych dotacji 
centralnych, znalazła się w tarapatach finansowych. Powołano Miejski 
Ośrodek Kultury. Funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Galeria Sztuki Współczesnej i świetlice osiedlowe. O wiele większy pro-
blem był z Muzeum Oręża Polskiego, które choć podlegało Ministerstwu 
Kultury i Sztuki, miało problem z własną siedzibą, na miejscu której 
widziano dalszą budowę Nowej Starówki. Zadbano o bezpieczeństwo 
i utworzono Straż Miejską703. Rozwijano również kulturę fizyczną. Zre-
organizowano Kołobrzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wyodrębniając 
z niego aż trzy jednostki do obsługi różnych działań. Brakowało środków 
finansowych do modernizacji obiektów sportowych lub budowy hali 
widowiskowo-sportowej. Znalazły się środki na remont głowicy molo, 
remontowano obiekty sportowo-rekreacyjne, ale potrzeby były o wiele 
większe. Na terenie miasta działało 8 szkół podstawowych, szkoła spe-
cjalna, 7 zespołów i szkół ponadpodstawowych, a także 10 przedszkoli, 
w tym 8 gminnych, przedszkole MON i Kołobrzeskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W 1990 roku w Kołobrzegu funkcjonowało 5 żłobków. Wzrost 
bezrobocia, trudna sytuacja materialna, a także wzrost kosztów pobytu 
dzieci, spowodował zmniejszenie zainteresowaniem ofertą żłobków. 
W efekcie, zlikwidowano 3 żłobki. Dynamicznie rozwijało się prywatne 
budownictwo mieszkaniowe, ale nie szła za tym budowa parkingów. Plany 
budowy parkingów i parkingów wielopoziomowych do roku 2000 nigdy 
nie zostały zrealizowane nawet w stopniu podstawowym704. W 1994 roku, 

701 Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy, Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Koło-
brzegu 1968–1989, IPN Poznań, Poznań 2015, s. 66.

702 Kadencja Rady Miejskiej 1990–1994, „Kołobrzeski Informator Samorządowy”, 18.06.1994, 
s. 4.

703 Straż Miejska w Kołobrzegu została powołana zarządzeniem nr 14/91 prezydenta Kołobrzegu 
z 3.07.1991 roku. 1 marca 1992 roku, strażnicy podjęli pierwsze działania na ulicach miasta. 
Pierwszym komendantem był Stanisław Bieława. Jacek Sawicki, Wszystko o Straży Miejskiej, 

„Kołobrzeska Fala”, 16.11.1995, s. 6.
704 Tamże, s. 3.
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w mieście mieszkało 46 503 osoby. Gmina Miejska Kołobrzeg należała 
do Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 
oraz Związku Miast i Gmin Morskich.

19 czerwca 1994 roku odbyły się wybory samorządowe. W Kołobrzegu, 
o mandat ubiegali się kandydaci z 8 komitetów wyborczych, a o mandat łącz-
nie ubiegało się 190 kandydatów. Wyniki głosowania były następujące705:

SLD – Porozumienie Lewicy Ludowo-Demokratycznej (21,59%): Ry-
szard Chmielewski, Ryszard Ławrynowicz, Krystyna Strzyżewska, Bog-
dan Błaszczyk, Zbigniew Metzger, Henryk Rupnik, Zygmunt Woźniak, 
Józef Uniżycki;

Kołobrzeski Sojusz Lewicy Demokratycznej (10,69%): Ryszard Lesz-
czyński, Roman Matwiej, Tadeusz Twardy;

Kołobrzeskie Forum Samorządowe (26,51%): Jarosław Dmitriew, An-
drzej Wojciechowski, Henryk Bieńkowski, Andrzej Lepczyński, Czesław 
Klimczak, Jadwiga Maj, Włodzimierz Adam, Józef Jakubasik, Roman 
Ronkowski, Władysław Cieślak, Janusz Gromek, Teresa Nakonieczna;

Komitet Wyborczy Mieszkańców Kołobrzegu (13,88%): Kazimierz Mi-
recki, Jan Donhöffner, Józef Kruszewski, Józef Skrzypczak, Andrzej Heciak;

Międzyzakładowy Komitet Wyborczy (7,82%): Czesław Maciąg;
Kołobrzeskie Rzemiosło i Towarzystwo Oświatowe (9,42%): Antoni 

Szarmach, Zenon Szydłowski;
Niezależny Komitet „Przewietrzyć Kołobrzeg” (Samorząd Osiedla) 

(9,24%): Włodzimierz Dębiec;
„Kołobrzeska Fala” – Gazeta Ziemi Kołobrzeskiej (0,81%): bez mandatu.
Nietrudno zauważyć, że w czasie wyborów z nazw komitetów znikły 

elementy nawiązujące do rodowodu „Solidarności”, która po wyborach 
parlamentarnych w 1993 roku uległa de facto dekompozycji w Kołobrzegu. 
Osoby o rodowodzie prawicowym stworzyły kilka komitetów wyborczych, 
w tym największy z nich – Kołobrzeskie Forum Samorządowe. Bardzo 
dobry wynik odniosły również komitety lewicowe, które uzyskały duże 
poparcie, przekraczające 30 procent.

Podczas pierwszej sesji drugiej kadencji samorządu 4 lipca 1994 roku, 
przewodniczącą Rady Miejskiej w Kołobrzegu została wybrana Kry-
styna Strzyżewska706. Na prezydenta miasta radni wybrali dotychczas 
sprawującego tę funkcję – Henryka Bieńkowskiego707. Na członków 
Zarządu Miasta, poza prezydentem, wybrano: Franciszka Zastróżnego 
jako wiceprezydenta, Ryszarda Ławrynowicza, Zenona Szydłowskiego 
i Włodzimierza Adama708. W ten sposób powstała grupa prawicowa współ-
pracująca z grupą lewicową i w mieście odbyło się bez większych zmian 

705 Dane za Państwową Komisją Wyborczą, ze zbiorów autora.
706 Uchwała Nr I/1/94 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.07.1994 w sprawie wyboru przewodni-

czącej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
707 Uchwała Nr I/5/94 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.07.1994 w sprawie wyboru Prezydenta 

Miasta Kołobrzegu.
708 Uchwała Nr I/7/94 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.07.1994 w sprawie wyboru Zarządu.



170

i niepokojów politycznych. Sytuację nieco zmieniły wybory na prezydenta 
RP, które wygrał Aleksander Kwaśniewski. Miał on duże poparcie także 
w Kołobrzegu709. Funkcjonujące od 1994 roku porozumienie pomiędzy 
ugrupowaniami postsolidarnościowymi, a SLD przetrwało do 1998 roku710 
i od początku cieszyło się zaufaniem mieszkańców711. Sytuacja zaczęła 
zaostrzać się na rok przed wyborami. Opozycja zaczęła zwierać szyki, 
śmielej krytykować prezydenta, lepiej organizować swoje wystąpienia712. 
Ułatwiała to kampania wyborcza do parlamentu w 1997 roku. O mandat 
w wyborach parlamentarnych ubiegał się zarówno Henryk Bieńkowski, jak 
i Kazimierz Mirecki czy Antoni Storczyk. Nikt z Kołobrzegu nie zdobył 
mandatu, ale wybory w Polsce wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, która 
przystąpiła do dekompozycji układu lewicowego. W Kołobrzegu jednak 
nic takiego nie miało miejsca, wręcz przeciwnie, można było obserwo-
wać scalanie struktur SLD, choć przegrana w wyborach ogólnopolskich 
na pewno była pewnym utrudnieniem w kreowaniu lokalnej polityki, bez 
wsparcia z zewnątrz. Druga kadencja samorządu to również polityczna 
kontynuacja rzekomych nieprawidłowości w zakresie budowy miejskiej 
kompostowni w Korzyścienku713. Czas pokazał, że miasto wybroniło 
tę inwestycję, a po przebudowie, funkcjonuje ona po dziś dzień. Natomiast 
druga połowa tej kadencji Rady Miejskiej naznaczona była wyjaśnianiem 
społecznej gazyfikacji Osiedla Basztowa przez radnych z Komisji Rewizyj-
nej714. Tego rodzaju zarzuty i odpowiedzi na nie, przebiegały dokładnie 
po linii politycznych podziałów i de facto do niczego nie doprowadziły. 
W przyszłości, takich sytuacji będzie więcej.

709 Aleksander Kwaśniewski w II turze wyborów 19.11.1995 roku otrzymał 63,73%, a Lech Wałęsa 
36,27% głosów. Analiza wyników wyborów prezydenckich, „Kołobrzeska Fala”, 1.12.1995, s. 
3.

710 Henryk Bieńkowski został prezydentem przy poparciu radnych SLD, którzy gwarantowali 
stabilność władzy w mieście. I choć czasami dochodziło do różnicy zdań, to jednak układ 
trwał, bez względu na odśrodkowe tarcia obu obozów. Szeroko na ten temat pisze Jacek 
Pechman: Co w lewicy „piszczy”, „Gazeta Kołobrzeska”, 8.12.1995, s. 6, Co w prawicy piszczy, 

„Gazeta Kołobrzeska”, 22.12.1995, s. 3.
711 Pod koniec 1994 roku, „Gryfeks” przeprowadził badanie na 200 ankietowanych w Kołobrzegu. 

59,4% uważało, że rzeczywistą władzę w mieście sprawował prezydent, 24,6%, że przewodni-
cząca Rady Miejskiej. 23% odpowiedziało, że Rada Miejska gwarantuje rozwój miasta, a 15%, 
że raczej tak. Przeciwnego zdania było 34% badanych. Pozytywną ocenę pracy Zarządu 
Miasta w nowej kadencji wystawiło 22% osób, 34% średnio dobrą, 33% dostateczną, a nie-
dostateczną 11% ankietowanych. Marek Żukowski, Rada pod pręgieżem… opinii, „Gazeta 
Kołobrzeska”, 31.05.1995, s. 3.

712 Radny Kazimierz Mirecki mówił tak: „Opozycja ma swoją rolę do spełnienia. Tam gdzie 
dostrzegamy właściwe działania na rzecz miasta mówimy „tak”. Z kolei tym działaniom, 
które w naszej ocenie i w ocenie wyborców prowadzą do złych skutków zdecydowanie się 
sprzeciwiamy i mówimy „nie””. Inaczej widział to prezydent Henryk Bieńkowski: „Opozycja 
skupia się bardziej na krytyce personalnej nie przebierając w środkach, niekiedy stosując 
pomówienia, wmawiając opinii publicznej kłamstwa czy półprawdy”. Jacek Pechman, Jak 
pies z kotem, „Gazeta Kołobrzeska”, 27.03.1997, s. 5.

713 Włodzimierz Dębiec, Miliardy, które poszły w śmieci, „Gazeta Kołobrzeska”, 18.08.1995, s. 7.
714 Gazowy węzeł gordyjski, „Gazeta Kołobrzeska”, 2.08.1996, s. 13.



171

Sytuacja gospodarcza połowy lat 90-tych ulegała poprawie i to pomimo 
upadku lokalnych przedsiębiorstw państwowych, co wpływało na przyrost 
liczby bezrobotnych. Z drugiej strony, rozwijały się firmy prywatne, reali-
zowano budownictwo lokalne i miejskie inwestycje, gdzie zatrudnienie 
znajdowali mieszkańcy715. Miasto prywatyzowało majątek, sprzedawało 
nieruchomości i w ten sposób pozyskiwało środki na działalność bieżącą 
i wydatki inwestycyjne. Budżet na 1995 rok, już po wprowadzonej deno-
minacji, wynosił po stronie dochodów 17,5 mln zł, a po stronie wydatków 
16,5 mln zł716. Powstałą w ten sposób nadwyżkę budżetową postanowiono 
przeznaczyć na spłatę pożyczek i lokatę bankową. Po 4 latach od nastania 
demokratycznego samorządu, miasto miało 1201 hektarów powierzchni 
i liczyło 47 301 mieszkańców717. Sieć wodociągowa wynosiła 140 km, sieć 
kanalizacyjna 92 km, a sieć ciepłownicza 26,2 km. Wartość majątku spółek 
miejskich oscylowała wokół 468,7 mln zł718. Miasto planowało m.in. 
zbudować budynek na 55 mieszkań na Osiedlu Ogrody oraz kanalizację 
sanitarną na Dzielnicy Zachodniej. Jednocześnie, Rada Miejska upoważ-
niła Zarząd Miasta do dalszych starań na rzecz poszukiwania środków 
na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łopuskiego, a takie 
podjęcie działań w celu wskazania lokalizacji zamiennych dla kupców, 
którzy handlowali w hali719. Inwestycja ta rozpoczęła się pod koniec lat 
70-tych, a gdy w budżecie zabrakło środków, prace zostały wstrzymane 
na początku lat 80-tych. Dla miasta ważniejsza była budowa nowego 
gmachu szpitala. Gdy skończyła się budowa szpitala, okazało się, że kryzys 
gospodarczy w Polsce spowodował, że zakończenie budowy hali o po-
wierzchni 60x60 metrów zostało zawieszone na lata. Planowany koszt prac 
w 1995 roku wynosił 130 mln zł. Do ich zakończenia brakowało 98 mln 
zł. Środki na budowę hali miały pochodzić z Totalizatora Sportowego 
i Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej720. Gorzej miały się sprawy 
z przeniesieniem kupców handlujących w hali. Gdy rozpoczynała się 
inwestycja, zakończyło się to protestami721.

715 W 1994 roku bezrobocie wynosiło 15,7% (3285 osób) i w kolejnych latach spadało, wynosząc 
na koniec drugiej kadencji samorządu 7,2% (2204 osób). Bezrobocie w Powiecie Kołobrzeskim 
w latach: 1993–2002, Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, Kołobrzeg, lipiec 2003, s. 2–3, 
https://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/komunikaty/_010_002_012_155864.
pdf? version=1.0, dostęp: 12.11.2019.

716 Uchwała Nr XIV/133/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.03.1995 w sprawie budżetu miasta 
na rok 1995.

717 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Wydawnictwo Le Peit Café, Kołobrzeg 2005, s. 
549.

718 Uchwała Nr XIV/133/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.03.1995 w sprawie budżetu miasta 
na rok 1995.

719 Uchwała Nr XV/145/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.04.1995 w sprawie kontynuacji 
budowy hali widowiskowo-sportowej.

720 Marek Żukowski, Totalizator Sportowy daje pieniądze, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.05.1995, s. 4.
721 Michał Niklas, Kompromis potrzebny od zaraz, „Gazeta Kołobrzeska”, 13.10.1995, s. 4.
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Budżet na rok 1996 zakładał dochody na poziomie 28,5 mln zł i wydatki 
w kwocie nieco przekraczającej 29 mln zł722. Deficyt miał zostać pokryty 
z nadwyżki pochodzącej z lat poprzednich. Na planowane inwestycje 
przeznaczono 4,7 mln zł, w tym kontynuację budowy stacji uzdatnia-
nia wody w Bogucinie, kanalizację deszczową w Dzielnicy Zachodniej, 
infrastrukturę techniczną w Dzielnicy Portowej, drogi, kanalizację sani-
tarną na Janiskach, itd. W 1997 roku uchwała budżetowa przewidywała 
dochody w wysokości 35,9 mln zł i wydatki w takiej samej wysokości723. 
Na ten rok zaplanowano budowę ul. Warszawskiej, kanalizację sanitarną 
na ulicy Warzelniczej i prace przy wzmocnieniu Reduty Morast, budowę 
kolejnych chodników i dróg, a także gazociągu i oświetlenia w mieście. 
Ostatni budżet w drugiej kadencji samorządu zakładał dochody gminy 
miejskiej w wysokości niemal 45 mln zł i taki sam poziom wydatków724. 
Plan inwestycji przewidywał budowę kanalizacji sanitarnej, oświetlenia 
i instalacji energetycznej w wybranych częściach miasta, a także zago-
spodarowanie Portu Jachtowego i Parku Dąbrowskiego. Zaplanowano 
również budowę gazociągu, chodników i dróg.

W drugiej połowie lat 90-tych rozpoczęły się problemy kołobrzeskich 
przedsiębiorstw. Jedne radziły sobie lepiej, inne gorzej i przechodziły 
do historii. Tak było w przypadku „Barki”, w której spory pomiędzy kie-
rownictwem i związkami zawodowymi doprowadziły do marginalizacji725, 
a następnie upadku tej firmy726. Tymczasem inni radzili sobie na tym rynku 
bardzo dobrze, czego przykładem może być firma „SuperFish” Zakład 
Przetwórstwa Ryb w Kukinii w gminie Ustronie Morskie, założona przez 
Wojciecha i Jana Strużynów727. Drugą świetność przeżywała Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska, które zmodernizowała produkcję i zainwestowała 
w technologię728. Przez wiele lat mówiło się o prywatyzacji Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej. Problemów tej państwowej spółki nie można było rozwiązać 
z powodów politycznych729. Jak pokazała przyszłość, pozostawienie tej 
spółki w portfelu Skarbu Państwa było najlepszym rozwiązaniem. Sytuacja 
w branży odzieżowej odcisnęła także swoje piętno na „Wenedzie”, która 

722 Uchwała Nr XXIX/275/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 25.03.1996 w sprawie budżetu 
miasta na rok 1996.

723 Uchwała Nr XLI/389/97 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 10.02.1997 w sprawie budżetu miasta 
na rok 1997.

724 Uchwała Nr LIV/505/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 9.02.1998 w sprawie budżetu miasta 
na rok 1998.

725 Mirosław Ławrynow, Chcąc uratować „Barkę” nie ustąpię nikomu, „Gazeta Kołobrzeska”, 
20.10.1995, s. 4.

726 Jacek Pechman, Barkowskie odbijanie się od dna, „Gazeta Kołobrzeska”, 14.04.1995, s. 1.
727 Hej, hej, dobra ryba, „Gazeta Kołobrzeska”, 4.11.1994, s. 11.
728 OSM w rozkwicie, „Gazeta Kołobrzeska”, 10.05.1996, s. 12.
729 Marek Żukowski, Prywatyzacja PŻB nasuwa wiele problemów, „Gazeta Kołobrzeska” 14.06.1996, 

s. 4.
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w 1996 roku została postawiona w stan likwidacji730. Do historii przeszedł 
też „Elkon”731. Restrukturyzacji został również poddany kołobrzeski 
szpital. W ten sposób powstał Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w oparciu o bazę szpitala, a także Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
w oparciu o przychodnię przy ul. Łopuskiego, Bocianiej i Waryńskiego732.

Druga kadencja samorządu rozpoczęła się od opracowania, a następ-
nie przyjęcia dokumentu strategicznego, związanego z rozwojem miasta 
na lata 1994–1998 i dalej do 2015 roku733. Według wykazu, na koniec 
1994 roku, w Kołobrzegu działało 5817 firm, a także 12 jednostek budże-
towych miasta i spółek komunalnych. Wskazywano na uzdrowiskowy 
i turystyczny charakter miasta, jako ośrodka dynamicznie rozwijającego 
się. To rodziło również problemy komunikacyjne, w rozwiązaniu których 
jako niezbędne uznano budowę miejskiej obwodnicy, co do zasady niemal 
w jej dzisiejszym przebiegu (od ul. Koszalińskiej, przez ul. Krzywoustego, 
6 Dywizji Piechoty w kierunku ul. Grzybowskiej). Jako konieczną, wska-
zano budowę drugiej jezdni na ulicy Kamiennej, z budową nowego mostu 
na Parsęcie i Kanale Drzewnym. Na ulicy Myśliwskiej przewidywano 
rondo, które kierowałoby następnie ruch dwujezdniową ulicą wzdłuż 
torów w kierunku obecnej ul. Jagiellońskiej. Rozważano budowę estakady 
z ul. Solnej do portu handlowego, a ulica Solna miała w zamiarach stać 
się arterią wyprowadzającą ruch kołowy z uzdrowiska. Magistrat widział 
problem mieszkalnictwa i kryzys, jaki obejmował struktury mieszkaniowe 
w Kołobrzegu, ich dekapitalizację i niedoinwestowanie734. W 1997 roku po-
wołano do istnienia Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
które miało zająć się zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych kołobrze-
żan zgodnie z obowiązującym prawem735. Coraz większym problemem 
stawał się fakt rosnącego deficytu lokali mieszkalnych. W opracowanej 
polityce gospodarczo-turystycznej wskazano na rozwój i ugruntowa-
nie charakteru Kołobrzegu jako miasta turystyczno-uzdrowiskowego. 
Stawiano na dalszą zabudowę centrum miasta, rozwiązanie problemów 

730 Marek Żukowski, Likwidacja z przyspieszeniem, „Gazeta Kołobrzeska”, 8.03.1996, s. 4.
731 Jacek Pechman, Jak upadł Elkon, „Gazeta Kołobrzeska”, 21.08.1998, s. 1.
732 Katarzyna Przyjemska, Zakończono pierwszy etap, „Gazeta Kołobrzeska”, 11.04.1997, s. 1.
733 Uchwała Nr XXIII/211/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.02.1995 w sprawie przyjęcia 

„Kierunków Rozwoju Miasta Kołobrzegu”.
734 W 1997 roku Rada Miejska przyjęła Program Budownictwa Mieszkaniowego. W ten sposób 

miasto odpowiedziało na wzrastające potrzeby mieszkaniowe kołobrzeżan, z jednej strony 
popierając starania mieszkańców, z drugiej partycypując częściowo w budowie mieszkań, 
angażując w to także tych, którzy chcieli je pozyskać. Program przewidywał pomoc dla osób 
o różnym poziomie dochodów, rozwój zasobów mieszkaniowych, przygotowanie gruntów 
budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej, renowację istniejącej zabudowy, gospodarowanie 
zasobem mieszkań czynszowych, zapobieganie bezdomności. Uchwała Nr XLIV/414/97 Rady 
Miejskiej w Kołobrzegu z 12.05.1995 w sprawie „Programu Budownictwa Mieszkaniowego 
Miasta Kołobrzegu”.

735 Uchwała Nr XLIX/455/97 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.02.1995 w sprawie utworzenia 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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parkingowych, budownictwo mieszkaniowe i realizację nowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wraz z zagospodarowaniem Podczela. 
Podkreślano potrzebę rozwoju gospodarczego, ale i ochronę środowiska. 
Samą ideę sformalizowania wizji rozwoju miasta należy ocenić pozytywnie 
i wskazać, że wiele przyjętych założeń w perspektywie kolejnych 20 lat 
udało się zrealizować. To budowa obwodnicy, rozwój portu, zabudowa 
centrum i uzdrowiska, inwestycje ekologiczne, inwestowanie w oświatę 
i kulturę, czy wreszcie rozwój sportu. Największą barierą przy realizacji 
tych założeń okazały się środki finansowe, o które trzeba było walczyć 
w Warszawie. W ten sposób udało się zrealizować kilka innych inwestycji, 
w tym przebudowę wejścia do portu. W kolejnych latach, Kołobrzeg był 
jednym z liderów w pozyskiwaniu środków unijnych, które przeznaczano 
na rozwój infrastruktury komunalnej. Jednak przez 20 lat nie udało się 
rozwiązać problemów komunikacyjnych miasta, zwłaszcza w centrum, 
przyczyną czego była jego konsekwentna zabudowa w zabytkowym śre-
dniowiecznym układzie ulic, ale bez utworzenia właściwej ilości miejsc 
parkingowych. Kolejnym problemem okazała się równie konsekwentna 
zabudowa strefy uzdrowiskowej, aczkolwiek bez jednego wymogu: two-
rzenia właściwej i odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, co stworzyło 
problemy na kolejne lata, o czym będzie mowa w dalszej części książki.

W latach 1994–1998, dokonał się rozwój kołobrzeskiej oświaty. Było 
to związane przeze wszystkim z przejęciem szkół podstawowych z po-
czątkiem 1996 roku736. Z jednej strony nadszedł niż demograficzny, 
który wymagał nowego podejścia do utrzymania przedszkoli, czyli 
zmniejszenia ich liczby. W 1995 roku zlikwidowano Przedszkole Nr 4737. 
Za to w 1996 roku otwarto nową szkołę, zbudowaną w Podczelu, która 
stała się Szkołą Podstawową Nr 9738. Kompleksowe zajęcie stanowiska 
wobec przyszłości oświaty w Kołobrzegu miało miejsce w uchwale 
o założeniach „Polityki Oświatowej Miasta Kołobrzegu”739. Kołobrzeski 
samorząd musiał formalnie zderzyć się z wieloletnim i systemowym 
niedoinwestowaniem oświaty w Polsce. Oceniono, że aż 60% gabinetów 
szkolnych wymagało doposażenia. Brakowało pomocy dydaktycznych, 
mebli szkolnych, książek w bibliotekach. Niedoinwestowane były miejsca 
pracy w szkołach. To i tak znaczyło niewiele, przy ogromnie inwestycji 
w szkolną infrastrukturę, od naprawy dachów, modernizację ogrzewania 
i wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, po remonty i planowane bu-
dowy sal gimnastycznych oraz konieczność zagospodarowania szkolnych 
boisk. Miasto postanowiło dokończyć doposażenie szkoły w Podczelu, 

736 Szkolny garnuszek, „Gazeta Kołobrzeska”, 5.11.1996, s. 6.
737 Uchwała Nr XVII/156/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 19.06.1996 w sprawie reorganizacji 

Zakładu Budżetowego Przedszkoli Mieskich Kołobrzegu.
738 Uchwała Nr XXXI/290/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 3.06.1996 w sprawie aktu założy-

cielskiego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu.
739 Uchwała Nr XXXVI/335/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 21.09.1996 w sprawie przyjęcia 

„Założeń do Polityki Oświatowej Miasta Kołobrzegu”.
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zbyć budynek przy ul. Arciszewskiego i rozpocząć budowę przedszkola 
przy ul. Zygmuntowskiej, zaprojektować szkołę na Osiedlu Ogrody, 
a w porozumieniu z gminą Kołobrzeg, przystąpić do rozbudowy Szkoły 
Podstawowej Nr 6. Z tych planów, warto wspomnieć, że zrealizowano 
budowę Przedszkola Nr 1 przy ul. Zygmuntowskiej, szkoła na „Ogrodach” 
nigdy nie powstała, a rozbudowa Szkoły Nr 6 nastąpiła w dalszych latach.

Jeżeli idzie o kołobrzeską kulturę lat 1994–1998, podkreślić należy, 
że wówczas w opinii wielu osób, kultura powinna być elementem promocji 
miasta740. Po wycofaniu z Kołobrzegu Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, 
poszukiwano wiodącej imprezy miejskiej. Próba przekształcenia w takie 
przedsięwzięcie „Interfolku” nie udała się. Nie było pomysłu na imprezę, 
która nie byłaby tylko umileniem czasu dla tych, którzy nad morzem już 
przebywają, ale która nowych klientów do Kołobrzegu by przyciągnęła. 
Tęsknota za piosenką żołnierską była jednak na tyle duża, że postanowiono 
reaktywować ten festiwal w 1995 roku. Impreza okazała się na tyle udana, 
że zapadła decyzja o jej kontynuowaniu. Stosowną uchwałę w tej sprawie 
podjęli kołobrzescy radni741. Amfiteatr był zapełniony po brzegi, a hitem 
festiwalu okazała się discopolowa aranżacja przeboju Anny Jantar „Nie 
żałujcie serca dziewczyny” w wykonaniu Shazzy742. W 1997 roku miała 
zmienić się formuła festiwalu – obok żołnierzy polskich mieli występo-
wać żołnierze innych armii, a tym Amerykanie743. Festiwal, z racji jego 
tradycji, miał być pewnego rodzaju atrakcją turystyczną, ale skończyło 
się artystyczną katastrofą, co podkreśla Karolina Bittner744. W 1997 roku 
w Kołobrzegu odbył się I Antykomunistyczny Festiwal Piosenki Politycz-
nej745, który był pewnego rodzaju odpowiedzią na spuściznę po dawnym 
festiwalu piosenki wojskowej. Okazał się efemerydą, natomiast Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej zakończył swój żywot w 1997 roku746.

Przy omawianiu spraw kultury nie można pominąć spraw Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Od początku lat 90-tych można zaob-
serwować zainteresowanie działką, na której znajdowała się wystawa 
plenerowa przy ul. Emilii Gierczak. Wraz z budową Nowej Starówki 
i ideą zabudowy centrum miasta, na drodze tej idei stanęły eksponaty 

740 Piotr Dudek, Kultura przez groteskę, „Gazeta Kołobrzeska”, 4.11.1994, s. 8.
741 Uchwała Nr XXV/244/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 29.12.1995 w sprawie organizacji 

i finansowania Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w 1996 roku.
742 Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy, Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Koło-

brzegu 1968–1989, IPN Poznań, Poznań 2015, s. 68.
743 Kołobrzeg Festiwalem stoi?, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.01.1997, s. 1 i 4.
744 Tekst jednej z piosenek omawiał takie oto zagadnienie: „Mój chłopak spokojnie może iść 

na wojnę, a jak wróci bez ręki, zaśpiewam mu słowa tej piosenki”. Były też piosenki nawią-
zujące do zmian społecznych i cywilizacyjnych, w tym o homoseksualistach czy klonowaniu. 
Karolina Bittner, Piosenka w służbie propagandy, Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 
1968–1989, IPN Poznań, Poznań 2015, s. 69.

745 Jacek Pechman, Cywilny festiwal z korzeniami, „Gazeta kołobrzeska”, 30.05.1997, s. 6.
746 FPŻ na dalszym planie?, „Gazeta Kołobrzeska”, 4.10.1997, s. 2. Tradycje festiwalu kultywuje 

Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska.
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i tymczasowa lokalizacja muzeum. Inaczej tę tymczasowość rozumieli 
muzealnicy, a inaczej miasto. Tak tłumaczył to były dyrektor muzeum, 
Hieronim Kroczyński: „Słowo „tymczasowa” oznacza tu formę ekspozy-
cyjną, a nie miejsce. Zgodnie z zasadami współczesnego muzealnictwa 
znaczna część dużego sprzętu wojskowego musi bowiem być eksponowana 
pod dachem”747. Tyle, że tak rozumiał to Kroczyński, natomiast architekci, 
urbaniści i samorządowcy widzieli to inaczej. Działka pod wystawę plene-
rową została przekazana muzeum przez gminę miejską w latach 70-tych, 
ale to samo miasto po kilkunastu latach nie zamierzało pozostawiać jej 
pod działalność kulturalną, tylko wraz z budową Nowej Starówki, uchwałą 
Miejskiej Rady Narodowej nr IX/46/89 z 17.11.1989 roku, przeznaczyło ją 
pod budownictwo mieszkaniowe. Taka decyzja zablokowała jakikolwiek 
rozwój Muzeum Oręża Polskiego w owym czasie. Dowodem na powyższe 
jest chociażby decyzja wojewody koszalińskiego, który odmówił środków 
finansowych na początku lat 90-tych na inwestycje muzealne, ze względu 
na tymczasowość lokalizacji748. Mało tego, na początku lat 90-tych za-
uważalna była coraz większa presja samorządu na władze Ministerstwa 
Kultury i Sztuki na wyprowadzenie muzeum z centrum miasta. W piśmie 
z 3.09.1991 roku prezydent Kołobrzegu Henryk Bieńkowski wskazywał 
tak: „Na małym wybetonowanym placu w centrum miasta stoją eksponaty 
militarne typu: czołgi, samoloty, itp. Ekspozycja ta robi wrażenie magazynu 
sprzętu wojskowego, a nie plenerowej ekspozycji muzealnej”749. Powyższe 
słowa były mocno na wyrost, ale na pewno dowodziły jednego, że cen-
trum miasta to nie miejsce na muzeum, przynajmniej według włodarzy. 
Swoje dołożyli także urbaniści i architekci. W połowie lat 90-tych krytyka 
lokalizacji muzeum była powszechna750. Po części, było tak za sprawą 
zabudowywania kolejnych kwartałów miasta nową architekturą, wzrost 
cen działek i brak nowych miejsc z przeznaczeniem na budowę. Interes 
firm budowlanych i spółdzielni brał górę. Aczkolwiek, nie można pewnym 
argumentom odmówić racji. Stanowisko Koła SARP w Kołobrzegu było dla 
obecnej lokalizacji muzeum miażdżące. Ta lokalizacja, według członków 
tej organizacji, była sprzeczna z: urbanistyczną koncepcją rewaloryzacji 
Starego Miasta, charakterem Nowej Starówki, tradycją historyczną miejsca, 
ekonomicznym wykorzystaniem terenu, a z drugiej strony wskazywano, 
że obecna lokalizacja nie daje możliwości rozwoju i unowocześnienia 
wystawy plenerowej, a także rozwoju zasobów751. Dowodzono, że obecnie 
muzeum tłoczy się na 4500 m2. Wskazywano, że najwłaściwiej byłoby 
przenieść obiekt na „Korzedo” (tereny Bastionu Magdeburg i Parku Dą-
browskiego), gdzie jest 6535 m2. Niestety, tymczasowość spowodowała, 

747 Hieronim Kroczyński, Muzeum Oręża Polskiego, „Kołobrzeska Fala”, 1.10.1995, s. 6.
748 Tamże.
749 Tamże.
750 Jacek Pechman, Bitwa o muzeum, „Gazeta Kołobrzeska”, 3.11.1995, s. 1.
751 Tamże.
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że ze strony czynników rządowych nigdy nie zabezpieczono na ten cel 
pieniędzy, a wraz z powstaniem nowego podziału administracyjnego 
kraju i utworzeniem powiatów, muzeum otrzymało za organ prowadzący 
Radę Powiatu, która w swoim budżecie nie miała środków na przenosiny 
i budowę muzeum w nowym miejscu.

Pod koniec 1996 roku, Rada Miejska powołała do życia Komitet Orga-
nizacyjny Obchodów 1000-lecia Utworzenia Biskupstwa w Kołobrzegu752. 
Już wówczas patrzono na czas milenium i historię miasta sprzed tysiąca 
lat jako na okazję do promocji miasta, ale także uporządkowania wielu 
spraw miejskich do tego właśnie czasu. Komitet składał się z prezydium, 
rady programowej, rady sponsorów i sekretariatu. Poza samym sekreta-
riatem, pozostała część komitetu miała charakter polityczny lub fasadowy. 
W kolejnych latach, w mieście toczono wiele dyskusji nad kształtem 
programu i działań, jakie miały być podjęte w związku z ważnymi uro-
czystościami w roku 2000.

Podsumowując drugą kadencję samorządu, należy podkreślić, że wy-
konano wiele działań na rzecz rozwoju miasta i jego standaryzacji, wska-
zując, co i kiedy ma zostać osiągnięte. Lata 1994–1998 to kolejny etap 
transformacji, ożywienie gospodarcze i zapanowanie nad bezrobociem. 
Upadły najgorzej funkcjonujące przedsiębiorstwa, a rozwijały się te, które 
potrafiły dostosować się do potrzeb klienta. To także czasy niepokojów 
społecznych i rosnącej przestępczości. W Kołobrzegu co jakiś czas poja-
wiały się informacje o strzelaninach i zabójstwach, na różnym tle, przede 
wszystkim handlu narkotykami lokalnej gangsterki753.

752 Uchwała Nr XXXIX/244/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 30.12.1996 w sprawie obchodów 
rocznicy 1000-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu.

753 Por. Adam Zagajewski, Strzały w centrum miasta, „Gazeta Kołobrzeska”, 21.11.1997, s. 4. 
Narkobiznes w Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska”, 10.07.1998, s. 1.
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3. Kadencja egzotycznej koalicji

Wybory parlamentarne w 1997 roku, choć zdekomponowały polską scenę 
polityczną wynosząc do władzy Akcję Wyborczą Solidarność, w Koło-
brzegu pokazały silną pozycję lewicy. Miasto garnizonowe miało swoje 
tradycje, które przekładały się na wyniki wyborcze754. I tak jak w 1995 roku 
wygrał tu Aleksander Kwaśniewski, tak w tych wyborach najlepszy 
wynik osiągnął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na początku 1998 roku 
rozpoczęły się działania związane z przygotowaniem do wyborów samo-
rządowych w roku zmian struktury samorządu terytorialnego w Polsce, 
powstaniem powiatów i nowej struktury samorządu wojewódzkiego. 
To spowodowało tarcia w ugrupowaniach tworzących trzon władz miasta, 
zwłaszcza w zakresie tego, kto, gdzie i jak był pokazywany755. Chodziło 
o przedwyborczą promocję. Nawet na szczeblu lokalnym bowiem do-
strzegano korzyści wynikające z politycznego public relations. Wszystko 
to zbiegło się równolegle z kampanią na rzecz ostania się województwa 
koszalińskiego756, które ostatecznie zlikwidowano, choć na sentymentach 
mieszkańców za regionem środkowopomorskim przez kilkanaście lat 
grali politycy wszystkich opcji i organizowali sobie w ten sposób poparcie.

11 października 1998 roku odbyły się wybory samorządowe. W tym 
miejscu książki, autor skupi się wyłącznie na samorządzie gminnym. 
Kołobrzeżanie głosowali w 5 okręgach wyborczych, a komitety wybor-
cze wystawiły 7 list. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej prezentują się 
następująco757:

 › Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej: 38,32%, 
15 mandatów

 › Komitet Wyborczy Przymierze Społeczne: PSL-UP-KPEiR: 6,11%,
 › Komitet Wyborczy Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczenio-

wego: 1,38%
 › Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność: 21,34%, 

8 mandatów
 › Komitet Wyborczy Samorządowego Porozumienia Mieszkańców 

Ziemi Kołobrzeskiej: 24,37%, 9 mandatów
 › Samorządowe Forum Ziemia Kołobrzeska: 5,15%
 › Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Kołobrzegu: 3,3%.

Jak pokazują wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej mógł liczyć na duże poparcie i je w Ko-
łobrzegu otrzymał, wygrywając wybory, nie zdobył jednak samodzielnej 

754 W wyborach o mandat w parlamencie ubiegali się bezskutecznie także kołobrzeżanie: Hen-
ryk Bieńkowski, Krystyna Strzyżewska, Czesław Maciąg czy Antoni Storczyk. Katarzyna 
Przyjemska, Wyborczy Kołobrzeg, „Gazeta Kołobrzeska”, 26.10.1997, s. 1 i 2. 

755 Jacek Pechman, Zabawa w głuchy telefon, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.02.1998, s. 9. 
756 Lepki sens sprzeciwu, „Gazeta Kołobrzeska”, 27.04.1998, s. 1. Piotr Pawłowski, Żegnamy 

województwo, witamy powiat, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.07.1998, s. 5.
757 Dane za Państwową Komisją Wyborczą, ze zbiorów autora.
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większości. Formalnie, większość posiadała prawica: będące pewnego 
rodzaju zapleczem prezydenta miasta Henryka Bieńkowskiego Samo-
rządowe Porozumienie Mieszkańców Ziemi Kołobrzeskiej oraz Akcja 
Wyborcza Solidarność. Problem w tym, że rozmowy koalicyjne utknęły 
na sprawach personalnych. Działacze AWS nie chcieli, aby Bieńkowski 
został prezydentem. Na tę funkcję wysuwano osobę Janusza Gromka758, 
choć oficjalnie o tym nie mówiono. Można przyjąć, że na pewnym etapie 
kołobrzeska prawica wierzyła w porozumienie759, ale osoba prezydenta 
Henryka Bieńkowskiego, skonfliktowana m.in. z radnym Kazimierzem 
Mireckim, w sposób nieuchronny popychała AWS w objęcia SLD. Innym 
fundamentem tej, jak to później określono – egzotycznej koalicji, był 
fakt niechęci SPMZK do poważnych zmian kadrowych w magistracie760. 
I tak, SLD porozumiało się z AWS, uzyskując zgodę na obsadzenie 
najważniejszych stanowisk w mieście, a jednocześnie wprowadzając 
zmiany w Kołobrzegu.

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej trzeciej kadencji 29 października 
1998 roku, przewodniczącą rady została wybrana Danuta Adamska-Czep-
czyńska z AWS761. Wybór Zarządu Miasta wywołał opór ze strony radnych 
SPMZK, którzy chcieli uprzednio poznać nazwiska kandydatów do organu 
wykonawczego i wnosili o kilkudniową przerwę762. Wniosek upadł i tak 
przystąpiono do wyboru prezydenta Kołobrzegu, którym został wielo-
letni wicedyrektor LO im. Mikołaja Kopernika, a także radny i polityk 
SLD – Bogdan Błaszczyk763. Wiceprezydentem miasta został wybrany 
Kazimierz Mirecki764. W ten sposób zmieniła się władza w mieście i roz-

758 Jacek Pechman, Skończmy z bufonadą, Rozmowa z Januszem Gromkiem, „Kulisy Koło-
brzeskie”, 14.01.1999, s. 1.

759 Tak rozmowy obu prawicowych komitetów wspomina ich uczestnik, Marian Jagiełka, jeden 
z liderów SPMZK: „Ustaliliśmy, że w sprawach programowych możemy się porozumieć. AWS 
zakładał, że SPMZK zaproponuje kandydaturę prezydenta i 3 członków Zarządu. Dla siebie 
zarezerwował stanowisko v-ce prezydenta d/s gospodarczych + 2 miejsca w Zarządzie oraz 
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. (…) W dalszej części naszej oferty zaproponowa-
liśmy następujący podział funkcji w Zarządzie: SPMZK: – wiceprezydent d/s gospodarczych 
+ 2 miejsca, AWS – wiceprezydent d/s kultury, turystyki i zdrowia i oświaty + 2 miejsca, 
prezydent – wspólnie zaproponowany o kompetencjach menadżerskich lub z konkursu, gdzie 
w składzie komisji konkursowej po równo byliby reprezentowani SPMZK i AWS. Na tym etapie 
nie były wymieniane nazwiska kandydatów na poszczególne funkcje. Nasza propozycja wzbu-
dziła zdziwienie. Szczególnym zaskoczeniem był brak kandydata na stanowisko prezydenta. 
Rozstaliśmy się ustalając, że spotkamy się za 2 dni, celem kontynuowania rozmów. Spotkanie 
zostało w dniu następnym odwołane. Rozmowy zostały więc zerwane przez AWS. (…) Wy-
jawię także, że naszym kandydatem na v-ce prezydenta był p. Bieńkowski”. Jacek Pechman, 
Po bitwie, Rozmowa z Marianem Jagiełką, „Kulisy Kołobrzeskie”, 26.11.1998, s. 3.

760 Koniec „Bieńkowszczyzny” w mieście!, „Kulisy Kołobrzeskie”, 5.11.1998, s. 3.
761 Uchwała Nr I/1/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.10.1998 w sprawie wyboru Przewod-

niczącej Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
762 Elżbieta Szymura, Zmiana władzy, „Kulisy Kołobrzeskie”, 5.11.1998, s., 3–4.
763 Uchwała Nr I/3/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.10.1998 w sprawie wyboru Prezydenta 

Miasta Kołobrzegu.
764 Uchwała Nr I/4/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.10.1998 w sprawie wyboru Wicepre-

zydenta Miasta Kołobrzegu.



180

począł się nowy rozdział w jego historii. Tak 8 lat pracy w Kołobrzegu 
podsumowywał były prezydent Henryk Bieńkowski: „Za mój główny 
sukces uważam przyspieszony rozwój gospodarczy miasta. Proszę zauważyć, 
ile firm budowlanych, hurtowni zainwestowało lub powstało w Kołobrzegu. 
Zmieniło się oblicze handlu w mieście. A stało się to na skutek prywatyzacji 
majątku komunalnego. Kołobrzeg jest jednym z najszybciej rozwijających 
się gospodarczo miast w kraju, nie jest zadłużony. Do porażek mogę zaliczyć 
nierozwiązane problemy z komunikacją miejską i mieszkalnictwem, ale 
proszę wskazać miasto, które nie ma z tym trudności”765.

Pomimo dobrej kondycji finansowej miasta, gmina przygotowywała 
się na zderzenie z trudną polską rzeczywistością. Wzrastało bezrobo-
cie. O ile w 1998 roku bez pracy pozostawało 2204 osoby (7,2%), to już 
w 1999 roku liczba ta wyniosła 3270 osób (10,5%)766. Wskaźniki osób 
pozostających bez pracy uległy minimalnemu spadkowi w 2000 roku, 
a potem dalej rosły: w 2001 roku osiągając poziom 12%, a w 2002 roku 
12,7%. Bez pracy pozostawało wówczas 3979 osób767. Kondycja niektórych 
firm nie była najlepsza. O utrzymanie na rynku bezskutecznie walczyły 
Zakłady Mięsne Sp. z o.o.768 Były firmy, które świetnie sobie radziły, ale 
rosnąca konkurencja na rynku i brak kapitału na niezbędne inwestycje 
powodował ich upadek lub przejęcie za niewielkie pieniądze. Tak z rynku 
znikła „Marona”769, czy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska770. W tej 
sytuacji gospodarczej na przełomie wieków, pogarszała się również per-
spektywa finansowa miasta771.

Budżet w 1999  roku prezentował się całkiem dobrze. Planowane 
dochody w kwocie 53,2 mln zł nie równoważyły wydatków w wysokości 
54,5 mln zł, ale deficyt w wysokości 1,3 mln zł miał zostać pokryty z nad-
wyżki z lat ubiegłych772. Natomiast skromna była liczba rozpoczynanych 
inwestycji: kilka chodników, nawierzchnie dróg, kanalizacja deszczowa, 

765 Elżbieta Szymura, Facet, który coś dla tego miasta zrobił, Rozmowa z Henrykiem Bieńkow-
skim, „Kulisy Kołobrzeskie”, 17.12.1998, s. 2.

766 Bezrobocie w Powiecie Kołobrzeskim w latach: 1993-2002, Powiatowy Urząd Pracy w Koło-
brzegu, Kołobrzeg, lipiec 2003, s. 2-3, https://pupkolobrzeg.finn.pl/res/serwisy/bip-spkolpup/
komunikaty/_010_002_012_155864.pdf?version=1.0, dostęp: 12.11.2019.

767 Tamże. 
768 Renata Osiej, „Świńska spółka”, „Gazeta Kołobrzeska, 31.10.1997, s. 3.
769 Joanna Pawlicka, Losy pracowników „Marony” rozstrzygną się pod koniec maja, „Gazeta 

Kołobrzeska”, 11.05.2001, s. 1.
770 Jacek Pechman, Mleczarnia bez pracowników, „Kulisy Kołobrzeskie”, 3.09.2001, s. 3.
771 Tak mówił o tym na początku kadencji prezydent Bogdan Błaszczyk: „Będą się kruszyły 

dochody własne miasta, wynikające głównie ze sprzedaży mienia. Druga przesłanka też jest 
smutna, bo długo oczekiwane reformy policji, służby zdrowia, oświaty przekładają się nieko-
rzystnie na budżet miasta. Do każdej z nich będziemy zmuszeni dołożyć. Budżety będą coraz 
trudniejsze”. Jacek Pechman, Trzeba być wiernym sobie, rozmowa z Bogdanem Błaszczykiem, 

„Kulisy Kołobrzeskie”, 7.01.1999, s. 5.
772 Uchwała Nr VI/64/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 15.03.1999 w sprawie budżetu miasta 

na rok 1999.
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sygnalizacja uliczna, ale także iluminacja bazyliki czy rozpoczęcie robót 
na warzelni soli na Wyspie Solnej. Budżet na rok 2000 prezentował się 
już znacznie gorzej i w pełni odpowiadał przewidywaniom prezydenta 
B. Błaszczyka. Dochody wynosiły 59,2 mln zł, a wydatki zamykały się 
kwotą 68,1  mln zł. Deficyt miał zostać pokryty środkami z kredytu 
bankowego773. Miasto realizowało program obchodów 1000-lecia 
utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Był też widoczny ogólny wzrost 
kosztów, rosły również zobowiązania miasta z tytułu zadań przerzuca-
nych na samorząd. Ponadto, realizowane były inwestycje, w tym budowa 
hali widowiskowo-sportowej, remont nawierzchni wokół ratusza, drogi, 
kanalizacja na osiedlach czy oświetlenie. Sytuacja budżetowa miasta 
została ustabilizowana w 2001 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 
69,3 mln zł, a wydatki na poziomie 65,8 mln zł. Nadwyżka budżetowa, 
3,5 mln zł, została przeznaczona na spłatę kredytu bankowego774. Mia-
sto przystępowało do budowy budynku administracyjnego przy Hali 
Milenium, do którego następnie miał być dobudowany basen. Zapla-
nowano budowę kanalizacji oświetlenia, a także boiska przy Szkole 
Podstawowej Nr 9 w Podczelu. Budżet na 2002 rok zamykał się planem 
dochodów w wysokości 70,7 mln zł i wydatków w kwocie 66,6 mln zł. 
Planowane inwestycje, to łącznik przy Hali Milenium i miejski aquapark, 
przystąpienie do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
Nr 6 na Radzikowie i budowa obwodnicy na ulicy Okopowej, a także 
budowa innych dróg i inwestycji komunalnych.

