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Wędrowcze,
który jesteś pobożny i Boga się boisz
oszczędź ten grób
niczego bowiem nie znajdziesz
prócz prochów i kości wewnątrz ukrytych
pamięci Macieja von Krockowa
345 lat od pogrzebu

Od autorów

Zgłębianie historii Kołobrzegu, jego mieszkańców, ale także historii kościołów i sztuki sakralnej, dowodzi, na jak wiele jeszcze tajemnic można natrafić.
Tak było z dziejami małego kościoła nad Parsętą, a w szczególności Macieja
von Krockowa, rezydenta króla polskiego Władysława IV, pomorskiego
dyplomaty na dworze ostatniego księcia z rodu Gryfitów – Bogusława XIV,
czy wreszcie doradcy i sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma I w państwie
brandenbursko-pruskim. Kołobrzeżanie, ale też turyści, fascynują się architekturą Bazyliki Mariackiej, jej potężnej wieży, górującej nad miastem.
W jej cieniu leży ta mała neogotycka świątynia, której poświęcamy naszą
pracę. Jak się jednak okazuje, jej historia jest nie mniej fascynująca, choć
niewątpliwie krótsza i może mniej burzliwa. To, co w niej równie ważne,
ukrywa się przed naszymi oczami, jest niewidoczne – to właśnie postać
Macieja von Krockowa, pochowanego tu 345 lat temu.
Od 4 lat, gdy tylko fakt pochówku w małym kościele posła króla polskiego na konferencję westfalską kończącą wojnę trzydziestoletnią został
spopularyzowany w jednym z artykułów Roberta Dziemby, ksiądz Piotr
Zieliński modlił się za jego duszę, a nawet pamiętał o nim w wypominkach.
Nasze zainteresowanie tą postacią wzrastało, ilekroć pogłębialiśmy naszą
wiedzę o dziejach tej niepozornej świątyni. Przełom nadszedł w czasie
epidemii, jaka nawiedziła naszą cywilizację w 2020 roku. Coraz to nowe
obostrzenia, ograniczenia w poruszaniu się, zakaz uczestniczenia w nabożeństwach, konieczność wykorzystania urlopów – to wszystko spowodowało,
że w nadmiarze wolnego czasu zaczęliśmy poszukiwania, a potem badania,
których wynikami chcieliśmy podzielić się z Czytelnikami.
Mały kościół nad Parsętą, to nie tylko pierwsza świątynia katolicka
w powojennym Kołobrzegu. To także miejsce spoczynku ważnej postaci,
która może stać się zwornikiem historii Polski i Niemiec, państw, które
zostawiły swoją spuściznę na Pomorzu Zachodnim, wraz z polską administracją, która tworzy miejską rzeczywistość już od 75 lat, bowiem
31 maja 1945 roku Rosjanie przekazali władzę pierwszemu prezydentowi
Kołobrzegu – Stefanowi Lipickiemu. Od 1 czerwca, Kołobrzeg był wreszcie
formalnie polski. Tu rozwijał się ruch pionierski, porządkujący, a później
odbudowujący miasto. Trudno mieć pretensje, że przez tyle lat mało kto

zagłębiał się w historię pomorskiego dyplomaty. Gdy wreszcie lepiej rozumiemy historię Pomorza Zachodniego, gdy dzieje dawnego Kołobrzegu
są nam coraz bliższe, i na mury tej zacnej świątyni możemy spojrzeć inaczej.
Dziękujemy Księżom mieszkającym w Domu Księży Emerytów
w Kołobrzegu za udział w naszych dyskusjach w tym czasie próby, jaką
jest trwająca epidemia. Dziękujemy za życzliwość siostrze dr M. Natanaeli
Błażejczyk CSSF z Warszawy, a za naukowe wsparcie prof. dr hab. Helenie
Hryszko. Podziękowania składamy dr hab. Andrzejowi Ossowskiemu
za przeprowadzenie badań przy użyciu georadaru w małym kościele nad
rzeką, a księdzu prof. dr hab. Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu za recenzję.
Jesteśmy przekonani, że niniejsza praca będzie naszą małą cegiełką w poznanie historii i przybliżenie tego, który historią się stał, który na stałe
wrósł w dzieje miasta – Macieja von Krockowa. Wierzymy, że ta publikacja
pozwoli przywrócić nie tylko należną pamięć o dawnym kołobrzeżaninie,
ale również należne mu miejsce w dziejach Rzeczypospolitej.
Robert Dziemba, ks. Piotr Zieliński
Kołobrzeg, 1 czerwca 2020 r.
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WSTĘP

Zainicjowane przez autorów niniejszej pracy badania, doprowadziły
do działań zmierzających do opracowania historii małego kościoła nad
Parsętą – tak nazywana jest świątynia pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dawny kościół klasztorny i garnizonowy, a od 1945 roku kościół parafii św. Marcina w Kołobrzegu, następnie
kościół przy Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu. Ponadto, autorzy
podjęli działania, aby ustalić w którym miejscu w świątyni znajduje się
grób Macieja von Krockowa.
Celem niniejszej pracy jest opisanie historii niewielkiej świątyni nad
rzeką w Kołobrzegu, a także osób i instytucji z nią związanych. Dzieje
kościoła wiążą się ściśle z klasztorem staromiejskim, który dwukrotnie był
przenoszony do Kołobrzegu, najpierw w XV, a potem w XVI wieku. Omówione zostaną dzieje świątyni jak i kościoła garnizonowego do 1945 roku
wraz z fundacją przyjmującą niezamężne kobiety z rodzin szlacheckich
i bog atych rodów patrycjuszowskich. Osobno opracowane zostaną dzieje
powojenne kościoła, istniejącej tu parafii pw. św. Marcina i związanego
z nimi klasztoru Ojców Franciszkanów, których w 1972 roku, po utworzeniu
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, zastąpiło duchowieństwo diecezjalne,
reprezentowane w osobie nowego proboszcza, księdza Józefa Słomskiego.
Wyodrębnienie z parafii pw. św. Marcina przy małym kościele nowej parafii
konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w 1980 r. i powołanie do życia
Domu Księży Emerytów, stanowi kolejną cezurę w historii tego obiektu.
Ta część dziejów opisana jest w nieco innym stylu – w założeniu autorów
ma to być niejako przewodnik po kościele dla kołobrzeżan i licznie przybywających tutaj gości. Ostatnią częścią pracy będzie przybliżenie postaci
Macieja von Krockowa, jego podróży, działalności dyplomatycznej, a także
najciekawszych wydarzeń w jego życiu. Autorzy zwracają uwagę na sam
pogrzeb i miejsce pochówku. Uzupełnieniem przedmiotowego opisu
będzie tłumaczenie mowy pogrzebowej, wygłoszonej 1 czerwca 1675 roku
w małym kościele nad rzeką.
Bazę źródłową książki stanowią źródła i opracowania do historii kościoła
w Kołobrzegu, przede wszystkim praca pastora kołobrzeskiej kolegiaty
i kościoła Św. Ducha – Johanna Friedericha Wachsena „Geschichte der
Altstadt Colberg” z 1767 roku oraz praca Hermanna Riemanna „Geschichte
der Stadt Kolberg”. Cennym opracowaniem jest książka „Kirchen und
kirchliches Leben im deutschen Kolberg”, która ukazała się nakładem
wydawnictwa Petera Jancke w 2009 roku. W zakresie polskiej historii