Nowa władza przystąpiła do zmian w magistracie, jednostkach budże-
towych oraz spółkach miejskich. Utworzono Centrum Promocji i Infor-
macji Turystycznej Sp. z o.o., odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć 
promocyjnych, kulturalnych oraz działania na rzecz rozwoju turystyki 
i promocji walorów turystycznych miasta i regionu775. Ważną uchwałą 
było powołanie Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o., celem zarządzania 
kołobrzeskim portem776, dzięki czemu udało się skomunalizować dużą 

773 Uchwała Nr XVIII/191/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.12.1999 w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Kołobrzeg na rok 2000.

774 Uchwała Nr XXXI/348/00 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.12.2000 w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Kołobrzeg na rok 2001.

775 Uchwała Nr XII/133/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 31.08.1999 w sprawie utworzenia spółki 
prawa handlowego pod nazwą „Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo to od początku było krytykowane 
za wszystkie miejskie niepowodzenia, za to co robiło i czego nie przewidziało. Słusznie za-
uważał to E. Wiśniewski, że spółka była dyżurnym elementem do wyładowywania frustracji. 
Edward Wiśniewski, CEPiT – spółka niepotrzebna czy niechciana?, „Kulisy Kołobrzeskie”, 
17.08.2000, s. 7. Zdaniem autora, była to spółka niepotrzebna i tak też pokazała historia, 
gdyż w kolejnej kadencji ją zlikwidowano, a miasto poniosło koszty całej operacji. CEPiT 
nie zapisał się żadnymi spektakularnymi działaniami, nie działał integracyjnie na środowi-
sko, był kosztownym pomysłem w okresie recesji i kolejnego etapu rozwoju kołobrzeskiej 
turystyki, choć mogło się wydawać, że wprowadza promocję w etap profesjonalizacji. 

776 Uchwała Nr XIV/145/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 26.10.1999 w sprawie utworzenia 
spółki prawa handlowego pod nazwą „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.
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część majątku portowego i administrować terenem ważnym dla gospodarki 
miasta. Towarzyszyły temu rozmaite trudności, zarówno na poziomie 
rządowym, związanym z brakiem zrozumienia spraw małych portów, 
jak i lokalnym, które oscylowały wokół sporów o tereny portowe, które 
widziano jako tereny budowlane, usługowe, handlowe, mieszkaniowe, ale 
nie przemysłowe. Miasto zaczynało z niewielkim udziałem w terenach 
portowych, oscylującym wokół 10%777. Historia pokazała, że był to bar-
dzo dobry pomysł, zwłaszcza w okresie środków unijnych, dzięki czemu 
wiele kwestii problematycznych udało się rozwiązać, a o planach spółki 
dość powiedzieć tyle, że to właśnie tam narodził się projekt budowy ko-
łobrzeskiej obwodnicy. Także w 1999 roku powstał Miejski Zarząd Dróg, 
odpowiedzialny za stan ulic na terenie miasta, będących własnością gminy 
miejskiej, ich utrzymanie i realizację inwestycji778. Natomiast pod koniec 
1999 roku zlikwidowano Miejski Zespół Obiektów Sportowych i Bazę Ob-
sługi Plaży, a na ich miejsce powołano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który przejął zarządzanie infrastrukturą sportową i rekreacyjną miasta779.

W trzeciej kadencji samorządu kołobrzeskiego trzeba było zmierzyć 
się z problemem zagospodarowania Podczela, a także likwidacją wojska 
w Kołobrzegu i przejęciem majątku powojskowego. Teren dawnego 
radzieckiego lotniska był bardzo atrakcyjny, ale wymagał ogromnych 
inwestycji. Z jednej strony nadmorskie położenie, lokalizacja z dala 
od zgiełku miasta, z drugiej, jednak wszędzie daleko, a w dodatku duże 
zanieczyszczenie środowiska, sporo ruin. A jednak nowa dzielnica regu-
larnie się rozwijała. Miasto prowadziło tam prace związane z usuwaniem 
skażeń i elementów kłopotliwej i rozkradanej wojskowej architektury. Nie 
istniały żadne szczegółowe plany tego terenu, w związku z czym regu-
larnie napotykano na różne niespodzianki, jak na przykład podziemne 
zbiorniki z paliwem780. Remontowano budynki, realizowano inwestycje 
mieszkaniowe, a swoją działalność przenosiły tu kolejne przedsiębior-
stwa781. Problemem były jednak nielegalne wyścigi na pasie startowym, 
a także regularne rozkradanie lotniska przez złomiarzy782. Odrębną kwe-
stią było samo zagospodarowanie lotniska. Kołobrzeg i gmina Ustronie 
Morskie jeszcze w 1995 roku postanowiły o budowie lotniska. Sąsiednia 
gmina została oczarowana wizją jej terenów przez spółkę Baltic Center 

777 Jacek Woźniak, Sytuacja wielostronnie skomplikowana, „Gazeta Kołobrzeska”, 16.10.1998, 
s. 5.

778 Uchwała Nr XIV/146/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 26.10.1999 w sprawie utworzenia 
Miejskiego Zarządu Dróg.

779 Uchwała Nr XVII/182/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 21.12.1999 w sprawie powołania 
jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

780 Jacek Pechman, Poradziecka niespodzianka, „Kulisy Kołobrzeskie”, 12.11.1998, s. 1.
781 Piotr Pawłowski, Strefa specjalna Podczele, „Gazeta Kołobrzeska”, 3.07.1998, s. 3.
782 Kradzież kłódki z transformatora w 2006 roku spowodowała, że zajrzał tam chłopiec, który 

z kolegami wybrał się na wycieczkę na lotnisko. 16-letni kołobrzeżanin zginął na miejscu 
w wyniku porażenia prądem. Wówczas uświadomiono sobie, że opuszczone de facto lotni-
sko staje się coraz większym problemem. Niech zapłacą za śmierć Rafała, https://gk24.pl/
niech-zaplaca-za-smierc-rafala/ar/4193211, dostęp: 19.11.2019.
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Polska783. Kołobrzeg podchodził do tego tematu na chłodno i ostatecznie, 
do sprzedaży terenów miejskich nigdy nie doszło. Jak się okazało – słusznie.

Jeszcze większym problemem okazała się likwidacja kolejnych jednostek 
wojskowych784. Proces ten trwał od 1989 roku, gdy zapadła decyzja o roz-
formowaniu 28. Sudeckiego Pułku Piechoty, który zniknął z krajobrazu 
miasta z końcem 1991 roku. Z koszar przy ul. Koszalińskiej do koszar przy 
ul. Jedności Narodowej dyslokowano 32. Budziszyński Pułk Zmechani-
zowany. Do końca 1994 roku, 32. Pułk Zmechanizowany przeformowano 
na 8. Brygadę Zmechanizowaną, 5. Batalion Rozpoznawczy dyslokowano 
do Lęborka, a 27 kwietnia 1994 roku z 98. Dywizjonu Artylerii Przeciwpan-
cernej i 4. Pułku Artylerii sformowano w Kołobrzegu 4. Pułk Artylerii Mie-
szanej. Do końca 1998 roku rozformowano 8. Brygadę Zmechanizowaną. 
Na koniec 1998 roku w Kołobrzegu stacjonowały następujące jednostki: 8. 
Batalion Remontowy, 4. Pułk Artylerii Mieszanej i 8. Batalion Medyczny. 
Gdy więc w 1999 roku okazało się, że zlikwidowany ma zostać właśnie 4. 
Pułk Artylerii mieszanej, w Kołobrzegu pojawiło się duże zaniepokojenie785. 
Oznaczało to utratę wielu miejsc pracy, problemy społeczne, kłopoty dla 
wielu rodzin wojskowych. Miasto musiało również zmierzyć się z zago-
spodarowaniem nieruchomości powojskowych, które stały i niszczały 
w zasobie Agencji Mienia Wojskowego786. W styczniu 2001 roku Rada 
Miejska negatywnie zaopiniowała działania armii związane z likwidacją 
wojska w Kołobrzegu787. Protest ten obejmował również sprawy związane 
z terenami powojskowymi, które obejmowały dużą część miasta. Interesy 
Kołobrzegu i kwestie urbanistyczne w ogóle nie były brane pod uwagę, nikt 
nawet z władzami miasta na ten temat nie rozmawiał788. 4. Pułk Artylerii 
Mieszanej rozformowano do końca 2001 roku.

Rok 2000, obok obchodów 1000-lecia utworzenia biskupstwa w Koło-
brzegu, to także przyjęcie strategii rozwoju miasta do 2015 roku789. Była 
to ważna uchwała, która wskazywała kierunki, w których zamierzały 
podążać władze samorządowe. W przyjętym przez Radę Miejską doku-
mencie, misję Kołobrzegu zdefiniowano następująco: „Misją miasta jest 
utwierdzanie wizerunku miasta jako wysokiej klasy ośrodka turystycznego, 
uzdrowiskowego i portowego poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla 

783 Beata Mieczkowska, Lotnisko – chcemy je mieć, czy tylko udajemy?, „Kulisy Kołobrzeskie”, 
27.04.2000, s. 4.

784 Tomasz Łowkiewicz: https://twierdzakolobrzeg.pl/twierdza/garnizon/257-garnizon-wojska-
-ladowe, dostęp 10.10.2019.

785 Wojsko niepotrzebne w Kołobrzegu, „Kulisy Kołobrzeskie”, 18.03.1999, s. 1.
786 Ciągle odczuwamy braki, Rozmowa z płk. Adamem Dłużniewskim, „Kulisy Kołobrzeskie”, 

6.05.1999, s. 4.
787 Uchwała Nr XXXII/352/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 17.01.2001 w sprawie oświadczenia 

dotyczącego systemowych rozwiązań w zakresie likwidacji jednostek wojskowych oraz zago-
spodarowania mienia powojskowego, nie uwzględniających interesów samorządów lokalnych.

788 Jacek Pechman, Miasto bez wojska istnieć nie może?, „Kulisy Kołobrzeskie”, 18.01.2001, s. 5.
789 Uchwała Nr XX/216/00 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 29.02.2000 w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 2015”.
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przedsiębiorczości, dążenie do zrównoważonego rozwoju, przy wykorzy-
staniu naturalnych walorów uzdrowiskowo-wypoczynkowych i morskiego 
położenia”790. W celach strategicznych przyjęto: ukształtowanie ładu 
przestrzennego przy poszanowaniu środowiska naturalnego, zakładają-
cego harmonijny rozwój wszystkich funkcji miasta, dbałość o czystość 
środowiska i zachowanie jego naturalnych walorów leczniczych, inten-
sywny rozwój bazy turystycznej i rekreacyjno-sportowej na terenach 
atrakcyjnych dla inwestorów, rozwój funkcji portowej, aktywną inte-
grację z Unią Europejską, rozwój kultury i różnorodnych form polityki 
mieszkaniowej. Zdaniem autora, sama strategia była miastu potrzebna, 
a w kolejnych latach słusznie aktualizowana, jednakże wtórnie stawiała 
ona na rozwój elementów wpływających negatywnie na inne założenia 
strategiczne. Harmonijny rozwój miasta został wykluczony zbyt dyna-
miczną i obciążającą strefę uzdrowiskową zabudową. Pod zabudowę były 
przeznaczane atrakcyjne tereny, jednak z pominięciem interesów przyrody, 
a także zdrowego rozsądku, który nakazywałby przyporządkowanie im 
właściwej liczby miejsc parkingowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że brak konieczności tworzenia miejsc parkingowych lub budowy garaży 
podziemnych, obniżał koszty inwestycji. Dziś, koszty tego rodzaju decyzji 
ponosi miasto i jego mieszkańcy, mają one również negatywny wpływ 
na postrzeganie Kołobrzegu jako miasta atrakcyjnego dla turystów, ale 
i samych kołobrzeżan.

Układ polityczny funkcjonujący w Kołobrzegu w trzeciej kadencji 
samorządu, traktowany był jako wyjątkowy w skali Polski. Przetrwał róż-
nego rodzaju przesilenia i spory. Jeszcze w 1999 roku, powołano drugiego 
wiceprezydenta Kołobrzegu, którym został Tomasz Bednarz791. Natomiast 
w sierpniu 2000 roku, z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
odwołano przedstawiciela opozycji – Janusza Gromka792. Petryfikacja 
koalicji SLD-AWS była tak duża, że nie były w stanie zaszkodzić jej żadne 
próby rozbicia jedności i związku pomiędzy lewą, a prawą stroną sceny 
politycznej793. Co więcej, w tym czasie, polityka władz miejskich cieszyła 
się dużą akceptacją mieszkańców. Wzrastało poparcie SLD, a kandydat 
na prezydenta, Aleksander Kwaśniewski, podczas wyborów 8 października 

790 Tamże.
791 Uchwała Nr XIV/153/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 26.10.1999 w sprawie wyboru Wi-

ceprezydenta – członka Zarządu Miasta.
792 Uchwała Nr XXVI/287/00 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 22.08.2000 w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
793 Oświadczenie radnych SLD i AWS z 2000 roku jednoznacznie wskazuje na trwałość i solidny 

fundament zwartych porozumień: „Podstawą działania demokratycznie wybranych władz 
samorządowych jest ustawa o samorządzie gminnym i statut miasta. Skuteczne działania 
legalnie wybranych władz zabezpieczają posiadanie większości głosów w Radzie Miejskiej. 
Tę większość gwarantuje tam zawarte po wyborach samorządowych 11 października 1998 roku 
porozumienie programowe pomiędzy SLD i AWS. Programy naszych ugrupowań politycznych 
głownie w dziedzinach społecznej i gospodarczej są bardzo zbliżone i aktualnie realizowane. 
Sprowadzenie istoty tego porozumienia tylko do kwestii personalnej dotyczącej byłego prezy-
denta miasta świadczy o całkowitym niezrozumieniu celów, dla których porozumienie zostało 
zawarte”. Jacek Pechman, Awanturnictwu – nie, rozsądkowi – tak, „Kulisy Kołobrzeskie”, 
30.03.2000, s. 3.
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2000 roku otrzymał w Kołobrzegu 65,17% głosów794. Był to jednocze-
śnie silny akord przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, 
w których lewica zamierzała odebrać władzę AWS795. Swój udział miał 
w tym Kołobrzeg, gdzie SLD cieszyło się dużym poparciem, a prezydent 
miasta, Bogdan Błaszczyk, miał aspiracje parlamentarne. Można z dużą 
dozą trafności powiedzieć, że obchody milenijne były nieformalnym 
i zakończonym sukcesem startem kampanii tego popularnego w mieście 
polityka przed wyborami do sejmu.

W tym samym 2000 roku wybuchł skandal związany ze sprzedażą 
działki przy ulicy Koszalińskiej. Sama sprzedaż problemem by nie była, 
ale to, co z działką po dawnym parkingu zaczęło się dziać, wzbudziło 
ogromne kontrowersje. Chodziło o to, że zgodnie z dokumentami plani-
stycznymi, w tym miejscu powinna powstać inwestycja pod urządzenia 
obsługi komunikacji. Mógł to być parking, mogła być stacja paliw. Ale 
w Kołobrzegu wydano zgodę i rozpoczęto budowę hipermarketu „MiniMal”. 
Gdy sprawa wyszła na jaw, różne grupy społeczne na czele z Kołobrzeskim 
Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców zażądało wyjaśnień, a gdy 
sprawa przez władze miasta została zlekceważona, rozpoczęły się protesty, 
zarówno na drodze administracyjnej796, jak i uliczne. Jesienią 2000 roku 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie unieważniło warunki 
zabudowy działki, wskazując, że są one niezgodne z planem zagospoda-
rowania przestrzennego. I na tym etapie sprawa de facto się zakończyła, 
nie licząc odrębnego postępowania w samym magistracie, które zostało 
umorzone, jak i zainteresowaniem innych instytucji797. Na fali krytyki 
władzy, zrodziła się idea referendum i odwołania przed upływem kadencji 
Rady Miejskiej. Kwestia budowy supermarketu była jedną z przesłanek 
do uruchomienia procedury referendalnej, obok nadmiernego fiskalizmu 
władz miejskich, arogancji władzy czy upolitycznienia miasta798. Prezydent 
Bogdan Błaszczyk i radni z koalicji SLD-AWS zarzuty odrzucali, wskazując 
na działanie nie tylko zgodne z prawem, ale również zgodne z interesem 
miasta. Jednocześnie apelowali, aby nie brać udziału w głosowaniu. 13 maja 
2001 roku odbyło się kołobrzeskie referendum. W głosowaniu wzięło udział 

794 Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Olechowski, na którego głos oddało 16,88% 
mieszkańców, a trzecią pozycję zajął Marian Krzaklewski, z poparciem 11,68% kołobrzeżan. 
Frekwencja wyborcza w Kołobrzegu wyniosła 65,47%. https://prezydent2000.pkw.gov.pl/
wb/gmina/o66_320801.html, dostęp: 20.11.2019.

795 W Kołobrzegu, sytuacja po wyborach była dość ciekawa. Bogdan Błaszczyk wieścił prymat 
lewicy: „Wyrażam nadzieję, że ten wynik jest uznaniem dla władz samorządowych, które 
politycznie są utożsamiane z Aleksandrem Kwaśniewskim”. Jeszcze dalej poszedł radny AWS, 
członek Zarządu Miasta, Czesław Maciąg: „Dla związku „Solidarność” zajęcie trzeciego miejsca 
przez Mariana Krzaklewskiego jest niewątpliwie klęską, z której prawica w Kołobrzegu, jak 
i w kraju powinna wyciągnąć odpowiednie wnioski. Moim zdaniem, rola związku zawodowego 

„Solidarność” w polityce została zakończona”. Jacek Pechman, Kołobrzeg za Kwaśniewskim!, 
„Kulisy Kołobrzeskie”, 12.10.2000, s. 1.

796 Naszym Kupieckim zdaniem, „Kulisy Kołobrzeskie”, 21.12.2000, s. 3.
797 Piotr Pasikowski, Patrzą na ręce prezydenta, „Głos Pomorza”, 4.05.2001, s. 6.
798 Jacek Pechman, Nie mamy interesu w przejęciu władzy, Rozmowa z Jarosławem Niziołem, 

„Kulisy Kołobrzeskie”, 26.03.2001, s.4.
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15,2% mieszkańców. Uprawnionych do głosowania były 36 222 osoby. Za od-
wołaniem radnych zagłosowało 5330 osób799. Niezadowoleni z polityki 
miejskiej, jeszcze raz próbowali zmiany władz miasta podczas sesji Rady 
Miejskiej. Żądano wówczas, aby prezydent Bogdan Błaszczyk podał się 
do dymisji. Andrzej Lepper nazwał go łobuzem, a radnych złodziejami800. 
Władze miejskie sprawowały swój mandat planowo, do końca trzeciej 
kadencji samorządu, co nie znaczy, że w tym samym składzie.

W 2001 roku odbyły się wybory parlamentarne. W Kołobrzegu, po-
dobnie jak w Polsce, wybory wygrał Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy. W mieście nad Parsętą uzyskał 
on poparcie na poziomie 51,46% głosów801. Zwycięstwo lewicy stało się 
także sukcesem lokalnym, gdyż mandat zdobył Bogdan Błaszczyk802. Wy-
bierając mandat posła, B. Błaszczyk zrezygnował z urzędu prezydenta803, 
a Rada Miejska wybrała na tę funkcję Zbigniewa Błaszczuka804. Zmiany 
personalne doprowadziły do dekompozycji układu rządzącego miastem. 
W grudniu 2001 roku doszło do zerwania koalicji SLD-AWS. Radni prawicy 
nie potrafili porozumieć się z nowym prezydentem, który swoje rządy, jak 
na byłego wojskowego, sprawował w dużej dyscyplinie i tego samego ocze-
kiwał od swojego otoczenia, a ponadto miał swoją wizję działań do końca 
kadencji i współpracy politycznej. W nowym Zarządzie Miasta zabrakło 
miejsca dla dotychczasowego wiceprezydenta Kazimierza Mireckiego, 
na miejsce którego wybrano Stanisława Tomczaka. Na grudniowej sesji 
Rady Miejskiej swoją rezygnację z funkcji przewodniczącej rady złożyła 
Danuta Adamska-Czepczyńska, którą zastąpiła Krystyna Strzyżewska. Z Za-
rządu Miasta odszedł Czesław Maciąg805. Rozpoczęły się przygotowania 
do nowych wyborów, w których prawa strona sceny politycznej zamierzała 
wystartować wzmocniona i skonsolidowana806. Na lewicy trwały spory 
i kłótnie, choć na zewnątrz starała się ona prezentować zwarte szeregi807.

799 Piotr Pasikowski, Za mało by odwołać Radę, „Głos Pomorza”, 15.05.2001, s. 1.
800 Łobuz, złodzieje i chrześcijanie, „Kulisy Kołobrzeskie”, 16.07.2001, s. 3.
801 Koalicyjny Komitet Wyborczy – Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy osiągnął wynik 

na poziomie 3,04%, Unia Wolności 3,68%, Samoobrona RP 13,6%, Prawo i Sprawiedliwość 
5,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe 1,87%, Platforma Obywatelska 14,82%, Alternatywa Ruch 
Społeczny 0,17%, Liga Polski Rodzin 5,31%, Polska Partia Socjalistyczna 0,25%. https://
wybory2001.pkw.gov.pl/320000/SSSS40/320800/sjg2_p.html, dostęp: 20.11.2019.

802 Jerzy Kulczyk, Czapki z głów: mamy posła!, „Kulisy Kołobrzeskie”, 1.10.2001, s. 1. 
803 Uchwała Nr XLIII/433/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 25.10.2001 w sprawie przyjęcia 

rezygnacji Prezydenta Miasta Kołobrzegu.
804 Uchwała Nr XLIII/435/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 25.10.2001 w sprawie wyboru 

Prezydenta Miasta Kołobrzegu.
805 Krzysztof Olkusz, „Psy poszczekały, nowa karawana idzie dalej”, „Kulisy Kołobrzeskie”, 

10.12.2001, s. 2.
806 Żaneta Stalmach, Wzmocnić prawicę, Rozmowa z Czesławem Hocem, „Gazeta Kołobrzeska”, 

25.01.2002, s. 3.
807 Mariusz Wolański, „…ludzie nie chcą Błaszczuka”, Rozmowa z Piotrem Lepą, „Gazeta 

Kołobrzeska”, 30.08.2002, s. 4.
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Bolączką tej kadencji była zabudowa miasta, zdaniem autora mająca 
niewiele wspólnego z przyjętą strategią rozwoju Kołobrzegu, zwłaszcza 
rozwoju harmonijnego. Druga połowa lat 90-tych to nie tylko zabudowa 
centrum, ale również dynamiczna zabudowa uzdrowiska. Centrum 
doczekało się kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej. Obydwie wypadły negatywnie. Fatalnie wypadła ocena 
Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta808. Analizując doku-
menty i zarzuty, trudno nie dojść do wniosku, że miastem rządziło lobby 
budowlane. Zbyt duża powierzchnia zabudowy, za dużo kondygnacji, 
zabudowa poza linią zabudowy, niewłaściwa liczba parkingów, brak par-
kingów podziemnych, nieprawidłowy termin rozpoczęcia i zakończenia 
prac, przedłużanie terminów przez Zarząd Miasta, przez co inwestorzy 
unikali płacenia kar umownych. Tyle, że centrum miasta to był, zdaniem 
autora, poligon doświadczalny. Gdzie indziej pokazano doświadczenie. 
Słabe prawo i jeszcze słabsza władza, wręcz sprzyjająca lobby budowla-
nemu, doprowadziły do pewnego rodzaju samowoli. Przykładem niech 
będzie działka położona przy ul. Rodziewiczówny i Reymonta. Koncepcja 
zabudowy wykonana w latach 80-tych, zakładała budowę w tym miejscu 
ośrodka sanatoryjnego o 4 oddziałach, po 30 łóżek każdy. Pierwotnie 
inwestor precyzował swoje zamiary tak: „Dwie pierwsze kondygnacje 
przewidziano na funkcje techniczno-usługowe, a pozostałe na apartamenty 
sanatoryjne. Przewiduje się stworzenie obiektu o niespotykanej do tej pory 
organizacji i jakości świadczonych usług dla przebywających tam użyt-
kowników”809. W sprawozdaniu dla Rady Miasta napisano tak: „Komisja 
Rewizyjna nie wie na czym ta niespotykalność organizacji i jakości usług 
polega – wszak powstał tam apartamentowiec, w którym nie świadczy się 
usług sanatoryjnych”810. W innym miejscu czytamy: „Inwestor wbrew 
prawu – miejscowemu planowi zagospodarowania, decyzji o warunkach 
zabudowy wraz z koncepcją zabudowy, pozwolenia na budowę, opinii Mini-
sterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, 
nie wybudował obiektu sanatoryjno-wczasowego lecz apartamentowiec”811. 
Drobne odstępstwa od prawa pozwalały maksymalizować zyski. Na kanwie 
krytyki takiej działalności, w konflikt z władzami miasta popadła ówcze-
sna naczelna lekarz uzdrowiska Danuta Adamska-Czepczyńska. Zamiast 
zrobić porządek w mieście, władze wolały usunąć największego krytyka 
ich działalności, jakim była NLU. Finałem wszystkich spraw budowlanych 

808 Uchwała Nr L/572/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 21.05.2002 w sprawie przyjęcia wnio-
sku Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta w Kołobrzegu w zakresie całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
wydziału. 

809 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kołobrzegu z kontroli w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kołobrzegu w zakresie całości zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem wydziału, BRM-0063–1/1/2002.

810 Tamże.
811 Tamże.
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tej kadencji samorządu była samowolna budowa Basenu Milenium przez 
miasto, którego budowę trzeba było przerwać, a wykonane fundamenty 
w 2002 roku rozebrać i zbudować od nowa812.

Trzecia kadencja samorządu wiązała się z uporządkowaniem wielu 
spraw związanych z reformą samorządu i utworzeniem powiatu, także 
w oświacie. W związku z tym Rada Miejska przekazała samorządowi 
powiatowemu do prowadzenia Ognisko Pracy Pozaszkolnej813. W marcu 
1999 roku, zgodnie z ideą reformy oświaty, w mieście powstały gimnazja. 
Na bazie SP 1 powstało Gimnazjum Nr 1, na bazie SP 2 Gimnazjum Nr 
2, a na bazie SP 7 Gimnazjum Nr 3814. Zawarto również porozumienie 
z gminą Kołobrzeg, na podstawie którego realizowano obowiązek szkolny 
uczniów spoza miasta na terenie szkół w Kołobrzegu. W 2001 roku zlikwi-
dowano Przedszkole Nr 5 przy ul. Kasprowicza815, natomiast 23 stycznia 
2001 uroczyście oddano nowe przedszkole przy ul. Zygmuntowskiej, które 
w 2003 roku otrzymało imię Juliana Tuwima816.

Zmiany administracyjne i podporządkowanie różnych instytucji 
nowym jednostkom samorządu, wywołało niepewność w środowisku 
kołobrzeskiej kultury. W związku z tym, Kołobrzeskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne zorganizowało Sympozjum Środowisk Twórczych 
województwa szczecińskiego i koszalińskiego. Omawiano na nim kwestie 
organizacyjne, ale także finansowe, bo bez pieniędzy nie dało się reali-
zować ambitnych zadań kulturalnych na właściwym poziomie817. Nie-
wiele to wniosło do kołobrzeskiej rzeczywistości, czego przykładem jest 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, które przypadło samorządowi 
powiatowemu, nieprzygotowanemu finansowo do udźwignięcia takiej 
jednostki. Co warte podkreślenia, na szczególną krytykę zasługuje fakt, 
że żadne z muzeów dawnego województwa koszalińskiego nie stało się 
jednostką organizacyjną województwa zachodniopomorskiego, w prze-
ciwieństwie do dawnego województwa słupskiego. Zdaniem autora, 
to w jakiś sposób odzwierciedlało, jak nowopowstały region zamierzał 
dzielić środki na kulturę.

Trzecia kadencja samorządu kołobrzeskiego w zakresie działań kul-
turalnych skupiała się na wspieraniu pomysłów związanych z rokiem 
2000. To właśnie na czas świętowania tysiąclecia utworzenia biskupstwa 

812 Pozostały jeszcze roszczenia wykonawcy, który dokonał rozbiórki i wycenił jej na ok. 4 mln 
zł, ale ta sprawa była rozstrzygana już w kolejnej kadencji. Robert Dziemba, Basen od nowa, 

„Gazeta Kołobrzeska”, 2.08.2002, s. 1 i 3.
813 Uchwała Nr IV/38/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 26.01.1999 w sprawie przekazania 

Powiatowi Kołobrzeskiemu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.
814 Uchwała Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 15.03.1999 w sprawie planu sieci 

publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu.
815 Uchwała Nr XXXV/366/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.03.2001 w sprawie likwidacji 

Przedszkola Nr 5 w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 38.
816 Jacek Pechman, Nowe – uroczyście otwarte, „Kulisy Kołobrzeskie”, 2.03.2001, s. 1.
817 O kulturze w Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska”, 6.11.1998, s. 3.
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w Kołobrzegu przypadają główne działania związane z kulturą, zarówno 
w zakresie inwestycyjnym, jak i twórczym. W 2000 roku powstało La-
pidarium Niemieckie i Lapidarium Żydowskie818. Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika 1000-lecia Biskupstwa w Kołobrzegu prowadził prace 
związane z realizacją tej inwestycji w oparciu o projekt Wiktora Szostało. 
Miasto postanowiło zrealizować również pomysł Stanisława Potockiego, 
który prowadził Społeczny Komitet Budowy Zespołu Tężni Solankowych 
w Kołobrzegu819. W ten sposób, na Wyspie Solnej przy ul. Zygmuntow-
skiej powstała studnia i szopa wraz z panwią do warzenia soli. Niestety, 
zabrakło środków na samą tężnię820. W 2000 roku odbyło się wiele imprez, 
wydano również wiele publikacji, zarówno okolicznościowych, jak i epo-
kowych, na przykład „Kronikę Kołobrzegu” Hieronima Kroczyńskiego. 
W Kołobrzegu odbyła się m.in. „Herbertiada”821, Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Polskiej GAMA, Festiwal Zupy Pomidorowej, Karnawał Morski, 
Dni Tolerancji, ale także koncerty organowe „Bach 2000”. Kompozytor 
Kazimierz Rozbicki napisał specjalnie na kołobrzeski jubileusz Missa 
Festiva – Mszę Jubileuszową, którą wykonano w murach kołobrzeskiej 
bazyliki. W Kołobrzegu do historii przechodziły imprezy, jak Kołobrze-
skie Wieczory Kameralne822, a powstawały nowe, jak Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Katedrze”823. Promocji miasta służyło powstałe 
w 2002 roku „Otwarcie Lata” na plaży z udziałem ogólnopolskiej telewizji. 
Nie zabrakło także kontrowersji, jak eksmisja z latarni morskiej Tadeusza 

„Wani” Waśko824, spory o próby odwołania dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury i ewentualnego jego następcę825, a także powołanie dyrektora 
Galerii Sztuki Współczesnej, którym ostatecznie został Dariusz Kaleta826.

Finałem obchodów 1000-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu 
były obchody centralne, które odbywały się od 20 do 22 października 
2000 roku. W Bazylice Mariackiej odbyła się uroczysta msza, a w Hali 
Milenium uroczysta sesja Rady Miejskiej Kołobrzeg. Uhonorowano 
zasłużonych kołobrzeżan. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski uhonorowano Hieronima Kroczyńskiego, Stanisława Potockiego, 
Zenona Steina i Zbigniewa Szymańskiego, a Krzyżem Kawalerskim 

818 Martyna Jezierska, Lapidarium niemieckie – przeszłość dla przyszłości, „Kulisy Kołobrzeskie”, 
7.09.2000, s. 3.

819 Karol Krzyżewski, Tężnia na tysiąclecie?, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.07.1998, s. 8.
820 Obiekt okazał się nietrafiony, był dewastowany, a następnie nazwano go „milenijnym bublem”. 

Ostatecznie, zbudowano w tym miejscu Karczmę Solną. Elementy tężni przetrwały po dziś 
dzień, ale nie mają one żadnego znaczenia historycznego. 

821 Święto miłośników Herberta, „Kulisy Kołobrzeskie”, 17.09.2001, s. 5. 
822 Mariola Gątkowska, Wotum nieufności, „Kulisy Kołobrzeskie”, 14.10.1999, s. 3.
823 Festiwal „Muzyka w Katedrze”, „Kulisy Kołobrzeskie”, 18.06.2001, s. 10.
824 Beata Mieczkowska, „Wania” eksmitowany, „Kulisy Kołobrzeskie”, 11.05.2000, s. 4.
825 Nieudany „zamach” na dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Kultury, „Kulisy Kołobrzeskie”, 

27.04.2000, s. 1.
826 Kto zostanie dyrektorem?, „Kulisy Kołobrzeskie”, 3.09.2001, s. 5.
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Orderu Odrodzenia Polski księdza prałata Józefa Słomskiego, Andrzeja 
Lepczyńskiego i Stanisława Tomczaka. „Autorami sukcesu w Kołobrzegu 
są wszyscy jego mieszkańcy. My, którzy tu stoimy, jesteśmy tylko skromnymi 
przedstawicielami pokolenia, które tworzyło powojenną historię miasta, 
pokolenia, którego zadaniem było przywrócenie normalności temu miastu. 
Mam nadzieję, że nam się to udało” – podsumował wydarzenia podczas 
uroczystości Hieronim Kroczyński827.

827 Magdalena Dyczyńska, Milenijne uroczystości, „Kulisy Kołobrzeskie”, 26.10.2000, s. 4.
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4. Prawica za sterami miasta

Do wyborów w 2002 roku miasto przystępowało niezwykle upolitycznione, 
ale także podzielone. Mobilizacja na kołobrzeskiej lewicy przebiegała 
dwutorowo. Z jednej strony niemal wszystkie funkcje w mieście należały 
do działaczy SLD, jego sympatyków lub ich rodzin828, a większość z nich 
była zaangażowana w kampanię wyborczą, choć byli i tacy, którzy okręt 
zmierzający w kierunku utrzymania władzy opuścili829. Kandydatem SLD 
na prezydenta miasta był Zbigniew Błaszczuk. Konsolidacja miała miejsce 
także po prawej stronie sceny politycznej. Umowę koalicyjną z Platformą 
Obywatelską miało Prawo i Sprawiedliwość, a ich wspólnym kandydatem 
na prezydenta miał być Sebastian Karpiniuk830. Kandydatem na prezy-
denta „Razem dla Kołobrzegu” był natomiast Henryk Bieńkowski. Byli 
jeszcze i inni kandydaci na prezydenta, nie mający szyldów partyjnych. 
W tej sytuacji, prawica zwarła szyki i porozumiała się wobec wspólnego 
kandydata na prezydenta, którym został Henryk Bieńkowski831. Po kolejnej 
reformie samorządu, kołobrzeżanie po raz pierwszy wybierali prezydenta 
miasta w wyborach bezpośrednich. Wobec silnego zaangażowania lewicy 
i jej dużej popularności w mieście, tylko wspólny front poparcia wobec 
jednego kandydata był w stanie konkurować z obietnicami SLD w wybo-
rach samorządowych.

27 października 2002 roku kołobrzeżanie poszli do urn . Do drugiej tury 
przeszedł Henryk Bieńkowski (37,33%) i Zbigniew Błaszczuk (31,37%)832. 
W drugiej turze, z poparciem 56,74% wygrał Henryk Bieńkowski833. W wy-
niku zmiany przepisów, zmniejszyła się liczba radnych dla Kołobrzegu 
i wynosiła ona 21. Podział mandatów prezentował się następująco: SLD 
9 (33,5%), Centroprawica Razem 8 (32,17%), Samoobrona 3 (12,4%), lo-
kalny komitet „My Mieszkańcy” 1 (10,85%)834. Wyniki wyborów do Rady 

828 Polityka zdominowała wiele dziedzin życia publicznego, nawet media, gdzie niektórzy 
dziennikarze w trakcie tej kadencji byli członkami SLD. Żaneta Stalmach, Lewy do prawego, 
Rozmowa z Mariuszem Wolańskim, „Gazeta Kołobrzeska”, 11.01.2002, s. 9.

829 Z członkostwa w SLD zrezygnował na przykład wiceprezydent Tomasz Bednarz, który 
następnie związał się z Centroprawicą Razem i wziął udział w wyborach w gminie Rymań. 
Mariusz Wolański, Niewierny Tomasz, „Gazeta Kołobrzeska”, 27.09.2002, s. 1. 

830 Żaneta Stalmach, Prawica Razem, „Gazeta Kołobrzeska”, 26.07.2002, s. 1. Żaneta Stalmach, 
Porozumienie PO i PiS, „Gazeta Kołobrzeska”, 9.08.2002, s. 1.

831 W 2006 roku, zarówno Henryk Bieńkowski jak i Sebastian Karpiniuk potwierdzili, że za-
warli pisemną umowę, z której wynikało m.in., że w zamian za poparcie Bieńkowskiego 
w wyborach na prezydenta, ten nie wystartuje w kolejnych wyborach parlamentarnych, 
w których chciał wystartować Karpiniuk. Rozmowy w archiwum autora.

832 15,55% poparcia miał Marek Sobczak, 7,92% Tadeusz Laskowski, a 7,84% Maciej Połowniak. 
Frekwencja w wyborach wyniosła 38,76%. https://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t1/gw1/w32/
p3208/g320801.html, dostęp: 22.11.2019.

833 Na Zbigniewa Błaszczuka głosowało 43,26% wyborców. Frekwencja wyniosła 33,71%. https://
wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t2/gw1/w32/p3208/g320801.html, dostęp: 22.11.2019.

834 Liga Polskich Rodzin uzyskała poparcie na poziomie 7,35%, KWW Radcy Prawnego Macieja 
Połowniaka 3,36%, a Polskie Stronnictwo Ludowe 1,56%. Komitety te nie uzyskały żadnego 
mandatu. https://wybory2002.pkw.gov.pl/grada/gw1/w32/p3208/g320801/index.html, dostęp: 
23.11.2019.
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Miejskiej po raz kolejny wygrała lewica. Wprowadziła ona 9 radnych, 
ale w przeciwieństwie do sytuacji z 1998 roku, 4 lata później nie miała 
zdolności koalicyjnej. Radni Samoobrony, na czele z Markiem Sobcza-
kiem, byli krytykami polityki SLD w poprzedniej kadencji i zawiązali 
porozumienie z Centroprawicą Razem. W ten sposób zagwarantowali 
sobie większość w radzie, a mając również prezydenta, wybranego w wy-
borach bezpośrednich, mogli sprawować władzę w mieście i realizować 
swój program wyborczy. 19 listopada 2002 roku przewodniczącym Rady 
Miejskiej został wybrany Sebastian Karpiniuk835. Wkrótce, rada wygasiła 
mandat radnego Marka Sobczaka, który objął funkcję zastępcy prezydenta 
Kołobrzegu836. Rozpoczęły się rządy prawicy.

W 2003 roku wybuchła afera wyborcza. Okazało się, że w kilku miesz-
kaniach należących do przedsiębiorcy związanego z kołobrzeskimi struk-
turami SLD, przemeldowani byli wyborcy. W ten sposób próbowano 
wpłynąć na wynik wyborczy837. Sprawa została wykryta przypadkiem. 
Jeden z mieszkańców zauważył w trakcie wyborów, że pod jego adre-
sem w spisie wyborców znajdowały się obce mu osoby. Sprawą zajęła 
się Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu, a w grudniu 2004 roku ruszył 
proces. Na ławie oskarżonych zasiadł były prezydent, a wówczas radny 
miejski – Zbigniew Błaszczuk. Oskarżono go m.in. o to, że „w celu 
osiągnięcia korzyści osobistych wydał 156 decyzji wpisania do rejestru wy-
borczego osób, które mieszkały do czasu wyborów poza Kołobrzegiem”838. 
Błaszczuk do winy się nie przyznał839. Prokuratura twierdziła przed są-
dem, że w sprawie napotkała na zmowę milczenia. Pozostałe osoby, które 
brały udział w procederze, a których sprawę rozpatrywano w odrębnym 
postępowaniu, w większości przyznały się do winy i dobrowolnie poddały 
się karze (były wśród nich m.in. postaci z lokalnego świata biznesu czy 
polityki związane z lewicą). W lutym 2004 roku w Sądzie Rejonowym 
w Kołobrzegu zapadł wyrok w sprawie o próbę manipulowania wyni-
kiem wyborów. Zbigniew Błaszczuk został skazany na rok i 4 miesiące 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny, a także 
zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w administracji publicznej 

835 Uchwała Nr I/1/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 19.11.2002 w sprawie wyboru Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu. 

836 Uchwała Nr II/15/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 10.12.2002 w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego.

837 Kamil Pawełoszek, Wyborcza machloja, „Gazeta Kołobrzeska”, 23.06.2003, s. 1 i 2.
838 Z. Błaszczuk przed sądem, „Rzecz Kołobrzeska”, 3.12.2004, s. 3.
839 Oskarżony tłumaczył, że podpisując wnioski meldunkowe nie miał świadomości, że mogą 

one być nieprawidłowe i wiązać się ze zorganizowaną akcją. Wskazywał również, że nie 
widział, aby np. 10 osób zameldowało się pod jednym adresem, gdyż miał wiele dokumentów 
do podpisu i sprawy meldunkowe podpisywał w różnym czasie. Zdaniem Zbigniewa Błasz-
czuka, cała sprawa była skierowana przeciwko niemu z powodów politycznych: „Chodzi o to, 
by pozbyć się z Rady Miasta niewygodnego radnego. Moi przeciwnicy polityczni najchętniej 
zepchnęliby mnie z kuli ziemskiej”. Karol Skórko, Zorganizowana akcja, „Rzecz Kołobrzeska”, 
11.02.2005, s. 8. 
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przez 3 lata840. Radny złożył apelację. Sąd Okręgowy w Koszalinie zmie-
nił wyrok, uznając ostatecznie Zbigniewa Błaszczuka winnym niedo-
pełnienia obowiązków jako funkcjonariusza publicznego i zmniejszył 
wyrok do 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywnę i zakaz 
sprawowania funkcji kierowniczych w administracji841. W konsekwencji 
stracił on również mandat radnego842.

Do dekompozycji układu politycznego rządzącego miastem doszło 
dość szybko. Na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, Se-
bastian Karpiniuk zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego 
Rady Miejskiej i został zastępcą prezydenta miasta ds. społecznych843. 
Na przewodniczącego wybrano radnego Janusz Gromka844. Podczas sesji 
absolutoryjnej w 2004 roku, Rada Miejska nie przegłosowała uchwały 
o udzieleniu Henrykowi Bieńkowskiemu absolutorium. Była to pierwsza 
taka sytuacja w historii kołobrzeskiego samorządu845. Pod koniec wakacji 
2004 roku rozpadły się struktury Samoobrony w Kołobrzegu. Ostatni 
radny tej partii, Bogusław Ulan, wystąpił z jej szeregów i został radnym 
niezależnym zrzeszonym w Centroprawicy Razem, a wraz z nim odeszło 
kilka innych osób. W ten sposób, zastępca prezydenta Marek Sobczak, 
stracił swoje zaplecze polityczne w Radzie Miasta, ale nie został odwołany 
z funkcji846. Wcześniej, Centroprawica Razem straciła poparcie Andrzeja 
Mielnika, który został radnym niezależnym i krytykował wiele posunięć 
administracji Henryka Bieńkowskiego. Pojawiały się problemy z znale-
zieniem większości dla prowadzenia bieżącej polityki miasta, inwestycji 
i finansów, jak na przykład podczas sesji 19.10.2004 r., gdy poprzez remis 
w głosowaniu 10:10 nie można było przegłosować projektu uchwały 
o emisji obligacji miejskich na kwotę 15 mln zł i trzeba było zwoływać 
sesję nadzwyczajną847. Taka sytuacja polityczna powodowała niepewność 
w działaniach prezydenta i wymuszała na nim konieczność zdobywania 
poparcia u lewicowej opozycji dla najważniejszych projektów.

Kolejnym zwrotem na kołobrzeskiej scenie politycznej były wybory 
parlamentarne w 2005 roku, których skutkiem było odsunięcie od władzy 

840 Radny skazany, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.02.2005, s. 1.
841 Karol Skórko, Zgrzeszyłem naiwnością…, „Rzecz Kołobrzeska”, 27.05.2005, s. 4. 
842 Uchwała Nr XXXVIII/477/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 27.06.2005 w sprawie stwier-

dzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Błaszczuka. 
843 Uchwała Nr XVIII/253/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.2004 w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Sebastiana Karpiniuka.
844 Uchwała Nr XVIII/252/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.2004 w sprawie wyboru 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołobrzegu.
845 Za absolutorium głosowało 10 radnych, 7 było przeciwko, a 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Aby uchwała została podjęta, potrzeba było większości bezwzględnej 11 radnych. Niepod-
jęcie uchwały w ówczesnej rzeczywistości prawnej niczym nie skutkowało. Karol Skórko, 
Prezydencki pat, „Rzecz Kołobrzeska”, 30.04.2004, s. 6 i 7.

846 Samoobrona oddaje władzę, „Rzecz Kołobrzeska”, 17.09.2004, s. 1 i 8.
847 Politykierstwo, „Rzecz Kołobrzeska”, 22.10.2004, s. 1. 
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lewicy w Polsce. 25 września wybory w Polsce wygrało Prawo i Sprawie-
dliwość oraz Platforma Obywatelska848 i kandydaci tych dwóch partii 
z Kołobrzegu zdobyli mandat posła. Byli to: Czesław Hoc, na którego 
w mieście nad Parsętą zagłosowało 3951 osób oraz Sebastian Karpiniuk, 
którego poparło 3937 wyborców849. Kołobrzescy parlamentarzyści przed 
wyjazdem do Warszawy otrzymali m.in. klucze francuskie do naprawy 
Rzeczypospolitej850. Wielu kołobrzeżan wierzyło w PO-PiS, koalicję dwóch 
partii prawicowych, konserwatywnej i liberalnej, w oparciu o protest 
przeciwko zawłaszczeniu państwa przez ugrupowania lewicowe. Zamiast 
tego, byli świadkami nowego politycznego sporu, który podzielił Polaków 
na ponad dekadę851. Powstał rząd PiS-Samoobrona-LPR, a Platforma 
Obywatelska przeszła do opozycji. Kołobrzeski konflikt rozpoczął się 
jeszcze na długo przed wyborami. Można nawet zaryzykować stwier-
dzenie, że rozpoczął się w momencie, gdy w 2002 roku porozumiano 
się na czas wyborczej walki z SLD. Wraz z upływem kolejnych miesięcy, 
rozdźwięk pomiędzy Henrykiem Bieńkowskim a Sebastianem Karpiniu-
kiem stawał się coraz większy. I nawet gdy ten ostatni zostawał zastępcą 
tego pierwszego, to nadal była realizacja politycznych zobowiązań. Ale 
to, że drogi pomiędzy jednym i drugim politykiem rozchodzą się, było 
oczywiste. Gdy wybory się dokonały, animozje personalne ujrzały światło 
dzienne ze zdwojoną mocą. Zaczęło się od faktu, że miasto miało jeden 
lokal parlamentarny, po pośle Bogdanie Błaszczyku. Prezydent Henryk 
Bieńkowski przyznał go Czesławowi Hocowi. Ostatecznie, Hoc ustąpił, 
lokal trafił na Biuro Poselskie Sebastiana Karpiniuka, a lokal dla posła 
Hoca trzeba było wyremontować852. Jeśli wziąć pod uwagę, że ówczesnemu 
prezydentowi miasta było bliżej do PiS niż PO, kilka miesięcy później 
ubiegał się o reelekcję z poparciem tej partii, to można uznać za słuszne 
twierdzenie, że oto konflikt partyjny na linii PiS-PO z Warszawy został 
przeniesiony do Kołobrzegu. Był on tłem niezwykle ostrej kampanii 
politycznej w 2006 roku, co zostanie omówione w dalszej części książki.

Nowa kadencja samorządu od początku obfitowała w zmiany. Prezydent 
miasta i jego otoczenie kontrolowali działania w wybranych spółkach. 
Wykryto niekorzystne działania w Miejskiej Energetyce Cieplnej853, ale 

848 W Kołobrzegu, na PiS zagłosowało 29,36% wyborców, a na PO 31,14%. SLD uzyskało popar-
cie 16,33% wyborców. https://wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/320801.htm, dostęp: 
23.11.2019.