Kołobrzegu, nieodzowna jest kronika parafialna opracowana przez ojca
Piotra Mielczarka OFMConv., a także dokumenty parafii pw. św. Marcina,
uporządkowane i opracowane przez Roberta Dziembę w pracy „Kościół
katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-politycznych w latach
1945–1990” z 2006 roku. Przy opracowaniu życiorysu Macieja von Krockowa,
niezwykle ważny jest artykuł Hansa Saringa, opublikowany w „Baltische
Studien” w 1940 roku, a także mowa pogrzebowa z 1 czerwca 1675 roku,
opublikowana przez działającego w Kołobrzegu drukarza Bergera Campe.
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ROZDZIAŁ I

HISTORIA KLASZTORU STAROMIEJSKIEGO

Ulokowanie w Starym Mieście (Altstadt), obecnym Budzistowie, klasztoru benedyktynek, wiąże się ściśle z nowymi porządkami feudalnymi
na Ziemi Kołobrzeskiej, której zachodnią część książę Barnim I sprzedał
w 1276 roku biskupowi kamieńskiemu Hermanowi von Gleichen – temu
samemu, który w 1255 roku, wspólnie z księciem Warcisławem III wydał
dokument lokacyjny naszego miasta. Ten nabytek kosztował biskupa
3500 marek w srebrze1. Rok później, w 1277 roku, biskup kamieński wydał
akt fundacji klasztoru żeńskiego w Starym Mieście2. Johann Friederich
Wachsen poszukując śladów pierwszego kościoła kołobrzeskiego – kolegiaty, zwraca uwagę właśnie na funkcjonowanie klasztoru benedyktynek
i jego związku z kościołem „Św. Marii i Św. Wawrzyńca”3. Z kolei Hermann
Riemann wskazuje, że samemu klasztorowi patronował Michał Archanioł
i Św. Wawrzyniec, choć jak wspomina, początkowo patronowała mu Najświętsza Maryja Panna4.
Benedyktynki przybyły do Starego Miasta najpóźniej do końca
XIII wieku z miejscowości Rühn w Meklemburgii5, choć data roczna nie
zachowała się. Sama lokacja klasztoru miała miejsce po odejściu ze Starego Miasta do Kołobrzegu kanoników kapituły kolegiackiej (wszystko
wskazuje na to, że zgodę na tę fundację zgromadzenia żeńskiego wyraziła

1
2
3
4
5

Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 27.
Tamże, s. 282.
Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 516.
Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 282.
Tamże.

kapituła, tym bardziej, że otrzymywała z niego dochody)6. Natomiast
w 1300 roku biskup Wenh potwierdza listy odpustowe od różnych
kardynałów, którzy udzielają 40-dniowego odpustu dla wspierających
rozbudowę klasztoru w starym Kołobrzegu7. Gdy mówimy o Altstadt,
często pojawia się zwrot, że miejscowość ta upadła. Bardziej trafne jest
stwierdzenie, że się wyludniła, ale była ważna na mapie chrześcijaństwa.
W dokumentach źródłowych pojawiają się regularne odpusty dla dobroczyńców klasztoru, których udzielają biskupi (a nawet papież Bonifacy IX
w 1397 roku), a to 40, a to 80, a nawet 100 dni (rok 1320, 1333, 1397, 1408,
1445, 1449, 1473). Stawiało to benedyktynki w uprzywilejowanej nieco
pozycji, względem innych przedstawicieli duchowieństwa, gdy odpusty
i liczne nadania gwarantowały wysokie dochody, a tym samym dobrą
kondycję finansową. Klasztor był jednak obciążony także daninami,
w tym coroczną darowizną na rzecz biskupa kamieńskiego.
Klasztor staromiejski – bo tak określany jest on w literaturze niemieckiej, ma potwierdzone różne informacje źródłowe, dotyczące przede
wszystkim fundacji dla mniszek (buty, płaszcze, książki, srebrne dzbanki
i kubki), kwestii inwestycyjnych, jak budowa organów czy nawet działającym tam organiście (od 1480 roku) – a skoro tak, musiał w dawnej
kolegiacie zostać ufundowany instrument, wreszcie – działających tam
księży, odprawiających nabożeństwa i spowiadających mniszki. Klasztor
był miejscem pielgrzymek, ze względu na przechowywane w tamtejszym
kościele niezwykle cenne relikwie (w opracowaniach wymienia się włosy,
chustę do wycierania potu, a nawet mleko Matki Bożej, czy wreszcie szczątki
św. Bartłomieja i Wawrzyńca). Równie cenny (w opisach określony jako
„cenny klejnot klasztoru”8) był duży obraz Matki Bożej w srebrze, który
noszono procesyjnie. Uposażeniem klasztoru były również wnoszone
przez panny, które do klasztoru wstępowały, posagi, wiana, beneficja,
a następnie także majątek po śmierci. To ostatnie powodowało spory
sądowe rodów, do których należały kobiety, a klasztorem. I to było mało.
Klasztor miał liczne posiadłości wiejskie, z których pobierał dziesięcinę.
Był zwolniony z niektórych ceł i danin, jak na przykład z podatku za połów śledzia w Bałtyku, albo pobierał dochody z wyrębu lasów. Wreszcie,