849 Warto podkreślić, że Czesław Hoc był liderem listy PiS do parlamentu i uzyskał poparcie 
10 746 wyborców, a Sebastian Karpiniuk startował z miejsca 2 i uzyskał poparcie 9767 osób. 
Po raz pierwszy, Kołobrzeg miał dwóch przedstawicieli w parlamencie. Mandatu nie zdobył 
Bogdan Błaszczyk, który startując z 2 miejsca na liście SLD uzyskał poparcie 2065 wyborców. 
https://wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/40.htm, dostęp: 23.11.2019.

850 Odprawa posłów, „Rzecz Kołobrzeska”, 30.09.2005, s. 3.
851 Robert Krasowski, Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt, Czerwone i Czarne 

Sp. z o.o. SKA, Warszawa 2016, s. 25 i n. 
852 Michał Ostrowski, Konflikt, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.11.2005, s. 9. 
853 Kamil Pawełoszek, MEC w piec, „Gazeta Kołobrzeska”, 14.03.2003, s. 3
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także w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji. W tych ostatnich dochodziło 
do nieprawidłowości związanych ze stratami wody854. Większość prezesów 
spółek komunalnych została zmieniona. Wybór musiał być trafny, gdyż 
wielu z nich pełniło z powodzeniem swoje funkcje przez kolejne lata. 
Natomiast na czwartą kadencję samorządu przypadło rozwiązanie kilku 
strategicznych problemów miasta: rozbudowy portu i jego infrastruktury, 
przejęcia mienia powojskowego i budowy mieszkań komunalnych oraz 
socjalnych, a także rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z jed-
nej strony, było to łatwiejsze zadanie ze względu na środki przedakcesyjne, 
a następnie środki unijne z różnych programów, ale od samego początku 
wymagały one zaangażowania środków własnych, z którymi w Koło-
brzegu nie było tak łatwo. Następował wzrost bezrobocia w stosunku 
do poprzedniej kadencji. Na koniec 2001 roku bez pracy w Kołobrzegu 
było 3770 osób, w 2002 roku, było to już 3979 osób dorosłych bez pracy, 
z czego ponad połowę stanowiły kobiety. W kolejnych latach, sytuacja 
zaczęła ulegać widocznej poprawie, aby na koniec 2006 roku osiągnąć 
poziom 2300 osób bezrobotnych w oficjalnej ewidencji Urzędu Pracy 
w Kołobrzegu855. Powstawały nowe firmy, miasto zaczęło się rozwijać, 
region zaczął powoli odczuwać przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Pierwszy budżet nowej ekipy rządzącej miastem na 2003 rok zamykał 
się dochodami na poziomie 75,7 mln zł i wydatkami w kwocie 79,3 mln 
zł. Deficyt budżetowy w wysokości 3,6 mln zł miał być pokryty środkami 
pochodzącymi z kredytów856. Miasto wiele inwestycji kontynuowało, 
jak budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 6, czy nowy budy-
nek mieszkalny. Na ten rok zaplanowano modernizację ulicy Kresowej, 
oświetlenie ulic, kanalizację deszczową w Radzikowie czy zejście na Plażę 
Zachodnią. Jeszcze większy deficyt miał budżet roku 2004, w którym 
dochody miasta ustalono na kwotę 84,5 mln zł, a wydatki wynieść miały 
107,1 mln zł857. Różnica miała zostać pokryta kredytami bankowymi. 
Front inwestycji był niezwykle szeroki i obejmował budowę dróg, w tym 
modernizację dróg w Podczelu, budowę ul. Gnieźnieńskiej, Warzelniczej, 
modernizację kolejnych dróg w strefie uzdrowiskowej, na Ogrodach 
i w porcie, budowę chodników, ale także budowę dworca międzynaro-
dowej żeglugi pasażerskiej (nigdy nie powstał), modernizację nabrzeża 
postojowego, budowę obiektów pierwszej sprzedaży ryb i modernizację 
infrastruktury portowej. Zaplanowano monitoring miasta, modernizację 
budynku przy ul. Okopowej na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospo-
darczej, realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 
14,3 mln zł, budowę Regionalnego Centrum Kultury, a także modernizację 

854 Nie będzie wody, „Gazeta Kołobrzeska”, 25.04.2003, s. 4. 
855 https://pupkolobrzeg.finn.pl/bipkod/010/002/004, dostęp: 23.11.2019.
856 Uchwała Nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 11.03.2003 w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kołobrzeg na rok 2003.
857 Uchwała Nr XVVIII/235/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.2004 w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kołobrzeg na rok 2004.



196

obiektów sportowych. Kolejne budżety były już bardziej zbilansowane. 
I tak, budżet na 2005 rok przewidywał dochody w wysokości 119,4 mln 
zł i wydatki w kwocie 108 mln zł858, a nadwyżka budżetowa została 
przeznaczona na spłatę kredytów, natomiast budżet na 2006 rok zakładał 
dochody na poziomie 131,1 mln zł i wydatki w wysokości 133,1 mln zł859. 
Kwestie inwestycji miasta zostaną omówione w dalszej części książki.

Przełom trzeciej i czwartej kadencji to także sprawy wagi niekoniecznie 
strategicznej, co nie znaczy, że mnie ważne, sprawy: służby zdrowia, kolei, 
śmieci, handlu czy wreszcie prywatyzacji niektórych spółek komunalnych. 
Sporo emocji w Kołobrzegu wywoływały zarówno protesty w szpitalu, 
jak i prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotnej. W 2002 roku Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego odwołał ze stanowiska dyrektora 
szpitala Leszka Wójtowicza860. Zastąpił go Janusz Olszewski. Kontrowersje 
dotyczyły również likwidacji Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowot-
nej. W mieście funkcjonowały trzy takie jednostki i w 2003 roku przeszły 
one do historii861. Lekarze utworzyli prywatne przychodnie i wbrew 
ówczesnym obawom, funkcjonują one z powodzeniem po dziś dzień.

Lata 90-te XX wieku to czas likwidacji połączeń kolejowych i nie-
rentownych linii kolejowych. W Polsce, w przeciwieństwie do innych 
krajów, rozwijano transport drogowy, a marginalnie traktowano transport 
kolejowy i recepty, wbrew wszelkim zapowiedziom, nie miał na to żaden 
rząd862. W Kołobrzegu, likwidowano połączenia dalekobieżne i obej-
mowały one różne trasy. Symbolem tego, jak niebezpieczne stały się 
połączenia kolejowe, stała się tragedia Anny Dybowskiej. W nocy 
z 1 na 2 lipca 2004 roku 21-latka z Jarkowa w Powiecie Kołobrzeskim 
po godzinie 22 wsiadła do pociągu, do ostatniego wagonu, do pustego 
przedziału. Tam sterroryzowało ją dwóch zbrodniarzy. Dziewczyna 
jechała na egzaminy na studia na akademię medyczną. Została pobita 
i okradziona. Ze sprawcami jechała kolejne 7  godzin. Po zmianie po-
ciągu, została zakneblowana w toalecie i wyrzucona z pędzącego pociągu 
na tory. W ten sposób zwyrodnialcy uczcili urodziny jednego z nich863. 
Wówczas, nocny pociąg relacji Kołobrzeg-Warszawa przez Piłę i Toruń, 
należał do jednych z najniebezpieczniejszych w Polsce. Nikt nie potrafił 

858 Uchwała Nr XXX/386/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 15.12.2004 w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Kołobrzeg na 2005 rok.

859 Uchwała Nr L/641/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 31.03.2006 w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Kołobrzeg na 2006 rok.

860 Marzena Bamber, Dyrektor odwołany, „Gazeta Kołobrzeska”, 15.03.2002, s. 5.
861 Uchwała Nr VII/47/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 25.02.2003 w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Kołobrzegu.
862 Karol Trammer, Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2019, s. 11.
863 Piotr Polechoński, Spojrzeć w oczy diabłu, https://gp24.pl/spojrzec-w-oczy-diablu/ar/4247115, 

dostęp: 23.11.2019.
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go chronić864. Po zbrodni, połączenie znikło z rozkładu jazdy... W Ko-
łobrzegu zdarzały się również wypadki kolejowe, ale wszystkie z winy 
kierowców, a nie pracowników kolei. Do najtragiczniejszego wypadku 
doszło 27.07.1992  r. na przejeździe kolejowym na ulicy Wschodniej. 
W zderzeniu pociągu z autobusem zginęły 3  osoby865. W XXI wieku 
w Kołobrzegu był problem z połączeniem Kołobrzegu z Goleniowem. 
Gdy na przykład w Czechach kursowały autobusy szynowe, obsługujące 
ruch lokalny, w Polsce, a konkretnie w województwie zachodniopo-
morskim, to połączenie realizowane było lokomotywą SM42 i starymi 
wagonami drugiej klasy. „Włóczęga Północy”866, bo tak nazwano ten 
pociąg, pokonywał tę trasę w 4  godziny. Linia była niezelektryfiko-
wana i wyeksploatowana. Gdyby nie jej znaczenie dla wojsk NATO, 
prawdopodobnie by ją rozebrano. Dzięki temu, dotrwała do momentu, 
w którym nastąpił zwrot. W 2003 roku na trasie Kołobrzeg-Goleniów 
pojawiły się szynobusy. Był to pierwszy krok w kierunku inwestycji 
związanej z modernizacją tej linii, wartość której szacowano na 5 mln 
euro867. W 2005 roku zakupiono za kwotę 200 tys. euro 7 szynobusów 
od niemieckiej kolei. Pojazdy te obsługiwały przede wszystkim trasę 
Kołobrzeg-Goleniów, ale także kursowały ze Szczecinka do Runowa 
Pomorskiego868. Na tory, niemieckie szynobusy w polskich oznaczeniach 
SA110, wyjechały 1  czerwca 2005  roku869. Były obsługiwane i serwiso-

864 Tomasz Krzyżak, Paweł Rusak, Pociąg do śmierci, https://www.wprost.pl/tygodnik/63473/
Pociag-do-smierci.html, dostęp: 23.11.2019.

865 To największa tragedia komunikacyjna w historii Kołobrzegu. Był 27.07.1992, godz. 11.45. 
Z Koszalina do Kołobrzegu jechał EZT składający się z dwóch EN57. Do niestrzeżonego 
przejazdu kolejowego na ulicy Wschodniej podjechał autobus Komunikacji Miejskiej linii 
nr 4. Zatrzymał się przy znaku STOP. Jak zeznał później Tadeusz Ł., kierownik pociągu, 
maszynista dobrze widział autobus, dał sygnał „baczność”. Ale w odległości 15 metrów 
pociągu od przejazdu, kierowca autobusu wjechał na torowisko. Maszynista dał sygnał 
baczność i uruchomił hamowanie awaryjne. Pasażerowie autobusu zeznali później, że ktoś 
krzyknął „pociąg”, ktoś uciekł z tyłu na środek pojazdu. Do ucieczki zabrakło pół metra. 

„Wszyscy krzyczeli, że nadjeżdża pociąg, ale było już za późno. Kierowca zawahał się czy ru-
szyć do przodu, czy cofnąć autobus. Ruszył do przodu. Potem tylko ten pociąg, trzask, płacz 
dziecka, krzyk, ludzie pod siedzeniami” – zeznała Halina K., ranna w wyniku wypadku. 
Pociąg uderzył z dużą siłą w autobus, przeciągając go po torowisku 17 metrów i klinując 
przy słupie trakcyjnym. Na miejsce zdarzenia ruszyli ratownicy Pogotowia Ratunkowego. 
Jak wspominali pracownicy, ludzie rzucali to, czym się zajmowali, jechali wszystkim, czym 
można było wówczas ruszyć na pomoc. Tak samo było ze strażakami. Na miejscu stawiła się 
cała jednostka. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby: 40-letni mieszkaniec Kołobrzegu, 
druga ofiara nie została rozpoznana. Kilka osób zostało rannych. Sąd za winnego spowo-
dowania katastrofy w ruchu lądowym uznał kierowcę autobusu, Eugeniusza P. Skazał go 
na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 15 mln ówczesnych złotych grzywny, a także 
10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. To zdarzenie było szokiem dla kołobrzeżan. Przez 
wiele lat dyskutowano na temat lepszego zabezpieczenia przejazdu kolejowego w tym miejscu. 
Kolejowa makabra, czyli dzień, w którym płakało miasto, „Koło Brzegu”, 6.10.1994, s. 5.

866 Kołobrzeg – Szczecin, „Rzecz Kołobrzeska”, 23.09.2005, s. 3.
867 Andrzej Palmirski, Wraca stare?, „Gazeta Kołobrzeska”, 5.09.2003, s. 4.
868 Szynobusy lepsze?, „Rzecz Kołobrzeska”, 7.01.2005, s. 7.
869 Niemieckie szynobusy, „Rzecz Kołobrzeska”, 3.06.2005, s. 6.
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wane w Kołobrzegu, dzięki czemu udało się zachować tu miejsca pracy. 
W powyższe przedsięwzięcie zaangażowany był kołobrzeski radny Sej-
miku Zachodniopomorskiego i ówczesny wicemarszałek województwa 
Henryk Rupnik. Idea okazała się słuszna. W kolejnych latach trasa 
została zmodernizowana, a niemieckie szynobusy zastąpił polski tabor 
zakupiony za środki unijne870.

Inna kwestią związaną z transportem, która stanęła przed kołobrze-
skim samorządem, były grunty w Podczelu po dawnym niemieckim 
i radzieckim lotnisku. Rozwiązań było kilka. Pierwsze z nich, doty-
czyło podziału terenu na poszczególne działki i sprzedaż. Zaletą było 
szybkie pozbycie się kłopotu, ale była tez wada w postaci konieczności 
poczynienia nakładów finansowych w zakresie budowy infrastruktury 
komunalnej. Rozwiązanie drugie, zakładało sprzedaż całego terenu 
pod działalność turystyczną, przy czym tu pojawiała się jeszcze kwestia 
funkcjonowania samego lotniska. W celu zagospodarowania lotniska, 
powstała polsko-niemiecko-duńska spółka, która opracowała koncepcję 
Bałtyckiego Centrum Turystycznego. Wobec braku inwestora, sprawa 
upadła. W 2002  roku, przedstawiciele gminy Ustronie Morskie i Ko-
łobrzegu podpisał umowę przedwstępną na realizację tej inwestycji 
ze spółką Baltic Center Polska. Zmiana władzy spowodowała rewizję 
umowy, w której znaleziono zapisy dla miasta niekorzystne. Rozpoczął 
się spór o kształt rozwiązań prawnych871. Im bardziej radni chcieli skon-
trolować samą wiarygodność spółki Baltic Center Polska, tym więcej 
czyniono im problemów. Sprawa była skomplikowana na tyle, że gdy 
nawet prezydent miasta zwracał uwagę, że radni mają prawo poznać 
kwestie poufne, odmówiono im tego, bo to była tajemnica spółki872. 
Tymczasem pytania były zasadne: dotyczyły wiarygodności finansowej 
prywatnego partnera. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy 
okazało się, że powstanie lotniska pod Kołobrzegiem zagraża statusowi 
miasta – uzdrowiska873. To oznaczało, że Baltic Center Polska będzie 
chciało wybudować obiekty pensjonatowe i inne, noclegowe, natomiast 
miasto uznało, że inna jest cena działek pod lotnisko, a inna pod usługi 
turystyczne. Gdy we wrześniu 2004 roku okazało się, że jedna ze spółek 
zainteresowana inwestowaniem na dawnym lotnisku może być niewia-
rygodna finansowo, o czym pisały media ogólnopolskie, powstało duże 
zamieszanie w i tak skomplikowanej już sprawie874. W 2005 roku zapa-
dła decyzja o wystawieniu 5 działek o łącznej powierzchni 75 hektarów 
na sprzedaż. Problem w tym, że nie określono, co w tym miejscu miałoby 

870 Most zamienił się w ogromną halę, https://miastokolobrzeg.pl/4297, dostęp: 29.11.2019.
871 Lidia Cisakowska, Spór o lotnisko, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.01.2003, s. 1 i 2.
872 Lidia Cisakowska, Sporu o lotnisko ciąg dalszy, „Gazeta Kołobrzeska”, 28.02.2003, s. 2.
873 Dagmara Wojtaszewska, I po lotnisku, „Gazeta Kołobrzeska”, 4.04.2003, s. 4.
874 Rosjanie wrócili do Bagicza!, „Rzecz Kołobrzeska”, 10.09.2004, s. 1. 
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powstać875. Na sesji Rady Miejskiej zaprezentowano szkice planów 
dwóch oferentów, zainteresowanych Podczelem: hiszpańskiego i holen-
derskiego. Ten pierwszy chciał wybudować zespół hotelowo-kongresowy 
z kasynem wraz z małym miasteczkiem, apartamentowcami, obiektami 
szkolnymi, sportowymi, kościołem, a także obiektami parkowymi. 
Ten drugi, mówił o wykorzystaniu istniejącej infrastruktury lotniska, 
gdzie miałoby powstać lotnisko dla helikopterów i ścieżki rowerowe, 
parkingi, a także budynki w niskiej zabudowie. Nawet w 2005  roku, 
część radnych podchodziła do takich prezentacji z dużą dozą ostroż-
ności. Cena za działki zależała bowiem od tego, co faktycznie miałoby 
tam docelowo powstać. Radni uczyli się na błędach „Mini-Mala”, gdy 
z obiektów obsługi komunikacji powstał hipermarket, a miasto gdyby 
pierwotnie sprzedało działkę pod taką działalność, zarobiłoby więcej 
pieniędzy. Ale nie wszyscy radni byli przekonani, że należy uszcze-
góławiać pewne kwestie i zgodzili się na sprzedaż terenu, choć bez 
planu zagospodarowania przestrzennego876. Oznaczało to tym samym, 
że Kołobrzeg zmierza w innym kierunku, niż Ustronie Morskie i od tej 
pory działania obu gmin będą się wykluczały.

W 2004 roku okazało się, że na rynek kołobrzeski wejdzie niemiecka 
spółka Rethmann. Urząd Miasta ogłosił przetarg na sprzątanie miasta. 
Postępowania nie wygrała spółka komunalna Miejski Zakład Zieleni, 
Dróg i Ochrony środowiska, ale właśnie firma zagraniczna877. Wywołało 
to spore zamieszanie w mieście. Z jednej strony, na lokalny rynek wszedł 

„obcy kapitał”, z drugiej pracę tracili kołobrzeżanie878. Przesilenie poli-
tyczne na kanwie sprzątania miasta spowodowało odwołanie dyrektora 
Zieleni Miejskiej Stefana Rosiaka. Nowym dyrektorem został Tomasz 
Tamborski879. Polityka niemieckiej spółki była agresywna i zaczęła ona 
wchodzić w rynek wywozu odpadów komunalnych, a więc podcinać 
drugą ważną gałąź funkcjonowania spółki kołobrzeskiej. W tej sytuacji 
rozpoczęła się ofensywa Zieleni Miejskiej, która ostrzegała, że polityka 
firm zewnętrznych działa na zasadzie oferowania niskich cen i pozby-
wania się konkurencji. Potem, ceny rosły nawet o 100 procent, a gminy 
musiały płacić w efekcie więcej. Tego obawiano się w Kołobrzegu880. 
Sytuacja rozwiązała się sama. Niemiecka firma odeszła z Kołobrzegu, 
rozwiązując umowę z miastem za porozumieniem stron, gdyż groziło jej 
jednostronne rozwiązanie umowy z powodu niewywiązywania się z jej 
zapisów881. W ten sposób, po kilkunastu miesiącach sporu o sprzątanie 

875 Lotnisko na sprzedaż!, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.02.2005, s. 4. 
876 Po lotnisku?, „Rzecz Kołobrzeska”, 25.02.2005, s. 1. i 4. 
877 Niemcy posprzątają Kołobrzeg?, „Rzecz Kołobrzeska”, 2.04.2004, s. 6.
878 Nie oddamy „Zieleni”!, „Rzecz Kołobrzeska”, 9.04.2004, s. 1.
879 Nowy dyrektor „Zieleni”, „Rzecz Kołobrzeska”, 28.05.2004, s. 6.
880 Monika Makoś, Zieleń podejmuje rękawicę, „Rzecz Kołobrzeska”, 8.10.2004, s. 8.
881 Rethmann odchodzi sam, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.02.2005, s. 9.
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i wywóz odpadów, sytuacja wróciła do stanu pierwotnego – usługi na rzecz 
miasta znowu świadczyła Zieleń Miejska.

W XXI wieku, miasto wielokrotnie próbowało uregulować sprawy 
handlu, zarówno tego osiedlowego, uzdrowiskowego, jak i wielkopo-
wierzchniowego. Tak zwany „dziki handel” funkcjonował w najlepsze. Nie 
zmieniła tego nawet ustawa uzdrowiskowa, w której uchwalono zakazy, 
ale nie było za to sankcji. Karę za wykroczenia  wpisano do przepisów 
miejskich. Na tej podstawie kupców usuwano z Bulwaru Szymańskiego 
i innych terenów, a ich sprawy kierowano do sądu882. Było tak do mo-
mentu, aż w 2006 roku sędzia Marek Grzymkowski, ówczesny wiceprezes 
Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, zmienił swoją linię orzeczniczą. Sędzia 
zauważył, że miejskie przepisy odnoszą się do ustawy, która nie przewiduje 
sankcji za wykroczenie w postaci nielegalnego handlu. To powodowało, 
że choć handlować nie można było, nie można też było za to karać883. Na-
tomiast kołobrzescy kupcy dalej konsekwentnie sprzeciwiali się handlowi 
wielkopowierzchniowemu w mieście884. Miasto tymczasem zgodziło się 
na galerię w budynku dawnej „Elwy”, gdzie powstała galeria „Hosso”885. 
Było również zielone światło na zabudowę terenów dawnych zakładów 
mięsnych, a później także na supermarket na terenie dawnych koszar 
przy ul. Jedności Narodowej886.

Ostatnia kwestia, o której wspomniał wcześniej autor, to kwestia spółek 
komunalnych i ich ewentualnej prywatyzacji. Sporo na ten temat mó-
wiono w trzeciej kadencji samorządu, gdzie planowano sprywatyzować 
nawet Miejskie Wodociągi i Kanalizację. W tej kadencji przymierzano 
się do prywatyzacji Komunikacji Miejskiej887, ale zrezygnowano z tego 
podczas wizyty studyjnej w Tczewie. Z jednej strony, władze miasta chciały 
zaoszczędzić na kosztach generowanych przez niektóre spółki komu-
nalne, z drugiej, zdawano sobie sprawę, że pewnego dnia za te decyzje 
zapłacą mieszkańcy. Polityka oszczędności to jedno, ale polityka zgodna 
z interesem obywateli to drugie, na co uwagę powinna zwracać władza 
lokalna. Kolejna kwestia dotyczyła udziałów w Miejskich Wodociągach 
i Kanalizacji. Aby poprawić czystość w dorzeczu Parsęty, miasto weszło 
do projektu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
Na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych, Fundusz Spójności dla 
trzech spółek: kołobrzeskiej, białogardzkiej i szczecineckiej, zarezerwo-
wał kwotę 700 mln euro. Wysokość dofinansowania projektu wynosiła 
85 procent888. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 2010 roku, 

882 Tylko ładny handel, „Rzecz Kołobrzeska”, 3.09.2004, s. 7.
883 Rozmowa z sędzią Markiem Grzymkowskim, w archiwum autora.
884 Monika Makoś, Jak kupiec z kupcem, „Rzecz Kołobrzeska”, 8.07.2005, s. 2.
885 Galeria „Elwa”?, „Rzecz Kołobrzeska”, 4.03.2005, s. 1.
886 Michał Ostrowski, Supermarket na placu apelowym, „Rzecz Kołobrzeska”, 29.12.2006, s. 1.
887 Komunikacja Miejska do prywatyzacji?, „Rzecz Kołobrzeska”, 23.04.2004, s. 9.
888 Dominujący związek?, „Rzecz Kołobrzeska”, 10.02.2006, s. 8. 
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co oznaczało, że czasu było mało. Zadanie od początku rodziło problemy 
i spory, od wysokości udziałów gmin biorących udział w projekcie i po-
wstania spółki międzygminnej MWiK, gdzie ostatecznie 51% udziałów 
zachowała gmina Miasto Kołobrzeg, przez amortyzację wniesionego 
majątku i sprawowanie władzy w spółce, po zakres inwestycji, a finalnie 
także wysokość opłat za wodę i ścieki dla odbiorców. Ta ostatnia kwestia 
przerodziła się w polityczny spór pomiędzy udziałowcami spółki, który 
trwał kilka lat.

Pod koniec 2003 roku radni przyjęli uchwałę o realizacji strategii roz-
woju Kołobrzegu do 2015 roku889. Była to uchwała zmieniająca dokument 
z roku 2000. W tym miejscu autor skupi się na słabych stronach miasta, 
a więc tych elementach, które autorzy strategii uznali jako funkcjonujące 
nieprawidłowo: krótki sezon turystyczny, oferta turystyczna wrażliwa 
na pogodę, technologia usług odbiegająca od standardów europejskich, 
niedostateczny stan infrastruktury portowej, układ komunikacyjny 
niewydolny w okresie wakacji, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe 
i duży odsetek zabudowy mieszkaniowej o niskim standardzie, brak 
programów ochrony zieleni i parków miejskich, brak polityki lokalizacji 
sklepów wielkopowierzchniowych, brak autonomicznej wyższej szkoły 
zawodowej, rosnące rozwarstwienie społeczne i rozwój zjawisk patolo-
gicznych, a wreszcie, słabe przygotowanie do wykorzystywania środków 
unijnych. Co ciekawe, w zagrożeniach dla Kołobrzegu nie zdefiniowano 
zbyt dużego poziomu zabudowy jako kategorii negatywnej, za to podkre-
ślano wzrastający poziom bezrobocia, który przecież spadał. W 2005 roku 
Rada Miejska uchwaliła krótkookresowy plan rozwoju lokalnego890. 
Plan zakładał modernizację infrastruktury komunikacyjnej, budowę 
i modernizację infrastruktury komunalnej i technicznej, a także zapew-
nienie właściwych kierunków do rozwoju działalności uzdrowiskowej, 
turystyki, kultury, sportu i rekreacji. Realizacja tych zadań następowała 
w tej i w kolejnych kadencjach.

Kolejny element polityki miasta, który autor chciałby omówić, to zago-
spodarowanie mienia powojskowego. Kołobrzeg, jako miasto garnizonowe, 
otoczony był przez tereny wojskowe. Wraz z likwidacją poszczególnych 
jednostek, spora część wielu hektarów, została wystawiona na sprzedaż. 
Miasto nie miało ani koncepcji dotyczącej zagospodarowania tych tere-
nów, ani pieniędzy na ich zakup od Agencji Mienia Wojskowego. Armia 
nie chciała pozbywać się swoich nieruchomości za darmo. Kompliko-
wało to sytuację gminy miejskiej, która stanęła w obliczu zagrożenia 
bałaganem urbanistycznym w przypadku zakupu działek przez inwe-
storów prywatnych. Przykładem „kłopotów na przyszłość” są Mirocice, 
w 2003 roku nieistniejąca podkołobrzeska miejscowość. 108 hektarów 

889 Uchwała Nr XV/200/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 5.12.2003 w sprawie uchwalenia 
„Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg – 2015”.

890 Uchwała Nr XXXII/414/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 7.01.2005 w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kołobrzeg na lata 2005–2007.
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po dawnej strzelnicy wojskowej i wojskowych terenach gospodarczych 
zakupił inwestor z Trójmiasta. Później okazało się, że był to ksiądz, który 
za 1,4 mln zł kupił działki wokół borowiny przy ul. Koszalińskiej891. Plany 
budowy były bardzo ambitne: od zabudowy mieszkaniowej po hotele. 
Problem w tym, że były to podkołobrzeskie łąki. Skoro były dla miasta 
cenne, ksiądz zgodził się sprzedać je za ok. 4 mln zł892. Miasto pieniędzy 
wydawać nie chciało, ze względu na ambitny front inwestycji. Prezydent 
Henryk Bieńkowski i ówczesna Rada Miejska argumentowały, że właści-
ciel nie zabuduje tego terenu, gdyż nie będzie na to zgody władz miasta, 
co jednocześnie miało oznaczać, że borowina, już na zawsze będzie 
bezpieczna przed zakusami inwestorów893. Faktycznie, jak pokazały 
kolejne lata, były to założenia teoretyczne. Zdaniem autora, to właśnie 
pokazuje krótkowzroczność włodarzy, którzy uważają, że mają rację 
i kolejni przedstawiciele mieszkańców będą realizować założenia ich 
polityki. Jak się okazało, było to przekonanie błędne.

W 2003 roku rozpoczęto rozmowy na temat możliwości przekazania 
lub zakupu z bonifikatą terenów powojskowych przy ul. Jedności Narodo-
wej. Agencja Mienia Wojskowego nie była zainteresowana przekazaniem 
czegokolwiek za 5% wartości, czego oczekiwało miasto. Nieruchomości 
mogła co najwyżej sprzedać po wartości rynkowej. Negocjacje utknęły 
w martwym punkcie, także dlatego, że przy takim koszcie zakupu terenu 
zabudowanego historyczną zabudową militarną, jej adaptacja na cele 
mieszkaniowe czyniła inwestycję droższą, niż wybudowanie nowych 
budynków. Na początku 2004 roku, dzięki zaangażowaniu działaczy 
osiedlowych i niektórych radnych, w Kołobrzegu wizytę złożył senator 
Unii Pracy Andrzej Niski. Dzięki jego pośrednictwu, kontakty pomiędzy 
miastem a agencją znowu ożyły. Miasto liczyło, że w ten sposób mogłoby 
powstać 500 mieszkań894. Ustalenia z Agencją Mienia Wojskowego za-
kończyły się bardzo szybko i udało się ustalić, że za kwotę ok. 10 mln zł, 
miasto powiększy swoje tereny o niemal 100 hektarów, w tym działki przy 
ul. Koszalińskiej, Arciszewskiego, Jedności Narodowej, Mazowieckiej895. 
To pozwoliło na przygotowanie ambitnego planu zbudowania ponad 
300 mieszkań po przekazaniu części terenów do Kołobrzeskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. Część mieszkań została sprzedana 
na rynku komercyjnym, a za te pieniądze miało zostać zbudowanych 
200 mieszkań komunalnych896. Pod koniec 2005 roku, Rada Miejska pod-
jęła uchwałę o lokalnym planie rewitalizacji obszarów Kołobrzegu, która 

891 Halina Szczepańska, 108 hektarów Kołobrzegu, „Rzecz Kołobrzeska”, 7.11.2003, s. 1.
892 Michał Ostrowski, Ksiądz spekuluje ziemią, „Rzecz Kołobrzeska”, 22.07.2005, s. 1.
893 Halina Szczepańska, Ksiądz developer, „Rzecz Kołobrzeska”, 12.11.2004, s. 1.
894 Halina Szczepańska, 500 mieszkań?!, „Rzecz Kołobrzeska”, 16.01.2004, s.1.
895 Dobra nowina, „Rzecz Kołobrzeska”, 23.04.2004, s. 1.
896 Halina Szczepańska, Nadzieja dla niebogatych, „Rzecz Kołobrzeska”, 23.12.2004, s. 6.
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obejmowała m.in. tereny powojskowe897. Tereny te miały zostać odnowione, 
otrzymać nową funkcję i wpływać prawidłowo na zrównoważony rozwój 
miasta898. Biorąc pod uwagę wcześniejszą aktywność budowlaną KTBS w tej 
kadencji, w Kołobrzegu zbudowano niemal 1000 mieszkań i był to jeden 
z ogólnopolskich rekordów w przeliczeniu lokali na liczbę mieszkańców. 
Miasto nad Parsętą wyprzedzała jedynie Warszawa. W 2003 roku oddano 
tu do użytku 270 mieszkań, z tego 99 indywidualnych, a w 2004 roku 
271 mieszkań, z czego 191 indywidualnych899. W 2005 roku KTBS oddał 
do użytku 110 mieszkań, a Kombinat Budowlany kolejnych 85900. KTBS 
w 2006 roku miał oddać kolejne 250 mieszkań przy ul. Jedności Narodo-
wej901. Obok budownictwa komunalnego, powstawały również inwestycje 
prywatne. Nadal nie zwracano należytej uwagi na zbytnią zabudowę 
strefy uzdrowiskowej i pozostałych części miasta, bez należytej liczby 
parkingów i miejsc postojowych, pomimo obowiązywania dokumentów 
strategicznych, które w tych kwestiach alarmowały.

Obok inwestycji, które łączyły mieszkańców i radnych, były i takie 
które budziły kontrowersje. Pierwsza taką inwestycją była ulica Kresowa 
w Podczelu. Miasto postanowiło tę ulicę przebudować. Od samego po-
czątku, mieszkańcy krytykowali system prac, podczas których nic się 
nie działo, a ludzie musieli jeździć objazdem przez lotnisko902. Droga 
miała być przejezdna do końca listopada 2005 roku, ale firma miała czas 
do zakończenia prac do końca roku. Na budowie pojawił się nieprzewi-
dziany problem z jednym z przęseł903. Gdy wreszcie prace się zakończyły, 
a mieszkańcy mogli korzystać z jezdni, okazało się, że droga się zapada. 
Miasto zaczęło szukać winnego, co zakończyło się polityczną awanturą, 
zwłaszcza, że trwała kampania wyborcza. Sprawę skierowano na drogę 
prawną, a potem wycofano. Do dziś nikt nie poniósł konsekwencji 
za inwestycję, za którą z pieniędzy podatników za 290 metrów drogi 
zapłacono ok. 3 mln zł.904 Kolejny inwestycyjny bubel to przebudowa 
torów łuczniczych, budowa hali łuczniczej i lodowiska. Radni emocjo-
nowali się, gdy okazało się, że udało im się znaleźć kilka niedociągnięć 
i pomimo złożenia sensownych wyjaśnień przez prezydenta, skierowano 

897 Uchwała Nr XLIV/566/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 22.11.2005 w sprawie uchwalenia 
Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg 
na lata 2005–2006.

898 Obszar 1 objął centrum miasta pomiędzy ulicą Szpitalną, Kamienną, Unii Lubelskiej, Dwor-
cową i Łopuskiego, obszar 2 kompleks nieruchomości przy ul. Żurawiej, Mazowieckiej 
i Jedności Narodowej, obszar 3 – Podczele, obszar 4 – dzielnicę nadmorską.

899 Halina Szczepańska, Budujemy najwięcej w Polsce!, „Rzecz Kołobrzeska”, 15.04.2005, s. 6.
900 Plac budowy, „Rzecz Kołobrzeska”, 30.12.2005, s. 12.
901 Monika Makoś, Kołobrzeg na czele, „Rzecz Kołobrzeska”, 14.04.2006, s. 1.
902 Źle się dzieje na Kresowej, „Rzecz Kołobrzeska”, 1.04.2005, s. 5.
903 Kaktusy rosną na Kresowej, „Rzecz Kołobrzeska”, 4.11.2005, s. 3.
904 Monika Makoś, Drogę wciąga bagno, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.08.2006, s.1.
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sprawę tej inwestycji do prokuratury905. I choć Prokuratura Rejonowa 
w Kołobrzegu w działaniach urzędników nie dopatrzyła się znamion 
przestępstwa906, to kolejne lata eksploatacji pokazały, że zastosowana 
technologia w torach łuczniczych, które zimą zamieniały się lodowisko, 
służąca do podgrzewania wody w Basenie Milenium latem i wytwarza-
niem lodu na lodowisku zimą, była wadliwa i od początku sprawiała 
kłopoty, powodując konieczność ponoszenia niewspółmiernych wydatków 
do ostatecznych korzyści w postaci odkrytego lodowiska907.

W polityce czwartej kadencji samorządu pozostały jeszcze sprawy por-
towe. W 2003 roku ujawniono negatywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli 
z działalności Zarządu Portu Morskiego za czasów dyrektora Jacka Woź-
niaka908. Nowy szef Zarządu Portu Morskiego, Wojciech Grzymkowski, 
przystąpił razem ze swoimi współpracownikami do realizacji ambitnej 
i zdaniem autora zgodnej z interesami miasta polityki. Po pierwsze, 
rozpoczęto działania związane z komunalizacją portu i zdobywaniem 
dostępu do nabrzeży909. Po drugie, dążono do zarabiania w porcie, bo-
wiem można było odnieść wrażenie, że zarabiają tam prywatne spółki, 
ale nie miasto. Nowa polityka wywołała zresztą szybki opór prywatnych 
firm portowych910, na szczęście bezskuteczny. Przygotowywano też 
podwaliny pod unijne inwestycje, bez których rozwój kołobrzeskiego 
portu byłby niemożliwy. To w Zarządzie Portu Morskiego narodził się 
projekt trzech etapów kołobrzeskiej obwodnicy, oficjalnie będący przecież 
drogą do portu. Należy podkreślić, że w tym czasie trwała, rozpoczęta 
w 2000 roku przez Urząd Morski w Słupsku przebudowa wejścia do ko-
łobrzeskiego portu, która była wówczas największą tego typu inwestycją 

905 Rada doniesie na prezydenta, „Rzecz Kołobrzeska”, 20.01.2006, s. 8 i 9.
906 Monika Makoś, Prokurator też za, „Rzecz Kołobrzeska”, 24.03.2006, s. 9. 
907 Lodowisko było zaprojektowane na 12 lat i można je… zamknąć, https://miastokolobrzeg.

pl/18695, dostęp: 29.11.2019.
908 Raport NIK zawierał ocenę krytyczną: „Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na prze-

znaczeniu większości środków finansowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem Za-
rządu, pomimo pilnych potrzeb remontowych i modernizacyjnych infrastruktury portowej, 
w tym m.in. objętymi zobowiązaniami umownymi z użytkownikami tej infrastruktury. 
Negatywnie oceniono także prowadzoną przez Zarząd Portu politykę w zakresie udostęp-
niania infrastruktury portowej, skutkującą m.in. zmonopolizowaniem dostępu do nabrzeży 
pasażerskich w porcie przez jednego dzierżawcę”. Dagmara Wojtaszewska, Port ogólnie 
niedostępny, „Gazeta Kołobrzeska”, 13.06.2003, s. 4. Jacek Woźniak ocenił tę kontrolę jako 
nierzetelną i pozbawioną faktycznej podstawy w zakresie zarzutów. Dagmara Wojtaszewska, 
Nierzetelna ocena NIK, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.06.2003, s. 4. Wydaje się, że były dyrektor 
ma jednak rację, twierdząc, że nawet przekazując cały dochód spółki na remont nabrzeży, 
niewiele by z tym działał. Inwestycje portowe były możliwe dzięki środkom unijnym, a ich 
wysokość osiągnęła dziesiątki milionów złotych, których wówczas nie miała nie tylko spółka 
portowa, ale nawet miasto…

909 W 2003 roku, Zarząd Portu Morskiego miał w swoim posiadaniu zaledwie 15% nabrzeży, 
PŻB 24,7%, w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku było 11,05%, a do innych podmiotów 
należało 36,4%. Halina Szczepańska, Miasto kupuje miasto, „Rzecz Kołobrzeska”, 6.09.2003, 
s. 9.

910 Halina Szczepańska, Portowa potyczka, „Rzecz Kołobrzeska”, 26.07.2003, s. 7.
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w porcie po 1945 roku911. W 2004 roku, Instytut Morski w Gdańsku 
zaprezentował prognozy rozwoju kołobrzeskiego portu. Zaplanowana 
inwestycja przewidywała przebudowę i powiększenie portu, w tym 
budowę falochronów wyspowych w odległości 250 metrów od brzegu. 
Przebudowa infrastruktury miała zwiększyć ilość przeładunków w por-
cie, możliwość obsługi jeszcze większych statków, a także kursowanie 
promów912. Zrealizowano tylko nieliczne elementy z tych założeń, gdyż 
były one zbyt kosztowne i czekają na lepsze czasy. Bardzo szybko okazało 
się jednak, że plany rozbudowy portu i zwiększenia jego funkcji, a także 
atrakcyjności, zderzyły się z interesami lobby deweloperskiego w Koło-
brzegu. Ponieważ zabudowano dużą część uzdrowiska i centrum miasta, 
a tereny na obrzeżach miasta nie były tak dochodowe, wraz ze zmianą 
władzy zaczęto patrzeć na tereny portowe jako tereny pod zabudowę 
mieszkaniową. Uderzenie w plany Zarządu Portu Morskiego przepro-
wadzono w 2004 roku pod przykrywką dbałości o sprawy uzdrowiska. 
Port to strefa „C” uzdrowiska, a samo uzdrowisko to strefa „A”. Przeciwko 
intensyfikacji dojazdu do portu protestowała Danuta Adamska-Czep-
czyńska. Wskazywała, że uzdrowisko daje miastu więcej niż port w ciągu 
roku. Takie rozumowanie, zdaniem autora, należy uznać za błędne i wy-
paczające funkcję miasta. Analiza dokumentów planistycznych dowodzi 
jednoznacznie, że to działalność uzdrowiskowa niebezpiecznie zbliżyła 
się do terenów portowych poprzez budowanie ośrodków przeznaczonych 
pod lecznictwo uzdrowiskowe bezpośrednio przy porcie. Pewnego rodzaju 
uciążliwość związana z intensywną działalnością portu istnieje tam po dziś 
dzień. Próbowano naciskać różnymi kanałami na likwidację Portu Han-
dlowego913, a na wyznaczonych działkach możliwość realizacji zabudowy 
apartamentowej. Przez kolejne lata postulaty te udawało się skutecznie 
pacyfikować, choć można zauważyć, że powracają one proporcjonalnie 
często do ubywających terenów pod zabudowę w Kołobrzegu, o czym 
będzie mowa w dalszej części książki. W 2005 roku zapadła historyczna 
decyzja o zakupieniu terenów portowych od Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 
Realizacja tej inwestycji miała charakter strategiczny, zarówno dla miasta, 
jak i dla portu914. Autor chce tylko kronikarsko zaznaczyć, że w czwar-
tej kadencji w Porcie Rybackim powstało Lokalne Centrum Pierwszej 
Sprzedaży Ryb915, a także rozpoczęto przymiarki do pozyskania środków 
na budowę przejścia granicznego i nabrzeża promowego z prawdzi-
wego zdarzenia916, z czego ostatecznie zrezygnowano. Warto podkreślić, 

911 Halina Szczepańska, Brakuje 5 milionów, „Rzecz Kołobrzeska”, 16.01.2004, s. 3.
912 Gdynia Środkowego Wybrzeża, „Rzecz Kołobrzeska”, 26.03.2004, s. 4.
913 Wojna?, „Rzecz Kołobrzeska”, 5.11.2004, s. 6.
914 Halina Szczepańska, Miasto kupuje PŻB, „Rzecz Kołobrzeska”, 29.07.2005, s. 3.
915 Giełda szansą, „Rzecz Kołobrzeska”, 6.01.2006, s. 6.
916 Mieczysław Kogut, Halina Szczepańska, Linia promowa z Kołobrzegu, „Rzecz Kołobrzeska”, 

8.09.2006, s. 1.
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że w 2005 roku odbyła się ponowna kontrola Najwyższej Izby Kontroli 
w Zarządzie Portu Morskiego w Kołobrzegu. Sprawdzono działalność 
spółki w zakresie gospodarowania terenami i infrastrukturą portową 
w latach 2003–2004. NIK wystawił spółce portowej ocenę pozytywną917.

W 2003 roku Polacy zdecydowali, że chcą, aby Polska znalazła się 
w strukturach Unii Europejskiej. Na Pomorzu Zachodnim, w przeci-
wieństwie do województw wschodnich, akceptacja dla integracji unijnej 
była powszechna. Potwierdziło to referendum akcesyjne, które odbyło 
się w dniach 7–8 czerwca 2003 roku. Frekwencja podczas głosowania 
wyniosła w Kołobrzegu 63,75%. Za przystąpieniem do unii zagłosowało 
88% obywateli, 12% było przeciwko integracji918. Generalnie, kołobrze-
żanie byli nastawieni pozytywnie. Liczyli na środki unijne, otwarcie 
rynków pracy, ale były i obawy, dotyczące przede wszystkim wzrostu 
cen i napływu kapitału obcego919.

To, co można napisać o oświacie w Kołobrzegu, to że jest ona każdego 
roku coraz droższa w utrzymaniu przez gminę miejską. To największa 
pozycja w budżecie, na którą przeznaczane są pieniądze podatników. 
W 2003 roku powstało Gimnazjum Nr 4 w Podczelu920. Zlikwidowano 
Żłobek „Ewelinka”, pozostawiając w Kołobrzegu jeden Żłobek „Krasnal”921. 
Natomiast 1 września 2006 roku uruchomiono w mieście pierwsze pry-
watne przedszkole: „Morska Kraina”922. Realizując obietnice wyborcze, 
radni zdecydowali w 2004 roku o utworzeniu Gimnazjum Nr 5 w Ra-
dzikowie, pomimo negatywnej opinii kuratora oświaty923. Konsekwencją 
tego było uchylenie tej uchwały w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego 
przez wojewodę zachodniopomorskiego. Za to w Radzikowie udało 
się zbudować halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 6. Jej odda-
nie do użytku nastąpiło 19 maja 2004 roku924. Ta kadencja obfitowała 
w sprawy związane ze szkołami wyższymi w Kołobrzegu. Początkowo, 
splendoru miastu one nie dawały, gdyż wiązały się ze sporem dotyczącym 
funkcjonujących tu od 1992 roku struktur Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu925. W 2004 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi zakupiła od Uzdrowiska Kołobrzeg budynek dawnej dyrekcji 

917 Halina Szczepańska, Laurka o NIK-u, „Rzecz Kołobrzeska”, 1.04.2005, s. 8.
918 https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/gminy/32/08/01A.1.html, dostęp: 26.11.2019.
919 Halina Szczepańska, Unia dla nas, „Rzecz Kołobrzeska”, 30.04.2003, s. 1.
920 Uchwała Nr IX/92/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 26.05.2003 w sprawie aktu założyciel-

skiego Gimnazjum Nr 4. 
921 Uchwała Nr XII/157/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 5.09.2003 w sprawie likwidacji Żłobka 

„Ewelinka” w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 4. 
922 Pierwsze prywatne przedszkole, „Rzecz Kołobrzeska”, 1.09.2006, s. 6.
923 Uchwała Nr XXI/284/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 28.04.2004 w sprawie aktu założy-

cielskiego Gimnazjum Nr 5. W 2010 r. powstało Radzikowskie Stowarzyszenie Oświatowe, 
które uruchomiło Społeczne Gimnazjum w Radzikowie. Konkurencyjna szkoła dla miasta?, 
https://miastokolobrzeg.pl/232.

924 Jest hala!, „Rzecz Kołobrzeska”, 21.05.2004, s. 3.
925 Kamil Pawełoszek, Szkoła, której nie ma, „Gazeta Kołobrzeska”, 23.05.2003, s. 1. 
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uzdrowiska przy ul. Kasprowicza926. W październiku 2004 roku powstał 
tu wydział zamiejscowy tej uczelni, która kształciła na kierunku stosunki 
międzynarodowe927. Była to pierwsza stała uczelnia wyższa w historii 
miasta, która funkcjonuje po dziś dzień, choć kształci na innych kie-
runkach, aczkolwiek przydatnych w gospodarce miasta, jak fizjoterapia. 
Również w 2004 roku rok akademicki w mieście nad Parsętą zainaugu-
rował Uniwersytet Szczeciński, który kształcił tu studentów Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Humanistycznego. 
Swoich sił w Kołobrzegu próbowała także Politechnika Koszalińska i inne 
szkoły wyższe, poszukując swojego miejsca na rynku928. Akces do dzia-
łania na terenie Kołobrzegu zgłosiła także Akademia Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Uczelnia była zainteresowana dawną wozownią przy kosza-
rach przy ul. Jedności Narodowej929. Miała tu powstać Multimedialna 
Akademia Sztuki. Pojawili się lobbyści, złożono obietnice, a sprawa była 
nagłaśniana w lokalnych mediach. Do projektu miało dołożyć się miasto, 
ale ostatecznie sprawa upadła930.