6

7
8
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Kwestie dat przenosi kanoników do Kołobrzegu opisał M. Rębkowski. Wskazuje on,
że miało to miejsce ok. 1266 roku. W 1276 roku pojawia się informacja o kościele św.
Mikołaja na warzelni soli, a więc pierwotny kościół został przeniesiony z centrum
miasta, a kapituła wraz z miastem rozpoczęła budowę kościoła Marii Panny. Marian
Rębkowski, Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Instytut
Archeologii i Etnologii PAN, Wydawnictwo „Feniks”, Kołobrzeg 1995, s. 75.
Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 516.
Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 284.
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ostatnie źródło dochodów stanowiły legaty testamentowe, ale również
saliny, w których zarówno mniszki osobiście, albo też klasztor miały
udziały. Na przykład, Katharina Eventin w 1383 roku wniosła do klasztoru roczną opłatę w wysokości 2 łasztów soli, z czego 1 należał do niej
osobiście. Zatargi na tle majątkowym roszczenia i procesy stanowią dość
obszerną część historii klasztoru w okresie średniowiecza, a ponieważ
uznajemy to za temat poboczny, podkreślamy, że klasztor dochodził
roszczeń majątkowych po zmarłych mniszkach, nawet odwołując się
do katedry papieskiej w Awinionie. Wynik trwających latami zatargów
na bazie majątkowej nie jest znany.
W okresie średniowiecza, w klasztorze przebywało 16 kobiet, z czego
7 pochodziło z rodzin szlacheckich, 9 „z klasy średniej”, 6 z Kołobrzegu
i 3 z Koszalina. Klasztor przyjmował przede wszystkim kobiety z Kołobrzegu i przedstawicieli ziemskiej szlachty, co znajduje odzwierciedlenie
w kościelnych dokumentach, niemal wszystkie najważniejsze miejskie
rody: Katharina Adebar, Katharina Eventin, Gertruda Garin, Margareta
Berwold, Walburga Holk, Barbara Holk (córka burmistrza Wincentego
Holka, fundatora nawy północnej i żyrandola w kolegiacie), Gertruda
Putckamer, Katharina Range, Elisabeth Adebar, Anna von Brauschweig.
Teoretycznie, minimalny wiek mniszek wynosił 50 lat. Klasztorem zarządzała przeorysza, a wspierały ją cellarie. Funkcję przeoryszy pełniły m.in.:
»» Katharina Heydebreck (1365–1399),
»» Benedikta Luchten (1412–1419),
»» Katharina Heydebreck (1424–1432),
»» Elisabeth Czarten (1441–1456),
»» Bertha Natzmer (1482),
»» Margaretha Swarten (1494–1497),
»» Elisabeth Adebar (1524–1525) – data nomen omen, pokazująca wpływy
rodu Adebarów, przypadające kulminacyjnie na 1524 rok, kiedy to 28
lub 29 grudnia ścięto w Kołobrzegu Jakuba Kaspra Adebara, a następnie
pochowano go w kolegiacie,
»» Katharina Rhynen (1542),
»» Anna von Braunschweig (1565).
Po niemal 200 latach, zapadła decyzja o przeniesieniu mniszek z Budzistowa do Kołobrzegu. Hermann Riemann wskazuje, że obecne Budzistowo było oddalone od Kołobrzegu, a czasy nie były bezpieczne. Trwała
wojna kołobrzesko-biskupia. Kołobrzeg miał zatargi z innymi miastami,
w tym z Koszalinem. Miasto nad Parsętą fortyfikowało się, zbudowano
m.in. nową bramę miejską od strony północnej, na osi ul. Armii Krajowej.
Było bardzo niespokojnie. W tych czasach, w 1436 roku klasztor został

Historia klasztoru staromiejskiego
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napadnięty9. Rabusie poturbowali kapelana klasztoru – Johanna Blei,
dokonano pewnych zniszczeń i kradzieży. Wojna powodowała trudności
gospodarcze, zapewne klasztor wymagał gruntownego remontu. Tymczasem
niedaleko był potężny ośrodek miejski. Decyzja zapadła. Benedyktynki
przeniosły się do Kołobrzegu w 1468 lub w 1469 roku, nie ma co do tego
pewności. Decyzję podjęły władze kościelne i rada miejska. Klasztor
zburzono. Niektórzy autorzy twierdzą, że mniszki zamieszkały na działce,
gdzie obecnie znajduje się Dom Księży Emerytów i mały kościół. Owszem,
ten teren został przyznany pod budowę nowego klasztoru, ale benedyktynki zamieszkały w budynku przy kościele Św. Ducha (u zbiegu obecnej
ul. Mariackiej i Budowlanej). W 1494 roku biskup kamieński Benedict
Wallenstein potwierdził przeniesienie klasztoru przez biskupa Henniga
I Ivena. Jak podaje H. Riemann, mniszki „zatęskniły za starym miastem,
magia relikwii okazała się bardziej skuteczna”10. Możemy to zinterpretować
następująco: dochody z autonomicznej działalności klasztoru w Starym
Mieście były wyższe, niż w Kołobrzegu, a skoro kościół tam się zachował
i nadal cieszył się popularnością jako miejsce pielgrzymek, to ostatecznie
nic nie stało na przeszkodzie, aby tam powrócić. Od 1495 roku pojawiają się
kolejne odpusty na budowę klasztoru. Wszystko wskazuje na to, że w 1502
roku inwestycja była już prowadzona. Kolejne odpusty i przekazywane
ofiary spowodowały, że w 1505 roku benedyktynki powróciły do Budzistowa, a więc budowa musiała się zakończyć. Jednocześnie, w tym samym
czasie musiały zakończyć się prace na budynkiem klasztoru w Kołobrzegu.
Przejęło go miasto.
W 1534 roku książęta pomorscy na Sejmie w Trzebiatowie uznali
protestantyzm za oficjalne wyznanie na Pomorzu. Konsekwencją zmian
społeczno-religijnych była także sekularyzacja dóbr kościelnych. Część
przeznaczono na cele społeczne. 10 lat później, benedyktynki otrzymały
zgodę od legata papieskiego Hieronima von Caserty ze Spiry na przeniesienie do Kołobrzegu. Było to wynikiem likwidacji klasztorów męskich
i żeńskich. Kilka pozostało, m.in. ten nad Parsętą. Mniszki pojawiły się
w Kołobrzegu w 1545 roku. W tym czasie rozpoczęła się lub trwała już
budowa kościoła nad rzeką, protoplasty dzisiejszego małego kościoła, który
według Riemanna ukończono w 1548 roku, a w 1549 roku wzmiankowany
jest jego pierwszy kaznodzieja, Mathaus Engelbrecht11. Budynki klasztoru
staromiejskiego zostały przerobione na rezydencję książęcą. W 1727 roku
przebudowano ją na browar. W Kołobrzegu, w klasztorze przebywało 46

9 Tamże, s. 226.
10 Tamże, s. 295.
11 Tamże, s. 296.
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kobiet. W 1586 roku przekształcono go w fundację o nazwie „Frauenstift”,
która przyjmowała niezamężne kobiety z rodzin szlacheckich i bogatych
rodów patrycjuszowskich. Od 1587 roku patronat nad klasztorem przejęła
od miasta specjalna rada, składająca się m.in. z burmistrza Kołobrzegu
i Koszalina. W 1586 roku fundacja otrzymała nowy statut, który stanowił,
że dziewice powinny pilnie uczęszczać do kościoła, modlić się i słuchać
słowa Bożego, padać na kolana w kościele i w swojej celi. Miały obowiązek
szanować przeoryszę, nie kłócić się, żyć we wzajemnym szacunku i wewnętrznej harmonii. Nie powinny chodzić w sukienkach i biżuterii, ale
przysługiwał im monastyczny „dziewiczy kostium”. Statuty te potwierdził
wielki elektor Fryderyk Wilhelm I. W późniejszych latach, fundacja została
przekształcona w placówkę opiekuńczą, do której przyjmowano nieślubne
córki z rodzin szlacheckich i należących do klasy średniej.

Historia klasztoru staromiejskiego
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ROZDZIAŁ II

BUDOWA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO

Kwestia daty budowy małego kościoła nad Parsętą nie jest w literaturze
jednoznaczna. Część autorów wskazuje, że kościół powstał w drugiej
połowie XV wieku, część opowiada się za początkiem wieku XVI. Badacz
historii miasta, Hieronim Kroczyński, wskazuje w swoich opracowaniach
datę wcześniejszą i uważa, że świątynia ta powstała już za czasów pierwszej
przeprowadzki benedyktynek do Kołobrzegu z Budzistowa i datuje tę inwestycję na 1468 rok12. Kolejną budowę kościoła w tym miejscu autor ten
widzi w 1545 roku13. Jest mało prawdopodobne, aby w tak krótkim czasie
zbudowano dwie świątynie na tej samej działce, gdyż nie ma to uzasadnienia. Ludwig Bötger wskazuje jednak, że mniszki zbudowały kościół
pod koniec XV wieku14, natomiast nie mamy informacji źródłowej w tym
temacie. Jest jednak inny problem, bo wynika z tego, że wybudowany
kościół mniszki pozostawiły i przeniosły się z powrotem do Budzistowa,
do pozostawionych tam relikwii, wznosząc nowe zabudowania klasztorne
w latach 1502–1505. Wydaje się to mało prawdopodobne, aby pozostawiono
nowy kościół bez opieki, co więcej, aby realizowano dwie inwestycje de
facto w tym samym okresie: w Budzistowie i w Kołobrzegu, ale nie jest
to też niemożliwe. Brak źródeł pozostawia nas w tej kwestii w sferze
domysłów, natomiast zdaniem autorów, bardziej właściwe jest przyjęcie,
że kościół powstał w okresie późnego średniowiecza, a więc w XVI wieku.
W czwartym dziesięcioleciu XVI wieku nastała reformacja. W 1545 roku,
po drugiej przeprowadzce mniszek do Kołobrzegu, rozpoczęto budowę
kościoła. Patronat na klasztorem objęło miasto i to ono było inwestorem.
Środki zapewne pochodziły z sekularyzowanych dóbr kościelnych, które

12 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 54.
13 Tamże, s. 71.
14 Ludwig Böttger, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin. Die
Kreise Köslin, Kolberg-Körlin, Stettin 1889, s. 20.