W 2005 roku przypadała rocznica 750-lecia nadania praw miejskich 
Kołobrzegowi. Wiele uroczystości i imprez miejskich odbywało się właśnie 
w związku z tym projektem, któremu towarzyszyło logo zaprojektowane 
przez Ireneusza Szuniewicza931. Z tej okazji ukazało się kilka ciekawych 
publikacji, a nawet ufundowano witraż w Bazylice Mariackiej. Kulminacja 
obchodów miała miejsce w maju 2005 roku. W bazylice odbyła się msza, 
a następnie pochód ulicami miasta przeszedł do Hali Milenium, gdzie 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Poseł Czesław Hoc odczytał  
laudację, która odnosiła się do nadania honorowego obywatelstwa Ko-
łobrzegu papieżowi Janowi Pawłowi II932. Druga odsłona uroczystości 
miała miejsce 21 października 2005 roku, także w Hali Milenium, gdzie 
odbyła się prezentacja dwuzłotówki emitowanej przez Narodowy Bank 
Polski. Jedna z monet była monetą kołobrzeską. Prezentacji w Kołobrzegu 
dokonał prezes banku centralnego – Leszek Balcerowicz, a w hali zapre-
zentowano widowisko „Ziarno ziemi praojców” przygotowane przez Marię 
Dudek933. W czwartej kadencji samorządu, kołobrzeską kulturę starano 
się wyprowadzić do poziomu produktu, którym Kołobrzeg mógłby się 

926 Halina Szczepańska, Wyższa uczelnia przy Kasprowicza, „Rzecz Kołobrzeska”, 2.01.2004, s. 
3.

927 Pierwsi studenci w październiku, „Rzecz Kołobrzeska”, 20.02.2004, s. 1. 
928 Uniwerek w Kołobrzegu, „Rzecz Kołobrzeska”, 22.10.2004, s. 4.
929 ASP w koszarach!, „Rzecz Kołobrzeska”, 16.09.2005, s. 1.
930 Akademia nie zbuduje, „Rzecz Kołobrzeska”, 8.09.2006, s. 8.
931 Logo wybrano w konkursie. Sylweta kolegiaty znajdowała się w środku koła z napisem – 1255–

2005 Kołobrzeg, a jej cień wskazywał datę 2005. Logo I. Szuniewicza, „Rzecz Kołobrzeska”, 
12.03.2004, s. 9. 

932 Nasze 750-lecie, „Rzecz Kołobrzeska”, 27.05.2005, s. 1.
933 Odsłonięto monetę, „Rzecz Kołobrzeska”, 28.10.2005, s. 13.
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promować i szczycić. Problem polegał na tym, że zaproponowane rozwią-
zania niczego nowego nie wnosiły i nawet wśród radnych i mieszkańców 
budziły pewne rozczarowanie w praktyce934. Autor zgadza się z publicy-
styczną analizą Jacka Klimżyńskiego, który wskazywał, że w Kołobrzegu 
idei kultury władza nie rozumiała, a na pewno miała z tym poważny 
problem935. I choć nastąpiła zmiana pokoleniowa na stanowisku dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Kultury, a odchodzącą na emeryturę Mariannę 
Kramarz zastąpiła Grażyna Chrzanowska936, to kultura w Kołobrzegu 
dalej była wypadkową oczekiwań władzy, a nie potrzeb mieszkańców 
i realizacją ich aspiracji. I tak, w 2004 roku padła propozycja, aby to gmina 
miejska przejęła prowadzenie Muzeum Oręża Polskiego, które było naj-
większą instytucją kultury w Kołobrzegu. W takiej sytuacji, to miasto 
miałoby największe atuty w postaci ośrodka kultury, galerii i muzeum 
pod jednymi skrzydłami. Zdecydowały jednak koszty, zdaniem władz 
miasta zbyt duże i muzeum pozostało w samorządzie powiatowym937. 
Nawet zabytki miejskie były w złym stanie, gdyż na ich remont brako-
wało pieniędzy938 i zdaniem autora można zaryzykować stwierdzenie, 
że odzwierciedlały stan kołobrzeskiej kultury w początku XXI wieku. 
Tymczasem w Kołobrzegu świetnie miała się rozrywka. „Sunrise with 
Ekwador – Manieczki 2004” odbył się w amfiteatrze i na plaży939. Były 
to początki wielkiego festiwalu muzyki elektronicznej, który przetrwał 
do dziś pod nazwą „Sunrise Festival” i przyciąga dziesiątki tysięcy osób, 
będąc marką promującą Kołobrzeg. Przy okazji promocji, należy odno-
tować, że w marcu 2004 roku radni podjęli decyzję o likwidacji spółki 
kapitałowej pod nazwą „Centrum Promocji i Informacji Turystycznej”940 
i utworzeniu jednostki budżetowej o tej samej nazwie. Po kilku latach 
sporów okazało się, że była to spółka, która niczego spektakularnego 
w promocji miasta nie osiągnęła941.

Gdy tylko zaczął się rok 2006, ruszyła giełda nazwisk kandydatów 
na prezydenta. Większość spekulacji była nietrafiona942. Prawo i Sprawie-

934 Jacek Klimżyński, Strategia kultury z trzema salwami śmiechu i poważną radą, „Rzecz 
Kołobrzeska”, 25.10.2003, s. 4.

935 Tamże. 
936 Grażyna Chrzanowska!, „Rzecz Kołobrzeska”, 26.03.2004, s. 3.
937 Karol Skórko, Piłeczka ping-pongowa, „Rzecz Kołobrzeska”, 2.07.2004, s. 8.
938 Stan zabytków, „Rzecz Kołobrzeska”, 10.09.2004, s. 12 i 13.
939 Inwazja z Manieczek, „Rzecz Kołobrzeska”, 30.07.2004, s. 1.
940 Uchwała Nr XVIII/239/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 4.03.2004 w sprawie rozwiązania 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Kołobrzegu.

941 Jak wskazywała ostatnia dyrektorka centrum, spółka miała realizować promocję z własnych 
środków, zarobionych m.in. na terenach przekazanych przez miasto. W konsekwencji, tych 
środków było zbyt mało, aby realizować skuteczną politykę promocyjną. Karol Skórko, 
Rozmowa z Katarzyną Koczyk, „Rzecz Kołobrzeska”, 16.04.2004, s. 6.

942 Kto na prezydenta?, „Rzecz Kołobrzeska”, 13.01.2006, s. 1.
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dliwość już w lutym, przy okazji zmiany szefa kołobrzeskich struktur partii 
z Antoniego Storczyka na Czesława Hoca, ogłosiło, że najważniejszym 
kandydatem tej partii jest Henryk Bieńkowski943. Platforma Obywatel-
ska nieco zwlekała z ogłoszeniem swojego kandydata. Po pierwsze, nie 
musiała się z tym spieszyć, wybory były na jesieni, ale był bardziej pro-
zaiczny powód. Partia wahała się, czy kandydować powinien Marek Hok, 
wówczas radny miejski i zastępca dyrektora kołobrzeskiego szpitala ds. 
lecznictwa, czy Janusz Gromek, przewodniczący Rady Miejskiej i jedno-
cześnie dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej. Wybrano tego ostatniego944. 
Powodów było kilka. Janusz Gromek był rozpoznawalny i lubiany, cieszył 
się dużą społeczną akceptacją, zwłaszcza w Radzikowie. Jako kandydat 
na radnego, uzyskiwał wysokie poparcie. W przeszłości, był już rozważany 
jako kandydat na prezydenta. Z marketingowego punktu widzenia, był 
przeciwieństwem Henryka Bieńkowskiego i na podstawie tych różnic 
postanowiono zbudować kampanię wyborczą, mającą odsunąć od władzy 
urzędującego prezydenta.

Kampania wyborcza nie była kampanią merytoryczną, ale kampanią 
sporów i konfliktów. Jej największym akordem była afera z zastraszaniem 
doktora filozofii Jerzego Pawliszcze przez dyrektora Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej Przemysława Dawida945. Doktor wypowie-
dział się w lokalnej telewizji jako niezależny ekspert, a współpracował 
ze sztabem lokalnej Platformy Obywatelskiej. Dyrektor, angażujący się 
w kampanię ustępującego prezydenta, ponieważ znał naukowca, ostrzegł 
go, żeby lepiej nie miesza; się w politykę. Struktury partyjne rozdmuchały 
sprawę, wykorzystując filozofa, tworząc atmosferę zastraszania niezależnie 
myślących ludzi w Kołobrzegu. Dziennikarze, zamiast ustalić prawdę, 
przez kilka tygodni relacjonowali przebieg wydarzeń946, podgrzewając 
atmosferę kampanii wyborczej. Emisja reportażu śledczego w Radio 
Kołobrzeg ujawniła, że żadnego zastraszania nie było, a cała afera została 
zmyślona na potrzeby kampanii947. Tymczasem na człowieka zgody 
i kompromisu był kreowany przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gro-
mek. Ekipa H.  Bieńkowskiego, wspierana przez lokalne struktury Prawa 
i Sprawiedliwości, nie była w stanie przejść do ofensywy i maszerowała 
z nurtem ciosów wymierzanych skutecznie w wizerunek ubiegającego się 
o reelekcję prezydenta. To pokazuje na słabość kołobrzeskiego PiS w zde-
rzeniu z młodą generacją działaczy PO. Gdy do akcji ruszyła kampania pt. 

„Budownictwo po kołobrzesku”, w której H. Bieńkowski podsumowywał 
swoje działania na rzecz budownictwa komunalnego, S. Karpiniuk zarzucił 

943 PiS bez Storczyka, „Rzecz Kołobrzeska”, 24.02.2006, s. 9.
944 Michał Ostrowski, Janusz Gromek POwiedział tak!, „Rzecz Kołobrzeska”, 14.07.2006, s. 9. 
945 Monika Makoś, Telefongate, „Rzecz Kołobrzeska”, 22.09.2006, s. 2.
946 Michał Ostrowski, Taśmy prawdy made in Cepit, „Rzecz Kołobrzeska”, 29.09.2006, s. 9. 
947 Proces o pomówienie w tej sprawie z powództwa Przemysława Dawida przegrał później 

poseł Sebastian Karpiniuk. Robert Dziemba, Tajemnica doktora Pawliszcze, Radio Kołobrzeg 
2006, w archiwum autora.
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mu, że realizuje kampanię za publiczne pieniądze. I choć poseł przegrał 
z prezydentem proces w trybie wyborczym, obwieścił, że… wygrał948. 
Co warte podkreślenia, w dyskursie publicznym mało kto podważał takie 
twierdzenia, pomimo orzeczenia sądu. Zdaniem autora, część aktorów 
życia publicznego, nauczona doświadczeniem z poprzednich wyborów, 
za cenę narażenia się potencjalnemu zwycięzcy, nie chciała zbawiać de-
mokracji. Tymczasem zderzenie otwartości Janusz Gromka z zamkniętym 
i oficjalnym Henrykiem Bieńkowskim, bez ani jednej medialnej debaty 
wyborczej, której nie domagała się żadna redakcja, spowodowało, że kam-
pania wyborcza Platformy Obywatelskiej była skuteczniejsza. Zwycięzców 
nikt nie sądzi i tak też było w Kołobrzegu, gdzie PO wygrała i prezydenta, 
i większość w Radzie Miasta.

Należy pamiętać, że rządzące w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, wspól-
nie z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin, dokonało zmian w ordynacji 
wyborczej i wprowadzono blokowanie list, gdzie liczbę mandatów ob-
liczano według podwójnej metody d’Hondt’a. W 2006 roku, najpierw 
dzielono głosy, przypadające na grupę blokujących się komitetów, a na-
stępnie na same komitety w podziale personalnym. Zabieg ten miał na celu 
osłonę nie mającego zbyt dużego poparcia w samorządzie PiS, które 
gwarantowało sobie udział we władzy, przy jednoczesnym blokowaniu 
głosów z lokalnymi komitetami. Prawdą jest, że PO również korzystała 
z tego rozwiązania. Premię otrzymywał ten blok, który zdobył więcej 
głosów. W wyborach do Rady Miasta w 2006 roku zarejestrowało się 
12 komitetów wyborczych. Aż 7 komitetów uczestniczyło w blokowaniu 
list: grupa nr 1 (37,76% głosów): PSL, PO, KWW Przedsiębiorczy Kołobrzeg, 
grupa 2 (30,52% głosów): PiS i KWW Centroprawica Razem, grupa 3 (12,58% 
głosów): KWW TAK dla Kołobrzegu i KWW Kołobrzeg 2010949. Platforma 
Obywatelska zdobyła 10 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 3 mandaty, 
KWW Centroprawica Razem 4 mandaty, KWW Kołobrzeg 2010 – 1 mandat, 
a 3 mandaty przypadły KWW Lewica i Demokraci, który to komitet nie 
brał udziału w blokowaniu list.

Ponieważ Platforma Obywatelska nie zdobyła bezwzględnej większo-
ści 11 głosów w Radzie Miasta, musiała prowadzić rozmowy koalicyjne. 
Po wyborach w 2006 roku w Kołobrzegu, atmosfera była niezwykle 
napięta, nie było środowisk, w których nie powstały podziały. Wyda-
wało się, że tak dojrzała demokracja w mieście nad Parsętą chce szybko 
zapomnieć o tym, co się zdarzyło950. Naturalnym sprzymierzeńcem 
PO w Radzie Miasta była lewica951, ale okazało się, że zwycięzcy wolą 

948 Michał Ostrowski, Kampania w sądzie, „Rzecz Kołobrzeska”, 27.10.2006, s. 1 i 8.
949 https://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiRadaGminy2381.html? jdn=320801, dostęp: 

24.11.2019.
950 Dość błota, „Rzecz Kołobrzeska”, 1.12.2006, s. 5.
951 Kołobrzeska lewica była zawiedziona zawarciem pokoju pomiędzy PO a PiS w Kołobrzegu, 

gdyż ominął ją udział we władzy. Michał Ostrowski, Koalicja z cieniem, „Rzecz Kołobrzeska”, 
8.12.2006, s. 8.
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porozumieć się z przegranymi, a więc z PiS i Centroprawicą, tworząc jakby 
nowy kołobrzeski PO-PiS952. Podzielono stanowiska w Radzie Miasta953, 
spółkach komunalnych i w magistracie, gdzie PO miała jednego zastępcę 
prezydenta, do spraw gospodarczych – został nim Tomasz Tamborski, 
ale także swojego zastępcę prezydenta miało PiS, do spraw społecznych, 
którym został Bernard Mielcarek. Obie partie nie nazywały tego koalicją, 
a porozumieniem, które miało zakończyć spory w mieście, a w obliczu 
okresu pozyskiwania środków unijnych, zagwarantować miastu pomyśl-
ność gospodarczą. Gwarantami tego sukcesu byli dwaj posłowie: Sebastian 
Karpiniuk i Czesław Hoc, ale przede wszystkim nowy prezydent Janusz 
Gromek. Jak pokazała historia, pokój był tymczasowy.

952 Pokój zawarty, „Rzecz Kołobrzeska”, 8.12.2006, s. 8. 
953 Przewodniczącą Rady Miasta została wybrana Urszula Dżega-Matuszczak. Uchwała Nr 

I/1/06 Rady Miasta Kołobrzeg z 27.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta Kołobrzeg.
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5. Epoka Janusza Gromka

Wybory prezydenckie w 2006 roku wygrał ówczesny przewodniczący 
rady – Janusz Gromek, startujący pod hasłem „dynamiczny i skuteczny”, 
które w Kołobrzegu było bardzo nośne, gdyż jedni się z nim zgadzali, 
a drudzy naśmiewali. O urząd prezydenta ubiegało się łącznie 8 kandyda-
tów954. Urzędujący prezydent, Henryk Bieńkowski, po przeprowadzeniu 
słabej kampanii wyborczej, musiał zmienić swoją strategię i aktywnie 
ubiegać się o reelekcję. 26 listopada 2006 roku podczas drugiej tury 
wyborów, przy frekwencji 40,08%, wygrał Janusz Gromek stosunkiem 
głosów 50,32% do 49,68%955. To pokazywało, jak bardzo podzielone było 
miasto. O zwycięstwie zdecydowały 93 głosy.

To, co charakteryzowało początek rządów Janusza Gromka, to oszczęd-
ności. Od początku cięto koszty, ograniczając zakupy gazet w szkołach, 
tnąc premie i przywileje socjalne w spółkach miejskich, czy oszczę-
dzając prąd956. Nowa władza rozpoczęła także przetasowania kadrowe. 
W takim okresie powodowało to pewnego rodzaju bezwład decyzyjny. 
Jego konsekwencją była kuriozalna sytuacja, gdy, prezydent nie złożył 
obowiązkowego oświadczenia majątkowego za swoją małżonkę. Problem 
oświadczeń majątkowych był większy w skali kraju i premier ogłosił, 
że tacy samorządowcy tracą mandaty. W Kołobrzegu sytuacja zrobiła 
się patowa, bo oznaczała kolejne wybory, gdy te dopiero co się odbyły957. 
Radni PiS i Centroprawicy poparli wniosek o wygaszenie mandatu prezy-
denta, gdyż do zajęcia stanowiska w tej sprawie zobowiązał Radę Miasta 
wojewoda zachodniopomorski. Ale większość 13 radnych (PO i lewica), 
głosowała inaczej: za odmową wygaszenia mandatu958 i prezydent po-
został na stanowisku959. 13 marca 2007  roku Trybunał Konstytucyjny 
uznał przepisy dotyczące sankcji za niezłożenie w terminie oświadczeń 
majątkowych za częściowo niezgodne z konstytucją, tym samym Janusz 
Gromek dalej pozostał prezydentem Kołobrzegu960. Konsekwencją działań 
radnych PiS i Centroprawicy był rozpad zawartego porozumienia powy-
borczego. Bernard Mielcarek został odwołany ze stanowiska i zastąpił 

954 Wyniki w pierwszej turze: Henryk Bieńkowski 34,35%, Artur Dąbkowski 5,16%, Janusz Gromek 
37,30%, Czesław Klimczak 2,19%, Kazimierz Malawski 0,68%, Henryk Rupnik 15,59%, Marek 
Sobczak 3,94%, Bogusław Ulan 0,8%. Frekwencja wyniosła 43,56%. https://wybory2006.pkw.
gov.pl/kbw/wynikiWbp5bf5.html? instytucja=320801-WBP, dostęp: 24.11.2019.

955 https://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp2Tura039f.html? id=320801&, dostęp: 
24.11.2019.

956 Monika Makoś, Tanie miasto, „Rzecz Kołobrzeska”, 5.01.2007, s. 9.
957 Michał Ostrowski, Stracił mandat przez przeoczenie?, „Rzecz Kołobrzeska”, 26.01.2007, s. 3.
958 Uchwała Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 5.03.2007 w sprawie odmowy stwier-

dzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
959 Monika Makoś, Szczęśliwa 13, „Rzecz Kołobrzeska”, 9.03.2007, s. 8. 
960 Marta Kasprzyk, Gromek nie traci mandatu, „Rzecz Kołobrzeska”, 16.03.2007, s. 8.



213

do Mirosław Tessikowski961. W Radzie Miasta, Janusz Gromek mógł 
teoretycznie liczyć na głosy lewicy, co gwarantowało stabilność rządów, 
ale niedługo doszło do dekompozycji opozycji i część radnych zasiliła 
szeregi Platformy Obywatelskiej962. Posiadanie większości w organie 
stanowiącym nie zaprowadziło pokoju politycznego w mieście, wręcz 
przeciwnie. Do sporów pomiędzy PO a PiS, a więc pomiędzy liderami 
obu kołobrzeskich ugrupowań: Sebastianem Karpiniukiem i Czesławem 
Hocem, dochodziło regularnie. Opozycyjne PiS starało się kontrolować 
to, co robi ugrupowanie będące u sterów władzy, za co było krytyko-
wane963. W kwietniu 2008 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 

„Społeczna Kontrola Władzy”964, które wyszło nieco groteskowo i po-
kazywało, że pomimo dobrych intencji, opozycja PO w Kołobrzegu nie 
była przygotowana i nie miała zaplecza do skutecznego kontrolowania 
rządzących, stąd ten projekt był skazany na porażkę. Kilkanaście miesięcy 
później mało kto już o nim pamiętał. Platforma Obywatelska powołała 
do życia Porozumienie Osiedlowe i dzięki dezintegracji opozycji wygrała 
wybory w radach osiedli965. Od tej pory krytyka władzy, przynajmniej 
przez pewien czas, nie była już słyszana z poziomów poszczególnych 
dzielnic. Widać tutaj nieco przestarzałe podejście do kontroli władzy 
przez opozycję. Jej przedstawiciele wiedzieli, gdzie są nieprawidłowo-
ści, ale nie potrafili komunikować się z nowoczesnym społeczeństwem. 
Przedstawiciele władzy mieli ku temu i zaplecze, i środki finansowe, 
a nade wszystko cieszyli się poparciem społecznym. Zdaniem autora, 
przy takim stosunku sił, opozycja przegrywała na własne życzenie.

W piątej kadencji samorządu kołobrzeskiego, bezrobocie w gminie 
Miasto Kołobrzeg spadało, jedynie na koniec 2010 roku wzrosło966. 
Natomiast sytuacja gospodarcza w Kołobrzegu ulegała poprawie, po-
wstawały nowe miejsca pracy i realizowano szeroki front inwestycji, 
dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Budżet na 2007 rok 
przewidywał dochody na poziomie 151,4 mln zł, a wydatki zamykały się 
kwotą 161 mln zł. Niemal 10-milionowy deficyt miał być pokryty z po-
życzek i kredytów967. Plany budżetowe na 2008 rok zakładały nadwyżkę 
budżetową w wysokości 9,2 mln zł, celem spłacenia pożyczek i kredytów, 
dzięki którym realizowano unijne projekty. Budżet przewidywał dochody 

961 Monika Makoś, Mielcarek nie jest wiceprezydentem, „Rzecz Kołobrzeska”, 6.04.2007, s. 9.
962 Monika Makoś, Idą do PO?, „Rzecz Kołobrzeska”, 6.04.2007, s. 8.
963 Hoc ma nie przeszkadzać, „Rzecz Kołobrzeska”, 8.06.2007, s. 8. 
964 Magdalena Korytowska, Pierwsze spojrzenie na ręce władzy, „Gazeta Kołobrzeska”, 25.04.2008, 

s. 4.
965 Ewa Dubois, Wybrańcy osiedli, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.06.2008, s. 4.
966 W Kołobrzegu, bez pracy na koniec 2006 roku pozostawało 2300 osób, w 2007 roku 1819 osób, 

w 2008 roku 1310 osób, a w 2009 roku 1730 osób, a w 2010 roku 1801 osób. https://pupkolo-
brzeg.finn.pl/bipkod/010/002/014, dostęp: 24.11.2019.

967 Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miasta Kołobrzeg z 29.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2007.
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w kwocie 199,4 mln zł i wydatki w wysokości 190,2 mln zł968. Kolejne 
budżety w tej kadencji również przewidywały duże wydatki inwestycyjne. 
Zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych, Tomasz Tamborski, 
na krytykę opozycji w Radzie Miasta, że Kołobrzeg niepotrzebnie się 
zadłuża, odpowiadał, że dokłada się tylko część środków dla ważnych dla 
kołobrzeżan projektów, na które nigdy później nie będzie pieniędzy969. 
Budżet na 2009 przewidywał dochody na poziomie 141,2 mln zł i wy-
datki zamykające się kwotą 195,6 mln zł970. Podobnie było z budżetem 
na 2010 rok, gdzie dochody miały wynosić 147,1 mln zł, a wydatki miały 
nie przekroczyć 210,3 mln zł, co dawało historyczny deficyt na poziomie 
63,3 mln zł971. Inwestycje realizowane ze środków budżetowych, autor 
będzie omawiał w dalszej części książki.

W tej kadencji, przewijało się kilka tematów o znaczeniu strate-
gicznym. Pierwszym tematem była promocja, która niestety była kulą 
u nogi miejskiej administracji972. Prezydent podjął decyzję o likwidacji 
imprezy pod nazwą „Otwarcie Lata”, dzięki której Kołobrzeg promo-
wał się w ogólnopolskiej telewizji na początku sezonu wakacyjnego973. 
W kontrze do tych założeń, opracowano hasło „Kołobrzeg Miasto Kul-
tury”, w ramach którego realizowano wiele, czasami nawet ambitnych 
założeń o charakterze kulturalnym, ale dalej w założeniu, że to kultura 
ma promować miasto974. Ponieważ nie przekładało się to na faktyczną 
promocję, zrezygnowano z tych działań, a miasto ostatecznie powró-
ciło do koncertów na powitanie lata w 2013 roku, choć starano się nie 
nawiązywać do przeszłości. Koncerty te w kolejnych latach odbywały 
się na scenie na plaży przy Kamiennym Szańcu i cieszyły się dużym 
powodzeniem975. Druga kwestia to oświata. Likwidacja przedszkoli 

968 Uchwała Nr XVI/186/07 Rady Miasta Kołobrzeg z 19.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008.

969 Małgorzata Maj, Ciułanie na obwodnicę, „Gazeta Kołobrzeska”, 23.10.2009, s. 1 i 2.
970 Uchwała Nr XVII/380/08 Rady Miasta Kołobrzeg z 16.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2009.
971 Uchwała Nr XL/544/09 Rady Miasta Kołobrzeg z 29.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010.
972 Przyjęte założenia promocyjne w tej kadencji po kilku latach okazały się fikcją. O ile 

kwestia połowów wędkarskich regulowała się sama i gmina Miasto Kołobrzeg nic do niej 
nie miała, to elementy promocyjne związane z Kołobrzegiem jako „miastem ślubów” czy 
powstanie „strefy jodu”, były jak najbardziej zależne od działań magistratu. Branża nie była 
zainteresowana ślubami w Kołobrzegu, a stworzenie „strefy jodu” stwarzało dwa problemy: 
po pierwsze, w Kołobrzegu nie ma specjalnie dużo więcej jodu niż gdziekolwiek na Wybrzeżu, 
a po drugie, żeby to jodowanie miało sens, to trzeba gdzieś je zlokalizować. Pomysłodawcy 
proponowali kilkusetmetrowy szklany tunel w Parku Nadmorskim. Projekty te nigdy nie 
zostały zrealizowane i w ten sposób fundamentalne założenia promocyjne, za które zapłaciło 
miasto, pozostały na papierze. Klimatyczna promocja do kosza?, https://miastokolobrzeg.
pl/864.

973 Monika Makoś, Otwarcie Lata w Mielnie?, „Rzecz Kołobrzeska”, 27.03.2007, s. 1.
974 Anna Buchner-Wrońska, Obiecują nam gwiazdy, „Gazeta Kołobrzeska”, 29.02.2008, s. 1 i 2.
975 Będziemy mieli otwarcie lata nad morzem, https://miastokolobrzeg.pl/6374.



215

i żłobków zemściła się wraz z nadejściem wyżu demograficznego. 
Ostrzegali przed tym radni opozycyjni w latach 90-tych, ale wówczas 
szukano niezbędnych oszczędności w budżecie. Doszło do sytuacji, 
że mieszkańcy ustawiali się w kolejkach, aby znaleźć miejsce dla dzieci 
w przedszkolach. Sytuacji nie poprawiało powstawanie kolejnych pla-
cówek prywatnych. W 2008 roku miejsca w jednostkach miejskich nie 
znalazło 157  dzieci976. Ten sam problem dotyczył żłobka977. Problem 
w kolejnych latach starano się rozwiązać poprzez tworzenie nowych 
oddziałów przedszkolnych, zagęszczanie dzieci w obiektach do poziomu, 
do którego pozwalało prawo. Ostatecznie, w 2019 roku ruszyła budowa 
nowego przedszkola przy ul. Radomskiej dla 150 dzieci978.

Trzecia kwestia dotyczyła nielegalnego handlu w strefie uzdrowiskowej. 
Od 2000 roku starały sobie z tym poradzić władze miasta, ale bezsku-
tecznie. Miasto na tę sytuację, a także lukę w ustawie uzdrowiskowej, po-
skarżyło się w Warszawie. W Kołobrzegu przebywali kolejni ministrowie 
sprawiedliwości, obiecujący nowelizację kodeksu wykroczeń979. W ten 
temat zaangażował się komendant Straży Miejskiej Mirosław Kędziorski, 
ale również prezydent Janusz Gromek. Sytuacja się komplikowała, bowiem 
nielegalnych handlarzy przybywało, a wydzierżawienie w 2008 roku Bul-
waru Szymańskiego tylko pogorszyło sytuację980. Uderzało to w wizerunek 
nie tylko Kołobrzegu, ale wielu innych miejscowości. Nowelizacja kodeksu 
wykroczeń nastąpiła dopiero w 2011 roku, właśnie dzięki uporowi miasta 
nad Parsętą. Od tego momentu, konsekwentnie zwalczano nielegalny 
handel, cywilizując sytuację na miejskich deptakach981. 

Na początku 2008 roku, Michał Ostrowski napisał w „Gazecie Koło-
brzeskiej” epokowy artykuł: „Miasto popełnia samobójstwo”982. Dotyczył 
on czwartej kwestii, o której chce wszakże jedynie wzmiankować autor, 
czyli ochronie walorów przyrodniczych i kopalin oraz dalszej zabudowy 
miasta. Już wówczas głośno i ostro sprzeciwiano się działalnościom 
mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko. Odbywały się różne 
dyskusje, ale niewiele robiono, aby przedkładać jakiekolwiek argumenty 
za tym, że dana działalność kołobrzeskiemu uzdrowisku nie szkodzi. 
Decydowała o tym większość w Radzie Miasta, która, w co nie wątpi 
autor, choć brała na siebie ciężar decyzji, bez żadnej odpowiedzial-
ności, to generalnie nie miała na ten temat żadnej fachowej wiedzy, 
co więcej, nie było widać, aby zagłębiała się w szczegóły. W 2007 roku 
robiono kolejne podchody pod przenosiny Muzeum Oręża Polskiego, 

976 Anna Buchner-Wrońska, Ponad setka bez miejsca, „Gazeta Kołobrzeska”, 16.05.2008, s. 2.
977 Jarosław Muracki, Kolejka do żłobka, „Rzecz Kołobrzeska”, 10.08.2007, s. 8.
978 Rusza budowa nowego przedszkola, https://miastokolobrzeg.pl/20337.
979 Ewa Dubois, Paragraf na dzikich, „Gazeta Kołobrzeska”, 10.07.2009, s. 1 i 2.
980 Bułgarzy rządzą na bulwarze, https://miastokolobrzeg.pl/555.
981 Pierwsze wyroki w sprawie handlu, https://miastokolobrzeg.pl/2707.
982 Michał Ostrowski, Miasto popełnia samobójstwo, „Gazeta Kołobrzeska”, 25.01.2008, s. 2.
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a co do zasady wystawy plenerowej983. Wskazywano, że dobrym do tego 
miejscem będą tereny powojskowe. Tereny pod muzeum nadawały się 
do zabudowy i nie tylko one. Trudno ocenić co bardziej stało za ideą 
przeniesienia Miejskiej Energetyki Cieplnej, najpierw na tereny przy ul. 
Koszalińskiej, potem przy kompostowni984: faktyczne wycofanie ciepłowni 
ze strefy uzdrowiskowej, czy może jednak rosnące ceny działek w strefie 
uzdrowiskowej przy ul. Kołłątaja i Kasprowicza. Na terenie zakupionym 
od Regionalnego Szpitala miała zostać zrealizowana nowa zabudowa, 
ale gdy zaproponowano, aby w narożniku ulicy Szpitalnej i Łopuskiego 
wybudować wieżowiec o wysokości ponad 80 metrów, a więc wyższy 
niż bazylika, wzbudziło to ogromne kontrowersje, a projekt ostatecznie 
nie został zrealizowany985. W tej kadencji pojawiła się nieśmiała idea 
zabudowy Portu Jachtowego, która powracała w kolejnych latach, gdy 
tylko omawiano problematykę inwestycji w widłach Parsęty i Kanału 
Drzewnego986. Na początku próbowano wprowadzić ją pod nazwą 

„domków armatorskich”987. Miasto zostało tak zabudowane i w planach 
było tyle inwestycji, że gdy w 2008 roku pojawiła się idea budowy lokali 
socjalnych dla trudnych lokatorów, nie było gdzie tej inwestycji zloka-
lizować988. Nie było wolnych terenów. Ostatecznie, w 2008 roku Rada 
Miasta uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdro-
wiskowej „A”. Powodem tego był m.in. fakt, że w czasie opracowywania 
planu i dyskusji nad nim, powstało kolejnych 11 obiektów, zbudowanych 
na podstawie wydanych przez prezydenta miasta warunków zabudowy989. 
Pozostała jeszcze kwestia zabudowy terenów po dawnym lotnisku 
w Podczelu. Miasto zrezygnowało ze współpracy z Ustroniem Morskim, 
gdyż ten kierunek uznano za zbyt ryzykowny990. I choć wójt Stanisław 
Zieliński apelował o porozumienie i budowę lotniska991, które umożli-
wiłoby powstanie także nadmorskiej riwiery pomiędzy Kołobrzegiem 
a Ustroniem Morskim, Kołobrzeg nie był tym zainteresowany. Miasto 
początkowo chciało sprzedać swoje tereny za co najmniej 100 mln zł, 
ale następnie odłożono je jako rezerwę strategiczną dla kolejnych 

983 Muzeum pęka?, „Rzecz Kołobrzeska”, 23.02.2007, s. 3.
984 Marta Kasprzyk, Będzie elektrociepłownia, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.05.2007, s. 9.
985 Piotr Pasikowski, Czy „Kornas Tower” rzuci cień na centrum?, „Miasto Dziennik Kołobrzeski”, 

1.10.2007, s. 1.
986 Na tle tych informacji, pozytywnie należy ocenić decyzję prezydenta i radnych o zakupie 

przez Zarząd Portu Morskiego terenów Portu Handlowego od Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 
Ewa Dubois, Zarząd Portu kupi port, „Gazeta Kołobrzeska”, 5.06.2009, s. 2.

987 Michał Ostrowski, Mieszkania w porcie jachtowym?, „Gazeta Kołobrzeska”, 25.01.2008, s. 
1 i 2.

988 Michał Ostrowski, Rzemieślnicze boi się getta, „Gazeta Kołobrzeska”, 15.02.2008, s. 3.
989 Michał Ostrowski, Przełknęli Plan dla Uzdrowiska, „Gazeta Kołobrzeska”, 22.02.2008, s. 4.
990 Ewa Dubois, Pryska czar Bagicza, „Gazeta Kołobrzeska”, 14.08.2008, s. 1 i 2.
991 Ewa Dubois: Wójt błaga: dogadajmy się, „Gazeta Kołobrzeska”, 8.05.2009, s. 3.
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pokoleń. Natomiast z tempem budownictwa mieszkaniowego zwolniła 
sama gmina miejska. Powodem były kłopoty finansowe Kołobrzeskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spowodowane niewłaściwą 
polityką miasta992. W tym miejscu trzeba podkreślić jeszcze jedną 
kwestię w zakresie inwestycji, wiatraki. Powstawały wokół Kołobrzegu 
pod hasłem zielonej energii od 2002  roku993. Po latach okazało się, 
że zniszczyły one naturalny krajobraz wokół miasta994, a w następnych 
latach lokalizacji siłowni wiatrowych zaczęli sprzeciwiać się mieszkańcy 
okolicznych miejscowości995. Autor chce w tym miejscu podkreślić, 
że Rada Miasta również zbyt późno pochyliła się nad połączeniem 
gminy Miasto Kołobrzeg z gminą Kołobrzeg, która w dużej części otacza 
miasto, a jej mieszkańcy korzystają z usług komunalnych Kołobrzegu. 
Temat ten pojawił się podczas posiedzenia Komisji Komunalnej Rady 
Miasta Kołobrzeg w 2013 roku, powołano nawet specjalny zespół, ale 
niewiele więcej zrobiono996. Temat połączenia obu gmin odrodził się 
w 2018  roku, o wiele lat za późno, o czym świadczy fakt, że gmina 
Miasto Kołobrzeg nie ma nawet terenu pod rozbudowę cmentarza, ani 
jego lokalizacji w innym miejscu we własnych granicach997.

Powyższe oznaczało w sposób nie budzący wątpliwości, że Kołobrzeg 
jest zbyt mały, że realizowane inwestycje coraz bardziej służą obsłudze tury-
stów, a na te, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta, 
po prostu nie ma miejsca. Takim problemem była kwestia oczyszczalni 
ścieków i kompostowni, w okolicy których w miejscowości Korzyścienko 
pojawiła się instalacja do procesu pirolizy. Powstała ona jako nowocze-
sna i w pełni bezpieczna, ale już wkrótce okazało się, że na Radzikowie 
śmierdzi998. Co więcej, mieszkańcy dowiedzieli się, że ma tam powstać 
także biogazownia. Ponieważ sprawa spotkała się ze społecznym prote-
stem zlekceważonym przez władze gminy miejskiej, mieszkańcy przyszli 
protestować na sesję Rady Miasta 2 marca 2010 roku. Był to rok wyborczy, 
ale nie zmienia to faktu, że szczególnie radni Platformy Obywatelskiej 
zachowali się arogancko wobec kołobrzeżan. Zdaniem autora, rządząca 
większość wybrała złą taktykę wobec mieszkańców. Nie był to jeszcze czas 

992 KTBS wybudowało dla miasta wiele mieszkań na majątku powojskowym. W zamian za to, 
miało otrzymać atrakcyjne działki, które można by przeznaczyć na nowe inwestycje i zbi-
lansowanie działalności spółki. Tak się jednak nie stało, gdyż nowe władze zmieniły zdanie, 
a spółka komunalna została pozostawiona sama sobie. Jej ratowanie trwało kilka lat. Ewa 
Dubois, Upadłości nie ogłosimy, Rozmowa z Robertem Cieciorą, „Gazeta Kołobrzeska”, 
24.07.2009, s. 3.

993 Robert Dziemba, W Stramnicy będzie siłownia, „Gazeta Kołobrzeska”, 17.05.2002, s. 1. 
994 Wiatraki zniszczą kołobrzeski krajobraz, https://miastokolobrzeg.pl/981.
995 Gminy z powiatu kołobrzeskiego bardzo chętnie godziły się na zmiany w planie, ze względów 

podatkowych, co gwarantowało przypływ szybkiej gotówki do świecącego pustkami budżetu. 
Wpływem wiatraków na środowisko i krajobraz zaczęto interesować się zbyt późno.

996 Czy Kołobrzeg powiększy granice?, https://miastokolobrzeg.pl/2087.
997 Coraz mniej miejsca na cmentarzu, https://miastokolobrzeg.pl/7427.
998 Co jest ukrywane przed mieszkańcami?, https://miastokolobrzeg.pl/704.
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mediów społecznościowych, ale ludzie zdawali sobie sprawę, że wobec 
swoich kłopotów tylko zjednoczeni mogą walczyć o rozwiązane proble-
mów i muszą robić to konsekwentnie. Polityka partii rządzącej miastem 
była w tym względzie krótkowzroczna i zemściła się nie podczas wybo-
rów w 2010 roku, ale w 2014 roku, gdy mieszkańcy nie głosowali na listy 
partyjne, ale na konkretnych obywateli w jednomandatowych okręgach 
wyborczych. Sesja Rady Miasta zakończyła się przyjęciem stanowiska 
w sprawie zmniejszenia uciążliwości smrodu w Radzikowie999. W kolejnych 
miesiącach niewiele robiono w zakresie realizacji tego wniosku. Miesz-
kańcy spotykali się z przedstawicielami władzy, ale nic to nie dawało1000. 
W konsekwencji, w październiku 2010 roku powstało Stowarzyszenie 
Ekologiczny Kołobrzeg, którego celem było m.in. wspieranie mieszkańców 
w sporze z władzami miasta1001.

W 2010  roku największym poparciem cieszyła się Platforma Oby-
watelska. Jej działacze przygotowywali się do wyborów. Partia stanęła 
przed koniecznością wskazania kandydata na prezydenta1002. Wbrew 
pozorom, nie było to takie proste, zwłaszcza w okolicznościach zbytniego 
usamodzielnienia się Janusza Gromka, który choć wstąpił do Platformy 
Obywatelskiej już po wygraniu wyborów w 2006 roku, to jednak działał 
w pewnej niezależności od partii, zdając sobie sprawę z tego, że jest 
osobą popularną w Kołobrzegu. Z jednej strony był więc Janusz Gro-
mek, z drugiej – Marek Hok, ówczesny członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego1003. W samej partii, przynajmniej oficjalnie 
wskazywano, że kandydatem na prezydenta będzie zapewne obecny pre-
zydent, ale decyzje miały zapaść w kwietniu1004. Tymczasem 10 kwietnia 
2010  roku pod Smoleńskiem rozbił się samolot, którym na obchody 
rocznicy mordu katyńskiego podróżował prezydent RP Lech Kaczyński 

999 Był to wniosek opracowany przez radną Krystynę Strzyżewską, o treści: „Zobowiązuje się 
Prezydenta Miasta do podjęcia zdecydowanych działań oraz przedstawienia Radzie Miasta 
harmonogramu konkretnych zamierzeń w zakresie zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców 
osiedla Radzikowo związanych z istniejącymi i planowanymi obiektami: oczyszczalni ścieków, 
kompostowni, zakładu odbioru i utylizacji odpadów gastronomicznych, planowanej budowy 
biogazowni i ewentualnie innych w terminie do 31 marca 2010 r. Harmonogram powinien 
zawierać zadania, sposoby wykonania zadań, terminy wykonania i osoby odpowiedzialne 
za ich realizację oraz szacunkowe środki finansowe niezbędne do ich realizacji. Harmonogram 
zamierzeń należy przedłożyć Radzie w formie uchwały. Jednocześnie Rada Miasta upoważnia 
Komisję Rewizyjną do kontroli realizacji przyjętych wniosków i terminów ich wykonania”. 
Ponad 4 godziny o smrodzie, https://miastokolobrzeg.pl/360.

1000 Ani kroku dalej w sprawie smrodu, https://miastokolobrzeg.pl/816.
1001 Powstał „Ekologiczny Kołobrzeg”, https://miastokolobrzeg.pl/1289.
1002 Gromek nie wystartuje, jeśli…, https://miastokolobrzeg.pl/143.
1003 Hok się zastanawia, https://miastokolobrzeg.pl/271.
1004 Lider kołobrzeskiej PO, Sebastian Karpiniuk, zaprezentował dziennikarzom wyniki przepro-

wadzonych badań sondażowych, z których wynikało, że Andrzej Mielnik ma 1% poparcia, 
Jacek Woźniak może liczyć na 3,8% poparcia kołobrzeżan, na Henryka Bieńkowskiego 
chce zagłosować 8,6% wyborców, a 34,1% na Janusza Gromka. Janusz Gromek – naturalnie, 
https://miastokolobrzeg.pl/448.
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z małżonką, a z nimi polska delegacja. Jej członkiem był także poseł 
Sebastian Karpiniuk1005. W wyniku katastrofy wszyscy zginęli.

Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odbyły się przyspieszone 
wybory. Podczas pierwszej tury, największe poparcie zdobył Bronisław 
Komorowski1006, który podczas drugiej tury 4 lipca 2010 roku uzyskał 
w Kołobrzegu przy jeszcze większej frekwencji niż w pierwszej turze 
(63,97%) aż 67,72% głosów, przy poparciu dla Jarosława Kaczyńskiego 
na poziomie 32,28%1007. Wyniki głosowania pokazały, jak dużym zaufa-
niem w mieście nad Parsętą cieszy się Platforma Obywatelska. W takim 
przypadku, pokonanie kandydata tej partii w wyborach na prezydenta 
Kołobrzegu, od samego początku było zadaniem bardzo trudnym, o ile 
niewykonalnym. Opozycja zachowała się jednak najgorzej jak mogła, czyli 
przystąpiła do kampanii wyborczej podzielona. Jeszcze w czerwcu, swoją 
kandydaturę ogłosił Henryk Bieńkowski1008, a w sierpniu lokalne Prawo 
i Sprawiedliwość wystawiło kandydaturę byłego zastępcy prezydenta 
miasta, Bernarda Mielcarka1009. Kampania wyborcza była niezwykle słaba 
i nieporównywalna do tego, co działo się w Kołobrzegu w 2006 roku. Jej 
uczestnicy skupili się na krytyce tego, co nie udało się zrobić urzędującemu 
prezydentowi, a także na kampanii przeciwko smrodowi w Radzikowie. 
Platforma Obywatelska natomiast skupiła się na kampanii o realizacji 
inwestycji w mieście, o rozwoju Kołobrzegu. Henryk Bieńkowski obie-
cywał wyborcom przywrócenie normalności, a Janusz Gromek kreował 
się jako gwarancja rozwoju1010. Takie ujęcie problemu, przy jednocze-
snym rozbiciu opozycji, spowodowało, że rządząca partia bez większych 
trudności odniosła całkowite zwycięstwo. Wybory na urząd prezydenta 

1005 Sebastian Karpiniuk urodził się 4 grudnia 1972 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Gdańskiego. Z zawodu radca prawny. Radny Rady Miejskiej, a od 2002 roku przewodni-
czący Rady Miejskiej. W latach 2004–2005 zastępca prezydenta Kołobrzegu. W 2005 roku 
w wyborach parlamentarnych został wybrany posłem na Sejm RP V kadencji. Po samoroz-
wiązaniu parlamentu, w wyborach parlamentarnych z wynikiem ponad 25 tysięcy głosów 
został posłem na Sejm VI kadencji. Członek sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, 
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP, były przewodniczący 
Komisji Śledczej tzw. naciskowej. W latach 90-tych działał w KLD, a następnie w Unii 
Wolności. W 2001 roku budował powiatowe i miejskie struktury Platformy Obywatelskiej 
jako pełnomocnik powiatowy. Został przewodniczącym PO w powiecie kołobrzeskim. Był 
wyróżniającym się politykiem Platformy Obywatelskiej. Został sekretarzem sejmowego 
klubu PO, a także szefem zachodniopomorskich struktur tej partii. Został pochowany 
na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu. Honorowy Obywatel Kołobrzegu. Patronuje 
stadionowi piłkarskiemu w Kołobrzegu przy ul. Śliwińskiego. 

1006 Na Bronisława Komorowskiego w Kołobrzegu przy frekwencji 62,03%, głosowało 53,72% 
wyborców. Kolejny wynik osiągnął Jarosław Kaczyński z poparciem na poziomie 25,11%, 
a trzecia pozycja przypadła Grzegorzowi Napieralskiemu – 15,79%. https://prezydent2010.
pkw.gov.pl/PZT1/PL/WYN/W/320801.htm, dostęp: 25.11.2019.

1007 https://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/320801.htm, dostęp: 25.11.2019.
1008 Bieńkowski kandyduje, oficjalnie, https://miastokolobrzeg.pl/703.
1009 Hoc wystawia Mielcarka na kandydata, https://miastokolobrzeg.pl/1016. 
1010 Normalność kontra gwarancja rozwoju, „Miasto Kołobrzeg”, listopad 2010, s. 1.
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wygrał Janusz Gromek1011, a Platforma Obywatelska zdobyła bezwzględną 
większość w Radzie Miasta1012. Nie musząc liczyć się ze zdaniem opozycji, 
ekipa rządząca przystąpiła do dalszych zmian w Kołobrzegu.

W 2010 roku w Kołobrzegu mieszkało 45 104 mieszkańców (kobiety: 
23 299, mężczyźni: 21 175)1013. Działało tu 9125 firm, 220 z sektora publicz-
nego i 8905 z sektora prywatnego, w tym 8825 mikroprzedsiębiorstw. Za-
trudnienie wynosiło 12 170 osób, przy bezrobociu 1801 osób. W 2010 roku, 
Komunikacja Miejska przewiozła 2,8 mln pasażerów. Z noclegów w Ko-
łobrzegu skorzystało 306 856 osób. Funkcjonowało tu 9 hoteli, 1 motel 
i 3 pensjonaty. Oddano do użytku 28 budynków mieszkalnych o łącznej 
kubaturze 111 996 m3, w których znajdowało się 412 mieszkań o 1072 izbach. 
W mieście znajdowało się ogólnie 20 774 mieszkań o 71 046 izbach. 
Sprzedano 3,1 mln m3 wody, przy istniejących 143 kilometrach sieci wo-
dociągowej i 123 kilometrach sieci kanalizacyjnej. W gaz zaopatrywało 
się 14 614 odbiorców którzy zużyli 23,8 tys. m3 gazu. Długość gazociągu 
w Kołobrzegu to ponad 107 kilometrów. W mieście było 26 247 odbiorców 
energii elektrycznej. Sprzedano ponad 810 tys. GJ energii. Długość sieci 
ciepłowniczej wynosiła niemal 35 kilometrów.

Podczas posiedzenia 2 grudnia 2010 roku, radni wybrali na przewodni-
czącego Rady Miasta Ryszarda Szufla1014. Jednym z pierwszych posunięć 
kadrowych tej kadencji było powołanie zastępcy prezydenta ds. społecz-
nych. Funkcję tę objęła Anna Mieczkowska1015. Nieco później, bo dopiero 
w lutym 2011 roku, zaprzysiężono zastępcę prezydenta ds. gospodarczych, 
którym został Andrzej Olichwiruk1016. Ten układ miał jedną zaletę: żaden 
z zastępców nie był politykiem, natomiast orientowali się oni w swoich 
dziedzinach, którymi przyszło im zarządzać. Polityką natomiast mógł 
w pełni zajmować się Janusz Gromek. W 2011 roku odbyły się wybory 
parlamentarne, w które prezydent dość mocno się zaangażował. Koło-
brzegowi doskwierał brak posła z partii rządzącej. Podczas głosowania, 
które odbyło się 9 października 2011 roku, mandat otrzymało dwóch 

1011 Wyniki po pierwszej turze, przy frekwencji 47,51%, prezentowały się następująco: Henryk 
Bieńkowski 27,78%, Janusz Gromek 47,28%, Bernard Mielcarek, 4,66%, Jacek Woźniak 
20,28%. W drugiej turze, przy frekwencji 34,97%, wygrał Janusz Gromek, którego poparło 
63,92%, a Henryka Bieńkowskiego 36,08% wyborców. https://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/
pl/320000/320801.html#tabs-7, dostęp: 25.11.2019.