przejmował m.in. książę, ale także i miasto. Świątynia musiała być gotowa
w 1548 roku, gdyż w 1549 roku pojawia się informacja o pierwszym kaznodziei ewangelickim. Patronat nad kościołem sprawował kościół Marii
Panny. Drugi pastor tej świątyni każdorazowo był kaznodzieją w kościele
nad rzeką. Pastor Johann Wachsen, próbując ustalić datę budowy kościoła
klasztornego jako „królewskiego kościoła”, wskazuje, że nie jest w stanie
tego ustalić, ale prace musiały zakończyć się w 1548 roku15. Wydaje się,
że kwestię tę rozstrzyga H. Riemann. Wskazuje on, że benedyktynki
zbudowały pierwotnie swój kościół obok kościoła Św. Ducha16. Następnie, obiekty te wykupiło miasto, a kościół wraz z klasztorem zbudowano
w nowym miejscu, w którym obecnie znajduje się świątynia neogotycka17.
Jak wyglądał ów kościół? Nie zachowała się ilustracja z tym obiektem
w żadnym opracowaniu z dawnych lat. Nie jest to wyjątek. Poza kościołem
Marii Panny, nie są znane żadne rysunki dedykowane historii pozostałych
średniowiecznych kościołów. Zachowały się jednak widoki miasta na kilku
panoramach. Pierwszym zachowanym obrazem jest widok na Kołobrzeg
autorstwa Johanna Wolfarta z 1614 roku. Nie widać na nim bryły małego
kościoła, ani jego wieży. Dyskusyjna jest lokalizacja tej świątyni na panoramie miasta z mapy Eliharda Lubinusa z 1618 roku. Przełomem jest
tzw. „Sztych Meriana”, czyli miedzioryt wykonany według rysunku E. J.
Dahlberga z widokiem na miasto z 1652 roku. Tu doskonale widać trzecią
średniowieczną świątynię w murach miejskich, obok kolegiaty i kościoła
Św. Ducha. Jest to budowla salowa, jednokondygnacyjna, z 6 ostrołukowymi oknami od południa. Dach dwuspadzisty z wysoką strzelistą wieżą
pośrodku, musiał w jakiś sposób wybijać się nad okolicę, pomimo oczywistego ciążenia gotyckiego westwerku kołobrzeskiej kolegiaty. Niestety,
żadna inna informacja na temat jego dekoracji nie jest nam znana, choć
zachowały się plany twierdzy kołobrzeskiej, na których widoczny jest
rzut kościoła. Świątynia od wschodu była zamknięta absydą, a ściany
wspierały się na 9 przyporach. Od zachodu, od obecnej ulicy Katedralnej,
znajdowała się kruchta. Ze źródeł wiemy, że kościół miał 80 stóp pruskich
długości, 44 stopy szerokości i 22 stopy wysokości18. Warto zasygnalizować,

15 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 521.
16 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 296.
17 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 225. Natomiast J. Wachsen wskazuje, że być może benedyktynki pierwotnie nie
posiadały kościoła w Kołobrzegu i dlatego z niego wyjechały do Budzistowa. Johann
Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 521.
18 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 227.
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że na jednym z planów zachował się budynek kościoła, nieco inny, niż
na zachowanych widokach. Nie ma on absydy, nie ma jej też na jednym
z planów. Być może podczas przebudowy po późniejszych zniszczeniach,
zrezygnowano z takiego zakończenia kościoła od wschodu? Jest to możliwe,
ale to jedynie hipoteza.

Budowa kościoła klasztornego
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ROZDZIAŁ III

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY DO 1945 ROKU

Od początku powstania w latach 40-tych XVI wieku, kościół pełnił funkcję
modlitewną dla panien fundacji funkcjonującej w Kołobrzegu, nad którą
patronat miało miasto. Sytuacja zmieniła się wraz z włączeniem miasta
do państwa brandenbursko‑pruskiego i ogłoszenia go twierdzą.
W 1618 roku rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia. Od 1627 roku
w Kołobrzegu stacjonowali żołnierze cesarscy. Wojsko nie było karne
i uprzykrzało życie mieszkańcom. W 1628 roku, spalono przedmieścia
i podmiejskie wsie. Wraz z nimi zniszczeniu uległo pięć kościołów poza
murami miejskimi: Świętych Janów w Budzistowie, Świętego Jerzego,
Świętego Jakuba, Świętej Gertrudy i Świętego Mikołaja. 11 września 1630
roku jeden z żołnierzy cesarskich, strzałem w słomę spowodował pożar,
który objął znaczną część miasta. Ucierpiała duża część obecnego centrum Kołobrzegu, spłonęło 128 domów, w tym mały kościół nad rzeką
i zabudowania klasztoru. Niedługo potem rozpoczęło się szwedzkie
oblężenie Kołobrzegu, które trwało do 1631 roku. Kościół odbudowano
w latach 40-stych XVII wieku z fundacji księcia Ernesta Bogusława von
Croy, biskupa kamieńskiego. Inauguracja odbyła się 11 września 1649
roku, a jak pisze J. Wachsen, świątynia podniosła się niczym feniks
z popiołów19. Kazanie wygłosił wówczas archidiakon kościoła Marii
Panny i kaznodzieja klasztorny Joachim Plenen. 16 czerwca 1653 roku
Brandenburgia przejęła Kołobrzeg z rąk szwedzkich. Miasto formalnie
ogłoszono twierdzą. Ulokowano tu garnizon, a kościół poklasztorny stał
się kościołem garnizonowym.
Kolejna katastrofa nastąpiła 3 maja 1657 roku, kiedy podczas gwałtownej
wiosennej burzy o godzinie 17.00 piorun uderzył w basztę prochową nad
Parsętą. Fala uderzeniowa zniszczyła całą obecną ulicę Katedralną i wiele
19 Inwestycja nie objęła wszakże w tym czasie odbudowy uszkodzeń budynków klasztornych. Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 521.

sąsiednich domów. Na trasie jej przebiegu jedną z pierwszych przeszkód
był m.in. klasztor i kościół nad rzeką. Eksplozja musiała być gigantyczna20.
W baszcie przechowywano 82 cetnary pruskie prochu (tj. 4218 kilogramów).
W mieście wypadły wszystkie szyby. Kościół został bardzo poważnie uszkodzony21. Według źródeł, nabożeństwo w tej świątyni odprawiono dopiero
w 1670 roku, a naprawy trwały wiele kolejnych lat.
W kościele, nabożeństwa odprawiano dla żołnierzy garnizonu Kołobrzeg. Kazania głosił archidiakon kościoła Marii Panny, także dla mniszek. Pierwszym kaznodzieją po wprowadzeniu reformacji był Mathäus
Engelbrecht. W źródłach znajdujemy nazwiska innych kaznodziejów,
m.in.: Johann Grugius, Johann Cammerhoff, Joachim Heidmann22, Elias
Döge, Gottfried Auden, Caspar Andreas Rothe, Christian Rothe, Johann
Engelbert Müller, Matthäus Wilhelm Müller, Johann Bogislaus Schröner,
Johann Friedrich Richter, Christian Mathäus Teiche, Andreas Steffen, Schall,
Otto Richter, Joachim Wilhelm Blaurock, Barz, Ernst Wilhelm Starke, Carl
Alexander Dittman, Wilhelm Augut Hoffmeister, Hermann Otto Kleedehn,
Franz Johann Splittgerber, Eduard Friedrich Textor. J. Wachsen wskazuje,
że pierwszy kaznodzieja kościoła nad rzeką zmarł w 1593 roku w wielkim