1012 W wyborach wystartowały 4 komitety wyborcze: SLD 22,81% głosów (5 mandatów), Platforma 
Obywatelska 42,19% (11 mandatów), Prawo i Sprawiedliwość 13,16% (1 mandat), KWW Henryka 
Bieńkowskiego 21,84% (4 mandaty). https://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320801.
html#tabs-4, dostęp: 25.11.2019.

1013 Przy opisywaniu Kołobrzegu w 2010 roku, autor wykorzystał dane z opracowania Agnieszki 
Marcholewskiej, Raport o stanie miasta, Kołobrzeg w liczbach 2009–2011. http://umkolobrzeg.
esp.parseta.pl/uploads/media/kolobrzeg-w-liczbach-2011_06.pdf.

1014 Uchwała Nr I/1/10 Rady Miasta Kołobrzeg z 2.12.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Kołobrzeg.

1015 Anna Mieczkowska – zastępca prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/1530, dostęp: 26.11.2019.
1016 Nowy zastępca już zaprzysiężony, https://miastokolobrzeg.pl/1817.
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przedstawicieli Ziemi Kołobrzeskiej: Czesław Hoc i Marek Hok1017. Ten 
ostatni, jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, zwolnił stanowisko 
członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Przez pewien 
czas zastanawiano się, czy pozostanie ono w zasięgu wpływu polityków 
z Kołobrzegu1018. Było to pytanie w pełni zasadne, gdyż w Szczecinie 
zapadały najważniejsze decyzje dotyczące podziału środków unijnych, 
a w Sejmiku Zachodniopomorskim kołobrzeska Platforma Obywatelska 
nie miała więcej swoich przedstawicieli. Już w grudniu 2011 roku okazało 
się, że Marka Hoka zastąpi Anna Mieczkowska, która weszła w skład 
organu wykonawczego jako osoba niesprawująca mandatu z wyboru1019. 
Nowym zastępcą prezydenta Kołobrzegu do spraw społecznych został 
Jerzy Wolski, dotychczasowy radny Rady Powiatu w Kołobrzegu1020.

Ta kadencja samorządu była trudna pod kątem realizowanych inwe-
stycji i problemów z tym występujących. Gdy rozpoczęła się niezwykle 
istotna dla interesów miasta inwestycja związana z odbudową brzegów 
morskich, dało o sobie znać niesolidne rozminowanie plaży po zakoń-
czeniu walk w marcu 1945 roku. Do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. 
Ludzie na piasku po prostu się opalali. Ale gdy zaczęto realizować roboty 
ziemne, pojawiły się pierwsze niewybuchy i broń1021. Sytuacja skompliko-
wała się na tyle, że niezbędna była pomoc wojska, która miała charakter 
fakultatywny. Armia nie musiała sprzątać kołobrzeskiej plaży, natomiast 
gdyby zrobiła to prywatna firma, inwestycja mogłaby kosztować kilka 
milionów złotych więcej. Saperzy stanęli na wysokości zadania i oczy-
ścili wybrzeże w terminie1022. Oddanie inwestycji do użytku odbyło się 
30 listopada 2012 roku1023.

O wiele większym problemem była sytuacja Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji. Po wykonaniu projektu finansowanego z Funduszu Spój-
ności, obejmującego gminy Powiatu Kołobrzeskiego i gminę Sławoborze. 
Gminy te jednocześnie były udziałowcami spółki wodociągowej. Obok 

1017 W Kołobrzegu na Czesława Hoca z PiS głosowało 4435 wyborców, a na Marka Hoka z PO 
7979 osób. Przy frekwencji wynoszącej w mieście 55,68%, na PiS głosowało 23,94% wyborców, 
na SLD 9,62%, na Ruch Palikota 11,62%, a na Platformę Obywatelską 50,58%. Reszta komi-
tetów zdobyła marginalne poparcie. https://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/320000/pl/320801.
html#tabs-1, dostęp: 26.11.2019.

1018 Mieczkowska nie mówi „nie”, ale..., https://miastokolobrzeg.pl/3340.
1019 Anna Mieczkowska w Szczecinie, https://miastokolobrzeg.pl/3572.
1020 Jerzy Wolski już urzęduje, https://miastokolobrzeg.pl/3615.
1021 Nasza plaża jak wielkie pole minowe, https://miastokolobrzeg.pl/1822.
1022 Gołe tyłki powitały ministra obrony, https://miastokolobrzeg.pl/2475.
1023 Inwestycja objęła 3-kilometrowy odcinek wybrzeża. Wybudowano 35 ostróg o długości 

110 m każda, 12 kamiennych progów podwodnych usytuowanych 120–150 m od brzegu oraz 
przetransportowano na umacniany odcinek plaży ponad 700 tysięcy metrów sześciennych 
piasku. Do budowy ostróg zużyto ponad 10 tysięcy sosnowych pali. Do budowy progów 
zużyto 240 tysięcy ton kamienia. Podczas oczyszczania plaży znaleziono ok. 500 niewybu-
chów. Całość prac kosztowała 62 mln zł. 85% inwestycji sfinansowano ze środków unijnych. 
Zakończenie odbudowy brzegów morskich, https://miastokolobrzeg.pl/5320.
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sporu poszczególnych gmin z gminą miejską o wpływ na kierowanie 
spółką, na pierwszy plan po 2010 roku wysuwała się kwestia cen za dostawę 
wody i odbiór ścieków. Podczas planowania projektu ustalono, że będzie 
obowiązywała jednolita polityka taryfowa. Po wykonaniu projektu, któ-
rego koszty wrosły w wyniku wywindowania kursu euro i wzrostu cen 
na rynku usług budowlanych, nasyconym dużą ilością inwestycji współ-
finansowanych ze środków unijnych, okazało się, że koszty utrzymania 
spółki wzrosły diametralnie1024. Przyczyną tego stanu rzeczy był również 
powiększony zakres prac, realizowany na życzenie poszczególnych rad 
gmin. Doprowadzano instalację nawet do najmniejszych miejscowości, 
w części zlikwidowano istniejące elementy infrastruktury, zdarzało się, 
że niedawno wybudowane. Aby osiągnąć założone efekty projektowe, 
w tym efekt ekologiczny, początkowo nie przejmowano się ceną, która 
za kilka lat zaskoczyła zarówno polityków, jak i mieszkańców. Pod koniec 
2010 roku z funkcji prezesa zarządu MWiK została odwołana Wioletta Dy-
mecka, a zastąpił ją szef rady nadzorczej – Paweł Hryciów1025. Rozpoczął 
się trwający kilka lat konflikt, z jednej strony na poziomie personalnym 
(zarząd – wspólnicy), z drugiej – ekonomicznym, gdyż gminy musiały 
dopłacać do taryf tak, aby były one akceptowalne przez mieszkańców. Roz-
poczęły się procesy sądowe, co więcej, wspólnicy przestali wnosić dopłaty 
do spółki, doprowadzając ją do trudnej sytuacji finansowej1026. Wywołało 
to chaos i pogłębiało konflikt. Do porozumienia z miastem gminy zaczęły 
dochodzić w 2013 roku, wybierając rozwiązanie nie ekonomiczne, ale 
polityczne, którego beneficjentem byli mieszkańcy sąsiednich gmin1027. 
Rozwiązanie zaakceptowała Rada Miasta Kołobrzeg, a zapłacili za nie 
kołobrzeżanie podwyżką cen1028. Natomiast nie do końca porozumieli się 
wspólnicy, którzy początkowo odseparowali od siebie gminę Gościno, która 
walczyła z jej zdaniem niesłusznymi dopłatami w sądzie, a Rada Miejska 
w Gościnie nie akceptowała taryf za wodę i ścieki przedkładanych przez 
spółkę1029. Taki był finał największej inwestycji finansowanej ze środków 
unijnych w historii samorządu kołobrzeskiego, przy czym podkreślić należy, 
że sam efekt w postaci skanalizowania terenów Powiatu Kołobrzeskiego 
i diametralnej poprawy czystości Parsęty, udało się osiągnąć.

Przykładem sporu o to, kto i na co wydaje środki publiczne, była sprawa 
koszykarskiej Kotwicy Kołobrzeg, która stała się sportową spółką ak-
cyjną, a której akcje posiadała gmina Miasto Kołobrzeg. Organizacja 

1024 Będzie skandal? Czy oddamy 122 miliony?, https://miastokolobrzeg.pl/3234.
1025 Zmiany w Miejskich Wodociągach, https://miastokolobrzeg.pl/1629. 
1026 Gminy kontra Wodociągi – kolejne starcie, https://miastokolobrzeg.pl/2176, Radni o sytuacji 

w Wodociągach, https://miastokolobrzeg.pl/4145.
1027 Prezydent o podwyżkach cen wody, https://miastokolobrzeg.pl/5762.
1028 To się nagadali, a my za to zapłacimy, https://miastokolobrzeg.pl/5788.
1029 Zabawa w dopłaty trwa: kto za to zapłaci?, https://miastokolobrzeg.pl/10331.
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kosztochłonnych spółek kapitałowych była wymogiem organizatora 
najwyższego poziomu rozgrywek w Polsce, a funkcjonowanie tej w Ko-
łobrzegu było wątpliwe, co potwierdziły późniejsze kontrole1030. Pomimo, 
że od początku było to poddawane społecznej krytyce i budziło kontrower-
sje, z wydawania pieniędzy na profesjonalny sport nie rezygnowali ani radni, 
ani prezydent, wskazując, że to po pierwsze promocja, a po drugie, taka 
była wola części mieszkańców1031. Na sport profesjonalny pieniądze 
wydawano nie tylko z budżetu gminy miejskiej, ale również z budżetów 
spółek komunalnych1032. Miasto zadowalało się sprawozdaniami z pro-
mocji Kołobrzegu przez sport i nie przejmowało ujawnianymi kolejnymi 
wątpliwościami co do działalności spółki, a nawet pojawiającymi się tam 
nieprawidłowościami. Receptą była wymiana kolejnych prezesów i rato-
wanie przedsiębiorstwa wyłożeniem publicznych pieniędzy1033. Po kilku 
latach trwania takiej sytuacji, wyrażono zgodę na oddanie akcji spółki 
w prywatne ręce, a potem odłączono swoistą kroplówkę z pieniędzmi. 
12 lipca 2012 roku Kotwica Kołobrzeg w ekstraklasie koszykówki przeszła 
do historii1034.

Budżet Kołobrzegu na 2011  rok po stronie dochodów zamykał się 
kwotą 192,5 mln zł i wydatków w wysokości 234,4 mln zł. Deficyt wynosił 
41,8 mln zł1035. Rok później, planowany deficyt był już mniejszy i wynosił 
12,7 mln zł przy dochodach na poziomie 179 mln zł i wydatkach w kwocie 
191,7 mln zł1036. Budżet na 2013 rok zakładał już nadwyżkę budżetową 
na poziomie 11,8 mln zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów i obligacji. 
Założono dochody w wysokości 228,9 mln zł i wydatki w kwocie 217 mln 
zł1037. Budżet na 2014 rok przewidywał dochody w wysokości 220,6 mln 
zł i wydatki w kwocie 201 mln zł. Powstała dzięki temu nadwyżka bu-
dżetowa 19,5 mln zł mogła być przeznaczona na spłatę kredytów i wykup 
emitowanych obligacji1038. W przedmiotowej pracy, autor nie skupia się 
na analizie wydatków budżetowych, nie dokonuje ich oceny, nie zderza 
ich ze sprawozdawczością budżetową, ale chce ukazać planowaną wielkość 
tych wydatków. O pozostałych kwestiach, zgodnie z prawem, decydowały 
organy do tego uprawnione i radni Rady Miasta.

1030 W kwietniu 2005 roku Kotwica Kołobrzeg awansowała do ekstraklasy koszykówki. Wielka 
feta i co dalej? „Rzecz Kołobrzeska”, 29.04.2005, s. 13.

1031 Ewa Dubois, Dżentelmeni nie kopią Kotwicy, „Gazeta Kołobrzeska”, 19.09.2008, s. 1 i 2.
1032 Ewa Dubois, Na ratunek Kotwicom, „Gazeta Kołobrzeska”, 19.09.2009, s. 2.
1033 Kotwica idzie na dno! To niemal pewne…, https://miastokolobrzeg.pl/4586.
1034 Kotwica nie stanie do rozgrywek, https://miastokolobrzeg.pl/4588.
1035 Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miasta Kołobrzeg z 25.01.2011 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok.
1036 Uchwała Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z 29.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok.
1037 Uchwała Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z 21.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok.
1038 Uchwała Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z 16.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok.
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W tej kadencji samorządu zmieniała się polityka miasta w zakresie 
promocji. W lutym 2012 roku UEFA zatwierdziła centra pobytowe dla 
drużyn uczestniczących w Mistrzostwach Europy Euro 2012, rozgrywa-
nych w Polsce i na Ukrainie. Kołobrzeg był jednym z miast pobytowych, 
w którym gościła reprezentacja Danii1039. Pobyt Duńczyków i marke-
tingowe wykorzystanie tego faktu było różnie oceniane w Kołobrzegu, 
natomiast zdaniem autora, to wydarzenie jest pewnego rodzaju cezurą 
czasową, która wskazuje na początek postrzegania miasta nad Parsętą 
jako ośrodka sukcesu na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Kołobrzeg wy-
korzystał swoje położenie, renomę i atuty, które do tej pory pozostawały 
niezauważalne. O ile Euro 2012 nie przełożyło się na szturm turystów, 
było jednoznacznym sygnałem, że zmienił się status i potencjał miasta.

Opracowane dokumenty strategiczne miasta, w tym uchwalona 
w 2013 roku strategia rozwoju Kołobrzegu do 2020 roku1040, wskazywały 
pozycję Kołobrzegu w przewidywalnych jednostkach czasu1041. Argu-
mentowano, że gospodarka miasta ma opierać się na turystyce i usługach 
z nią związanych, ma być innowacyjna, ekologiczna i energooszczędna. 
Podkreślano konieczność budowy nowych połączeń komunikacyjnych 
i rozwój wszystkich funkcji portu morskiego. Niektóre propozycje, 
jak te dotyczące tego, jacy powinni być sami kołobrzeżanie, ludźmi 

„otwartymi na innych, aktywnymi i angażującymi się w rozwiązywanie 
problemów poprzez dialog oraz uczestnictwo w stowarzyszeniach i orga-
nizacjach a także współpracę z samorządem”1042, miały charakter nieco 
życzeniowy i zderzały się okresowo z nieco inną postawą samego sa-
morządu, czego przykładem będzie omawiana problematyka związana 
z bezkrytyczną zabudową uzdrowiska i centrum miasta, albo brakiem 
właściwego dialogu w sprawie smrodu w Radzikowie. Zdaniem autora, 
jako niewystarczające należy ocenić także wykazane w tym dokumencie 
słabe strony Kołobrzegu, które odnosiły się do braku konsekwentnej 
linii promocyjnej miasta, ale na przykład również do braku produktów 
turystyki całorocznej, gdy tymczasem wystarczy, że w Kołobrzegu spad-
nie deszcz i turyści nie mają co robić, bo nie ma dla nich sensownej 
oferty, nie licząc Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, zwiedzenia 
zabytków na czele z Bazyliką Mariacką, czy skorzystania z atrakcji firmy 

„Bastion”1043. W ciągu ostatnich lat ta oferta niewiele się zmieniła, poza 

1039 Kołobrzeg oficjalnie zatwierdzony, https://miastokolobrzeg.pl/3818.
1040 Uchwała Nr XXXVIII/505/13 Rady Miasta Kołobrzeg z 10.10.2013 w sprawie uchwalenia 

„Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020”.
1041 „Mieszkańcy innych miast za 20 lat powinni wiedzieć, że Kołobrzeg jest zielonym i ekologicznym 

miastem, największym polskim nadmorskim uzdrowiskiem i kurortem z ofertą na światowym 
poziomie – najlepszą bazą hotelową, ofertą usług dla zdrowia, polską stolicą spa, miejscem 
do aktywnego wypoczynku i rekreacji, miastem posiadającym szerokie i bezpieczne plaże, dużo 
ścieżek rowerowych, bazę sportową. Taką ofertą miasto pokona konkurencyjne miejscowości”. 
Tamże.

1042 Tamże.
1043 Co można robić w Kołobrzegu, gdy pada deszcz?, https://miastokolobrzeg.pl/8446.



225

tym, że toczono regularny spór o to, czy „Bastion” powinien w Koło-
brzegu działać1044.

Nawiązując do współpracy z magistratem, są przykłady pozytywne tej 
współpracy, na przykład przez organizacje pozarządowe i dotyczą one 
większości spraw miasta, jego rozwoju i organizacji imprez. Problemem 
były jednak sprawy sporne, które wymagały dążenia do konsensusu, a do-
tyczyły spraw trudnych, a nawet strategicznych. Takim problemem były 
inwestycje w Korzyścienku. Chodzi o instalacje, które mieszkańcy oskarżali 
o zagrażanie ich zdrowiu i bezpieczeństwu, a więc oczyszczalnię ścieków, 
kompostownię, a także mającą tam powstać biogazownię. Zemściła się 
polityczna krótkowzroczność, gdyż to przecież politycy pozwalali na zbli-
żanie się zabudowy miejskiej w kierunku Korzyścienka. Przez lata, nie 
było to problemem, ale wraz z rozwojem Kołobrzegu, zwiększoną ilością 
odpadów, ścieków, a wreszcie koniecznością alokacji innych instalacji, 
doprowadziło to do wybuchu społecznego niezadowolenia, z którym 
nie potrafiono sobie poradzić, także dlatego, że nabrał on wymiaru 
politycznego1045. Podczas inicjowanych rozmów przy tzw. „zielonym 
stole”, władze miasta i obywatele nie potrafili osiągnąć kompromisu1046. 
Biogazownię najpierw miała zbudować firma prywatna, potem Zieleń 
Miejska1047, a wreszcie plany te uległy porzuceniu i przeprowadzono 
modernizację kompostowni1048. Symbolem obietnic władz miasta jest 
zasadzonych 15 tysięcy drzew, które miały stanowić naturalną zaporę 
pomiędzy Radzikowem, a Korzyścienkiem. Jak się okazało, po kilku 
latach niewiele z niej zostało1049.

Po 7 latach sprawowania władzy, można było odnieść wrażenie, że bu-
dowa dróg, ocieplanie budynków czy wylewanie asfaltu na drogach to speł-
nienie marzeń kołobrzeżan. Tymczasem, co podkreślała opozycja wobec 
Janusza Gromka, za to władza pobierała pieniądze, a ludzie oczekiwali 
rozwiązywania ich problemów1050. Władze miasta starały się zauważać 
te kwestie, realizowano różne polityki, w tym politykę mieszkaniową, 

1044 W 2019 roku kończy się dzierżawa działki przy ul. Koszalińskiej przez firmę „Bastion”. 
Czepczyńska: skończmy sprawę Bastionu, https://miastokolobrzeg.pl/1962, Radni poparli 
rozwój Bastionu, https://miastokolobrzeg.pl/9066.

1045 Czy Gromek zatrzyma smród w Kołobrzegu?, https://miastokolobrzeg.pl/1807.
1046 Zielony stół – jak zawsze bez konkretów, https://miastokolobrzeg.pl/2135.
1047 Co dalej z instalacją w Korzyścienku?, https://miastokolobrzeg.pl/7960.
1048 16 października 2015 roku otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komu-

nalnych w Korzyścienku i Instalację Biologicznego Przetwarzania Odpadów, zrealizowaną 
w oparciu o projekt pod nazwą „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu ter-
micznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I”, która 
kosztowała ponad 9 mln zł netto. Rozbudowa instalacji w Korzyścienku, https://miastoko-
lobrzeg.pl/11116.

1049 To miał być las chroniący przed smrodem, pokonał go smród?, https://miastokolobrzeg.
pl/20490.

1050 Dymecka liczy na głosy wyborców Platformy, https://miastokolobrzeg.pl/7502.



226

przekazując do użytku nowe mieszkania1051. Sprawą, która pokazała 
arogancję władzy i dodała skrzydeł opozycji, była budowa nowej gale-
rii „Hosso” na bazie dawnej „Bryzy”. Od samego początku ta prywatna 
inwestycja i sposób reakcji na uczestniczących w procesie mieszkańców 
prowadził do konfliktu1052. Okazało się, że w dniu, gdy radni wzbudzali 
procedurę planistyczną dla tej działki, prezydent wydał inwestorowi 
warunki zabudowy, ułatwiające mu ominięcie obostrzenia wynikającego 
z konieczności wstrzymania się od prac i uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę. Było to podstawą kryzysu w stosunkach pomiędzy władzą a oby-
watelami, krytycznie oceniającymi taki pozorny dialog, o którym m.in. 
mowa w strategii rozwoju miasta. Czary goryczy dopełniła nadzwyczajna 
sesja Rady Miasta w temacie „Bryzy”, na którą nie przyszli posiadający 
większość radni Platformy Obywatelskiej1053. Ostatecznie, galeria została 
otwarta 6 grudnia 2014 roku1054, ale kosztowało to partię rządzącą utratę 
większości w Radzie Miasta.

Na bazie sprzeciwu wobec polityki Platformy Obywatelskiej i Ja-
nusza Gromka jako prezydenta miasta, powstało Porozumienie dla 
Kołobrzegu, łączące różne organizacje i partie polityczne, w tym m.in. 
działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Liderem porozumienia została Wioletta Dymecka, która nie tylko 
podważała legitymację rządów PO, ale proponowała rozsądne rozwią-
zania na korzyść mieszkańców1055. Zdaniem autora, porozumienie 
mogło zdobywać coraz większe poparcie, gdy zostało zlekceważone 
przez największą partię polityczną w Kołobrzegu, jaką była Platforma 
Obywatelska. Z drugiej strony, największą słabością opozycji było to, 
że nie zjednoczyła się w pełni, o czym zdecydowały tarcia personalne. 
Po lewej stronie, start w wyborach prezydenckich zadeklarował Jacek 
Woźniak, aktywny radny Rady Miasta1056, a po prawej stronie, swoją 
kandydaturę ogłosił Piotr Pasikowski, do tej pory kojarzony z PiS1057. 
Kolejnym, niezależnym kandydatem na prezydenta, był były działacz 

„Solidarności”, artysta – rzeźbiarz Wiktor Szostało, ale jego kandydatura, 
wobec głoszonych nieco dziwacznych poglądów, była traktowana mar-
ginalnie1058. Z takim frontem kandydatów musiał zderzyć się Janusz 
Gromek i Platforma Obywatelska. Hasło ubiegającego się o reelekcję 
prezydenta – siła działania1059, dopełniło kryzysu, kiedy po pierwszej 

1051 44 nowe mieszkania mają nowych właścicieli, https://miastokolobrzeg.pl/8370.
1052 Kontrowersje w sprawie zabudowy „Bryzy”, https://miastokolobrzeg.pl/7339.
1053 Radni przyszli, radni wyszli, https://miastokolobrzeg.pl/7838.
1054 Nowa Galeria Hosso już otwarta, https://miastokolobrzeg.pl/9333.
1055 Dymecka i jej program dla Kołobrzegu, https://miastokolobrzeg.pl/8289.
1056 Konwencja wyborcza KWW Jacka Woźniaka, https://miastokolobrzeg.pl/9007.
1057 Piotr Pasikowski – kandydat na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/8920.
1058 Wiktor Szostało – kandydat na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/8921.
1059 Janusz Gromek i siła działania, https://miastokolobrzeg.pl/8893.
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turze wyborów okazało się, że miasto po raz kolejny podzielone było 
na dwie frakcje i wszystko może się zdarzyć.

Sama kampania wyborcza, choć dość aktywna ze względu na wprowa-
dzone jednomandatowe okręgi wyborcze i konieczność działań ze strony 
samych kandydatów na radnych, oddziaływała także na kampanię prezy-
dencką i stanowiła jej oś, zwłaszcza w drugiej turze wyborów, gdy okazało 
się, że większość w Radzie Miasta zagwarantowało sobie Porozumienie 
dla Kołobrzegu (PDK), a nie Platforma Obywatelska1060. PDK zdobywając 
11 mandatów, otrzymało również więcej głosów we wszystkich okręgach 
wyborczych, niż Platforma Obywatelska: 5045:4784, przy frekwencji wy-
noszącej 44,71%1061. W przypadku wyborów prezydenckich, przewagę nad 
kandydatką PDK miał kandydat Platformy Obywatelskiej – 6408:61211062. 
W Platformie Obywatelskiej zaczęło się szukanie przyczyn porażki wy-
borczej i zwieranie szeregów przed starciem w drugiej turze wyborów 
prezydenckich1063. Początkowo, wydawało się, że Wioletta Dymecka 
wygra wybory. Okazało jednak, że na 4 dni przed ciszą wyborczą, Ja-
nusza Gromka poparł kandydat z trzecim wynikiem wyborczym, Jacek 
Woźniak1064. Wioletta Dymecka mogła liczyć na poparcie Piotra Pasikow-
skiego i Wiktora Szostało1065. Janusz Gromek całkowicie przebudował 
swoją kampanię wyborczą, z inwestycji i budownictwa przestawił się 
na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i spraw społecznych. Obydwaj 
kandydaci zabiegali o poparcie bezpośrednio u wyborców, ale było coś, 
co ich dzieliło. Sztab Wioletty Dymeckiej wybrał kampanię dychotomiczną. 
To kandydatka PDK głosiła potrzebę zmiany w Kołobrzegu, a nowi radni 
Rady Miasta, wybrani w wyborach, rozpoczęli zmasowaną krytykę Jacka 
Woźniaka1066. Zdaniem autora, był to błąd i przyniósł tylko częściowy 
efekt tej strategii, gdyż mobilizował elektorat pod kątem samego poro-
zumienia z J. Woźniakiem, zamiast aktywizować go pod kątem rzeczy 
najważniejszej, czyli nie tyle zmiany jako takiej, ale odsunięcia od władzy 

1060 Dymecka dziękuje za poparcie, https://miastokolobrzeg.pl/9212.
1061 https://samorzad2014.pkw.gov.pl/359_Rady_gmin/0/320801.html, dostęp: 27.11.2019.
1062 Wyniki I tury prezydenckiej przedstawiają się następująco: Janusz Gromek 39,33%, Jacek 

Woźniak: 18,91%, Wiktor Szostało 0,8%, Piotr Pasikowski 3,8%, Wioletta Dymecka 37,57%. 
https://samorzad2014.pkw.gov.pl/360_Wybory_Burmistrza_-_I_tura/0/320801.html, dostęp: 
27.11.2019.

1063 „Mam swoje odczucia na ten temat. W ciągu kilku ostatnich lat pojawiło się w PO sporo osób, 
które za bardzo uwierzyły w siebie, które uważały, że są doskonałymi samorządowcami, 
świetnie sobie radzą, a na co dzień oddalały się od realiów. To właśnie brak komunikacji 
z mieszkańcami, z wyborcami, to właśnie te przejawy arogancji. Cały czas namawiałem 
kolegów z PO: więcej szacunku dla ludzi, nawet dla przeciwnika politycznego, trochę więcej 
pokory” – tak wynik wyborów komentował lider PO w Kołobrzegu, Marek Hok. Wybory 
2014 w Kołobrzegu: Janusz Gromek kontra Wioletta Dymecka w II turze, https://gk24.pl/
wybory-2014-w-kolobrzegu-janusz-gromek-kontra-wioletta-dymecka-w-ii-turze/ar/4635393, 
dostęp: 27.11.2019.

1064 Woźniak udziela poparcia Gromkowi, https://miastokolobrzeg.pl/9245, dostęp: 27.11.2019.
1065 Szostało i Pasikowski za Dymecką, https://miastokolobrzeg.pl/9214.
1066 Dymecka o konieczności zmian, https://miastokolobrzeg.pl/9239.
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dotychczasowego prezydenta. 30 listopada kołobrzeżanie zdecydowali, 
że zmiany nie będzie. Janusz Gromek po raz trzeci został prezydentem, 
osiągając poparcie na poziomie 51,94%. Wiolettę Dymecką poparło 48,06% 
mieszkańców. Frekwencja wyniosła 44,68%1067.

1 grudnia 2014 roku przewodniczącą Rady Miasta Kołobrzeg została 
wybrana Wioletta Dymecka1068. Prezydent Janusz Gromek wskazał 
swoich zastępców. Sprawami społecznymi zajął się Jacek Woźniak, a te-
matyka gospodarcza przypadła Jerzemu Wolskiemu1069. Porozumienie 
dla Kołobrzegu zaczęło od obniżenia wynagrodzenia Janusza Gromka 
jako prezydenta1070. Następnie odbyła się dwudniowa sesja poświęcona 
uchwaleniu budżetu miasta na 2015 rok, pełna sporów i wzajemnych 
pretensji1071. Budżet przegłosowano tylko dlatego, że zawarto kompromis. 
Rządząca przez 8 lat Platforma Obywatelska musiała się przyzwyczaić 
do funkcjonowania w opozycji. Z drugiej strony, PDK postępowało do-
kładnie tak, jak wcześniej wobec opozycji zachowywała się PO, łącznie 
z zawłaszczeniem szefowania komisją rewizyjną. Zaczęło realizować 
swój program wyborczy, jak bezpłatne toalety, bezpłatne wejście na molo, 
czy sztandarowy punkt, jakim były bezpłatne przejazdy autobusami Ko-
munikacji Miejskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej1072. Opozycyjna PO 
wskazywała, że miasta nie stać na takie wydatki i krytykowała rozrzutność 
nowej władzy. Osią niezgody była rozbudowa Urzędu Miasta. Magistrat 
miałby powiększyć się o część Skweru Miast Partnerskich, przy jednocze-
snym jego uporządkowaniu. Należy podkreślić, że nie było to rozwiązanie 
pozbawione sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że urząd mieści się 
w XIX-wiecznym budynku gimnazjum, za małym na obecne potrzeby 
i niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla PDK sprawa 
tej inwestycji była jednoznaczna: nie miała ona prawa powstać w tym 
miejscu, a radni tego klubu rozpoczęli dyskusję nad wyprowadzeniem 
urzędu z centrum miasta1073.

Pierwszym papierkiem lakmusowym, wskazującym że nie wszyscy 
mieszkańcy akceptują twardą i czasami chaotyczną politykę PDK, były 
wybory uzupełniające do Rady Miasta na Osiedlu Ogrody. W tym swo-
istym plebiscycie pomiędzy PO a PDK, z komitetu wyborczego Janusza 
Gromka i przy jego poparciu wygrała Karolina Szarłata-Woźniak, zdo-
bywając 245 głosów i pokonując kandydata PDK, Wojciecha Żulewskiego, 

1067 https://samorzad2014.pkw.gov.pl/361_Wybory_Burmistrza_-_II_tura/0/320801.html, dostęp: 
27.11.2019.

1068 Uchwała Nr I/1/14 Rady Miasta Kołobrzeg z 1.12.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Kołobrzeg.

1069 Był Olichwiruk, jest Wolski, będzie Woźniak, https://miastokolobrzeg.pl/9349.
1070 Porozumienie wyjaśnia swoje decyzje, https://miastokolobrzeg.pl/9390.
1071 Dlaczego Porozumienie się porozumiało?, https://miastokolobrzeg.pl/9579.
1072 Dymecka: za darmo do 22 roku życia, https://miastokolobrzeg.pl/9688.
1073 Porozumienie nie chce rozbudowy urzędu, https://miastokolobrzeg.pl/9856.
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którego poparło 143 mieszkańców1074. Pozycję PO w Kołobrzegu potwier-
dziły także wybory prezydenckie, w których pomimo ogólnopolskiego 
zwycięstwa Andrzeja Dudy, nad Parsętą w 2015 roku wygrał Bronisław 
Komorowski1075. Platforma Obywatelska wygrała w Kołobrzegu także 
25 października 2015 roku, podczas wyborów parlamentarnych, ale 
przewaga nie była już tak znaczna, a stosunek głosów pomiędzy PO 
a PiS wynosił 32,17% do 30,15%, przy frekwencji wynoszącej 53,44%1076. 
Posłami z Kołobrzegu zostali: Czesław Hoc i Marek Hok, przy popar-
ciu wynoszącym w Kołobrzegu 5218 i 5444 głosów, ale już w okręgu 
wyborczym 25 072 i 17 647 głosów. Wybory te wygrało w Polsce Prawo 
i Sprawiedliwość, rozpoczynając proces zmiany władzy. W jej wyniku, 
dotychczasowy kołobrzeski parlamentarzysta Czesław Hoc został w li-
stopadzie 2015 roku europarlamentarzystą, zastępując w Brukseli Marka 
Gróbarczyka, powołanego na ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej w rządzie Beaty Szydło1077.

W 2016  roku zaczęło dochodzić do rozdźwięku w Porozumie-
niu dla Kołobrzegu. Gdy 19  kwietnia 2016  roku kamera portalu 
Miastokolobrzeg.pl zarejestrowała tuż po zakończeniu obrad Rady 
Miasta, jak Wioletta Dymecka i Bogdan Błaszczyk, a więc przewodni-
cząca i wiceprzewodniczący rady, krytykują Henryka Bieńkowskiego, 
wiceprzewodniczącego rady, rozpoczął się proces dekompozycji PDK1078. 
Osią sporu była postać wiceprzewodniczącego Rady Miasta Henryka 
Bieńkowskiego1079. Bez niego, PDK nie miało większości, z nim, większość 
nie chciała współpracować1080. Sytuację wykorzystali radni Platformy 
Obywatelskiej, którzy porozumieli się w sprawie zmian w Radzie Mia-
sta. 31  maja 2016  roku głosami radnych PO i PiS, Wioletta Dymecka 
została odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Miasta1081. Nowym 
przewodniczącym został wybrany Ryszard Szufel1082. W ten sposób, 
Platforma odzyskała kontrolę w radzie, choć nie udało się jej zdobyć 

1074 Szarłata-Woźniak nową radną, https://miastokolobrzeg.pl/9952.
1075 W I turze wyborów, przy frekwencji wynoszącej 49,85%, 45,74% wyborców poparło Broni-

sława Komorowskiego, 24,73% Andrzeja Dudę, a 20,24% Pawła Kukiza (pozostali kandydaci 
z poparciem marginalnym). W II turze, Bronisław Komorowski pokonał Andrzeja Dudę 
w Kołobrzegu stosunkiem głosów 62,45% do 37,55%, przy frekwencji wynoszącej 57,03%. 
https://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie/320801.html, dostęp: 27.11.2019.

1076 https://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/40/320801.html, dostęp: 27.11.2019.
1077 Hoc już oficjalnie europosłem, https://miastokolobrzeg.pl/11433. 
1078 Robert Dziemba, No i się wzięło nagrało radnych PDK, https://miastokolobrzeg.pl/felieto-

ny/12225-no-i-sie-wzielo-nagralo-radnych-pdk.html.
1079 PDK obradowało aż 3 godziny, https://miastokolobrzeg.pl/12362.
1080 Porozumienie wokół porozumienia, https://miastokolobrzeg.pl/12449.
1081 Uchwała Nr XX/253/16 Rady Miasta Kołobrzeg z 31.05.2016 w sprawie odwołania Przewod-

niczącej Rady Miasta Kołobrzeg.
1082 Uchwała Nr XX/254/16 Rady Miasta Kołobrzeg z 31.05.2016 w sprawie odwołania Przewod-

niczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
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większości dla udzielenia absolutorium Januszowi Gromkowi za wyko-
nanie budżetu. Podczas sesji 21 czerwca 2016 roku, ten projekt uchwały 
poparło jedynie 10  radnych, co oznaczało, że po raz drugi w historii 
samorządu kołobrzeskiego po 1990 roku, Rada Miasta Kołobrzeg nie 
podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi1083.

Budżet na 2015 rok zakładał dochody na poziomie 204,6 mln zł i wydatki 
w kwocie 203,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa, 1 mln zł, została przezna-
czona na spłatę kredytów i wykup obligacji1084. W 2016 roku zaplanowano 
jeszcze większą nadwyżkę, 7 mln zł, przy dochodach 204,4 mln zł i wy-
datkach w zamykających się w kwocie 197,4 mln zł1085. W 2017 roku, przy 
dochodach w wysokości 233,6 mln zł i wydatkach na poziomie 246,9 mln 
zł, powstał deficyt w kwocie 13,3 mln zł1086. Ostatni budżet tej kadencji 
również zakładał powstanie deficytu budżetowego, tym razem w kwo-
cie 24,2 mln zł, przy dochodach wynoszących 252,3 mln zł i wydatkach 
276,5 mln zł1087. W ciągu 12 lat kadencji prezydenta Janusza Gromka, 
wykonano wiele inwestycji komunalnych, które stawiają Kołobrzeg jako 
lidera rozwoju w województwie zachodniopomorskim, przy wysokim 
stopniu pozyskiwania środków unijnych. Świadczy to o dobrej współpracy 
skarbnika miasta, Grzegorza Czakańskiego, z pracownikami wydziałów 
magistratu, w tym Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji i innych 
osób z administracji kierującej miastem, a także polityków wspierających 
dążenia i starania miasta nad Parsętą. Oczywiście, autor nie podchodzi 
do tych kwestii bezkrytycznie, widząc błędy i niedociągnięcia, wynikające 
z różnych czynników, często niezależnych od pracowników magistratu. 
Takim koronnym przykładem jest przebudowa kładki nad torami pomię-
dzy ulicą Okopową i Jagiellońską a Zdrojową. Zamierzenie było słuszne, 
chciano odnowić obiekt i wykonać zejście na peron drugi stacji Kołobrzeg. 
Inwestycja ta najpierw powstała ze sporym opóźnieniem1088, a potem 
okazało się, że była zwykłym bublem. W wysokich temperaturach topiła 
się nawierzchnia, konstrukcja kruszyła się, a wykonane windy stawały 
się pułapką dla podróżnych, których musieli uwalniać strażacy1089. Z po-
dobną krytyką spotkało się pękanie nawierzchni II etapu kołobrzeskiej 
obwodnicy1090, choć o miano „bubla kadencji” mógłby ubiegać się również 

1083 Janusz Gromek bez absolutorium, https://miastokolobrzeg.pl/12643.
1084 Uchwała Nr V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z 31.01.2015 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok. 
1085 Uchwała Nr XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z 15.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok.
1086 Uchwała Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z 5.01.2017 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok.
1087 Uchwała Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z 20.13.2017 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok.
1088 Kładka z dynamicznym opóźnieniem, https://miastokolobrzeg.pl/1048.
1089 Windy to szmelc – strażacy na pomoc, https://miastokolobrzeg.pl/7689.
1090 Ustalają, dlaczego pęka obwodnica, https://miastokolobrzeg.pl/4980.
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projekt remontu molo. W 2013, po akcji poszukiwania właściciela molo, 
stało się ono własnością gminy Miasto Kołobrzeg1091. Obiekt otwarto tuż 
przed wyborami w 2014 roku1092, ale już wkrótce okazało się, że molo 
po wykonanych w 2014 roku pracach zaczęło się rozpadać: odpadały de-
ski, z barierek odchodziła farba, a to nie były jedyne problemy związane 
z konserwacją tego obiektu1093. Miasto wyremontowało budowlę na własny 
koszt, obciążyło wykonawcę, a sprawa trafiła do sądu. Biorąc to pod uwagę, 
oceniając ilość i zakres programu inwestycji, a także pozyskane środki 
na ich realizację, zdaniem autora, rządy Janusza Gromka należy ocenić 
jednak pozytywnie1094.

W latach 2003–2005, udało się pozyskać kwotę 66,5 mln zł. Do naj-
ważniejszych inwestycji tego okresu należy: budowa ścieżki rowerowej 
z Kołobrzegu do Podczela, budowa boisk przy SP 6, budowa Centrum 
Rekreacyjnego w Kołobrzegu, modernizacja gospodarki wodno-ścieko-
wej w Dorzeczu Parsęty, modernizacja Portu Rybackiego, przebudowa 
bulwaru przy latarni morskiej, przebudowa kamienicy przy ul. Zwycięz-
ców na dom dla bezdomnych i noclegownię, zagospodarowanie Portu 
Jachtowego czy modernizacja ul. Św. Wojciecha. W 2006 roku pozyskano 
kwotę niemal 16 mln zł i 638 tys. euro na termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, II etap modernizacji portu jachtowego, budowę 
I etapu Regionalnego Centrum Kultury, przebudowę boiska przy obecnej 
SP 1. W 2009 roku pozyskano kwotę 7,9 mln zł z przeznaczeniem na prze-
budowę ul. Lwowskiej, budowę I etapu RCK, III etap modernizacji Portu 
Rybackiego. W 2008 roku pozyskano 36,1 mln zł i 20 tys. euro na Punkt 
Informacji Europe Direct, rewitalizację Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowisko-
wej, budowę Regionalnego Centrum Sportu (stadion) przy ul. Śliwińskiego, 
II etap budowy RCK, budowę Orlika przy SP 5. W 2009 roku inwestycje 
realizowane z budżetu miasta zostały wsparte kwotą 3,6 mln zł i 2,4 mln 
euro ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na poprawę jakości usług 
w magistracie, budowę II etapu RCK, budowę ścieżki rowerowej Ustronie 
Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno w ramach Międzynarodowej Nadmor-
skiej Trasy Rowerowej nr 10, budowę Orlika przy ul. Makuszyńskiego, 
przebudowę kładki dla pieszych nad torami. W 2010 roku pozyskano 
5,9 mln zł na Regionalne Centrum Sportu, program „Gmin@na Fali”, 
przebudowę ul. Artyleryjskiej, I etap renowacji ratusza. W 2011 roku udało 
się zdobyć 50,1 mln zł z przeznaczeniem m.in. na: II etap kołobrzeskiej 
obwodnicy, przebudowę ul. Św. Macieja. Rok 2012 to kwota 62 mln zł, które 
pozwoliły wykonać m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy 
Zachodniej, prace przy zabytkowym ratuszu, budowę I etapu kołobrzeskiej 

1091 Od jutra, miasto jest właścicielem molo, https://miastokolobrzeg.pl/6619.
1092 Kilka tysięcy osób na otwarciu molo, https://miastokolobrzeg.pl/9266.
1093 Molo wymaga kapitalnej naprawy, https://miastokolobrzeg.pl/18508.
1094 Dane dotyczące realizowanych inwestycji i przeznaczonych na nie środków finansowych 

znajdują się pod adresem: http://www.wrm.kolobrzeg.eu/dotacje.htm, dostęp: 27.11.2019.
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obwodnicy. W 2013 roku pozyskano 3 mln zł na remont i wyposażenie 
obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przebudowę ul. Rzecznej. 
2014 rok to środki w wysokości 10,8 mln zł m.in. na przebudowę ul. Wio-
sennej i kołobrzeskiego molo. W 2015 roku udało się zdobyć kwotę 2,2 mln 
zł z przeznaczeniem m.in. na przebudowę ulic w strefie uzdrowiskowej, 
termomodernizację przedszkoli, żłobków i ratusza, a także remont drzwi 
ratuszowych i tarczy zegarowej, która odzyskała swój blask. W 2016 roku 
budżet miasta zasiliło 18,3 mln zł oraz 3,5 mln euro m.in. na poprawę jakości 
środowiska w gminach Dorzecza Parsęty, rozbudowę ścieżki rowerowej 
na trasie R10, przebudowę ul. Towarowej i Zdrojowej z budową tzw. ronda 
biszkoptowego, zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej czy punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dofinansowanie w 2017 roku 
w wysokości 14,1 mln zł przeznaczono na budowę tarasu widokowego 
na Plaży Zachodniej, modernizację oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze 
Pionierów i ul. Sybiraków, projekt „Rozwój zrównoważonej mobilności 
miejskiej w Kołobrzegu”, zabezpieczenie ruiny Baszty Więziennej przy 
ul. Wąskiej, przebudowę promenady na odcinku od kortów tenisowych 
do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Fredry. Rok 2018 to kwota 7,9 mln zł 
na przebudowę ul. Portowej, budowę zbiornika dla spowolnienia spływu 
wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej w Kołobrzegu, poprawę zago-
spodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg, przebudowę euro-
boiska, budowę Sali gimnastycznej przy SP 3. Ze wskazanych środków 
organizowano także imprezy i inne działania na terenie gminy Miasto 
Kołobrzeg. Łącznie, w latach 2003–2018, na rozwój Kołobrzegu pozyskano 
kwotę 370,6 mln zł.

Na szczególne podkreślenie zasługuje realizacja trzech etapów miejskiej 
obwodnicy, zwanej drogą do portu. Budowę rozpoczęto w 2010 roku 
od drugiego etapu1095. Objęła ona przebudowę mostu na Kanale Drzew-
nym na ulicy Solnej, przebudowę istniejącej ulicy Solnej i Żurawiej 
w układzie dwie jezdnie po dwa pasy, przebudowę ulicy Toruńskiej 
i budowę nowej ulicy Europejskiej do skrzyżowania z ulicą 6. Dywizji 
Piechoty. Prace zakończyły się w 2012 roku, choć nieco wcześniej od-
dano do użytku most na ulicy Solnej1096. Następnie zrealizowano I etap 
obwodnicy, który znajdował się w portowej części miasta. Inwestycja 
ta generalnie polegała na zbudowaniu nowego mostu na Parsęcie przy 
Porcie Jachtowym wraz z drogą wjazdową i zjazdową. Most ten nazwano 
Mostem Portowym i umieszczono w nim kapsułę czasu, a jego oficjalne 
otwarcie nastąpiło 28 lutego 2015 roku1097. Problem był z budową trzeciego 
etapu obwodnicy, która finansowo przerosła miasto. Droga o długości 
1,9 kilometra biegła w terenie bagiennym przy Budzistowie i łączyła ulicę 
6. Dywizji Piechoty z ulicą Krzywoustego. Był to tak zwany wariant 3A, 

1095 Ruszyła budowa 2 etapu obwodnicy https://miastokolobrzeg.pl/1197.
1096 Dla jednych otwarcie, dla innych nowa jakość, „Miasto Kołobrzeg”, czerwiec 2012, s. 3.
1097 Most Portowy otwarty dla ruchu, https://miastokolobrzeg.pl/9734.
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gdyż w pierwotnych założeniach, droga ta miała biec przez kolejne tereny 
bagienne, aż do ulicy Koszalińskiej i ta część była wariantem 3B, z którego 
zrezygnowano. Ostatecznie, dzięki staraniom kołobrzeskich polityków, 
wariant 3A zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
podczas budowy drogi ekspresowej S6 w ramach budowy odcinka Koło-
brzeg Zachód1098. Umowę podpisano w 2015 roku, a jej otwarcie nastąpiło 
4 lipca 2018 roku1099. Jeżeli idzie o drogę S6, to sprzymierzeńcem tak 
zwanego wariantu nr 5 tej trasy, a więc po nowym przebiegu w kierunku 
Kołobrzegu, był poseł Sebastian Karpiniuk1100. W listopadzie 2009 za-
padła decyzja, w której uznano, że jest to wariant najlepszy do realizacji, 
a po wydanej 9 lipca 2010 roku decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, uzyskał on pełną akceptację do realizacji1101. 
Nie było oficjalnego otwarcia drogi S6 ze Szczecina do Koszalina. GDDKiA 
po prostu udostępniła ją dla ruchu 30 września 2019 roku1102.