20 Wydarzenia te opisał szeroko H. Riemann. Eksplozja wyrwała basztę z fundamentów,
a fragmenty jej murów niczym odłamki granatów raziły okolicę. Oprócz kościoła nad
rzeką, zniszczony został m.in. dom Siechena, koszary, w których znaleziono 16 ciał,
a poważnym uszkodzeniom uległa południowa część wieży kościoła Marii Panny.
Tragedia ta na długo zapisała się w historii miasta. Hermann Riemann, Geschichte
der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 426–427.
21 Katastrofa, skłoniła archidiakona kościoła Marii Panny, Joachima Heidemanna, który
był jednocześnie kaznodzieją w kościele garnizonowym, do napisania krótkiej pracy
o tej tragedii, pt. „Brevis consideratio fulminantis dextrae Dei, qua 3 Mai 1657 ipsa
rogationum Dominica, immenso ac horrendo tonitru, armamentarium maius in urbe
Colberga, ob accensos in eo coelitus tormentarii pulveris centenarios LXXXII, cum
multo maxima totius ciuitatis concussione atque consternatione, funditus euersum”,
wydaną drukiem w Geifswaldzie. Więcej o działalności tego duchownego, który pracował
na rzecz wiernych w chorobie do końca swoich dni, a na rzecz kościoła garnizonowego
od 1681 roku, a zmarł 22 marca 1703 roku i został pochowany w kościele Marii Panny,
można przeczytać w mowie pogrzebowej: Paul Lütkemann, Das Rühmlich angetretene,
Gewissenhafft geführte, und seelig abgelegte dreyfache Hirten-Ambt, Welches Bey
Christ-rühmlicher BeErdigung Des [...] Hrn. M. Joachimi Heidemanns [...] Pastoris
der Königlichen und Churfürstlichen Kloster-Kirchen hieselbst in Colberg, Der im
Jahr 1637 [...] in diese Welt gebohren [...] Anno 1703 [...] seelig entschlaffen, Dessen
Cörper [...] den 22. Aprilis mit Christ-löblichen Ceremonien in hiesiger Marien-Kirche
in seine Ruhe-Stäte sol beygesetzet werden, Stargardt 1703.
22 Por. Martini Rangen, Colberga togata, h.e., Nomenclator theologorum, jureconsultorum,
medicorum, philosophorum, Colberga oriundum ..., Colberg 1668, s. 42.
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Mały kościół na panoramie Kołobrzegu z połowy XVII w. autorstwa Eryka Jönsona
Dahlberga – tzw. Sztych Meriana.

ubóstwie23. Powodem połączenia stanowiska archidiakona w kościele Marii
Panny i kaznodziei w kościele klasztornym był fakt niskiego wynagrodzenia.
Parafia obejmująca tę świątynię była niewielka. Kazania głoszono w kościele nad rzeką w niedziele w południe. Sytuacja uległa poprawie wraz
z utworzeniem w Kołobrzegu garnizonu w 1653 roku. Kazania głoszono
wtedy dla żołnierzy w niedziele od godz. 9, a katechizacja odbywała się
w czwartkowe poranki.
Kolejne zniszczenia przyniosła wojna siedmioletnia. Kościół został
ostrzelany w 1758 roku. Natomiast podczas drugiego rosyjskiego oblężenia
w 1760 roku na świątynię spadły bomby i została ona uszkodzona. Zachowały się dwa rysunki z ostrzału: jeden z 1758 i drugi z 1760 roku, na których
widoczny jest mały kościół. Zniszczenia nie mogły być jednak duże, gdyż
z zapisów wynika, że zniszczony został kościół gminy kalwińskiej i kościół
Św. Mikołaja w 1758, a nabożeństwa dla wiernych z tych kościołów były
odprawiane właśnie w małym kościele nad Parsętą, w którym przeprowadzono naprawy. Nie ma informacji na temat uszkodzeń świątyni w 1807 roku,
choć zapewne takich doznała. Gdy w 1811 roku feldmarszałek Gebhard
Leberecht von Blücher rozbił wokół twierdzy kołobrzeskiej warowny obóz
wojskowy, w małym kościele mieścił się magazyn. Przechowywano w nim
mąkę i inne zapasy.

23

Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 522.

Kościół garnizonowy do 1945 roku
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Plan Twierdzy Kołobrzeg ok. 1650 roku wraz z rzutem małego kościoła.

Stan średniowiecznych murów kościoła regularnie się pogarszał.
Wzmianki o tym pojawiają się od 1811 roku. W 1831 roku, komendant
Twierdzy Kołobrzeg gen. mjr Ludwik von Ledebur pisze w tej kwestii
do kołobrzeskiego magistratu. Informuje on, że przy obecnym stanie
osobowym garnizonu, gdy odbywa się służba, w kościele jest niewielu
ludzi. Świątynia wymagała zresztą interwencji, dlatego generał wnosił
o ocenę jej stanu przez lokalną służbę budowlaną i poinformowanie go
o wynikach24. W 1837 roku sytuacja musiała nadal się pogarszać, bo zastanawiano się nad zbudowaniem kaplicy na terenie klasztoru i rezygnację
z eksploatacji małego kościoła. Uznano jednak ostatecznie, że byłoby
to niewygodne dla rannych i starszych członków wspólnoty. Kierowana jest
kolejna korespondencja do magistratu z wnioskiem o rozbiórkę kościoła
i zapewnienie 60 miejsc w kościele Marii Panny w każdą niedzielę. Jak
czytamy w literaturze, w kościele klasztornym do tej pory we wszystkie
niedziele i święta odbywało się poranne nabożeństwo dla „klasztoru