W tym okresie udało się zrealizować wiele innych zadań. Wyremon-
towano Bazylikę Mariacką, zarówno z zewnątrz, jak i na zewnątrz1103. 
Zrealizowano osiedle przy ul. Rybackiej1104, a w planie jest realizacja 
kolejnych 300 mieszkań na Witkowicach1105. Wiele inwestycji wyko-
nano w kołobrzeskim porcie, a beneficjentem pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych środków – ponad 77 mln zł, był Zarząd Portu Morskiego. 
Ostatnią inwestycją, oddaną do użytku w 2018 roku była wyremontowana 
osiemnastowieczna Reduta Morast, będąca najlepiej zachowanym relik-
tem Twierdzy Kołobrzeg1106. Jeżeli idzie o zabytki, w Kołobrzegu udało 

1098 Jest umowa na III etap obwodnicy, https://miastokolobrzeg.pl/11352.
1099 Obwodnica otwarta – to sukces Gromka, https://miastokolobrzeg.pl/11352.
1100 Wałęsa podpisuje się rękami i nogami..., https://miastokolobrzeg.pl/6116.
1101 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16060/S6-Kolobrzeg-Zachod-Ustronie-Morskie, dostęp: 

30.11.2019.
1102 Droga S6 już oficjalnie otwarta, bez przecinania wstęgi, https://miastokolobrzeg.pl/20733.
1103 Niestety, wykonane prace przy najważniejszym zabytku kołobrzeskim pozostawiały wiele 

do życzenia. W 2012 roku rozpoczęto naprawy gwarancyjne, które doprowadziły do zmiany 
konstrukcji dzwonnicy, którą rozciągnięto poniżej poziomu żelbetowego wieńca, zakłócając 
strzelistość bloku wieżowego. Po dziś dzień, jakość wykonanych na zewnątrz świątyni prac 
budzi wątpliwości. Bazylika znowu w rusztowaniach, https://miastokolobrzeg.pl/4258. 

1104 Tę inwestycję realizowało Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy 
wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie, oddano 176 mieszkań (4 budynki 
po 44 lokale) o powierzchni ponad 7 tys. m2, w tym: 32 mieszkania 1-pokojowe, 112 miesz-
kań 2-pokojowych, 32 mieszkania 3-pokojowe. Budynki były oddawane do użytkowania w: 
czerwcu 2014 r., czerwcu 2015 r., wrześniu 2016 r. i kwietniu 2018 r. KTBS złożyło wnioski 
o dopłatę do programu rządowego Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego wsparcia 
budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat i uzyskało dla gminy Miasto Kołobrzeg bez-
zwrotną dopłatę w wysokości: na I etap (Rybacka7c, 7d) 2.677.495,46 zł na II etap (Rybacka 
7a, 7b) 2.709.573,93 zł. Łącznie dopłata z BGK wyniosła 5.387.069,39 zł. Koszt całej inwestycji 
to 22 mln zł. Miasto oddało kolejne 44 mieszkania, https://miastokolobrzeg.pl/16905.

1105 Na Witkowicach powstanie niemal 300 mieszkań, https://miastokolobrzeg.pl/20498.
1106 Huczne otwarcie Reduty Bagiennej, https://miastokolobrzeg.pl/18316.
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się stworzyć w 2013 roku urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków1107. 
Ochroną konserwatorską udało się objąć kolejne obiekty, w tym gmach 
LO im. Mikołaja Kopernika, budynek poczty, czy po wielu latach starań 
ze strony Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 19. Baterię Artylerii 
Stałej1108. Niestety, z krajobrazu miasta w 2017 roku znikły inne obiekty 
historyczne, w tym hydroelektrownia nad Parsętą, czy sąsiadujący z nią 
spichlerz przy ul. Rzecznej1109. Nie można pominąć inwestycji samorządu 
wojewódzkiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy wsparciu 
samorządu kołobrzeskiego. Obok remontów poszczególnych oddziałów 
i ich doposażenia, wspomnieć tu należy budowę nowoczesnego bloku 
operacyjnego, oddanego do użytku w 2014 roku1110, czy termomoder-
nizację szpitala. Do Kołobrzegu, dzięki staraniom posła Czesława Hoca, 
w 2016 roku dotarły pociągi Pendolino, łączące Kołobrzeg z Warszawą 
i Krakowem nowoczesnymi składami, zakupionymi ze środków unij-
nych1111. Także w 2016 roku odbyła się Cavaliada Summer Jumping, 
wyścigi koni i skoki przez przeszkody na kołobrzeskiej plaży1112. Nie-
stety, przedsięwzięcia tego nie udało się już zorganizować po raz kolejny. 
Równie ważna jest budowa kołobrzeskiego hospicjum. W tę inwestycję 
zaangażowała się gmina Miasto Kołobrzeg, ale także wszystkie gminy 
z terenu Powiatu Kołobrzeskiego, samorząd powiatowy i sponsorzy1113. 
Realizacją inwestycji zajmowało się Stowarzyszenie „Victoria”, wspie-
rane przez wolontariuszy i kołobrzeżan, podczas różnych akcji, które 
łączyły mieszkańców. Koszt budynku przy ul. Radomskiej zamknął się 
kwotą 3 mln zł1114. Jako miasto rozwijające się, wykorzystujące środki 
zewnętrzne i unijne, Kołobrzeg był pokazywany jako przykład w Polsce, 
zajmując pierwsze miejsca, a także miejsca w czołówce „Rankingu Sa-
morządów” dziennika „Rzeczpospolita”, ale także innych rankingów1115. 
Powiat Kołobrzeski zajmuje także od kilku lat 3 miejsce pod kątem liczby 
udzielonych noclegów, za Warszawą (6,3 mln) i Krakowem (5,5 mln), 
osiągając w 2018 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
poziom 5 mln noclegów1116.

Ta kadencja samorządu charakteryzowała się dalszą zabudową miasta. 
Przebiegała ona na dwóch poziomach: uzdrowiskowej i ogólnomiejskiej. 

1107 Ewa Kowalska miejskim konserwatorem, https://miastokolobrzeg.pl/7018.
1108 Bateria Artylerii Stałej pod ochroną, https://miastokolobrzeg.pl/13408.
1109 Hydroelektrownia przechodzi do historii, https://miastokolobrzeg.pl/14337.
1110 Otwarcie bloku operacyjnego w szpitalu, https://miastokolobrzeg.pl/9158.
1111 Nasze Pendolino i połączenie z Warszawą, https://miastokolobrzeg.pl/12239.
1112 Cavaliada: Takie zawody po raz pierwszy w historii, https://miastokolobrzeg.pl/12756.
1113 Gminy wspomogą budowę hospicjum, https://miastokolobrzeg.pl/4764.
1114 Hospicjum uroczyście otwarte, https://miastokolobrzeg.pl/15876.
1115 Pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”, https://miastokolobrzeg.pl/12812.
1116 Powiat kołobrzeski z jeszcze większą liczbą noclegów, https://miastokolobrzeg.pl/19490.
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W przypadku tej ostatniej, rozwijały się kolejne osiedla, z jednej strony 
otaczające miasto na obrzeżach, z drugiej, koncentrujące budynki w miej-
scach, które w przyszłości będą rodzić problemy, jak ulica Bałtycka, 
sąsiadująca z portem rybackim, gdzie powstawały i nadal powstają luk-
susowe apartamentowce. Odrębna kwestia to uzdrowisko, przed którego 
zabetonowaniem ostrzegał jego lekarz naczelny Daniel Kołodziejczyk1117. 
Sytuacja stała się już na tyle kuriozalna, że wobec braku atrakcyjnych dzia-
łek pod zabudowę, postanowiono zagospodarować działkę przy Miejskiej 
Energetyce Cieplnej w narożniku ulicy Kasprowicza i Kołłątaja. Plany 
te negatywnie zaopiniowała zarówno MEC, jak i Zarząd Powiatu. W pi-
śmie do prezydenta wskazano, że MEC emituje spaliny, że jest to działka 
o charakterze przemysłowym, że jest tam hałas i działalność ta będzie 
uciążliwa dla osób potencjalnie zamieszkujących ten teren. Zarząd za-
kwestionował obniżenie ogrodzenia działki MEC z obecnych 4 metrów, 
do wskazanych w projekcie uchwały 1,8 metrów, wskazując, że będzie 
to wpływało na uciążliwość dla działek przyległych1118. Zarzutami tymi 
nie przejęła się Rada Miasta, która pod hasłem nowych miejsc pracy do-
konała zmian w miejscowym prawie tak, że w styczniu 2019 roku można 
już było wyciąć drzewa, odsłaniając widok na komin ciepłowni, który 
niedługo zasłoni nowy kwartał zabudowy1119.

Przygotowania do wyborów samorządowych w 2018 roku rozpoczęły 
się ponad rok wcześniej od poszukiwania kandydata Platformy Obywatel-
skiej, gdy Janusz Gromek ogłosił, że nie będzie ubiegał się po raz czwarty 
o prezydenturę1120, która w przypadku samorządu została ograniczona 
przez ustawodawcę od nowej kadencji możliwością dwukrotności wyboru, 
ale również wydłużeniem kadencji do 5 lat. Rozpoczęło się od nieudanej 
próby odwołania zastępcy prezydenta Jacka Woźniaka1121. Argumentem 
przeciwko J. Woźniakowi był fakt, że na kanwie swojej popularności stawał 
się zagrożeniem dla potencjalnego kandydata na prezydenta z ramienia 
Platformy Obywatelskiej. Akcja ta nie powiodła się, a działania poli-
tyczne skierowane zostały na stworzenie szerokiego frontu poparcia dla 
nowego kandydata na prezydenta. Tworzący się układ polityczny chciał 
uniknąć błędu Porozumienia dla Kołobrzegu w postaci pozostawienia 
w otoczeniu innych kandydatów na prezydenta, mobilizując się przeciwko 

1117 „Moim zdaniem przeurbanizowanie strefy uzdrowiskowej A może zagrozić ustawowym 
warunkom definiującym tą strefę. Każda próba zastępowania terenów zielonych zwartą 
zabudową hotelową nie tylko zaburza charakter strefy uzdrowiskowej A, ale może realnie 
zagrozić dalszej działalności miasta uzdrowiskowego Kołobrzeg i zmienić jego status z uzdro-
wiska na wczasowisko”. Burza po naszym dziennikarskim śledztwie. Czy rządzony przez PO 
Kołobrzeg straci status uzdrowiska?!, https://wpolityce.pl/polityka/356897-burza-po-naszym-
dziennikarskim-sledztwie-czy-rzadzony-przez-po-kolobrzeg-straci-status-uzdrowiska? 
strona=3, dostęp: 27.11.2019.

1118 Jak zabudowa zbliża się do komina MEC..., https://miastokolobrzeg.pl/14389.
1119 Wycięli drzewa pod osiedle z widokiem na komin, https://miastokolobrzeg.pl/18903.
1120 Gromek ostatecznie: nie będzie kandydował, https://miastokolobrzeg.pl/16704.
1121 Woźniak i Rudzis-Gruchała na wylocie?, https://miastokolobrzeg.pl/15342.
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potencjalnemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. W takim ujęciu, 
wybór prezydenta miasta rozstrzygnąłby się w pierwszej turze. Tak 
w 2018 roku powstało Stowarzyszenie „Kołobrzescy Razem”, które było 
zapleczem Anny Mieczkowskiej w wyborach1122. Ale Anna Mieczkowska 
była w trudnej sytuacji. Po pierwsze, temat jej kandydatury był dyskuto-
wany już od 2017 roku i sprawę tę przeciął lider zachodniopomorskiej PO, 
Stanisław Gawłowski, wskazując właśnie jej osobę jako dobrego kandy-
data na prezydenta Kołobrzegu1123. Od tego momentu A. Mieczkowska 
funkcjonowała w świadomości społecznej jako kandydat na prezydenta, 
a Janusz Gromek jako prezydent, który niedługo prezydentem już nie 
będzie. To utrudniało przygotowania do kampanii wyborczej, która 
nastała szybciej, niż wielu się spodziewało. 21 grudnia 2017 roku przed-
stawiciele Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Porozumienia Dla Kołobrzegu Wioletty 
Dymeckiej i Jacek Woźniak – ta grupa ludzi spotkała się w celu budowy 
wspólnego frontu na rzecz poparcia Anny Mieczkowskiej w wyborach 
samorządowych w 2018 roku1124. Ale szybko okazało się, że monolit pęka.

W kwietniu pojawił się kolejny kandydat na prezydenta miasta, którym 
był Zbigniew Błaszczuk1125, wieloletni członek Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej i były prezydent, który w proteście przeciwko łączeniu się 
kołobrzeskiej SLD z PO, wystąpił z partii1126. Teraz stał się konkurencją 
dla lewego skrzydła Kołobrzeskich Razem. To nie było aż takim proble-
mem, gdyż Z. Błaszczuk nie cieszył się większym poparciem kołobrzeżan, 
w przeciwieństwie do Jacka Woźniaka. To on stał się problemem, gdy 
ogłosił swój start w wyborach 6 czerwca 2018 roku, w odpowiedzi na co, 
prezydent Janusz Gromek łamiąc porozumienie z ekipą Woźniaka, odwołał 
go z funkcji swojego zastępcy1127. Rozpoczęło to ograniczoną dekompo-
zycję w obozie władzy z jednej strony, z drugiej, wpłynęło na zaangażo-
wanie zwolenników Anny Mieczkowskiej. W wyborach wystartowało 
jeszcze dwóch kandydatów. W maju swoją kandydaturę ogłosił Maciej 
Bejnarowicz, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość1128, a we wrześniu 
na start zdecydował się Ireneusz Zarzycki1129. Autor chce podkreślić, 
że od samego początku kampania rozgrywała się wokół trzech osób: 

1122 Organizacja, której reprezentantem jest Anna Mieczkowska, została zarejestrowana jako 
stowarzyszenie zwykłe 23 marca 2018 roku. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, https://www.
spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/14421001, dostęp: 27.11.2019.

1123 Gawłowski: Jak można dmuchać balon, w którym nic nie ma?, https://miastokolobrzeg.
pl/14717.

1124 Wspólny front poparcia dla Anny Mieczkowskiej, https://miastokolobrzeg.pl/16239.
1125 Zbigniew Błaszczuk ogłasza start w wyborach, https://miastokolobrzeg.pl/16952.
1126 Zbigniew Błaszczuk odszedł z SLD, https://miastokolobrzeg.pl/15117.
1127 Woźniak odwołany, Woźniak kandyduje, https://miastokolobrzeg.pl/17205.
1128 Maciej Bejnarowicz kandydatem na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/17117.
1129 Zarzycki – piąty kandydat na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/17979.
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Macieja Bejnarowicza, Anny Mieczkowskiej i Jacka Woźniaka, a pozostałe 
kandydatury były traktowane jako nieco egzotyczne. Kampania wyborcza 
była niezwykle trudna, emocjonalna i podzieliła mieszkańców. Pojawiło 
się wiele nieprawdziwych informacji1130, a jedno ze zdarzeń znalazło swój 
finał w sądzie w trybie wyborczym1131. Dodatkowo, kampania wyborcza 
odbywała się w atmosferze oskarżeń związanych z przegranym przetargiem 
przez Zieleń Miejską na wywóz odpadów komunalnych, który wygrała 
spółka prywatna, ale jakość jej usług była kontrowersyjna. Na kanwie 
próby zrzucenia winy na zastępcę prezydenta Jerzego Wolskiego, ten złożył 
rezygnację1132, a miasto ostatecznie wypowiedziało umowę na realizację 
tej usługi i śmieci znowu zaczęła wywozić spółka miejska1133.

21 października 2018 roku odbyła się pierwsza tura wyborów. W wy-
borach do Rady Miasta wystartowało 6 komitetów wyborczych. Wygrał 
KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem”, na który zagłosowało 
38,5% wyborców (10 mandatów), na drugiej pozycji uplasowało się Prawo 
i Sprawiedliwość uzyskując 26,09% głosów (6 mandatów), trzeci był KWW 
Jacka Woźniaka 23,23% (5 mandatów), natomiast bez mandatów był KWW 

„Kołobrzeżanie” 6,45%, KWW Kukiz’15 3,72% i KWW Zbigniewa Błaszczuka 
„Masz Wybór” 2%1134. Oznaczało to, że żaden komitet nie ma samodziel-
nej większości w Radzie Miasta Kołobrzeg, ale zdolność koalicyjną miał 
Jacek Woźniak oraz Prawo i Sprawiedliwość. Anna Mieczkowska, choć nie 
mogła wykorzystać w drugiej turze faktu, że może sama rządzić miastem, 
to ona była liderem po pierwszej turze wyborów. Zagłosowało na nią 
40,76% wyborców1135. Wydawało się więc, że to Jacek Woźniak będzie 
miał ułatwione zadanie, ogłaszając koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. 
W Kołobrzegu jednak oznaczałoby to, że mógłby stracić wielu wyborców, 
którzy PiS nie popierali i nie wzięliby udziału w wyborach, albo poparliby 
konkurentkę. Kołobrzeskie struktury PiS z jednej strony chciały poprzeć 
Woźniaka, bo nie chciały popierać kandydatki PO. Ale zachowanie PiS 
było niejednoznaczne. Lider tej partii, Czesław Hoc, oficjalnie nie poparł 
żadnego kandydata. Dwuznaczna była postawa Macieja Bejnarowicza, 
który z jednej strony popierał zmiany w Kołobrzegu, ale nie apelował 

1130 Szkoła katolicka i inne głupoty, że aż trudno uwierzyć, ale trzeba przeczytać..., https://
miastokolobrzeg.pl/17967.

1131 Marszałek województwa Olgierd Geblewicz zasugerował, że wróbelki ćwierkają o powybor-
czej współpracy Jacka Woźniaka z PiS. Woźniak twierdził, że to nieprawda, sąd I instancji 
przyznał mu rację, ale sąd II instancji uznał, że wypowiedź marszałka była dopuszczalna. 
Geblewicz wygrał, nie musi przepraszać Woźniaka, https://miastokolobrzeg.pl/18057.

1132 Wolski odchodzi, współpraca się wyczerpała, https://miastokolobrzeg.pl/17743.
1133 Miasto wypowiedziało umowę ATF na wywóz śmieci, https://miastokolobrzeg.pl/18315.
1134 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320801#results_elect_council, dostęp: 27.11.2019.
1135 Drugi wynik osiągnął Jacek Woźniak przy poparciu 31,16% wyborców. Trzeci był Maciej 

Bejnarowicz z poparciem na poziomie 24,06%. 2,32% głosów zdobył Ireneusz Zarzycki, a 1,7% 
Zbigniew Błaszczuk. https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320801#results_vote_elect_
mayor_round_1, dostęp: 27.11.2019.
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o głosowanie na Jacka Woźniaka1136. Wydaje się, że na przeszkodzie 
stanęła wypowiedź księdza Tadeusza Wilka z Parafii Mariackiej przy 
bazylice, który stwierdził, że po raz pierwszy od 1989 roku nie weźmie 
udziału w wyborach, bo na przeszkodzie stały poglądy kandydatów 
na prezydenta miasta w kwestii zapłodnienia metodą in vitro1137. W ten 
sposób Anna Mieczkowska otrzymała nieoczekiwane wsparcie, które 
zablokowało powstanie przedwyborczego porozumienia, które mogłoby 
doprowadzić do jej przegranej. Ponadto, jej komitet pracował ciężko przez 
dwa tygodnie, konsekwentnie namawiając kołobrzeżan do głosowania 
na tę właśnie kandydatkę. Zastosowano typową kampanię bezpośrednią, 
wychodząc do mieszkańców w centrum miasta przy Alei Św. Jana Pawła 
II. A. Mieczkowską poparli także dwaj pozostali kandydaci na prezydenta: 
Zbigniew Błaszczuk, który wcześniej deklarował, że w drugiej turze 
nie będzie nikogo popierał, a także Ireneusz Zarzycki1138. Na takim tle, 
kampania Jacka Woźniaka wypadła o wiele słabiej, tyle, że na ostatniej 
prostej przed ciszą wyborczą okazało się, że przed mieszkańcami ukryto 
informację o podwyżce cen ciepła w Miejskiej Energetyce Cieplnej. 
Wywołało to duże emocje w Kołobrzegu i zmusiło kierownictwo spółki 
do tłumaczenia się z podjętych decyzji1139. W drugiej turze wyborów 
51% mieszkańców poparło Annę Mieczkowską, 49% Jacka Woźniaka1140. 
Okazało się, że obrana strategia przez kandydatkę, choć ryzykowna, była 
słuszna. Środowiska związane z Platformą Obywatelską wygrały wybory 
prezydenckie w Kołobrzegu po raz czwarty z kolei.

1136 Bejnarowicz popiera zmiany w Kołobrzegu, https://miastokolobrzeg.pl/18320.
1137 „Powtarzamy ciągle zgodnie z katolicką nauką społeczną, że trzeba brać czynny udział 

w życiu społecznym i narodowym, że trzeba chodzić na wybory, ale oto mamy w Kołobrzegu 
nadzwyczajną sytuację, kiedy wyjątek potwierdza regułę, a z tego jasno wynika: katolik nie 
ulegnie pokusie koalicji ze zwolennikami „cywilizacji śmierci” i w tym konkretnym przypadku 
zapomni o ulubionej zasadzie polityków „Never say never! ”. Możemy przegrać ze zwolen-
nikami ciepłej wody w kranach i z rzeszą tzw. katolików tylko z nazwy, ale nie w sumieniu, 
nie przed Bogiem! ”. Woźniak bez wsparcia księdza Wilka, na przeszkodzie in vitro, https://
miastokolobrzeg.pl/18270.

1138 Błaszczuk i Zarzycki poparli Mieczkowską, https://miastokolobrzeg.pl/18329.
1139 Dziennikarze oskarżali Olichwiruka, https://miastokolobrzeg.pl/18350.
1140 W liczbach bezwzględnych wynik wyborczego starcia pomiędzy Anna Mieczkowską pre-

zentował się następująco: 8087:7770. O wygranej zdecydowało więc 317 wyborców. https://
wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320801#results_vote_elect_mayor_round_2, dostęp: 
27.11.2019.
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Trwająca właśnie kadencja samorządu kołobrzeskiego nie jest objęta 
horyzontem czasowym niniejszej książki, aliści autor jest zobowiązany 
pewnym kronikarskim obowiązkiem. Anna Mieczkowska została pre-
zydentem Kołobrzegu i złożyła ślubowanie 19 listopada 2018 roku1141. 
Zastępcą prezydenta ds. gospodarczych została Monika Foremna-Pilarska, 
a zastępcą ds. społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz1142. W związku z rezy-
gnacją M. Foremnej-Pilarskiej1143, w lipcu 2019 roku zastępcą prezydenta 
ds. gospodarczych została wieloletnia sekretarz miasta, Ewa Pełechata1144. 
19 listopada 2018 roku radni wybrali Jacka Woźniaka na przewodniczą-
cego Rady Miasta Kołobrzeg1145. Było to możliwe dzięki porozumieniu 
radnych PiS i KWW Jacka Woźniaka. Po odejściu Kamila Barwinka i Łu-
kasza Zięby z Klubu Obywatelski Kołobrzeg Jacka Woźniaka oraz Adama 
Hoka i Agnieszki Trafas z Klubu „Kołobrzescy Razem” i utworzeniu 
Klubu „Nowy Kołobrzeg”1146, powstała większość, która zmieniła układ sił 
w Radzie Miasta Kołobrzeg. Jacek Woźniak został odwołany 10 września 
2019 roku1147, a nowym przewodniczącym Rady Miasta Kołobrzeg został 
wybrany Piotr Lewandowski1148.

Ostatnim akordem politycznym jesieni 2019 roku były wybory parla-
mentarne. O ile podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja, 
w Kołobrzegu wygrała Koalicja Europejska (51,34%) przed Prawem 
i Sprawiedliwością (35,08%)1149, to w głosowaniu do Sejmu przewaga 
ta gwałtownie stopniała i zakończyła się wynikiem: Koalicja Obywatelska 
36,7%, Prawo i Sprawiedliwość 34,39%1150. Jednak już w Powiecie Koło-
brzeskim, a także w całym okręgu wyborczym, wybory do sejmu po raz 
pierwszy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które po raz drugi wygrało 
wybory w Polsce1151. Posłami Ziemi Kołobrzeskiej zostali: Czesław Hoc 
i Marek Hok. W wyborach do senatu, wystartowali kandydaci z Koło-
brzegu: Henryk Carewicz i Janusz Gromek, a także senator kilku kadencji 
Anna Sztark. Wygrał je, przy poparciu na poziomie 43,45% głosów1152, 

1141 Anna Mieczkowska objęła urząd prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/18458.
1142 Anna Mieczkowska przedstawia zastępców, https://miastokolobrzeg.pl/18547.
1143 Zastępca Mieczkowskiej odchodzi, https://miastokolobrzeg.pl/19617.
1144 Ewa Pełechata zastępcą prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/20266.
1145 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miasta Kołobrzeg z 19.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta Kołobrzeg.
1146 Radni Woźniaka i Kołobrzeskich tworzą nowy klub, https://miastokolobrzeg.pl/19810.
1147 Woźniak odwołany, pyta: czytaliście co podpisaliście?, https://miastokolobrzeg.pl/20594.
1148 Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Miasta Kołobrzeg z 10.09.2019 w sprawie wyboru Przewod-

niczącego Rady Miasta Kołobrzeg.
1149 https://pe2019.pkw.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/320801, dostęp: 27.11.2019.
1150 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/320801, dostęp: 27.11.2019.
1151 W powiecie, PiS osiągnęło poparcie na poziomie 36,34%, a KO 33,71%. https://wybory.gov.

pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pow/320800, dostęp: 27.11.2019.
1152 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/okr/99, dostęp: 27.11.2019.
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były prezydent Kołobrzegu i członek Zarządu Województwa Zachod-
niopomorskiego – Janusz Gromek, zostając pierwszym w historii Ziemi 
Kołobrzeskiej senatorem1153.

Nie sposób nie wspomnieć o kołobrzeskiej kulturze. Budowa i oddanie 
do użytku Regionalnego Centrum Kultury, które 29 września 2010 roku 
otrzymało patrona – Zbigniewa Herberta1154, było zdaniem autora dzia-
łaniem stymulującym dla miejskiego ruchu amatorskiego, jednakże nie 
rozwiązało problemów lokalowych. Obecna kubatura nadal jest niewy-
starczająca dla potrzeb kulturalnych miasta. Wybór projektu budynku 
w konkursie spowodował duże ograniczenia, a jego funkcjonalność została 
stłumiona kosztem wizji architektów, wszakże uznanej i nagrodzonej, 
jednakże zbyt drogiej w utrzymaniu. Natomiast kierowane przez dyrek-
tora Tadeusza Kielara centrum, w ciągu ostatnich 10 lat zorganizowało 
4000 imprez: 1100 koncertów, 400 spektakli, 150 wystaw, 1400 sean-
sów filmowych i ponad 1100 innych wydarzeń kulturalnych, w których 
uczestniczyło ponad 1,23 mln widzów1155. W Kołobrzegu stale rozwija się 
Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze”, coraz większym zainte-
resowaniem cieszy się RCK Pro Jazz Festiwal. W latach 2004–2018 odby-
wał się Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, 
a w 2019 roku rozpoczęła się nowa impreza kulturalna – Ogólnopolski 
Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. W 2019 roku 
20 lat skończył Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta 

„Herbertiada”. W 2012 roku po raz pierwszy odbyło się Sensacyjne Lato 
Filmów, przekształcone następnie w Kołobrzeg Suspens Film Festival. 
Od 2011 roku dziennikarska kapituła przyznaje nagrody „Pegaza Kultury”, 
dla twórców i animatorów kultury, podczas Majowych Spotkań z Kulturą 
organizowanych przez Powiat Kołobrzeski, którym od początku patronuje 
starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski1156. Nie sposób nie zauważyć 
kulturalnej działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, naj-
chętniej odwiedzanej placówki kulturalnej w mieście nad Parsętą, która 
poza wystawą Dzieje Oręża Polskiego, w samym Kołobrzegu ma jeszcze 
Muzeum Miasta Kołobrzeg w historycznym Pałacu Braunschweigów, ale 
także otwarty w 2013 roku Skansen Morski. Instytucji muzealnych w Ko-
łobrzegu przybywa i należy wspomnieć o działalności Muzeum „Patria 
Colbergiensis”, Muzeum Bursztynu czy Muzeum Diecezjalnego w wieży 
Bazyliki Mariackiej. Ważna dla kołobrzeskiej kultury jest również Galeria 
Sztuki Współczesnej w ratuszu miejskim, której patronują Adela i Jerzy 

1153 W Kołobrzegu, Janusza Gromka poparło 13 237 wyborców, Henryka Carewicza 8024, a Annę 
Sztark 3422 osób. https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/320801, dostęp: 
27.11.2019.

1154 Uchwała Nr L/682/10 Rady Miasta Kołobrzeg z 29.09.2010 w sprawie nadania Regionalnemu 
Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta

1155 Kultura u Tadka czyli 10 lat RCK, https://miastokolobrzeg.pl/21096.
1156 I ty możesz dostać nagrodę Pegaza!, https://miastokolobrzeg.pl/2155.
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Ściesińscy1157, czy działalność nieco zapominanej na co dzień Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kołobrzegu, która w 2016 roku obchodziła 
ćwierćwiecze swojego istnienia1158. Kołobrzeska kultura to działalność 
stowarzyszeń, chórów, fundacji, ale także ludzi i twórców kultury. Nie 
sposób wymienić wszystkich, ale takie postaci jak Elżbieta Cherezińska, 
Dariusz „Dariuss” Kaleta, czy przedstawicielka młodego pokolenia, Ka-
tarzyna Gauer, są przykładem tego, że kołobrzeska kultura ma się dobrze, 
a ambicje mieszkańców miasta nad Parsętą w tym zakresie są spore, gdyż 
trudno nie odnieść wrażenia, że choć pod względem liczby mieszkańców, 
która po koniec 2019 roku wyniosła 43 7161159, to mały ośrodek miejski, 
za to z wielką duszą. Natomiast zwornikiem całej tej historii są koło-
brzeskie „Mariany”, wykreowane przez Dariusza Jakubowskiego mewy 
wcielane w różne postaci, które spodobały się na tyle, że ich pierwsze 
rzeźby stworzone przez artystę rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego 
w 2019 roku pojawiły się w przestrzeni publicznej Kołobrzegu1160.

1157 Galeria imienia Ściesińskich, https://miastokolobrzeg.pl/13420.
1158 Ćwierć wieku Szkoły Muzycznej, https://miastokolobrzeg.pl/13375.
1159 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, według danych Urzędu Stanu 

Cywilnego w Kołobrzegu w listopadzie 2019 roku wynosiła 43 716 osób.
1160 Mariany są już na swoim miejscu, https://miastokolobrzeg.pl/20890.
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6. Powiat Kołobrzeski

Zmiana podziału administracyjnego kraju i wprowadzenie szczebla 
powiatów, miało być w zamyśle rządu AWS-UW, dokończeniem reformy 
samorządowej z 1990 roku. Idea nie była zła i być może byłaby realizowana 
w praktyce z większym powodzeniem, gdyby nie zbyt duże rozdrobnie-
nie powiatów, gdyż powstało 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich, 
ale także niedostateczne ich wyposażenie w stosowne kompetencje, 
a przede wszystkim dochody własne. Konsekwencją tego jest fakt, że wiele 
powiatów nie jest w tanie realizować tych zadań, które mocą ustawy 
na nie nałożono1161. Obywatele nie rozumieli idei reformy i powstania 
powiatów. Uważano, że to instancja nadrzędna wobec gmin, a starosta 
swoim nadzorem obejmie wójtów czy prezydenta.

11 października 1998 roku odbyły się wybory do samorządu powia-
towego. Wygrał je Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdobywając 13 man-
datów. 6  mandatów przypadło Akcji Wyborczej Solidarność, 5  man-
datów zdobyło Samorządowe Forum Ziemia Kołobrzeska, 3 mandaty 
miało Samorządowe Porozumienie Mieszkańców Ziemi Kołobrzeskiej 
i 3 Przymierze Społeczne1162. Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu, jej 
przewodniczącym został wybrany Piotr Szczygielski1163. Radni zdecy-
dowali, że pierwszym starostą odrodzonego samorządu powiatowego 
w Kołobrzegu zostanie Ryszard Ławrynowicz1164. Było to możliwe, 
gdyż Henryk Rupnik, który był mierzony do stanowiska starosty, został 
wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego1165. Na funkcję 
wicestarosty wybrano Stanisława Fijałkowskiego1166, a członkami Zarządu 
Powiatu zostali: Antoni Szarmach, Zbigniew Metzger i Leon Bręgo-
szewski1167. Rozpoczęło się formowanie struktur powiatu i starostwa. 
Na funkcję sekretarza powiatu powołano Jerzego Leszczyńskiego1168, 

1161 Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 
2016, s. 388.

1162 Już po wyborach, „Gazeta Kołobrzeska”, 16.10.1998, s. 3. 
1163 Uchwała Nr I/1/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 9.11.1998 w sprawie wyboru Przewodni-

czącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
1164 Uchwała Nr I/6/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 9.11.1998 w sprawie wyboru Starosty 

Powiatu w Kołobrzegu.
1165 Kto będzie starostą?, „Gazeta Kołobrzeska”, 30.10.1998, s. 3.
1166 Próbowano na poziomie powiatu stworzyć taką samą koalicję SLD-AWS, jaka istniała na po-

ziomie gminy miejskiej. Tu jednak napotkano na opór ze strony radnych AWS. Nieoczeki-
wana zmiana układu sił, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.11.1998, s. 3. Ostatecznie powstał układ 
bez radnych AWS, a na wicestarostę wybrano Stanisława Fijałkowskiego. Kontrowersyjny 
wybór, „Gazeta Kołobrzeska”, 20.11.1998, s. 5.

1167 Uchwała Nr I/7/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 12.11.1998 w sprawie wyboru Wicestarosty 
Powiatu w Kołobrzegu i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.

1168 Uchwała Nr II/13/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 30.12.1998 w sprawie powołania Sekre-
tarza Powiatu.
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a na funkcję skarbnika powiatu  –  Barbarę Ostrowską1169. Obydwoje 
pełnią te obowiązki po dziś dzień.

Od początku bolączką powiatu były kwestie finansowe. Tak pisał o tym 
wicestarosta Stanisław Fijałkowski: „Nadano szereg nowych kompetencji 
dla samorządowych powiatów i województw, lecz popełniono ten sam błąd, 
jaki wystąpił przy tworzeniu samorządów terytorialnych w 1989 roku, dano 
władzę i słusznie w dół, zapominając, że do realizacji sprawnego zarządza-
nia potrzebne są środki finansowe”1170. W przypadku powiatów doszło 
do centralizacji finansów publicznych, dlatego też budżety tych jednostek 
samorządowych były mocno ograniczone, a dochody i wydatki znaczone. 
Wobec niedoszacowania kosztów oświaty, czy zarządzania drogami, któ-
rych Powiat Kołobrzeski miał 300 kilometrów, musiało to powodować 
pauperyzację tych jednostek samorządu. Powiat w Kołobrzegu radził sobie 
ze względu na posiadane dochody, w tym dopóki można było czerpać 
korzyści z majątku własnego, a następnie z jego sprzedaży.

Ze względu na szeroki zakres funkcji powiatu, wykraczających poza 
sam Kołobrzeg, autor skupi się na wybranych kwestiach z historii tego 
szczebla samorządu. Rada Powiatu w Kołobrzegu charakteryzowała się 
wysoką stabilnością polityczną, dlatego też choć dochodziło w niej do wielu 
sporów i politycznych animozji, zwłaszcza na linii lewica – prawica, 
to zmiany personalne były rzadkością. W 2000 roku utworzono Funda-
cję Bezpieczny Powiat, której celem jest finansowe wsparcie instytucji 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na terenie 
Powiatu Kołobrzeskiego1171.

W 2002 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe, przy jednocze-
snym zmniejszeniu liczby miejsc w organach stanowiących. Największe 
poparcie w wyborach do Rady Powiatu w Kołobrzegu, w której od tej pory 
było do obsadzenia 19 mandatów, miał Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i Unia Pracy – 35,51%, co dawało 9 mandatów. Z poparciem na pozio-
mie 27,52% drugie miejsce zajęła Centroprawica Razem, która zdobyła 
6 mandatów. Następne pozycje to Samoobrona RP – 18,95% i 2 mandaty 
oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 14,7% i 2 mandaty1172. 19 listopada 
2002 roku dotychczasowy wicestarosta Stanisław Fijałkowski został wy-
brany przewodniczącym Rady Powiatu1173. Starostą pozostał Ryszard 
Ławrynowicz, który uzyskał niezbędne poparcie na kolejną kadencję1174. 

1169 Uchwała Nr II/14/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 30.12.1998 w sprawie powołania Skarb-
nika Powiatu.

1170 Stanisław Fijałkowski, Z notatnika wicestarosty, cz. I, „Kulisy Kołobrzeskie”, 4.02.1999, s. 3.
1171 Uchwała Nr XV/82/2000 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 7.07.2000 w sprawie utworze-

nia fundacji.
1172 https://wybory2002.pkw.gov.pl/prada/gw1/w32/p3208/index.html, dostęp: 27.11.2019.
1173 Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 19.11.2002 w sprawie wyboru Przewod-

niczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
1174 Uchwała Nr I/3/2002 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 19.11.2002 w sprawie wyboru Staro-

sty Kołobrzeskiego.



244

Wicestarostą został Włodzimierz Adam, a członkami Zarządu Powiatu 
wybrano: Roberta Lepę, Mikołaja Kuczniera i Ariusza Kwiecińskiego1175. 
Jedną z pierwszych uchwał, było powołanie komisji heraldycznej, której 
celem było opracowanie projektu herbu i flagi Powiatu Kołobrzeskiego. 
Tarcza herbowa, podzielona na dwie części, z lewej z gryfem nad morskimi 
falami, a z prawej z mitrą na tle skrzyżowanych pastorałów, nawiązywała 
do historii Pomorza Zachodniego i Kołobrzegu, została uchwalona 
w 2005 roku1176. W tej kadencji, najwięcej kontrowersji wywołała sprawa 
wycięcia dębów w Kamicy, która wzbudzała społeczne kontrowersje 
i protesty1177. Drzewa wycięto zgodnie z prawem, ale pozostało wrażenie, 
że władza nie zrobiła wszystkiego, aby do tej niepotrzebnej wycinki nie 
dopuścić1178. W 2005 roku członkiem Zarządu Powiatu został Antoni 
Szarmach1179. Pod koniec kadencji odbyła się dyskusja nad przeniesie-
niem Powiatowego Urzędu Pracy, który nie mieścił się już w parterowej 
części budynku sali obrad Urzędu Miasta Kołobrzeg. Ponieważ uznano, 
że koszt adaptacji pomieszczeń pozyskanych przez powiat w budynku 
przy ul. Jedności Narodowej jest nieopłacalny, powstał pomysł zbudowa-
nia nowego budynku przy ul. Gryfitów, a jednocześnie budowy nowego 
budynku starostwa1180. Ze względu na koszty, omawiane projekty upadły.

W 2006 roku, w wyborach do Rady Powiatu Kołobrzeskiego wystar-
towało aż 8 komitetów wyborczych. Mieszkańcy głosowali w 6 okręgach 
wyborczych, z których 4 były zlokalizowane w Kołobrzegu, a dwa kolejne 
w gminach powiatu: Siemyśl, Gościno i Rymań oraz Dygowo i Ustronie 
Morskie. Wybory wygrała Platforma Obywatelska, którą poparło 33,15% 
wyborców, co przełożyło się na 8 mandatów. Drugi wynik osiągnęło 
Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 20,81% mieszkańców (5 mandatów), 
a następnie uplasowała się Lewica i Demokraci 18,08% (4 mandaty) oraz 
Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 11,51% wyborców, co przełożyło 
się na 2 mandaty1181. W Radzie Powiatu zawiązała się koalicja PO-PSL, 
a kolejny głos uzyskano poprzez poparcie radnej, która otrzymała mandat 
z list PiS – Marii Storczyk. W zamian za poparcie polityki koalicji, radna 

1175 Uchwała Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 19.11.2002 w sprawie wyboru Wicesta-
rosty Powiatu Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego.

1176 Uchwała Nr XXII/194/2005 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 14.04.2005 w sprawie ustanowienia 
herbu i flagi Powiatu Kołobrzeskiego.

1177 Sprawa dębowa, „Rzecz Kołobrzeska”, 3.09.2004, s. 1.
1178 Korupcja, kumoterstwo, prywata?, „Rzecz Kołobrzeska”, 3.09.2004, s. 8.
1179 Uchwała Nr XXIII/200/2005 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 22.04.2005 w sprawie wyboru 

członka Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego.
1180 Nowe starostwo, „Rzecz Kołobrzeska”, 18.06.2006, s. 8.
1181 Pozostałe komitety nie zdobyły mandatów: KWW Nasza Gmina Nasz Powiat 6,48%, KWW 

Kołobrzeg 2010 6,08%, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie „Nasza 
Gmina” 2,65% oraz Stowarzyszenie Samorządowo-Gospodarcze „Pomorze” 1,22%. https://
wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiRadaPowiatu52cc.html? jdn=320800, dostęp: 28.11.2019.
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uzyskała miejsce w Zarządzie Powiatu1182. 27 listopada 2006 roku, Rada 
Powiatu Kołobrzeskiego na swojego przewodniczącego wybrała Romana 
Ciarkę1183. Starostą kołobrzeskim został wybrany Artur Mackiewicz1184, 
wicestarostą Jerzy Kołakowski, a do zarządu Powiatu przegłosowano 
następujące kandydatury: Pawła Pawlaka, Marii Storczyk i Mirosława 
Tessikowskiego1185. Ciekawym zabiegiem była rezygnacja z mandatu 
radnego, złożona przez Artura Mackiewicza, starostę, a także Jerzego 
Kołakowskiego, wicestarostę1186. Stali się oni członkami Zarządu Powiatu 
spoza Rady Powiatu, rada miała nad nimi większą kontrolę, a jednocześnie, 
do Rady Powiatu weszli kolejni radni z listy PO.

Do dekompozycji układu rządzącego w Powiecie Kołobrzeskim do-
szło w 2010 roku. Po śmierci lidera kołobrzeskiej Platformy, Sebastiana 
Karpiniuka, pojawiły się głosy o zastąpieniu go m.in. przez Artura Mac-
kiewicza1187. Start Mackiewicza został zablokowany, a podczas wyborów 
pojawiła się kandydatura Marka Hoka. Na znak protestu, zaznaczając 
linię partyjnych podziałów, swoją kandydaturę zgłosił także Ireneusz 
Zarzycki1188. Szefem kołobrzeskich struktur partii został Marek Hok, 
ale podziały pozostały. Gdy doszedł do tego spór o przetarg na ośro-
dek „Gryf ”, a także inne wewnętrzne sprawy partii1189, miało miejsce 
polityczne przesilenie, w wyniku którego Artur Mackiewicz złożył rezy-
gnację z funkcji starosty1190. Zastąpił go ówczesny zastępca prezydenta 
Kołobrzegu ds. gospodarczych Tomasz Tamborski, którego Rada Powiatu 
wybrała na starostę spoza rady1191. Ponieważ wraz z poprzednim starostą, 
rezygnację złożyli członkowie Zarządu Powiatu, wybrano nowy skład 

1182 Lokalna prasa tak relacjonowała pierwsze posiedzenie Rady Powiatu nowej kadencji: „Pomimo 
braku akceptacji pozostałych radnych z listy PiS oraz pełnomocnika PiS posła Czesława Hoca, 
radna przyjęła zaproponowaną przez PO funkcję członka Zarządu Powiatu. A. Mackiewicz, 
który zgłosił kandydaturę M. Storczyk powiedział, że jest to ukłon w stronę PiS, na co Piotr 
Pasikowski odparł, że ukłon byłby wtedy, gdyby o obsadzie zaproponowanego stanowiska 
decydował sam PiS, a nie narzucało jej PO. W tym przypadku jest to według Pasikowskiego 
sianie niezgody”. Maria Storczyk razem z PO, „Rzecz Kołobrzeska”, 1.12.2006, s. 9.

1183 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 27.11.2006 w sprawie wyboru Przewod-
niczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.

1184 Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 27.11.2006 w sprawie wyboru Staro-
sty Kołobrzeskiego.

1185 Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 27.11.2006 w sprawie wyboru Wicesta-
rosty Powiatu Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego.

1186 Uchwała Nr XXVI/150/2009 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 23.01.2009 w sprawie wstąpienia 
kandydata na miejsce po radnym, którego mandat wygasł.

1187 Monika Makoś, Osierocona kołobrzeska Platforma szuka nowego lidera, https://gk24.pl/
osierocona-kolobrzeska-platforma-szuka-nowego-lidera/ar/4394701, dostęp: 28.11.2019.

1188 Hok szefem, podziały w PO, https://miastokolobrzeg.pl/581, dostęp: 28.11.2019.
1189 Zarząd Powiatu trzeszczy w szwach!, https://miastokolobrzeg.pl/825.
1190 Artur Mackiewicz złożył rezygnację, https://miastokolobrzeg.pl/1002.
1191 Uchwała Nr XLVIII/284/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 25.08.2010 w sprawie wyboru 

starosty kołobrzeskiego.
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tego organu: Jerzego Kołakowskiego jako wicestarostę i członków: Ewę 
Paśkę-Koschel, Pawła Pawlaka oraz Mikołaja Kuczniera1192.

Po zmianach w Zarządzie Powiatu, bardzo szybko nastały wybory 
samorządowe. Ich wynik był największym sukcesem Platformy Obywa-
telskiej, której poparcie było tak duże, że spowodowało, iż Prawo i Spra-
wiedliwość nie zdobyło ani jednego mandatu. 13 mandatów zdobyła PO, 
5 SLD, a 1 PSL1193. Zawiązała się koalicja pomiędzy PO a PSL1194. 2 grudnia 
2010 roku Rada Powiatu na swojego przewodniczącego wskazała Romana 
Ciarkę1195. Starostą wybrano Tomasza Tamborskiego1196. Wicestarostą 
został Mirosław Tessikowski, a na członków Zarządu Powiatu wybrano: 
Czesława Klimczaka, Ewę Paśkę-Koschel (członek spoza rady) i Pawła Paw-
laka1197. Ważnym wydarzeniem w historii powiatu było powstanie nowego 
miasta – Gościna, któremu symboliczne nadanie praw miejskich odbyło 
się 6 stycznia 2011 roku1198. Dotychczasowy wójt Marian Sieradzki, stał się 
od tej pory burmistrzem. Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć otwarcie 
mostu w Dźwirzynie. Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg 
wraz z przebudową mostu na Kanale Resko w Dźwirzynie realizowana 
była przez kilka jednostek samorządu, w tym Powiat Kołobrzeski i Powiat 
Gryficki. Koszt całości inwestycji to ponad 29 mln zł. Całość prac została 
zakończona do 2012 roku1199. Drugą ważną inwestycją był zakup pomiesz-
czeń przy ul. Katedralnej pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy1200. 
Adaptacja budynku i jego dostosowanie do potrzeb pracowników urzędu 
zakończyła się jego otwarciem 29 marca 2012 roku1201. Z innych działań 
powiatu, które mogą interesować czytelnika, to chociażby podświetlenie 
budynku starostwa, uruchomione 5 grudnia 2011 roku1202. Warto podkre-
ślić, że to budynek przedwojenny, w którym po 1945 roku znajdowała się 

1192 Uchwała Nr XLVIII/286/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 25.08.2010 w sprawie wyboru 
wicestarosty kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.

1193 PO zdobyło 44,19% głosów, SLD 20,32%, PiS 14,64%, KWW Henryka Bieńkowskiego 11,76%, 
a PSL 9,09%. https://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320800.html#tabs-4, dostęp: 
28.11.2019.

1194 Radni wybrali Zarząd Powiatu, https://miastokolobrzeg.pl/1529.
1195  Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 2.12.2010 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
1196  Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 2.12.2010 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Starosty Kołobrzeskiego.
1197 Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 7.12.2010 w sprawie wyboru Wicesta-

rosty Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.
1198 Formalnie, gmina miejska powstała z dniem 1 stycznia 2011 roku. Nadanie praw miejskich 

Gościnu, https://miastokolobrzeg.pl/1702.
1199 Most w Dźwirzynie wreszcie otwarty, https://miastokolobrzeg.pl/1707.
1200 Nowy Urząd Pracy za ponad 2,5 miliona, https://miastokolobrzeg.pl/2098.
1201 Nowa siedziba Urzędu Pracy, https://miastokolobrzeg.pl/4048.
1202 Budynek starostwa podświetlony, https://miastokolobrzeg.pl/3476.
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siedziba PZPR1203. W tej kadencji zaczęto również bardzo poważnie mówić 
o budowie stadionu lekkoatletycznego przy LO im. Mikołaja Kopernika. 
Siły przy tej inwestycji powiat połączył z miastem, ale na przeszkodzie 
stał brak wystarczających środków1204. Natomiast w 2013 roku pojawiła 
się kwestia powstania powiatu grodzkiego w Kołobrzegu. Miasto miałoby 
wchłonąć tereny gminy Kołobrzeg i w ten sposób wyodrębnić się jako 
czwarty powiat grodzki w województwie zachodniopomorskim. Pozostałe 
gminy tworzyć miały dalej powiat ziemski1205. Projekt nigdy nie wyszedł 
poza medialne spekulacje, podobnie, jak rozważania na temat włączenia 
do Powiatu Kołobrzeskiego Karlina, w nawiązaniu do dawnego Powiatu 
Kołobrzesko-Karlińskiego. Zarząd Powiatu musiał również rozwiązać 
kwestie dyscyplinarnego zwolnienia dwóch pracowników w poprzedniej 
kadencji: naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i naczelniczki Wy-
działu Budownictwa. Wszyscy zostali zwolnieni przy naruszeniu prawa. 
Naczelnik otrzymał odszkodowanie, a Elżbieta Lis została przywrócona 
do pracy i otrzymała wysokie odszkodowanie, musząc jeszcze przez kilka 
lat walczyć przed sądem o swoje dobre imię i bronić się przed niesłusznymi 
zarzutami Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu1206. Na oczyszczenie 
z zarzutów naczelniczka czekała 4 lata i 3 miesiące.