24 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 231.
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Bombardowanie Twierdzy Kołobrzeg przez Rosjan w 1758 roku. Widoczna bryła
małego kościoła nad Parsętą.

i parafii św. Jana”25. Raz w miesiącu w nabożeństwie niedzielnym obowiązkowo musieli uczestniczyć żołnierze garnizonu, ale było ich za dużo,
aby pomieścili się w kościele. Dzielono ich więc na dwie grupy i modlili
się co dwa tygodnie.
Wkrótce sytuacja skomplikowała się, bo stan techniczny kościoła określono jako poważny. W 1843 roku doszło w nim do dewastacji i zapadła decyzja o rozbiórce (20 lat później ten sam los spotkał kołobrzeski kościół Św.
Ducha). Jednocześnie, postanowiono o budowie nowego kościoła. Za tę inwestycję odpowiadał major Henning oraz doradca budowlany Fleschinger26. Inwestycję zakończono w 1852 roku27. Środki finansowe pochodziły
z budżetu Twierdzy Kołobrzeg, a także miasta. Uroczysta inauguracja działalności kościoła miała miejsce 28 listopada 1852 roku. Odbyło się procesyjne przejście z kościoła Marii Panny do nowego, neogotyckiego wnętrza.
Należy tu podkreślić, że bez względu na określenie w literaturze inwestycji
z 1852 roku, określanej jako budowa lub odbudowa, kościół został wzniesiony na starym korzeniu. Widoczne to jest szczególnie we wnętrzu. Świątynia jest jednonawowa, kryta dwuspadzistym małym dachem. Pomimo
wzniesienia obiektu na dawnych fundamentach, nie zastosowano przypór.

25 Tamże.
26 Tamże, s. 234.
27 H. Kroczyński twierdzi, że „odbudowa po zniszczeniach wojennych tzw. kościoła klasztornego” nastąpiła w 1832 roku. Ta data jest błędna. Hieronim Kroczyński, Kronika
Kołobrzegu, Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 145.

Kościół garnizonowy do 1945 roku
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Kościół klasztorny w II połowie XIX wieku, jeszcze przed budową obecnych
zabudowań klasztornych.

Analiza wątku murów wewnątrz wskazuje, że na poziomie parteru mur
jest grubszy. Warto zauważyć, że zabytek ma podpiwniczenie, do którego
prowadzą wrota w posadzce we wnętrzu nawy. Do drzwi w portalu od zachodu prowadzą schody na poziom około 1 metra nad obecnym poziomem ulicy. Powyższe oznacza, że kościół wzniesiono przy wykorzystaniu
średniowiecznych pozostałości bryły kościoła. Postanowiono również nawiązać do jego dawnego symbolu: od zachodu, z dachu wystaje wieżyczka
(sygnaturka), prawdopodobnie mająca pierwotnie nieco inną formę, nawiązująca do tej z okresu średniowiecza. W elewacji zachodniej wykonano
kolistą rozetę. W kolejnych latach (1884–1885), zbudowano budynek dla
pensjonariuszek fundacji dla kobiet niezamężnych. Zarówno kościół, jak
i budynki klasztorne, mają skromną dekorację architektoniczną. Z dodatkowych informacji inwestycyjnych, warto podkreślić, że w budżecie garnizonu nie było właściwych środków na funkcjonowanie kościoła. Jednak
pomimo to, w 1898 roku odlano dzwon do wieżyczki, a w 1899 roku zbudowano nowe organy. Natomiast podczas jednego ze sztormów ucierpiała
wieża kościoła. W 1903 roku została wyremontowana i nieco ulepszona.
W 1906 roku odnowiono wnętrze kościoła (malowanie).
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Kościół klasztorny na planie miasta z 1892 roku.

Warto kilka słów powiedzieć o wnętrzu świątyni i jej wyposażeniu, także
dlatego, że nie jest nam znane żadne zdjęcie ze środka kościoła z okresu
przedwojennego. Trudno powiedzieć, czy niewielkie wzmianki o fundacjach we wnętrzu wynikają z faktu, że uległy one zniszczeniu w 1630 lub
1657 roku, czy też dlatego, że od początku majątek kościoła był po prostu
skromny. W czasach nowożytnych, znajdowała się tam prosta złota czara
oraz srebrna misa chrzcielna. Ta ostatnia była dekorowana liśćmi winorośli i winogronami, a z boku znajdował się zapis, że to dar „Syndikus
Kundenreich 1779”. Były również dwa ciężkie świeczniki z brązu, stojące
na podstawie lwów. Mowa jest także o obrazie Maryi w srebrnej oprawie,
„który był noszony w procesjach”28. Być może to ten sam obraz, który znajdował się w kościele klasztornym w Budzistowie w średniowieczu, a później
zabrano go do Kołobrzegu. Pewne jest jedno – nie przetrwał do naszych
czasów. Z okresu średniowiecza zachowała się również patena o średnicy

28 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 228. Dzieło to wspomina także L. Böttger. Ludwig Böttger, Die Bau- und
Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin. Die Kreise Köslin, Kolberg-Körlin,
Stettin 1889, s. 20.