1203 W drugiej połowie lat 50-tych, wraz z planami rozwoju miasta, swoją nową siedzibę otrzymała 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która do tej pory mieściła się w budynkach PSS przy 
obecnej ul. Dworcowej. Początkowo, to PSS miał się przenieść na Plac Ratuszowy, nawet 
rozpoczęto prace remontowe. Ostatecznie, w 1959 roku, budynek stał się siedzibą KP PZPR. 
Kołobrzeżanie nazywali go potocznie „Domem Partii”. W tym gmachu zapadały najważniejsze 
dla miasta decyzje i strategie. Robert Dziemba, „Dom Partii” zostanie podświetlony, https://
miastokolobrzeg.pl/2274.

1204 Starosta i prezydent wspólnie o stadionie, https://miastokolobrzeg.pl/4938.
1205 Kołobrzeg miastem na prawach powiatu?, https://miastokolobrzeg.pl/5693.
1206 Chodziło o wydanie pozwolenia na modernizację domu w Ustroniu Morskim. Elżbieta Lis 

wydała decyzję zezwalającą na budowę. Były starosta Artur Mackiewicz doszukiwał się zna-
mion przestępstwa, w tym przekroczenia uprawnień, o sprawie poinformował prokuraturę, 
a ta wszczęła śledztwo (w jego wyniku naczelniczka została zwolniona). Dwukrotnie akt 
oskarżenia był zwracany do prokuratury, ale prokuratorzy wiedzieli swoje. Sędzia odrzucił 
zarzuty. Nie zgodził się z tokiem myślenia, że naczelniczka działała celowo i rozmyślnie 
w kierunku łamania prawa i osiągnięcia jakiejś korzyści w zakresie bezprawnej decyzji. Sąd 
podkreślił, że takie a nie inne zasady obowiązywały w poprzednich latach w starostwie, nie 
były one kwestionowane, wydawano na ich podstawie wiele decyzji, a pracodawca wzruszył 
jedną. Żadna z kontroli w Starostwie Powiatowym nie wykazała nieprawidłowości, więc 
zdaniem sądu, naczelniczka miała prawo być przekonana, że działa prawidłowo. Jednak 
zdaniem sądu, samo upoważnienie do wydawania decyzji nie jest jednoznaczne, przy czym 
nie można robić oskarżonej zarzutów, że wcześniej coś robiła i było to akceptowane, a potem 
już nie. Sąd odrzucił zarzut poświadczenia nieprawdy. Jak stwierdził sędzia Sławomir Sol-
nica, projektant jasno podkreślił, jakie były cele zmian w projekcie budowlanym. Podobnie, 
na korzyść oskarżonej przyjęto kwestie związane z odczytaniem budynku jednorodzinnego. 
W Ustroniu Morskim mógł bowiem powstać budynek jednokondygnacyjny z poddaszem 
o wysokości 9 metrów. Zarówno oskarżona jak i były wójt Ustronia Morskiego, Stanisław 
Zieliński, wskazywali na oczywiste błędy w planie zagospodarowania przestrzennego, które 
później sprostowano, ale wcześniej zostały odpowiednio zinterpretowane przez gminę. 
Co prawda, jak podkreślił sąd, miało to już miejsce po wydaniu feralnej decyzji, ale doktryna 
ustalona ustnie była taka sama. Sąd stwierdził, że w działaniu oskarżonej można było znaleźć 
pewne uchybienia i niekonsekwencję w działaniu, ale to najwyżej zasługiwało na działanie 
dyscyplinujące, a nie na postawienie jej w stan oskarżenia. Sąd orzekł: Elżbieta Lis jest nie-
winna, https://miastokolobrzeg.pl/4294.
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Kadencja 2010–2014  była jedną z najlepszych kadencji Rady Po-
wiatu w Kołobrzegu. Zatrudnienie w Powiecie Kołobrzeskim na dzień 
31.12.2010 to 934,70 etatów, a na dzień 31.12.2013 – 910,31 etatów. Głów-
nymi źródłami dochodów Powiatu Kołobrzeskiego były: subwencje 
ogólne, dotacje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
i prawnych, środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wypracowane 
dochody własne przez jednostki organizacyjne powiatu. W przypadku 
Powiatu Kołobrzeskiego główne źródła dochodów własnych obejmo-
wały: dochody z najmu, dzierżawy, dochody z usług, sprzedaż mienia. 
W okresie czterech lat Powiat Kołobrzeski dysponował dochodami 
w wysokości 376,7  mln zł. Najwyższy udział dochodów stanowiły 
subwencje ogólne, 46% dochodów, dochody własne 19%, dotacje ogó-
łem 16%, udział w podatkach PIT i CIT 13% oraz środki zagraniczne 
6%. Powiat Kołobrzeski w okresie od 2010  do 2013  roku dysponował 
dochodami publicznymi w łącznej kwocie 376,7  mln zł. W pierwszej 
kolejności zabezpieczano wydatki na spłaty rat kapitałowych i odsetek 
od kredytów zaciąganych w latach poprzednich na realizacje inwestycji. 
Zadania inwestycyjne były współfinansowane ze środków zewnętrznych 
w ramach porozumień z samorządami, z dotacji krajowych i unijnych, 
natomiast wkład własny finansowany zabezpieczany był zasadniczo 
z zaciągniętych kredytów. W okresie od 2010  do 2013  roku Powiat 
Kołobrzeski zrealizował inwestycje w kwocie 67,7  mln zł, to jest 17% 
wydatków1207.

W wyborach samorządowych w 2014 roku, o władzę w Radzie Powiatu 
ubiegało się 5 komitetów wyborczych. Wybory wygrała Platforma Oby-
watelska, zdobywając 36,78% poparcia (8 mandatów). Na drugiej pozycji 
uplasowała się Lewica Razem z poparciem 20,78% głosujących (3 mandaty), 
następnie było Prawo i Sprawiedliwość 20,67% (5 mandatów), Polskie 
Stronnictwo Ludowe 18,93% (3 mandaty) oraz KWW Jacka Woźniaka, 
który wystawiając listę w jednym okręgu, nie przekroczył pięcioprocen-
towego progu wyborczego (2,81%)1208, ale pokrzyżował plany opozycji 
wobec PO, w wyniku czego, Platforma Obywatelska utrzymała władzę 
w powiecie, choć nie było to takie proste. Po pierwsze, krytykowano 
wynik wyborów, w którym PSL osiągnęło tak dobry rezultat, wskazując, 
że to wynik nieprawidłowego wykonania karty do głosowania w postaci 
tzw. książeczki1209. Po drugie, opozycja była niezwykle silna i pomimo 
ogłoszenia koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego jeszcze przed drugą turą wyborów na prezydenta miasta1210, 
starała się pokrzyżować jej plany. Podczas sesji 28 listopada 2014 roku Rada 

1207 Radni Rady Powiatu podsumowali kadencję, https://miastokolobrzeg.pl/9119. https://samo-
rzad2014.pkw.gov.pl/358_Rady_powiatow/0/3208.html, dostęp: 28.11.2019.

1208 https://samorzad2014.pkw.gov.pl/358_Rady_powiatow/0/3208.html, dostęp: 28.11.2019.
1209 Nie do przyjęcia były zarzuty polityków PiS o sfałszowaniu wyborów. Hoc: wybory zafał-

szowane, https://miastokolobrzeg.pl/9250.
1210 Jest koalicja PO-PSL w powiecie kołobrzeskim, https://miastokolobrzeg.pl/9257.
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Powiatu wybrała na przewodniczącą Danutę Adamską-Czepczyńską1211. 
Następna sesja odbyła się 5 grudnia 2014 roku. Aby skutecznie wybrać 
Zarząd Powiatu, musiały odbyć się wybory prezydenckie. SLD zgłosiło 
kandydata na starostę Marka Zawadzkiego, wójta gminy Dygowo1212. 
PO postawiło na Tomasza Tamborskiego. Co ciekawe, kandydata SLD 
poparli radni PiS, ale większość głosów mieli radni PO-PSL i starostą 
został wybrany Tomasz Tamborski1213. Wicestarostą została Helena 
Rudzis-Gruchała, a na członków Zarządu Powiatu wybrano: Danutę 
Bugaj, Andrzeja Olichwiruka i Mirosława Tessikowskiego1214. Opozycja 
próbowała podważyć legalność wyboru Zarządu Powiatu i złożyła w tej 
sprawie wniosek do wojewody zachodniopomorskiego, ale ten uznał go 
za bezzasadny1215. Najważniejszą inwestycją tej kadencji, obok inwestycji 
drogowych i infrastrukturalnych, jest budowa stadionu lekkoatletycznego. 
Pieniądze pochodziły z budżetu powiatu (3,7 mln zł), gminy Miasto 
Kołobrzeg (1 mln zł), ale także ze wsparcia Ministerstwa Sportu (3 mln 
zł), które udało się wywalczyć dzięki staraniom ówczesnego europosła 
Czesława Hoca1216. Pierwszą, symboliczną łopatę na placu budowy wbito 
w listopadzie 2016 roku, a prace zakończyły się w sierpniu 2018 roku. 
Otwarcie obiektu sportowego odbyło się 13 września 2018 roku1217. Sta-
dion otrzymał za patrona Michała Bartę1218.

W wyborach do Rady Powiatu w 2018 roku wystartowało 5 komitetów 
wyborczych. Po raz czwarty z rzędu wygrała je Platforma Obywatelska, 
zdobywając 36,12% poparcia (9 mandatów). Na drugiej pozycji uplasowało 
się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,76% głosów (5 mandatów), 
następne było SLD z wynikiem 21,14% (4 mandaty), KWW „Konwent Wój-
tów” 11,54% (1 mandat) oraz KWW Kukiz’15, któremu wynik na poziomie 
6,43% nie zagwarantował żadnego mandatu1219. Powstało porozumienie 
PO-SLD, odpowiadające istniejącemu układowi w samorządzie miejskim 
w Kołobrzegu. Podczas posiedzenia 22 listopada 2018 roku Rada Po-
wiatu na swojego przewodniczącego wybrała Ryszarda Szufla1220. Po raz 

1211 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 28.11.2014 w sprawie stwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.

1212 Zawadzki dogadał się z PiS i SLD?, https://miastokolobrzeg.pl/9325.
1213 Uchwała Nr II/2/2014 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 5.12.2014 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Starosty Kołobrzeskiego.
1214 Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 5.12.2014 w sprawie wyboru Wicestarosty 

Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.
1215 Zarząd Powiatu wybrany legalnie, https://miastokolobrzeg.pl/9557.
1216 Czesław Hoc: są pieniądze na stadion, https://miastokolobrzeg.pl/12426.
1217 Stadion lekkoatletyczny im. Michała Barty otwarty, https://miastokolobrzeg.pl/17919.
1218 Michał Barta (1943–1996), lekkoatleta, trener, nauczyciel wychowania fizycznego w LO 

im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. Czterokrotny finalista mistrzostw Polski. Twórca 
kołobrzeskiej szkoły oszczepu. Trenował m.in. Dariusza Trafasa i Mirosława Szybowskiego.

1219 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/320800#results_elect_council, dostęp: 28.11.2019.
1220 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 22.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu.
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czwarty starostą kołobrzeskim został Tomasz Tamborski1221. Wicestarostą 
kołobrzeskim został Jacek Kuś, a członkami Zarządu Powiatu wybrano: 
Andrzeja Olichwiruka, Helenę Rudzis-Gruchałę (członek spoza rady), 
Mirosława Tessikowskiego1222.

W opisie poszczególnych kadencji, autor skupił się wybiórczo na tema-
tyce inwestycji, choć w ciągu ostatnich lat stanowią one, pomimo ograni-
czonych środków budżetowych, dość znaczną część działalności Powiatu 
Kołobrzeskiego. W latach 2010–2019 na najważniejsze inwestycje wydano 
kwotę 107,7 mln zł. Na infrastrukturę drogową przeznaczono 65,9 mln zł, 
a działania te objęły m.in.: przebudowę drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwi-
rzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na Kanale Resko, odcinek 
Rogowo-Dźwirzyno, wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Sta-
rynowskiej w Kołobrzegu, rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej, 
przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino-Rzesz-
nikowo, przebudowę ul. Polnej w Ustroniu Morskim, przebudowę mostu 
w Głowaczewie, przebudowę ul. Lubkowickiej i Karlińskiej w Gościnie, 
przebudowę ul. Jedności Narodowej, Michałowskiego i Mazowieckiej w Ko-
łobrzegu, przebudowę mostu na rzece Błotnicy w Niemierzu, przebudowę 
ul. Szkolnej w Charzynie. Na modernizację i rozbudowę infrastruktury 
oświatowej, przeznaczono w omawianym okresie 13,9 mln zł, realizu-
jąc m.in.: adaptację hali sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej, budowę 

„Orlika” przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie, przebudowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Kołobrzegu, remont sali gimnastycznej oraz 
przebudowę pomieszczeń w LO im. M. Kopernika, przebudowę boiska ZS 
im. Bolesława Krzywoustego czy budowę stadionu lekkoatletycznego przy 
LO im. M. Kopernika. Kolejne inwestycje wiążą się z ekologią i poprawą 
właściwości energetycznych budynków użyteczności publicznej. Prze-
znaczono na nie 17,4 mln zł. Objęły one: ZS im. Bolesława Krzywoustego 
(kolektory słoneczne), Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu 
(kolektory słoneczne), Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu (kolek-
tory słoneczne wraz z instalacją), Dom Pomocy Społecznej w Gościnie 
(kolektory słoneczne), a także przeprowadzono termomodernizację DPS 
Włościbórz, ZS im. M. Rataja w Gościnie oraz ZS im. H. Sienkiewicza. Inne 
inwestycje, to wydatki na poziomie 10,3 mln zł, w tym zakup nierucho-
mości pod budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, powsta-
nie Skansenu Morskiego, zakup hangaru w Rogowie, zakup sprzętu dla 
Zarządu Dróg Powiatowych czy przebudowa pomieszczeń na potrzeby 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Autor opisywał już działalność Muzeum Oręża Polskiego w Koło-
brzegu, które jest jednostką Powiatu Kołobrzeskiego. Dzięki kierownictwu 

1221 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 22.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 
Starosty Kołobrzeskiego.

1222 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z 22.11.2018 w sprawie wyboru Wicestarosty 
Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.
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i pracownikom muzeum, a także wsparciu Zarządu Powiatu i Rady Po-
wiatu, udało się zrealizować wiele inwestycji. 14 sierpnia 2013 roku otwarto 
Skansen Morski w Porcie Rybackim, w którym znajdują się wyslipowane 
okręty: ORP „Fala” i ORP „Władysławowo”, elementy ORP „Burza” czy inne 
akcesoria morskie1223. Jesienią 2015 roku trwały negocjacje pomiędzy 
przedstawicielami Powiatu Kołobrzeskiego a Regionalną Dyrekcją La-
sów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwem Białogard i Okręgową 
Inspekcją Więziennictwa w Koszalinie. Ich celem było przejęcie przez 
powiat dwóch magazynów amunicji atomowej oraz schronu typu „Granit” 
w Podborsku-Dobrowie, a następnie przekazanie ich na rzecz Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, do czego doszło jeszcze przed końcem 
2015 roku1224. W 2016 roku przeprowadzono kompleksowe prace zwią-
zane z modernizacją magazynu nr 17 i uruchomienia Muzeum Zimnej 
Wojny. Obiekt został otwarty 10 września 2016 roku, będąc jedyną tego 
rodzaju zachowaną w takim stanie i sprawną budowlą w Polsce, a także 
reliktem zimnej wojny na mapie Europy, chętnie odwiedzanym przez 
turystów1225. 2  lipca 2017 roku otwarto Muzeum Miasta Kołobrzeg 
w Pałacu Branschweigów, po przebudowie i modernizacji1226, które kom-
pleksowo omawia okres średniowiecznej prosperity miasta, od czasów 
powstania wczesnośredniowiecznego ośrodka w Budzistowie, poprzez 
lokację i zmierzch czasów Hanzy. Następnie, ukazana została historia 
kołobrzeskiej twierdzy i wszystkie oblężenia, wraz z największą kolekcją 
granatów do haubicy Szuwałowa. Na koniec, przygotowany został film 
edukacyjny, który ukazuje zarówno walki o miasto w 1807 roku, jak 
i powstawanie oraz rozwój uzdrowiska, a także zniszczenie Kołobrzegu 
w 1945 roku i odbudowę miasta przez pionierów. 19 października 2018 roku 
Powiat Kołobrzeski zakupił od gminy Trzebiatów poniemiecki hangar 
w miejscowości Rogowo za kwotę 3 mln zł1227. Zakończyło to kilkuletnie 
starania o pozyskanie tej zabytkowej nieruchomości, w której powstaje 
Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej. Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu jest największą jednostką kultury w mieście nad Parsętą. 
W latach 2009–2019 odwiedziło je niemal 1,4 mln zwiedzających. Nie 
można tu pominąć imprez historycznych, realizowanych przez muzeum, 
jak rekonstrukcja walk o Kołobrzeg z marca 1945 roku, pt. „Bój o Ko-
łobrzeg”, ogólnopolskiego „Zlotu Zimnowojennego”, na który przyby-
wają miłośnicy tej epoki historycznej razem ze swoimi pojazdami, czy 
zrealizowanego w 2019 roku po raz pierwszy w Budzistowie Festiwalu 
Średniowiecznego. 7 listopada 2019 roku, Zarząd Powiatu w związku 

1223 Uroczyście otwarto Skansen Morski, https://miastokolobrzeg.pl/6704.
1224 Skład atomowy na stanie powiatu, https://miastokolobrzeg.pl/11553.
1225 Robert Dziemba, Przedsięwzięcie 3000. Tajna historia radzieckich baz atomowych w Polsce, 

Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2018, s. 71.
1226 Muzeum Miasta Kołobrzeg otwarte, https://miastokolobrzeg.pl/15116.
1227 Powiat kupił hangar, będzie Muzeum Lotnictwa, https://miastokolobrzeg.pl/18237.
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z upływającą 5-letnią kadencją dyrektora muzeum Aleksandra Ostasza, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, podjął decyzję o powołaniu go na kolejną, tym razem 7-letnią 
kadencję do 31 stycznia 2027 roku1228.

1228 Uchwała nr 135/2019 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 7.11.2019 w sprawie powołania 
Pana Aleksandra Ostasza na stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
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7. Kościoły w Kołobrzegu po 1989 roku

W tej części pracy, autor chce przedstawić zarys ważniejszych wydarzeń 
związanych z kołobrzeskimi kościołami, przede wszystkim z Kościołem 
katolickim, który miał ważny udział w przemianach demokratycznych 
w mieście, a także towarzyszył narodzinom samorządu kołobrzeskiego.

23 kwietnia 1990 roku w Kołobrzegu gościł kardynał Józef Glemp, 
Prymas Polski. Jego wizyta była związana z odsłonięciem pomnika ar-
cybiskupa Marcina Dunina Sulgustowskiego, Prymasa Polski, który był 
więźniem twierdzy kołobrzeskiej w latach 1839–1840 w sporze z królem 
pruskim w sprawie małżeństw mieszanych. Postać arcybiskupa Dunina 
została przedstawiona jako przykład moralny do naśladowania na nowe 
czasy: „We współczesnym świecie, gdy swoboda źle pojęta oraz brak poczucia 
odpowiedzialności wydają się zwyciężać wraz z wygodnictwem i obojęt-
nością na kwestie moralne, ks. arcybiskup Dunin może być wyrazistym 
przykładem darowania świadectwa prawdzie”1229. Sam prymas, w homilii 
wygłoszonej w Bazylice Mariackiej, nawiązał do przemian społeczno-go-
spodarczych w Polsce: „Wielu ludzi pragnie odrodzenia Ojczyzny. Wielu 
ludzi daje całe swoje siły, zwłaszcza na odcinkach takich, jak gospodarka, 
jak reforma społeczna, polityczna. Mamy różne plany, wymyślają je lu-
dzie, którzy są wyspecjalizowani, znają się na tym. Mówi się o planach 
Sadowskiego, planach Balcerowicza, to wszystko są sprawy złożone, sprawy, 
które wymagają wyrzeczeń. Ale jest jakaś ufność, że po tym okresie trudów, 
przyjdą lepsze chwile. Te plany wymyślane są przez grupy ludzi, którzy 
mają swoją odpowiedzialność, ażeby wydobyć nas z tego dna, na które się 
stoczyliśmy”1230. W 1990 roku równie ważnym problemem, tym razem 
ekonomicznym, było wprowadzenie religii do szkół1231. Wynikał on nie 
tylko z oskarżeń ze strony środowisk antyklerykalnych o próbę tworzenia 
państwa wyznaniowego, ale także z przerzuceniem finansowania zajęć 
na samorządy, które na ten cel nie miały wystarczających funduszy. Tak 
było również w Kołobrzegu, gdzie zbyt szybka i nieprzemyślana procedura 
wprowadzenia nowych zajęć w szkołach przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej spowodowała, że w budżecie nie było pieniędzy na ten cel1232.

1229 Kronika Parafii Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu (strony nienumerowane).
1230 Waldemar Ćwięka, Na nic reformy najlepsze, jeżeli człowiek będzie zepsuty, „Głos Pomorza”, 

25.04.1990, s. 1 i 3.
1231 Zasady wprowadzenia lekcji religii do szkół określała instrukcja Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 
1990/91, ale prawo do nauczania tego przedmiotu zagwarantowała dopiero ustawa z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 95 z 7 września 1991, poz. 425. Art.12. ust. 
1 stanowił: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoły publiczne 
podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, szkoły publiczne ponadpod-
stawowe – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności 
o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie”.

1232 Pismo prezydenta Kołobrzegu do księdza Józefa Słomskiego z 2.10.1990 r. Wojciech Cza-
plewski, Parlamentarzyści pokonali „pannę dziedziczkę” – czyli „Za trzy miesiące będzie 
po wszystkim”, „Goniec Kołobrzeski” nr 5/1990.
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Przygotowania do czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski roz-
poczęły się już w 1989 roku. Ustalono, że papież przyjedzie nad Bałtyk, 
do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej1233. Planowano, że papież odwiedzi 
Koszalin i Kołobrzeg – historyczną siedzibę biskupstwa pomorskiego. 
Informację tę podano do wiadomości kołobrzeżan1234. Jednak już wkrótce 
okazało się, że papież odwiedzi tylko Koszalin1235. Zaważyły kwestie 
organizacyjne1236.

W latach 90-tych, kościół na mocy ustawy o stosunku państwa do Ko-
ścioła katolickiego, wystąpił o odzyskanie swojego majątku, znacjonali-
zowanego przez państwo, a także pozyskanie nowych terenów i nieru-
chomości, które miały zostać przeznaczone na cele sakralne. Pierwszą 
próbą były starania o przekazanie przez miasto starej kaplicy przy ul. 
Szpitalnej1237. Ostatecznie, obiekt został przebudowany z przeznacze-
niem na cerkiew greckokatolicką. Zadaniem księdza Józefa Słomskiego, 
administratora Parafii Mariackiej, zleconym przez nowego ordynariusza 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – biskupa Czesława Domina, było 
pozyskanie placu w Kołobrzegu, który przed wojną należał do katolickiej 
Parafii św. Marcina, lub innego miejsca, na którym mogłaby zostać wy-
budowana świątynia1238. Negocjacje z prezydentem miasta zakończyły się 
kompromisem. Ponieważ na dawnym terenie kościelnym wybudowany 
został budynek mieszkalny, w miejscu katolickiego sanatorium stały 
inne obiekty, a szkoła i plebania były używane przez instytucje miejskie, 
Kościół katolicki otrzymał w zamian za zrzeczenie się roszczeń do działki 
przy ul. Zwycięstwa inne tereny z przeznaczeniem pod budowę obiektów 
kultu religijnego. Była to działka przy ul. Portowej, a wcześniej, kościół 
otrzymał także nową działkę przy ul. Koszalińskiej1239.

W ciągu 10 lat struktura Kościoła katolickiego została całkowicie prze-
budowana. Miasto rozbudowywało się, przybywało mieszkańców. Powstały 
nowe parafie: św. Michała Archanioła w Podczelu wraz z ośrodkiem 
charytatywnym1240 (1992 r.), Miłosierdzia Bożego (1993 r.), św. Macieja 

1233 Czy Jan Paweł II odwiedzi Koszalin i Kołobrzeg?, „Głos Pomorza”, 28.02.1990, s. 1 i 2.
1234 Księga ogłoszeń Parafii św. Marcina w Kołobrzegu, 18.06.1989 r.
1235 Papież Jan Paweł II odwiedzi Koszalin, „Głos Pomorza”, 18.06.1990, s. 1.
1236 „Właściwy, odpowiednio duży plac w mieście, który pomieściłby kilka lub kilkadziesiąt tysięcy 

ludzi, był niedostępny (Podczele wojska radzieckie opuściły dopiero w 1992 roku). Po drugie, 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zwierzchnika Kościoła katolickiego twierdziły, 
że nie mogą odpowiadać za niego w Koszalinie i Kołobrzegu”. Robert Dziemba, Jan Paweł II 
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. „Kulisy Kołobrzeskie”, Nr 41/2006. 

1237 Pismo biskupa Ignacego Jeża do prezydenta Kołobrzegu z 17.01.1990 r.
1238 Pismo biskupa Czesława Domina do księdza Józefa Słomskiego z 15.10.1994 r.
1239 Uchwała Nr XII/112/95 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z 13.02.1995 w sprawie przekazania 

działki pod budowę kościoła.
1240 W 1996 roku ośrodek otrzymał imię biskupa Czesława Domina. Karol Krzyżewski, Dajemy 

sobie jakoś radę, Rozmowa z księdzem Wacławem Grądalskim, „Gazeta Kołobrzeska”, 
6.12.1996, s. 4.
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(garnizonowa, 1993 r.), św. Wojciecha (1998 r.). Powstał także ośrodek 
„Caritas”, przy którym wybudowano kaplicę Aniołów Stróżów. Na po-
czątku 1994 roku została zawieszona Parafia św. Marcina, której sprawy 
prowadziła odtąd Parafia Mariacka, do momentu wybudowania nowego 
kościoła1241. 15 października 1994 roku świątynia Niepokalanego Poczęcia 
NMP została przekazana w wyłączny zarząd rektoralny dyrektorowi Domu 
Księży Emerytów1242. Instytucja ta powstała na bazie dawnego klasztoru 
i plebanii oraz części budynku, który kościół odzyskał od miasta jako 
mienie znacjonalizowane w latach 60-tych. Parafia św. Marcina została 
reaktywowana dopiero 27 lutego 2001 roku1243, po tym, jak Kościół ka-
tolicki porozumiał się w sprawie działki z Agencją Mienia Wojskowego 
i Urzędem Miasta. Na tym terenie znajdował się klub wojskowy lecz przed 
wojną była tam ewangelicka Parafia św. Mikołaja. O tę działkę starali się 
także ewangelicy, ale bezskutecznie1244.

Z większych uroczystości religijnych o charakterze ogólnomiejskim 
warto wspomnieć pożegnanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
z procesją ulicami miasta i udziałem kardynała Józefa Glempa, Prymasa 
Polski, 9 września 1990 roku1245. W dniach 24–25 maja 1996 roku odbyła 
się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. W mszy w Parafii Mi-
łosierdzia Bożego, w procesji ulicami miasta do bazyliki oraz w hołdzie 
stanów uczestniczyły władze miejskie oraz tłumy wiernych1246. Ważnym 
wydarzeniem w historii kościoła kołobrzeskiego były obchody 1000-le-
cia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Główne uroczystości odbyły 
się w dniach 20–22 października 2000 roku. Przed bazyliką odsłonięto 
pomnik Bolesława Chrobrego i Ottona III, 22 października w bazylice 
odbyła się uroczystość, na którą zjechał episkopat i władze państwowe 
z prezydentem RP na czele1247. Kolejne uroczystości odbyły się w związku 
z obchodami 750-lecia nadania praw miejskich. Msza została odprawiona 
w Bazylice Mariackiej 22 maja 2005 roku, a po niej, odbył się przemarsz 

1241 25 lat Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2019, s. 6.
1242 Pismo biskupa Czesława Domina do księdza Józefa Słomskiego z 15.10.1994 r. Dekret usta-

nowienia Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu z 11.10.1994 r., (w:) 25 lat Domu Księży 
Emerytów w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2019.

1243 Dekret ustanowienia nowych granic Parafii p.w. św. Marcina w Kołobrzegu, Koszalińsko-
-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 2001, nr 10–12, s. 29 i 30.

1244 Ewangelicy argumentowali, że skoro przed wojną znajdowała się tam parafia wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, to właśnie oni powinni być uprzywilejowani przy sprzedaży 
działki. Jednak zarówno władze miasta jak i Kościół katolicki stali na stanowisku, że zakoń-
czenie problemu „postępowania regulacyjnego” jest priorytetem, a wspólnota ewangelicka 
powinna zainteresować się inną działką budowlaną. Ryszard Andruszko, Parafia z ponad 
100-letnią tradycją. Wywiad dla „Kulis Kołobrzeskich” z 29 marca 2001 r. M. Domaradzka: 
Komu działkę?, „Gazeta Kołobrzeska, Nr 10/2001.

1245 Pożegnanie obrazu Czarnej Madonny, „Głos Pomorza”, 10.09.1990, s. 1.
1246  Autorzy opracowań i artykułów mówią o „rzeszach wiernych”. Jacek Pechman: Zawierzamy 

Ci nasze miasto!, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.05.1996, s. 1.
1247 Magdalena Dyczyńska, Milenijne uroczystości, „Kulisy Kołobrzeskie”, 26.10.2000, s. 4.



256

ulicami miasta do Hali Milenium, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta1248. Z okazji jubileuszu, władze miasta dofinansowały witraż 
w skrajnej nawie południowej, z madonną w części głównej i herbem 
Kołobrzegu na dole.

Lata 90-te i dwutysięczne to czas związany z upiększaniem Bazyliki 
Mariackiej, głównego kościoła miasta, chluby kołobrzeżan i nie tylko 
miejsca kultu, ale także kultury. Do świątyni powracały kolejne zabytki, 
średniowieczne figury, pieta, kołatka. W ostrołukowych oknach wstawiano 
kolejne witraże, najpierw z historią kościoła na Pomorzu w prezbiterium, 
a potem z motywem „Madonn z sanktuariów Europy” w korpusie nawo-
wym1249. W środkowym oknie bloku wieżowego, dzięki fundacji Diece-
zji Paderborn, wstawiony został witraż z motywem sądu ostatecznego. 
W kościele odbywało się wiele koncertów kameralnych, symfonicznych 
i chóralnych, gdyż w Kołobrzegu nie było innej sali z dobrą akustyką, 
która pomieściłaby większą widownię. Dzięki staraniom księdza prałata 
Józefa Słomskiego1250, 18 października 1999 roku do Kołobrzegu przy-
wieziono elementy organów z rozbieranego kościoła w holenderskim 
Tilburgu. Zmontowano je na obchody milenijne na zbudowanej w wie-
żowej części nawy głównej emporze1251, a następnie wyremontowano 
i przebudowano w 2003 roku1252. W 1999 roku wykonano instalację pod-
świetlającą bryłę kościoła. Okazało się wówczas, że wymaga on poważnej 
interwencji konserwatorskiej. Dzięki środkom unijnym udało się w latach 
2009–2010 wyremontować zewnętrzne mury zabytku. Następnie ruszył 
kolejny etap projektu, związany z remontem wnętrza kościoła1253, jego 

1248 Nasze 750-lecie, „Rzecz Kołobrzeska”, s. 1 i 3. 
1249 Józef Słomski, Z Podgórza nad Bałtyk, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg, 2012, s. 65.
1250 Ksiądz Józef Słomski (1932–2018). 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 

biskupa Teodora Benscha. Po utworzeniu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej trafił do Koło-
brzegu, gdzie w sierpniu 1972 r. jako proboszcz objął Parafię św. Marcina. Razem z biskupem 
Ignacym Jeżem, ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim, rozpoczął starania nad pozyska-
niem 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 r. przystąpił do pierwszych prac 
porządkowych. Rozpoczął odbudowę konkatedry. Ustanowiony administratorem utworzonej 
11 listopada 1980 r. parafii Wniebowzięcia NMP przy konkatedrze w Kołobrzegu. 24 czerwca 
1984 r. z woli papieża Jana Pawła II został podniesiony do godności Kapelana Ojca Świętego. 
Dzięki szczególnym staraniom i wydatnej pracy na rzecz odbudowy historycznego kościoła 
kołobrzeskiego, 10 czerwca 1986 r. papież Jan Paweł II podniósł kołobrzeską konkatedrę 
do godności Bazyliki Mniejszej. Za osobisty wkład i nadzór nad pracami budowlanymi 
przy Bazylice w styczniu 1988 r. został wyróżniony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
okolicznościowym medalem konserwatorskim „Mecenasom i Opiekunom Zabytków”. 
Administrował parafią przy bazylice do czerwca 2008 roku. Odznaczony przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy 
Obywatel Kołobrzegu i odznaczony tytułem „Zasłużony dla Kołobrzegu”. Spoczął w rodzinnej 
ziemi, na cmentarzu w Żurowej.

1251 Robert Dziemba, 20 lat temu do bazyliki przyjechały organy, https://miastokolobrzeg.
pl/20969.

1252 Ewa Śniadek, Bach po remoncie, „Gazeta Kołobrzeska”, 31.10.2003, s. 5.
1253 Piotr Polechoński, Remont: Bazylika w Kołobrzegu pięknieje w oczach, https://gk24.pl/

remont-bazylika-w-kolobrzegu-pieknieje-w-oczach-zdjecia/ar/4470783, dostęp: 28.11.2019.
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historycznych dzieł sztuki, podziemi1254, a także bloku wieżowego, który 
został przeznaczony na siedzibę Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu, 
powołanego do istnienia 20 sierpnia 2015 roku1255. Inwestycje objęły nie 
tylko kolegiatę. Wszystkie parafie rozwijały się i dzięki zaangażowaniu 
kołobrzeżan oraz turystów, zmieniały swój wizerunek. Wskazać tu na-
leży trwającą w latach 2002–2004 roku przebudowę zwieńczenia wieży 
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego1256, ale także budowę 
kościoła św. Marcina w latach 2001–20051257, kościoła św. Wojciecha 
zakończoną w 2015 roku1258, czy kościoła Miłosierdzia Bożego, w którym 
znajdują się największe w Kołobrzegu 32-głosowe organy1259, uroczyście 
otwartego w 2016 roku.

W 1978 roku powstała greckokatolicka Parafia p.w. Opieki Matki Bożej 
w Kołobrzegu. W latach 90-tych przystąpiła ona do przebudowy kaplicy 
przy ul. Szpitalnej na cerkiew, którą poświęcono 25 maja 1996 roku1260. 
W kolejnych latach trwało upiększanie świątyni, w której pojawił się m.in. 
pięknie zdobiony ikonostas. W 1979 roku władze przekazały dla Kościoła 
Chrystusowego w Kołobrzegu przedwojenny budynek kościelny, poświę-
cony w 1924 roku przy obecnej ulicy Jedności Narodowej. Wcześniej, 
był on wykorzystywany m.in. jako świetlica i magazyn. Jego ponowne 
otwarcie odbyło się w 1980 roku. W latach 90-tych i dwutysięcznych został 
rozbudowany1261. Obiekty w Kołobrzegu zagospodarowały także inne 
kościoły, w tym Świadkowie Jehowy przebudowali XIX-wieczny areszt 
garnizonowy przy ul. Szpitalnej, ratując go od doszczętnego zrujnowania, 
a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma swój zbór w wyremontowa-
nym budynku przy ul. Bocianiej w Kołobrzegu.

1254 Podziemia, czyli przedwojenna kotłownia, pełni obecnie funkcję krypty, w której spoczywa 
kardynał elekt, biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż (1914–2007). Został pochowany 
23.10.2007. Halina Szczepańska, Biskup Ignacy Jeż spocznie w katedrze, „Rzecz Kołobrzeska”, 
19.10.2007, s. 1.

1255 Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka w sprawie utworzenia 
Muzeum Diecezjalnego w Kołobrzegu z 20.08.2015.

1256 Franciszkański remont, „Rzecz Kołobrzeska”, 7.05.2004, s. 3.
1257 Rośnie kościół, „Rzecz Kołobrzeska”, 12.11.2004, s. 5.
1258 Kościół murowany, „Rzecz Kołobrzeska”, 13.02.2004, s. 4.
1259 Trwają prace wykończeniowe,, https://miastokolobrzeg.pl/9111.
1260 Jerzy Patan, Kołobrzeg, Sto lat w fotografii 1897–1997, Agencja Wydawnicza „PATAN-PRESS”, 

Kołobrzeg 1998, s. 219.
1261 Piotr Karel, Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu, „Gazeta Kołobrzeska”, 27.02.1998, s. 10.
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8. Wolne media

Geneza rozwoju kołobrzeskiego rynku mediów sięga sierpnia 1989 roku. 
W tym czasie w Kołobrzegu, podobnie jak w całej Polsce, zaczęły powsta-
wać nowe pisma lokalne, które były przejawem działalności komitetów 
obywatelskich. Po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku, prasa 
lokalna oparta na ruchu obywatelskim pełniła ważną rolę w kampanii 
samorządowej w 1990 roku. Pierwszy etap przemian mediów kołobrze-
skich to powstanie miesięcznika „Kołobrzeska Solidarność”, pisma NSZZ 

„Solidarność” MKO Kołobrzeg. Pierwszy i zarazem ostatni numer tego 
periodyku ukazał się 11 sierpnia 1989 roku. Od 13 września 1989 roku 
Miejski Komitet Obywatelski NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu rozpoczął 
wydawanie „Gońca Kołobrzeskiego”, który był kontynuatorem „Kołobrze-
skiej Solidarności” i formalnie miał nadany numer drugi – dla zachowania 
ciągłości. Ten dwutygodnik nawiązywał do tytułu, który ukazywał się 
niemal do końca listopada 1981 roku. Kolegium redakcyjnym kierował 
Jacek Pechman, postać, która odegrała ważną rolę w transformacji rynku 
prasowego w Kołobrzegu. Gazetę redagowało kolegium: Jacek Pechman, 
Piotr Pawłowski, Wojciech Czaplewski, Elżbieta Juszczak. Nakład pisma 
to 1000 egzemplarzy. Początkowo zakładano, że będzie ukazywać się 
ono jako miesięcznik – tak informowano w wydaniu „Kołobrzeskiej 
Solidarności”, ale wybrano jednak formułę dwutygodnika.

Drugi etap transformacji mediów kołobrzeskich to żywiołowe po-
wstawanie nowych tytułów, co nie było konsekwencją wolnorynkowej 
konkurencji, a wynikiem konfliktów personalnych lub opozycji wo-
bec poglądów poszczególnych członków i sympatyków „Solidarności”. 
W czerwcu 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory sa-
morządowe. W sierpniu 1990 roku ukazał się pierwszy i ostatni numer 

„Obserwatora” – pisma chadecji kołobrzeskiej”. Ten tytuł został przekształ-
cony w październiku 1990 roku w nieregularnik, pt.: „Nasz Obserwator”. 
Kierownikiem kolegium redakcyjnego był Jacek Sawicki. W listopadzie 
1990 roku na rynku ukazał się związany z Polską Partią Zielonych kwar-
talnik „Ekologia i Kultura”. Jednak prawdziwe przemiany na rynku 
medialnym rozpoczęły się w 1991 roku. 25 stycznia, w wyniku podziału 
redakcji, ukazał się drugi „Goniec Kołobrzeski”, w podtytule definiujący 
się jako miejskie pismo społeczno-samorządowe. Do nowego dwutygo-
dnika odeszli ludzie, którzy związali się z Urzędem Miasta1262. Tam też, 
przy ul. Ratuszowej 13, redakcja miała swoją siedzibę. To, że redaktorzy 
gazety mieli zbyt bliskie związki z nową władzą, a władza miała udziały 
w gazecie, było zjawiskiem wówczas powszechnym. Liczył się talent 
twórczy i organizacyjny oraz dostęp do źródła informacji. W opozycji 
do tego przedsięwzięcia powstało nowe czasopismo, którego pomysło-
dawcą był Jacek Sawicki. Na przełomie października i listopada 1991 roku 

1262 Historia transformacji kołobrzeskiej prasy i konfliktów personalnych została opisana w ar-
tykule „Goniec Kołobrzeski NSZZ Solidarność”, „Kołobrzeska Fala” nr 12/95, s. 6. Tamże 
Jacek Sawicki w artykule „Wracamy do źródeł”, „Kołobrzeska Fala” nr 1(40)/97, s. 11.



259

ukazał się pierwszy numer „Kołobrzeskiej Fali” – pisma mieszkańców 
Ziemi Kołobrzeskiej, później tytułowane jako pierwsza niezależna gazeta 
kołobrzeska. W ten sposób w Kołobrzegu zaistniała jednak konkurencja 
na rynku prasowym i rozpoczęła się nowa epoka.

W 1991 roku powstała Telewizja Kablowa Kołobrzeg. Koncesja dla 
kołobrzeskiej spółki w tym okresie była jedną z pierwszych w Polsce. 
Podobnie jak w innych miastach, powstanie nowej inwestycji zainicjo-
wał konglomerat, składający się z różnych instytucji: spółki „Poltron” 
Koszalin, Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Garnizonowym 
w Kołobrzegu, Garnizonowej Administracji Mieszkań, Kołobrzeskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Rejonowego Urzędu Telekomunikacji w Ko-
łobrzegu oraz gminy miejskiej, która do przedsięwzięcia przystąpiła 
za zgodą Rady Miejskiej1263. Władze miejskie w okresie tzw. szybkiego 
rozwoju mediów były gwarantem stabilności przedsięwzięcia i ułatwiały 
jego realizację. Telewizja miała charakter osiedlowy, a jej środki inwesty-
cyjne, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nowych technologii, były nieco 
ograniczone. Start przedsięwzięcia miał miejsce 24 grudnia 1991 roku 
i polegał na rozprowadzaniu sygnału innych stacji telewizyjnych1264. 
Przedsięwzięciem kierował Włodzimierz Adam, rozwijając wkrótce studio 
telewizyjne. Tak zaczęto produkcję lokalnego programu informacyjnego 
i audycji publicystycznych.

Trzeci etap transformacji mediów kołobrzeskich wiąże się z nastaniem 
reguł wolnorynkowych. Informacja stała się towarem, który cieszył 
się zainteresowaniem odbiorców i należało go sprzedać. Do 1992 roku 
przetrwały tytuły prasowe zarejestrowane rok wcześniej. Nowe, założono 
dopiero w 1993 roku. W lutym powstał miesięcznik „Koło Brzegu”, a jego 
redaktorem naczelnym była Bogumiła Banaś. Był to nieregularnik, a w ar-
chiwach zachowało się zaledwie kilka wydań tego czasopisma. W grudniu 
tego samego roku ukazał się „Kołobrzeski Informator Samorządowy” 
jako bezpłatny dodatek do „Głosu Koszalińskiego”. W tym czasie dwa 
dzienniki Pomorza Środkowego: „Głos Pomorza” i „Głos Koszaliński”, 
miały już swoje redakcje w Kołobrzegu. Dodatek do tego drugiego był 
finansowany przez Zarząd Miasta Kołobrzeg.

Po wyborach samorządowych w 1994 roku w Kołobrzegu nastąpiła ko-
lejna zmiana na rynku prasowym. Grupa dziennikarzy na czele z Jackiem 
Pechmanem, Żanetą Mostowską i Arnoldem Wardakiem, zarejestrowała 
nowy dwutygodnik: „Gazetę Kołobrzeską” (od numeru 12 tygodnik). Re-
daktorem naczelnym został Arnold Wardak, a pierwszy numer ukazał się 
20 października 1994 roku. Jednak już 28 października ukazał się kolejny 

1263 Uchwała Nr XXXIV/145/191 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 18.11.1991 w sprawie 
utworzenia (…) Spółki Akcyjnej o nazwie „Telewizja Kablowa Kołobrzeg – Agencja Usłu-
gowo-Reklamowa” Spółka Akcyjna w Kołobrzegu. Uchwałą Rady Miejskiej w Kołobrzegu 
z 24 czerwca 1997 roku Urząd Miasta wystąpił ze spółki Telewizja Kablowa Kołobrzeg i zbył 
swoje akcje.

1264 Kablowa na „Ogrodach”, „Głos Pomorza”, 31.12.1991, s. 6.
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tytuł: „Życie Kołobrzegu”, gazeta prywatna. Był to dwutygodnik (od nu-
meru 5 tygodnik), należący do Piotra Pasikowskiego. Tak trzy lokalne 
tytuły: „Kołobrzeska Fala”, „Gazeta Kołobrzeska” i „Życie Kołobrzegu” 
szukały swojego miejsca na rynku prasowym, walczyły o czytelnika i ja-
kość dystrybuowanych informacji. Rok 1995 szybko udowodnił, że wolny 
rynek nie polega tylko i wyłącznie na chęci do wydawania gazety, ale 
przede wszystkim na zapewnieniu dopływu kapitału, który gwarantuje 
stabilność przedsięwzięcia. „Życie Kołobrzegu” przestało się ukazywać, 

„Gazeta Kołobrzeska” przeszła w ręce nowego właściciela i została do-
kapitalizowana, natomiast „Kołobrzeska Fala” zyskała wsparcie Radia 
Kołobrzeg, a następnie Urzędu Miasta.

Radio Kołobrzeg rozpoczęło nadawanie 1 czerwca 1994 roku na czę-
stotliwości 71,15 MHz, dzięki koncesji wydanej na mocy Uchwały nr 
18/94 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, choć ówczesny właściciel 
rozgłośni – Tomasz Drobnik, starania o uruchomienie nadajnika rozpo-
czął już w 1990 roku, występując o zgodę na nadawanie do Ministerstwa 
Łączności1265. Kwestie formalne i legislacyjne – należy pamiętać, że trwało 
procedowanie ładu medialnego w Polsce – spowodowały, że na urucho-
mienie legalnie działającej stacji w Kołobrzegu trzeba było zaczekać. 
Radio Kołobrzeg mieściło się w budynku kotłowni Zieleni Miejskiej, 
a nadajnik znajdował się na kominie, na wysokości 75 metrów. Oficjalny 
start rozgłośni nastąpił 5 czerwca 1994 roku na częstotliwości 90,2 MHz. 
Powstanie lokalnej rozgłośni radiowej było zakończeniem transforma-
cji rynku medialnego. Kolejna faza przemian to podział, specjalizacja 
i konkurencja wśród kołobrzeskich mediów1266. Jej napędem były lo-
kalne zmiany polityczne, determinowane kalendarzem samorządowej 
kampanii wyborczej.

W 1997 roku przestała ukazywać się „Kołobrzeska Fala”1267. Rok 
1998 był szczególny, gdyż w tym czasie powstały kolejne trzy tytuły. 
W lutym pojawił się „Nowy Kołobrzeg”, jak określał podtytuł: czaso-
pismo społeczno-kulturalne zapowiadające zmiany (redaktorem na-
czelnym był Jarosław Banaś, następnie Józef Paciorkowski), 2 kwietnia 
ukazał się dwutygodnik społeczno-publicystyczny „Kulisy Kołobrzeskie” 
(od numeru 10 – tygodnik), a 7 kwietnia do kiosków trafił „Kurier Ko-
łobrzeski”, bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy z redaktorem 
naczelnym Mirosławem Szczeglikiem. Rok później na rynku pojawił się 

1265 Jacek Sawicki, Zanim zaczął pracować nadajnik Radia Kołobrzeg, „Kołobrzeska Fala”, nr 
2/95, s. 4.

1266 W zakresie specjalizacji warto wskazać powstanie gazety dwujęzycznej. W 1995 roku uka-
zał się „Neue Kolberger Zeitung”, kwartalnik w języku niemieckim i polskim, poruszający 
tematy społeczno-historyczne. W 1998 roku tytuł został przekształcony w „Pommersche 
Nachrichten mit Kolberger Blatt” i ukazywał się do 2000 roku.

1267 W listopadzie 1996 roku prezydent Kołobrzegu rozwiązał umowę z redakcją gazety na jej 
wydawanie. Kolejny numer gazety ukazał się w maju 1997 roku i był ostatnim w jej historii.
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„Powiat Kołobrzeski”, miesięcznik informacyjno-kulturalny1268. Każdy 
z powyższych tytułów musiał zmierzyć się z zasadami wolnego rynku. 
W wyniku „ciążenia” praw ekonomicznych, przetrwała tylko jedna ga-
zeta. „Nowy Kołobrzeg”, jako miesięcznik, zapowiedział zmiany, ale nie 
dotrwał nawet do wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią 
1998 roku. „Kurier Kołobrzeski” został zamknięty w rok po ukazaniu 
się pierwszego numeru, choć na podkreślenie zasługuje nowoczesne 
prowadzenie gazety, kolorowa okładka, ambitne teksty, ciekawe wywiady. 

„Powiat Kołobrzeski” przestał się ukazywać po wyborach samorządowych 
w październiku 2002 roku. Na rynku przetrwały „Kulisy Kołobrzeskie”. 
Początkowo swoją formą gazeta przypominała tabloid z dużymi, często 
kontrowersyjnymi zdjęciami oraz sensacyjnymi tekstami. Ciekawszymi 
artykułami z pierwszego numeru są: „Na przemytniczym szlaku”, „Radny 
z wyrokiem”, „Samobójstwo” (materiał z wstrząsającymi fotografiami 
zwłok) czy też „Zamknij mordę! ”. Pozycja tytułu regularnie umacniała się 
na rynku. Od 19 maja 2004 roku ukazywał się on jako dziennik. Następnie 
tytuł uległ marginalizacji, a jego wydawanie zawieszono w 2018 roku.

Zasady wolnego rynku rządziły także kołobrzeskim rynkiem radio-
wym. W połowie 1998 roku powstała druga stacja: Radio A-Z, związana 
ze Zdzisławem Walczakiem. Nadawanie programu uruchomiono 4 lipca 
1998 roku1269. Konkurencja pomiędzy dwoma rozgłośniami trwała pół 
roku. Miał rację Piotr Pasikowski, pisząc: „Kto wie, czy dwa radia to nie 
za wiele”1270. Stacje walczyły o tych samych słuchaczy, reklamodawców 
i pracowników. Na początku funkcjonowania nowej stacji przeszli do niej 
niemal wszyscy pracownicy Radia Kołobrzeg. Rozgłośnia prezentowała 
się jako nowoczesna, mająca lepszy kontakt ze słuchaczem. Wygrała 
rozgłośnia nie tyle silniejsza, ile posiadająca renomę i zakorzeniona 
w świadomości mieszkańców1271. Nadajnik Radia A-Z zamilkł w grudniu 
1998 roku, i to na zawsze. Natomiast warto podkreślić, że 25 kwietnia 
2001 roku w Kołobrzegu otwarta została redakcja Polskiego Radia Ko-
szalin. Regionalna spółka radia publicznego obsługiwała dzięki temu 
Kołobrzeg w sposób kompleksowy1272.

Ostatnią zmianą na tym etapie rozwoju rynku medialnego w Koło-
brzegu było ukazanie się 7 czerwca 2003 roku tygodnika „Rzecz Koło-
brzeska”, wydawanego przez „Fabrykę Słów” spółkę z o.o. Redaktorem 
naczelnym gazety została była dziennikarka „Głosu Koszalińskiego” 

1268 Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Tadeusz Kielar.
1269 „AZ” od soboty w eterze, „Gazeta Kołobrzeska”, 10.07.1998, s. 2.
1270 Piotr Pasikowski, Dwa dania, „Głos Pomorza”, 7–8.11.1998, s. 7.
1271 Od 23 lutego 1998 roku Radio Kołobrzeg nadawało z nowej redakcji. Studio mieściło się 

na Radzikowie. Renata Osiej, Nowa siedziba radia, „Gazeta Kołobrzeska”, 6.03.1998, s. 9.
1272 W uzupełnieniu należy dodać, że w 2008 roku Radio Koszalin SA rozpoczęło prace nad 

uruchomieniem Programu Miejskiego dla Kołobrzegu. Prace zawieszono, a zakończyły 
się one uruchomieniem nadawania programu regionalnego na częstotliwości 91,00 MHz 
dla Kołobrzegu.
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Halina Szczepańska. Tygodnik znalazł uznanie wśród lokalnej społecz-
ności i konkurował z pozostałymi periodykami kołobrzeskimi przede 
wszystkim wysokim poziomem artykułów, ale także poziomem edytor-
skim. Niestety, redakcja zbyt bardzo skupiła się na tych walorach, zamiast 
brać pod uwagę zachodzące zmiany na rynku, co przyczyniło się do jej 
późniejszych kłopotów finansowych.

Wraz z rozwojem mediów kołobrzeskich, powstała organizacja zrzesza-
jąca dziennikarzy. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy powołano 
do życia 29 stycznia 2004 roku, jako lokalną organizację zrzeszającą 
osoby wykonujące zawód dziennikarza lub zajmujące się publicystyką 
czy prasoznawstwem. Członkami założycielami KSD, a jednocześnie 
pierwszym jego zarządem, byli: Mariusz Wolański (prezes), Adriana Cho-
dakowska i Jarosław Banaś. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, do jego 
celów należało m.in. działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelne 
przekazywanie informacji oraz swobodne wypowiadanie opinii za po-
średnictwem wszystkich środków komunikacji społecznej, działalność 
kulturalna i edukacyjna na rzecz członków, działanie na rzecz osiągania 
wysokich kwalifikacji moralnych i zawodowych dziennikarzy, ochrona 
godności i etyki zawodu1273. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Koło-
brzeskiemu Stowarzyszeniu Dziennikarzy nie udało się zjednoczyć koło-
brzeskich dziennikarzy. Sytuacja po powstaniu organizacji wyglądała tak, 
że dziennikarze dzielili się na tych należących do KSD i będących do tego 
stowarzyszenia w bliżej niedookreślonej opozycji. W pierwszej połowie 
2006 roku Kołobrzeskie Stowarzyszenie Dziennikarzy uległo rozproszeniu, 
a jego aktywność społeczna i zawodowa wygasła. Warto jednak podkre-
ślić, że KSD prowadziło pierwszą kołobrzeską stronę internetową, którą 
można uznać za protoplastę kołobrzeskich serwisów informacyjnych.

W 2004 roku dostęp do informacji lokalnej w sieci nie wydawał się 
czymś potrzebnym. A jednak rozwój internetu w Polsce, szeroki dostęp 
do sieci, spowodował wzrost zainteresowania tego rodzaju tytułami. 
Ważna cezurę w rozwoju mediów internetowych w Kołobrzegu stanowi 
rok 2006. Po pierwsze dlatego, że to rok wyborczy, który spowodował 

1273 KSD organizowało m.in. debaty. Pierwsza z nich, pt. „Jaka kultura? ”, odbyła się 18 lutego 
2004 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. Druga, niezwykle ważna debata 
o niezależności mediów, prawie do informacji, wolności słowa oraz do swobody wypowiedzi 
została zatytułowana „Jakie media? ”. Projekt powstał na fali oburzenia faktem opublikowania 
przez „Super Express” i niektóre regionalne gazety pośmiertnych zdjęć redaktora Waldemara 
Milewicza, który zginął w Iraku. Gościem KSD był Andrzej Goszczyński – prezes Obser-
watorium Wolności Mediów. „Jaka oświata? ” – to tytuł debaty, podczas której poruszano 
tematy związane ze szkolnictwem w perspektywie kraju i miasta. 29 października 2004 roku 
do Galerii Sztuki Współczesnej przybyli nauczyciele i uczniowie, dyrektorzy szkół, włodarze 
miasta i powiatu oraz politycy. Kolejną debatą była „Jaka Polska? ” z udziałem Bronisława 
Wildsteina, która odbyła się 29 kwietnia 2005 roku. 4 listopada 2005 roku odbyła się otwarta 
debata poświęcona postaci papieża Benedykta XVI, pt. „Jaki papież? ”. Gośćmi specjalnymi 
byli: biskup Kazimierz Nycz – ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz Adam 
Szostkiewicz – dziennikarz tygodnika „Polityka”. Po wydarzeniach z kwietnia 2005 roku 
zastanawiano się, jak Polacy przyjmą nowego papieża, papieża Niemca, po papieżu Polaku.
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kolejne zmiany na kołobrzeskim rynku mediów. Po drugie, we wrześniu 
2006 roku rozpoczął działalność portal „Kol24h.pl”, wydawany przez 
redakcję „Rzeczy Kołobrzeskiej”. Serwis informacyjny został zaprojek-
towany przez Sławomira Chałupniczaka i był w owym czasie prawdziwą 
nowością w Kołobrzegu. Niestety, redakcja nie przewidziała skutków wy-
dawania portalu, w którym publikowano te same lub podobne informacje 
co w gazecie, a co zdaniem autora wpłynęło na spadek zainteresowania 

„Rzeczą Kołobrzeską”.
Po wyborach w 2006 roku i zmianie władzy doszło również do zmian 

na rynku lokalnym. 18 czerwca 2007 roku ukazał się „Dziennik Koło-
brzeski Miasto”, który pojawiał się w kioskach pięć razy w tygodniu. Był 
to współtytuł dziennika „Miasto” ukazującego się w Koszalinie. Redakcją 
kołobrzeską kierowała Ewa Dubois. Tym samym nadszedł kres tygodnika 

„Rzecz Kołobrzeska”, ale rynek zweryfikował również pozycję kołobrzeskiej 
edycji „Miasta”. Gazeta ta przestała się ukazywać w 2008 roku. Przyczyną 
zaniechania wydawania tytułu był, po pierwsze, brak kapitału, a po dru-
gie – gazeta coraz bardziej konkurowała z mediami internetowymi 
w Kołobrzegu. W drugiej połowie 2006 roku pojawił się portal „Gazeta-
pracykolobrzeg.pl”, przekształcony wkrótce w portal „Gazetakolobrzeg.
pl”. Współwłaściciele Telewizji Kablowej Kołobrzeg kupili w 2005 roku 
Radio Kołobrzeg1274, a gdy po pewnym czasie uruchomili także serwis 

„Informacje.kolobrzeg.pl”, odpowiadali za wielokanałową dystrybucję 
informacji w Kołobrzegu. Autor chce jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że po wyborach w 2006 roku wiele mediów zaczęło się skupiać w wąskich 
gronach właścicielskich. Taka sytuacja spowodowała, że opozycyjne wobec 
władzy w mieście Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentował radny 
Rady Miasta, Lech Kozera, założyło własną gazetę pod prowokacyjnym 
tytułem „Kołobrzeska Lupa”. Nowy tytuł ukazał się w lipcu 2007 roku1275. 
Truizmem jest, że większa część tekstów o charakterze krytycznym nie 
miała charakteru informacyjnego, ale propagandowy, albo była krytyczna, 
ale z dużą nutą ironii. Warte podkreślenia jest jednak to, że nakład „Koło-
brzeskiej Lupy”, trudno orzec, czy w związku z dobrym kolportażem, czy 
z powodu zawartości, rozchodził się bardzo szybko. W ciągu tygodnia elita 
społeczno-polityczna miasta znała zawartość czasopisma, a w Urzędzie 
Miasta poszczególne teksty były nawet kopiowane ze względu na zbyt 
małą ilość dostępnych egzemplarzy. Analiza zawartości „Kołobrzeskiej 
Lupy” i porównanie jej z zawartością innych mediów kołobrzeskich po-
zwala na stwierdzenie, że w czasopiśmie poruszano tematy, których nie 

1274 Rozgłośnia w nowej siedzibie przy ul. Czarnieckiego rozpoczęła nadawanie 1 grudnia 
2005 roku. Redaktorem naczelnym został Jerzy Zemanek.

1275 We wstępie, Lech Kozera pisał: „Kołobrzeska Lupa to miesięcznik polityczny, który swoje 
powstanie zawdzięcza obyczajom naszej miejskiej „władzy”. Pod naszą lupą ujrzą czytelnicy 
wyraźniej wiele działań sprzecznych z dobrem miasta i lupa nasza, niekiedy skrzywiając obraz, 
jak karykatura ukaże czyjeś bardzo charakterystyczne rysy. Pragniemy ukazać czytelnikom 
to, czego nie znajdą, z różnych przyczyn, w innych pismach, albo naświetlimy fakty tak, jak 
one wyglądają z naszej PiS-owskiej perspektywy”.
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było gdzie indziej. W zamiarze autora nie jest wyrokowanie, czy dane 
medium lokalne było stronnicze, czy uprzywilejowało określoną partię, 
czy też grupę społeczną, czy jego informacje były efektem nacisków 
politycznych bądź ekonomicznych1276.

W styczniu 2007 roku pojawił się portal „e-miasto.kolobrzeg.pl”. Ten 
tytuł wraz z portalem „Gazetakolobrzeg.pl” zaczął rozwijać kołobrzeskie 
media internetowe. Wraz z nimi, zaczęły pojawiać się pierwsze tabloidy, 
wydawane jako gazety bezpłatne. Na święta Bożego Narodzenia 2007 roku 
ukazały się dwa tytuły: „Świąteczna Gazetakolobrzeg.pl” i „Dzień Dobry 
Kołobrzeg”. Pierwsza gazeta miała bardzo słabą szatę graficzną i przestała 
się ukazywać bardzo szybko, tak samo jak druga, która była typowym 
tabloidem. Wydawcą i redaktorem naczelnym tej ostatniej był Piotr Pa-
sikowski. Ugruntowanie pozycji mediów internetowych w Kołobrzegu 
nastąpiło w 2008 roku. W listopadzie 2008 roku powstał portal „E-kg.pl”. 
Przeszli do niego redaktorzy z „Gazetakolobrzeg.pl”, który to portal 
wkrótce został zamknięty. W grudniu 2008 roku wystartował portal 

„Kolobrzeg24.pl”. Oferta obu gazet internetowych była bardzo podobna. 
W grudniu 2009 roku wszedł na rynek portal „Miastokolobrzeg.pl”, który 
był kontynuatorem projektu „e-miasto.kolobrzeg.pl”, co spowodowało 
znaczne poszerzenie oferty i konkurencję1277. W ciągu roku, marginalizacji 
uległ portal „Kolobrzeg24.pl”, który wkrótce został zamknięty. W grudniu 
2010 roku powstał portal „Kol24.pl”, który upadł kilka miesięcy później. 
W kwietniu 2012 roku Michał Spieszyński uruchomił portal „Takze.pl”, 
a w kwietniu 2014 roku również bezpłatną gazetę. W listopadzie 2012 roku 
wystartował portal „Kolobrzegnafali.pl”. Pojawiło się również kilka efe-
meryd internetowych, które szybko upadały, a nawet roku nie przetrwał 
portal „Kolobrzegnafali.pl”. Ostatnim akordem związanym z wejściem 
na rynek medialny w Kołobrzegu było ukazanie się w 2015 roku nowego 
tygodnika pt. „Tygodnik Kołobrzeski”. Wydrukowano kilka numerów 
gazety, po czym jej wydawanie zostało zawieszone.

1276 Co ciekawe, słabej jakości 16-stronnicowa gazeta wywołała u włodarzy zachowania nieade-
kwatne do samego zjawiska. Początkowo próbowano czasopismo ośmieszyć. Słowo lupa 
przerabiano na inne, często niecenzuralne. Szybko jednak porzucono ten pomysł, bowiem 
zwiększało to tylko liczbę czytelników „Kołobrzeskiej Lupy”. Wybrano metodę ośmieszania 
i dyskredytowania redaktora naczelnego czasopisma, bywało, że w sposób niekulturalny. 
Twierdzono, że miesięcznik jest paszkwilem, bo autorzy tekstów podpisują się pseudonimem. 
Próbowano również rozszyfrować autorów poszczególnych tekstów w celu wyciągnięcia 
wobec nich konsekwencji o charakterze społecznym (na przykład ukarać utratą pracy). 
Sprawą wydawania czasopisma zainteresowano również organa ścigania. Wydawca gazety 
nie posiadał na przykład międzynarodowego znormalizowanego numeru wydawnictwa 
ciągłego, w czym doszukiwano się przestępstwa. Postępowanie zostało umorzone, a wobec 
Lecha Kozery żaden z bohaterów artykułów zamieszczonych w prowadzonym przez niego 
tytule nie wystąpił na drogę sądową z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Czasopismo 
przestało się ukazywać w 2008 roku.

1277 „Miastokolobrzeg.pl” od kwietnia 2010 roku wydawało bezpłatną gazetę w formie tabloidu, 
uruchomiło pierwszą telewizję internetową „Miastokolobrzeg.tv”, radio internetowe „Kolo-
brzeg.fm” i portal ekonomiczny „Miastokolobrzeg.biz”. Jednak wzrost głosów medialnych 
na rynku ogólnym, pojawienie się i upowszechnienie mediów społecznościowych wymagało 
konsolidacji tych produktów i rezygnacji z dodatkowych kanałów komunikacji. Właścicielem 
portalu jest autor niniejszej książki.
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Transformacja ustrojowa przyczyniła się do wzmocnienia części tytu-
łów lokalnych. Najsłabsze gazety upadły. Wraz z upływem czasu kapitał 
prywatny ugruntował pozycję kołobrzeskich mediów, wpływając na ich 
przynajmniej częściową niezależność od lokalnej władzy. Prasa jest 
forum czerpania i wymiany informacji, leżącym u podstaw demokracji 
uczestniczącej. Media w Kołobrzegu są już obecne w internecie. Zakoń-
czyła się kolejna faza ich rozwoju. Sprzyja temu dojrzewanie społeczeń-
stwa informacyjnego oraz społeczeństwa wirtualnego. Funkcjonowanie 
w cyberprzestrzeni, na zasadzie bycia jednocześnie nadawcą i odbiorcą, 
ułatwia dyfuzję informacji, w konsekwencji powoduje, że proces ten 
następuje bardzo szybko. Jednocześnie rozpowszechniony komunikat 
spotyka się z natychmiastową reakcją i zwrotem. Rozwój nowych tech-
nologii informacyjnych i permanentny dostęp do internetu implikuje 
coraz większy wpływ cyberprzestrzeni na życie społeczeństwa. Siłą nie 
są jednak zespoły redakcyjne i dziennikarze, ale pojedynczy internauci, 
którzy zbierają, przetwarzają i emitują komunikaty, spotykając się z re-
akcją społeczności wirtualnej na wybranych kanałach dystrybucji czy 
w mediach społecznościowych, w których można znaleźć szeroki wachlarz 
informacji o Kołobrzegu, od spraw społecznych i politycznych, poprzez 
historię, po poradnictwo i informacje związane z turystką, czy wreszcie 
zrzeszające określone grupy formalne i nieformalne.
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Inicjatywa związana z opracowaniem niemal 75 lat historii Kołobrzegu, 
zdaniem autora, pozwala na syntetyczne podsumowanie polskiego 
gospodarowania w mieście nad Parsętą. Do tej pory, taka praca nie 
powstała, jeśli nie liczyć monografii PRL-owskiej, autorstwa Anny Bo-
jar-Fijałkowskiej, czy kończącej się na latach 80-tych XX wieku „Kronice 
Kołobrzegu” Hieronima Kroczyńskiego. 30 rocznica częściowo wolnych 
wyborów była okazją do tego, aby dyskutować również o ostatnich latach 
historii miasta, o wykorzystaniu zdobyczy demokracji i o prawidłowości 
obranych kierunków rozwoju miasta, jako miasta samorządnego, którą 
to rocznicę samorządu kołobrzeskiego lada moment będziemy obchodzić 
wraz z 75 rocznicą nastania pionierskiej polskiej administracji z prezy-
dentem Stefanem Lipickim na czele.

Niniejsza praca podsumowuje dorobek badaczy, związany z historią 
najnowszą Kołobrzegu, w wybranych kwestiach przedstawia inny punkt 
widzenia opisywanych spraw i prezentuje stosowne argumenty oraz 
źródła, przy czym autor zdaje sobie sprawę, że wraz z upływem czasu, 
perspektywa badawcza, związana z ostatnimi latami dziejów miasta może 
ulec zmianie, co więcej, nie widzi w tym nic niewłaściwego, albowiem 
autor pisze o czasach, w których to jemu samemu przyszło żyć i wyda-
rzeniach, których był świadkiem, a bohaterzy których opisywał, coraz 
częściej pozostają już tylko w naszej wspólnej pamięci. Jednocześnie, 
przedmiotowa książka pozwala całościowo spojrzeć na trud pionierów 
i kolejnych pokoleń kołobrzeżan, odpowiedzialnych za odbudowę Koło-
brzegu, w której, co przyrzekali, nie będą szczędzić sił. To całe generacje, 
które przybyły na ziemie im obce, zdobyte i okupione krwią polskiego 
żołnierza, nie zapominajmy, przy wsparciu rosyjskich kompanów. Bez 
względu na ocenę okresu Polski ludowej, to właśnie w tym czasie odbywał 
się proces odbudowy miasta, by, jak mówił 2 kwietnia 1947 roku tu wła-
śnie, w Kołobrzegu, Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski, by synowie i wnu-
kowie osadników czuli się tutaj bezpiecznie i korzenie zapuścili głęboko. 
Odrodzenie miasta w Polsce wolnej i samorządnej, to zdaniem autora 
czas wykorzystany pożytecznie i szczęśliwie dla powodzenia gospodarki 
miejskiej i warunków życia obywateli. Kołobrzeg, nie licząc marca 1945 
roku, ominęły klęski i wielkie zdarzenia losowe, a mieszkańcom było dane 
żyć w pokoju w okresie po zakończeniu zimnej wojny. Czas ten wykorzy-
stano pomyślnie, także dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ale 
również dzięki wybranym przedstawicielom do poszczególnych władz, 
co nie oznacza, że rozwiązano wszystkie problemy, co więcej, że wszystkie 
obrane kierunki są z korzyścią dla rozwoju miasta, zwłaszcza w zakresie 
jego przeurbanizowania. Ta kwestia winna być jednak omówiona szcze-
gółowo i perspektywicznie w sposób pogłębiony i fachowy, gdyż choć 
wiąże się już z przeszłością, to jednak rzutuje na przyszłość Kołobrzegu.

Przedmiotowy dorobek staje się również postulatem do powstania 
monografii miasta. Coraz więcej badaczy interesuje się historią Koło-
brzegu, powstają rozproszone opracowania, gdy jako miasto, Kołobrzeg 
nie ma swojego rocznika, nie wydaje zbioru danych syntetycznych, które 
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w przyszłości byłyby idealnym źródłem dla historyków, ale i dla miesz-
kańców zainteresowanych przeszłością. Ze swojego doświadczenia przy 
powstawaniu niniejszej pracy, autor może stwierdzić, że nie zachowały się 
zbiory większości mediów elektronicznych ukazujących się w Kołobrzegu. 
Coraz więcej informacji i treści pojawia się w sieci, nie mając swojego 
odpowiednika w druku i nie będąc archiwizowana. Istnieje niebezpie-
czeństwo, że do następnych lat XXI wieku kolejni badacze nie będą mieli 
źródeł. Stąd już dziś istnieje potrzeba do prowadzenia badań w ramach 
historii mówionej, które powinny objąć osoby biorące udział w życiu 
publicznym miasta, gdyż bez nich, bez ich wspomnień, opracowywanie 
przyszłych wydarzeń w dziejach Kołobrzegu będzie utrudnione. Autor 
wyraża przekonanie, że znajdzie to zrozumienie i jednostki badawcze, 
w tym także Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w którym przecho-
wywanych jest wiele zbiorów, pamiątek, ale także wspomnień związanych 
z historią miasta, będzie mogło w ten sposób zachować tę pamięć o nas 
samych, czasach naszych i następnych dla przyszłych pokoleń kołobrzeżan.
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Jak zabudowa zbliża się do komina MEC..., https://miastokolobrzeg.pl/14389.
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Nowa Galeria Hosso już otwarta, https://miastokolobrzeg.pl/9333.
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Nowy zastępca już zaprzysiężony, https://miastokolobrzeg.pl/1817.
Obwodnica otwarta – to sukces Gromka, https://miastokolobrzeg.pl/11352.
Od jutra, miasto jest właścicielem molo, https://miastokolobrzeg.pl/6619.
PDK obradowało aż 3 godziny, https://miastokolobrzeg.pl/12362.
Pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”, https://miastokolobrzeg.pl/12812.
Piotr Pasikowski – kandydat na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/8920.
Ponad 4 godziny o smrodzie, https://miastokolobrzeg.pl/360.
Porozumienie nie chce rozbudowy urzędu, https://miastokolobrzeg.pl/9856.
Porozumienie wokół porozumienia, https://miastokolobrzeg.pl/12449.
Porozumienie wyjaśnia swoje decyzje, https://miastokolobrzeg.pl/9390.
Powiat Kołobrzeski z jeszcze większą liczbą noclegów, https://miastokolobrzeg.pl/19490.
Powiat kupił hangar, będzie Muzeum Lotnictwa, https://miastokolobrzeg.pl/18237.
Powstał „Ekologiczny Kołobrzeg”, https://miastokolobrzeg.pl/1289.
Prezydent o podwyżkach cen wody, https://miastokolobrzeg.pl/5762.
Radni o sytuacji w Wodociągach, https://miastokolobrzeg.pl/4145.
Radni poparli rozwój Bastionu, https: //miastokolobrzeg.pl/9066.
Radni przyszli, radni wyszli, https://miastokolobrzeg.pl/7838.
Radni Rady Powiatu podsumowali kadencję, https://miastokolobrzeg.pl/9119.
Radni Woźniaka i Kołobrzeskich tworzą nowy klub, https://miastokolobrzeg.pl/19810.
Radni wybrali Zarząd Powiatu, https://miastokolobrzeg.pl/1529.
Rozbudowa instalacji w Korzyścienku, https://miastokolobrzeg.pl/11116.
Rusza budowa nowego przedszkola, https://miastokolobrzeg.pl20337.
Sąd orzekł: Elżbieta Lis jest niewinna, https://miastokolobrzeg.pl/4294.
Skład atomowy na stanie powiatu, https://miastokolobrzeg.pl/11553.
Stadion lekkoatletyczny im. Michała Barty otwarty, https://miastokolobrzeg.pl/17919.
Starosta i prezydent wspólnie o stadionie, https://miastokolobrzeg.pl/4938.
Szarłata-Woźniak nową radną, https://miastokolobrzeg.pl/9952.
Szkoła katolicka i inne głupoty, że aż trudno uwierzyć, ale trzeba 

przeczytać..., https://miastokolobrzeg.pl/17967.
Szostało i Pasikowski za Dymecką, https://miastokolobrzeg.pl/9214.
To miał być las chroniący przed smrodem, pokonał go smród?, https://miastokolobrzeg.pl/20490.
To się nagadali, a my za to zapłacimy, https://miastokolobrzeg.pl/5788.
Trwają prace wykończeniowe, https://miastokolobrzeg.pl/9111.
Uroczyście otwarto Skansen Morski, https://miastokolobrzeg.pl/6704.
Ustalają, dlaczego pęka obwodnica, https://miastokolobrzeg.pl/4980.
Wałęsa podpisuje się rękami i nogami..., https://miastokolobrzeg.pl/6116.
Wiktor Szostało – kandydat na prezydenta, https://miastokolobrzeg.pl/8921.
Windy to szmelc – strażacy na pomoc, https://miastokolobrzeg.pl/7689.
Wolski odchodzi, współpraca się wyczerpała, https://miastokolobrzeg.pl/17743.
Woźniak i Rudzis-Gruchała na wylocie?, https://miastokolobrzeg.pl/15342.
Woźniak odwołany, pyta: czytaliście co podpisaliście?, https://miastokolobrzeg.pl/20594.
Woźniak odwołany, Woźniak kandyduje, https://miastokolobrzeg.pl/17205.
Woźniak udziela poparcia Gromkowi, https://miastokolobrzeg.pl/9245, dostęp: 27.11.2019.
Wspólny front poparcia dla Anny Mieczkowskiej, https://miastokolobrzeg.pl/16239.
Wycięli drzewa pod osiedle z widokiem na komin, https://miastokolobrzeg.pl/18903.
Zabawa w dopłaty trwa: kto za to zapłaci?, https://miastokolobrzeg.pl/10331.
Zakończenie odbudowy brzegów morskich, https://miastokolobrzeg.pl/5320.
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Zastępca Mieczkowskiej odchodzi, https://miastokolobrzeg.pl/19617.
Zawadzki dogadał się z PiS i SLD?, https://miastokolobrzeg.pl/9325.
Zarząd Powiatu trzeszczy w szwach!, https://miastokolobrzeg.pl/825.
Zarząd Powiatu wybrany legalnie, https://miastokolobrzeg.pl/9557.
Zbigniew Błaszczuk odszedł z SLD, https://miastokolobrzeg.pl/15117.
Zbigniew Błaszczuk ogłasza start w wyborach, https://miastokolobrzeg.pl/16952.
Zielony stół – jak zawsze bez konkretów, https://miastokolobrzeg.pl/2135.
Zmiany w Miejskich Wodociągach, https://miastokolobrzeg.pl/1629.
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Walki o Kołobrzeg, marzec 1945 r., gen. Bolesław Kieniewicz 
przekazuje rozkazy dowódcy artylerii ppłk J. Żukowskiemu.

Walki w okolicy terenów kolejowych, marzec 1945 r.

Ks. Alojzy Dudek odprawia mszę polową w intencji 
poległych w walkach o Kołobrzeg, 18.03.1945 r.
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Zaślubiny 1. samodzielnego pułku moździerzy.

Polskie flagi na Forcie Ujście, marzec 1945 r.

Uroczyste pochówki poległych w walkach żołnierzy polskich, marzec 1945 r.
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Widok na wypalony Kołobrzeg z wieży kolegiaty w 1946 r.

Pierwszy prezydent Kołobrzegu – Stefan Lipicki (z lewej), a obok 
pracownik Zarządu Miasta Władysław Latuszek, 1945 r.

Wejście do kołobrzeskiego portu, prawdopodobnie listopad 
1945 r., w tle latarnia morska z czerwoną gwiazdą.
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Widok na kolegiatę, lata 40-te XX w.

Kołobrzeska parowozownia po zakończeniu walk o Kołobrzeg.

Pałac Nadbrzeżny, lata 40-te XX w.
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Odgruzowywanie obecnej ulicy Ratuszowej przy 
Urzędzie Miasta, prawdopodobnie 1946 r.

Ulica Katedralna z małym kościołem nad Parsętą i widokiem 
na zniszczoną wieżę kolegiaty, 1945 r.

Odbudowa mostu na ul. Młyńskiej w 1945 r.
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Przejmowanie darów z UNRA. Pierwszy z lewej, burmistrz Kołobrzegu Stanisław Brożek.

Obchody Narodowego Święta Odrodzenia Polski 22 lipca 1948 r. 
Przed trybuną przed ratuszem maszeruje Wojsko Polskie.

Wiec przed ratuszem, 1946 r.
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Mieszkańcy na placu przed ratuszem, lata 40-ste XX w.

Rajd motocyklowy na ruinach Kołobrzegu, obecna 
ul. Budowlana, w tle wieża ciśnień. 1946 r.

W pochodzie maszerują członkowie Polskiej 
Partii Socjalistycznej, lata 40-ste XX w.
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Członkowie PPR podczas korespondencyjnego kursu politycznego, lata 40-ste XX w.

Pochód z okazji 1 Maja na obecnej ul. Armii Krajowej. 
W tle gmach poczty i Urzędu Skarbowego.

Dzieci i nauczyciele z Publicznej Szkoły Powszechnej przy ul. Portowej (dziś SP 1). 1946 r.
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Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskie Karlino-
Kołobrzeg, m.in. Marian Woźniak, Jerzy Woźniak, Stanisław 
Pawliński, Józef i Bronisław Furmański, sierpień 1945 r.

Odbudowa remizy strażackiej dla oSP Kołobrzeg, 1947 r.

Urlop na kołobrzeskiej plaży, w tle zniszczone molo. Lata 40-ste XX w.
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Mapa Kołobrzegu wykonana na Naradę Rybacką 27–28.08.1948 r., 
która odbyła się w obecnym Lo im. M. Kopernika.
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Żołnierze Garnizonu Kołobrzeg na pamiątkowej fotografii 
przed wypalonym gmachem poczty. Lata 50-te XX w.

Henryk Carewicz, żołnierz 28. Pułku Zmechanizowanego 
w Kołobrzegu przy ciężarówce ZIS 151, lata 70-te XX w.

Widok na centrum miasta z wieży kolegiaty, lata 60-te XX w.
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Widok na port i spichlerze, lata 60-te XX w.

Reduta Morast w latach 60-tych XX w. jako Jacht 
Klub Joseph Conrad LoK Kołobrzeg.

Kościół Parafii Św. Marcina, lata 60-te XX w.
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Prezbiterium kolegiaty było świątynią filialną Parafii 
Św. Marcina, początek lat 60-tych XX w.

Pierwsza msza katolicka w konkatedrze od nastania protestantyzmu na Pomorzu 
w XVI w., celebrowana przez biskupa Tadeusza Werno. 13 czerwca 1974 r.

2 lipca 1967 r., zakończenie 
uroczystości Milenium Chrztu Polski, 
widok w kierunku kolegiaty.

Kardynał Stefan Wyszyński, 
Prymas Polski, podczas obchodów 
milenijnych w Kołobrzegu.
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17.08.1975 r. Obchody 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. 
Mszę odprawia kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski.

Budowa hali widowiskowo-sportowej, 1979 r.

Zima stulecia w centrum miasta, 1979 r.
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Budowa osiedla przy ul. Kupieckiej, 1979 r.

Dzieci z Marzanną na bulwarze nad Parsętą, 
w tle most kolejowy, 22.03.1979 r.

Mieszkańcy z mostu na ul. Łopuskiego obserwują 
wysadzanie kry na Parsęcie przez wojsko, 1979 r.
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Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe, 1979 r.

Koncert studentów PWSM w Muszli 
Koncertowej, 1980 r.

Statek „Dorota” wychodzi 
z portu, 1977 r.

Widok na kołobrzeską plażę i molo, w tle statek „Dorota”, 1977 r.
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Festiwal Piosenki Żołnierskiej w amfiteatrze, 1974 r.

Pracownicy Fabryki Podzespołów Radiowych „Elwa”, 1977 r.

W Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Weneda”, 1977 r.
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W hali produkcyjnej Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Bałtyk”, 1977 r.

Uczennice Zespołu Szkół Medycznych w Kołobrzegu, 1977 r.

Wykładowcy Studium Nauczycielskiego w Kołobrzegu, 1971 r.
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Widok z wieży kolegiaty na budowę wieżowca przy ulicy Budowlanej, lata 70-te XX w.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kołobrzegu, 1970 r.

Budowa sanatorium „Arka”, 1979 r.
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Uczniowie Technikum Rybołówstwa Morskiego 
w Kołobrzegu podczas lekcji nawigacji, 1977 r.

Wystawa plenerowa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 1977 r.

Parowóz ze składem towarowym opuszcza stację Kołobrzeg, 1979 r.
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Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, 23.11.1979 r.

Spotkanie biskupa Ignacego Jeża z działaczami kołobrzeskiej opozycji, lata 80-te XX w.

Tzw. „ołtarzyk” przy północnej ścianie bazyliki w okresie stanu wojennego.
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Odbudowa dzwonnicy 
bazyliki, 1984 r.

Zbieranie podpisów dla kandydatów „Solidarności” przed bazyliką, 1989 r.

Ustępujący prezydent Jerzy Roszkiewicz 
gratuluje wyboru Henrykowi 
Bieńkowskiemu, 5.06.1990 r.

Nowa przewodnicząca Rady 
Miejskiej – Anna Giętkowska, 5.06.1990 r.

Plakat wyborczy na ścianie bazyliki, 1989 r.
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Sesja Rady Miejskiej, 5.06.1990 r.

Sesja Rady Miejskiej, 5.06.1990 r., na pierwszym planie ks. Józef Słomski.

Centrum Kołobrzegu, początek lat 90-tych.
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Centrum Kołobrzegu, początek lat 90-tych.

Do bazyliki przyjechały organy z Tilburga. Rozładunku dogląda 
ks. Józef Słomski, piszczałki nosi Piotr Pasikowski, a do zdjęcia 
przymierza się Przemysław Gryń. 18.10.1999 r.

Na nowym instrumencie gra Robert Dziemba, organista 
bazyliki w latach 1997–2013. 2001 r.
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Władze Kołobrzegu, w środku prezydent Bogdan Błaszczyk, z lewej wiceprezydent 
Kazimierz Mirecki, a z prawej wiceprezydent Tomasz Bednarz. 2001 r.

Andrzej Lepper podczas manifestacji kupców w 2001 r. 
Pierwszy z prawej – Marek Sobczak.

Obchody 1000-lecia biskupstwa w Kołobrzegu w Hali Milenium. 
Druga z lewej Danuta Adamska-Czepczyńska, przewodnicząca Rady 
Miejskiej, a obok odznaczeni kołobrzeżanie. 22.10.2000 r.
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Kołobrzeżanie przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, maj 2003 r.

Prezentacja herbu Powiatu Kołobrzeskiego, 2005 r.

Wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Kołobrzegu, 18.03.2005 r.
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Robocza wizyta na nieistniejącym już moście w Dźwirzynie, 
w środku starosta Ryszard Ławrynowicz, 2003 r.

Przebudowa wejścia do portu, 2003 r.

Trening łuczników Mewy Kołobrzeg, z lewej trener Joanna Nowicka, 2003 r.
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Nabożeństwo w Cerkwii Opieki Matki Bożej, z prawej ks. Marek Sośnicki, 2002 r.

Śmigus-Dyngus w centrum miasta, 21.04.2003 r.

Uroczystość nadania sztandaru kołobrzeskim strażakom 
przy Pomniku Zaślubin, 19.03.2005 r.
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Opuszczenie bandery na kutrach zwalczania okrętów 
podwodnych w Porcie Wojennym, 24.03.2005 r.

Mecz derbowy Kotwicy Kołobrzeg na stadionie przy ul. Śliwińskiego, 19.05.2002 r.

Armata kołobrzeskiej piraterii podczas Festiwalu Karaibskiego, 2003 r.
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Jerzy Patan prezentuje swoją najnowszą książkę, 2003 r.

Obchody 750-lecia lokacji miasta, z prawej prezydent 
H. Bieńkowski i przewodniczący J. Gromek, 22.05.2005 r.

Leszek Balcerowicz dokonuje prezentacji 
kołobrzeskiej 2-złotówki, 22.10.2005 r.
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Sesja Rady Miejskiej, od lewej: Henryk Bieńkowski, Sebastian 
Karpiniuk, Marek Sobczak, 28.04.2004 r.

Pożegnanie przed wyjazdem do Warszawy kołobrzeskich posłów, 
Czesława Hoca i Sebastiana Karpiniuka, 29.09.2005 r.

Proces byłego prezydenta Zbigniewa Błaszczuka. Rozprawie 
przewodniczy sędzia Sławomir Solnica, 28.12.2004 r.
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Kampania wyborcza w Podczelu, od lewej: Ziemowit Czerski, 
Piotr Lewandowski, Łukasz Czechowski, 2006 r.

Odsłonięcie fasady galerii „Hosso”, 5.10.2005 r.

Spotkanie Noworoczne Prezydenta, pamiątkowe zdjęcie z laureatką 
„Konika” Krystyną Mierkiewicz (w środku), 5.02.2005 r.
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Zaprzysiężony na prezydenta Kołobrzegu Janusz Gromek 
wchodzi do swojego nowego gabinetu, 2006 r.

Konferencja tzw. czterech muszkieterów, od lewej: Marek Hok, Janusz 
Gromek, Artur Mackiewicz, Sebastian Karpiniuk, 10.04.2007 r.

Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Kołobrzegu 
biskupowi Ignacemu Jeżowi, 10.09.2007 r.
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Uroczystości pogrzebowe kardynała elekta Ignacego Jeża 
w Bazylice Mariackiej w Kołobrzegu, 23.10.2007 r.

Pogrzeb posła Ziemi Kołobrzeskiej Sebastiana Karpiniuka, 21.04.2010 r.

W uroczystościach pogrzebowych Sebastiana Karpiniuka wzięli udział m.in. 
Bronisław Komorowski, Donald Tusk i Grzegorz Schetyna.
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2.09.2010 r. nad miastem pojawiły się dwa wiry powietrzne, które 
po przejściu przez port, rozpłynęły się w Bałtyku.

Z wieży Bazyliki Mariackiej ściągane jest rusztowanie 
po zakończonych pracach remontowych, 16.07.2010 r.

Trwają prace nad budową muru oporowego na Parsęcie 
wzdłuż ulicy Rzecznej, listopad 2010 r.
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Odbudowa brzegów morskich, trwa wbijanie pali, maj 2011 r.

Ekopark Wschodni z lotu ptaka, 2010 r.

Lód i śnieg skuł kołobrzeską plażę, styczeń 2011 r.
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Budowa stadionu miejskiego przy ul. Śliwińskiego, sierpień 2010 r.

Starosta Tomasz Tamborski na budowie Skansenu Morskiego, sierpień 2012 r.

Budowa II etapu kołobrzeskiej obwodnicy, ul. Solna, maj 2011 r.
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Budowa Mostu Portowego, listopad 2014 r.

Błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI ks. J. Słomskiemu na 55 
rocznicę święceń wręcza T. Tamborski i A. Michalski, 24.06.2012 r.

Budowa kościoła Miłosierdzia Bożego, 2011 r.
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Straż Miejska walczy z nielegalnym handlem na Bulwarze Szymańskiego, listopad 2011 r.

Powitanie reprezentacji Danii na Stadionie im. 
S. Karpiniuka podczas Euro 2012, 7.07.2012 r.

Saperzy na kołobrzeskiej plaży, kwiecień 2011 r.
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Juliusz Aniszewski z nagrodą Konika Kołobrzeskiego, 18.01.2011 r.

IX Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 
„Nadzieja” w Hali Łuczniczej, 31.07.2012 r.

Sunrise Festival w amfiteatrze, 23.07.2011 r.
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Dom Handlowy „Bryza” zamienia się w galerię „Hosso”, wrzesień 2014 r.

Inauguracja roku akademickiego na wydziale zamiejscowym Społecznej 
Akademii Nauk, z lewej dziekan dr Ryszard Leszczyński, 2014 r.

Uroczyste nadanie proporca Placówce Straży Granicznej w Kołobrzegu, 28.05.2015 r.
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Radni opozycyjni w Radzie Powiatu, od lewej: R. Ławrynowicz, 
S. Kigina, R. Czepulonis, K. Zadka, 2014 r.

Poseł Marek Hok wraz z członkiem Zarządu Województwa Anną Mieczkowską, 2014 r.

Poseł Czesław Hoc i Henryk Carewicz w Warszawie po zwycięskim meczu 
Kotwicy Kołobrzeg z Ursusem w walce o awans do II ligi, 25.06.2014 r.
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Radni i działacze opozycyjni sprzątają łachę piasku przed molo, 31.05.2013 r.

Radość z wygranych wyborów do Rady Miasta, od lewej: Czesław 
Hoc, Antoni Szarmach, Wioletta Dymecka, 17.11.2014 r.

Bogdan Błaszczyk, jako przewodniczący 
senior, zakłada reprezentacyjny 
łańcuch przewodniczącej Rady Miasta 
Wioletcie Dymeckiej, 1.12.2014 r.

Prezydent Janusz Gromek po ślubowaniu 
przed trzecią kadencją, 1.12.2014 r.
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Starosta Tomasz Tamborski wręcza Pegaza Kultury 
zespołowi „Podlotki” z Gościna, 16.05.2015 r.

Czołg Panzer IV trafia na wystawę plenerową Muzeum Oręża Polskiego, 2.08.2016 r.

II Zlot Zimnowojenny w Kołobrzegu, 16.07.2016 r.



340

Pendolino przyjechało do Kołobrzegu, 23.04.2016 r.

Jazda rowerem po desce na wodzie w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu, 2015 r.

Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu, styczeń 2017 r.
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Prezydent Janusz Gromek i Anna Mieczkowska przekazują Kołobrzeskiemu 
Bractwu Kurkowemu klucz do wyremontowanej Reduty Morast, 30.10.2018 r.

Marsz Czarnych Parasolek na kołobrzeskim molo przeciwko 
zaostrzaniu przepisów antyaborcyjnych, 3.10.2016 r.

Obchody 210 rocznicy walk o Twierdzę Kołobrzeg w 1807 r., czerwiec 2017 r.
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Jacek Woźniak, nowy przewodniczący Rady Miasta, odbiera 
gratulacje od byłego prezydenta Kołobrzegu, 19.11.2018 r.

Odchodzący z Urzędu Miasta Janusz Gromek przekazuje zaprzysiężonej 
prezydent Annie Mieczkowskiej klucze do bram miasta, 19.11.2018 r.

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, 11.11.2018 r.
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I Orszak Trzech Króli w Kołobrzegu, 6.01.2019 r.

Prezydent Anna Mieczkowska otwiera Dni Kołobrzegu, maj 2019 r.

Basia Biela i Przyjaciele, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
na ul. Mariackiej, pamiątkowe zdjęcie, 13.01.2019 r.
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Centrum Kołobrzegu z lotu ptaka, 12.09.2017 r.

Widok na molo i wejście do portu z lotu ptaka, 12.09.2017 r.

Dariusz Jakubowski podczas montowania Marianów na ul. Rodziewiczówny, 23.10.2019 r.



z recenzJi Niczym mityczny feniks z popiołów 
dźwigał się Kołobrzeg z pożogi II wojny światowej. 
Jak miało się okazać, na przestrzeni kilku dekad mia-
sto nie tylko powróciło do grona najważniejszych 
ośrodków nad Bałtykiem, ale także, w przeważającej 
mierze dzięki ciężkiej pracy jego mieszkańców, na-
brało zupełnie nowego, dziś docenianego na całym 
świecie, przede wszystkim polskiego charakteru.
Opisanie lokalnego procesu dziejowego ostatnich 
70 lat to zadanie bardzo ambitne i jednocześnie 
niezwykle trudne. Snując swą opowieść, dr Robert 
Dziemba wykorzystał bogaty zasób materiałów 
źródłowych, związanych z dziejami Kołobrzegu 
w latach 1945–2018 oraz bogatą, dostępną w tej 
materii literaturę. Mimo pełnego, jak na pracę 
naukową przystało, aparatu krytycznego, układ 
książki jest przejrzysty, a język przystępny. Po-
zwala to czytelnikowi swobodnie przemiesz-
czać się między epizodami, które z pozoru wy-
dają się z sobą nie łączyć, a w rzeczywistości 
istotnie wpływały, a niekiedy nadal wpływają 
na całokształt życia miasta i jego mieszkańców.
Chociaż wydawać by się mogło, że ponad ćwierć 
tysiąca stron to zdecydowanie zbyt mało, by 
przybliżyć siedem dekad funkcjonowania pol-
skiego Kołobrzegu, niniejsza publikacja potwier-
dza, że nie jest to niemożliwe. Stanowi ona bez 
wątpienia ważny wkład w całość kołobrzeskiej 
historiografii, a zarazem doskonały punkt wyj-
ścia dla dalszych, dogłębnych badań okresu 
po przełomowym dla całego regionu roku 1945. 

dr Łukasz Gładysiak
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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Autorami sukcesu w Kołobrzegu są wszy-
scy jego mieszkańcy. My, którzy tu stoimy, 
jesteśmy tylko skromnymi przedstawicie-
lami pokolenia, które tworzyło powojenną 
historię miasta, pokolenia, którego zada-
niem było przywrócenie normalności temu 
miastu. Mam nadzieję, że nam się to udało.

Hieronim Kroczyński, 22 x 2000 r.

robert dziemba (ur. 1981 r.), politolog, historyk, 
ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, dzien-
nikarz, regionalista, od wielu lat zajmujący się 
historią Kołobrzegu. Autor książek i ponad 300 
artykułów poświęconych dziejom Kołobrzegu i Po-
morza Zachodniego. Reżyser i współtwórca filmów 
dokumentalnych i audycji historycznych. Prowadzi 
cykliczną audycję „Kwadrans z historią” na antenie 
Radia Kołobrzeg. Kierownik Pracowni Historii Koło-
brzegu w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
W 2016 roku uruchomił Muzeum Zimnej Wojny 
w Podborsku, a rok później zrealizował projekt 
związany z powstaniem Muzeum Miasta Kołobrzeg. 
Odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. 
W latach 1996–2013 organista w Bazylice Mariackiej. 
Redaktor naczelny portalu Miastokolobrzeg.pl. Prezes 
Fundacji Historia Kołobrzegu i szef Grupy Rekon-
strukcji Historycznych Kołobrzeg, a także członek 
Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego. www.dziemba.pl
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