Kościół garnizonowy do 1945 roku

27

ok. 15 centymetrów. W 1945 roku została zabrana do Elucht. Wnętrze
neogotyckie, zakończone jest trójbocznym prezbiterium. Poziomy podział
tworzą empory, zbudowane dla pomieszczenia większej ilości wiernych.
To tam wpada światło do kościoła przez pięć ostrołukowych okien z każdej
strony. Pierwotnie, od zachodu światło doprowadzała przeszklona rozeta,
która w 1899 roku została zasłonięta prospektem organowym. Na dole,
pod emporami znajdują się niewielkie okna. Empory wznoszą się na drewnianych wielobocznych filarkach, posadowionych na granitowych bazach
i zakończonych drewnianymi głowicami. Z dawnego wyposażenia, obok
prospektu organowego, czy też krzyża, prawdopodobnie z prezbiterium,
zachował się przedwojenny kielich. Zapis stanowi, że do 1945 roku przetrwała również podwójna chrzcielnica z 1864 roku z ozdobnym napisem:
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Na chwałę Boga i dla
ubogacenia Kościoła Garnizonowego w Colberg, wykonano na Boże
Narodzenie 1864 r.”. Jest przechowywana w Niemczech.
Z zapisów niemieckich wynika, że w Archiwum Pruskim w Berlinie
zachowały się księgi parafialne urodzeń z lat 1694–1757, a małżeństw
i zgonów dla lat 1694–1914. Rejestr zawiera także informacje o kolejnych
kaznodziejach służących w kościele. Przedostatnim z nich był pastor Paul
Hinz, późniejszy pastor kościoła Marii Panny w Kołobrzegu. Organizował
różne nabożeństwa, na przykład na Placu Pruskim (dziś Plac Płk Anatola
Przybylskiego). Odprawiał nabożeństwa dla żołnierzy i ich rodzin. Wraz
z dojściem do władzy nazistów, skomplikowała się sytuacja polityczna
pastora Hinza, który w 1937 roku nie był już wymieniany jako pastor.

Widok z gmachu starego szpitala na budynki klasztoru i kolegiatę przed
1945 rokiem.
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Funkcję tę objął kapelan wojskowy – Wilhelm Czekay. Znamy również
nazwisko organistki z ostatnich czasów niemieckich tego kościoła – była
nią panna Lewin. Ostatni oficjalny zapis o nabożeństwie w małym kościele
pochodzi z 12 lutego 1945 roku. Uroczystość konfirmacji nie mogła odbyć
się w kościele Marii Panny, ze względu na nakaz zaciemniania okien (było
ich za dużo), więc przeprowadzono ją właśnie w tej świątyni.

Obecna ulica Katedralna przed 1945 rokiem.

Kościół garnizonowy do 1945 roku
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Ulica Katedralna po zakończonych walkach o Kołobrzeg, 1945 rok.
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ROZDZIAŁ IV

przedziwna przestrzeń spotkania z bogiem

Drogi Wędrowcze!
Witaj w gościnnych progach naszego małego kościoła z niezwykłą historią.
Poznałeś już dawne dzieje tego miejsca, które stanowi niewielką cząstkę
prastarego Kołobrzegu. Niezbadane wyroki Bożej Opatrzności sprawiły,
że mamy podzielić się z Tobą naszymi subiektywnymi spostrzeżeniami
związanymi z kościołem, za który jeden z autorów jest od pięciu lat odpowiedzialny przed Bogiem i naszym Biskupem Diecezjalnym. Natomiast
drugi autor, od dzieciństwa jest z nim związany, a pierwsze wspomnienia
ma z…. chórem, gdzie przychodził ze swoją Babcią i kto wie, czy to nie
wtedy zrodziła się pasja przyszłego wieloletniego organisty Bazyliki Mariackiej. Siedząc w zaciszu małego kościoła i modląc się o światło Ducha
Świętego czujemy się nieswojo – oto mamy opisać tę szczególną przestrzeń,
która gościła tak wielu ludzi szukających tutaj miejsca, specyficznego azylu
na modlitwę – rozmowę ze Stwórcą. Tak wielu zacnych gospodarzy pełniło
tutaj duszpasterską i administracyjną posługę. To w tym kościele w 1972 r.
pierwszą i w 2018 r. ostatnią Mszę Świętą w Kołobrzegu odprawiał śp. ks.
prałat Józef Słomski – legendarny proboszcz, który odbudował po wojennych zniszczeniach konkatedralną Bazylikę Mariacką. To właśnie ten
niepozorny kościółek, w którym się znajdujesz, jest „matką” wszystkich
kościołów i parafii w Kołobrzegu29. Oczywiście, naszą najwspanialszą
„córką” jest bazylika konkatedralna, która usamodzielniła się dopiero
11 listopada 1980 roku30, gdy została wyłączona z parafii pw. św. Marcina

29 O historii całej parafii i w ogóle katolicyzmu w Kołobrzegu przeczytasz w publikacji:
Robert Dziemba, Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-historycznych w latach 1945–1990, OFFSET Kołobrzeg, Kołobrzeg 2006.
30 Recenzent niniejszej książki, ks. prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki rzucił nowe
światło na wcześniejsze plany podziału parafii – według jego relacji już w połowie
lat 70-tych XX wieku bp Ignacy Jeż proponował mu objęcie probostwa przy małym
kościele, co jednak nie doszło do skutku.

Ks. Józef Słomski (1932–2018), dwukrotny gospodarz małego kościoła (w latach
1972–1980 oraz w 1994 r.). Fotografia z 21 maja 1989 roku.

przy tej świątyni. Św. Karol Wojtyła – późniejszy Jan Paweł II, bł. ks. Michał Sopoćko, wszyscy Prymasi Polski31 i wielu Pielgrzymów32, takich jak
Ty i my, zginało kolana na modlitwie w tym małym kościółku33. Czy jest
on wyjątkowy, ważny, niepowtarzalny i piękny? Na pewno tak, dzięki pięknu

31 Niektóre wizyty są bardzo słabo udokumentowane – np. Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda 28 października 1947 r.
32 M.in. 25 kwietnia 1971 r. modlił się tutaj kard. Franz König z Wiednia, a 8 sierpnia
1975 r. przedstawiciel papieża abp Luigi Poggi.
33 Dzięki informacjom uzyskanym 6.06.2020 r. od obecnego proboszcza Parafii Opieki
Matki Bożej w Kołobrzegu, ks. Marka Sośnickiego, należy odnotować, że w kościele
w latach 1978–1996, równolegle ze zwyczajnym duszpasterstwem parafii św. Marcina
i DKE, sprawowane były nabożeństwa parafii greckokatolickiej. Opiekę duszpasterską
nad swoimi wiernymi w tym czasie sprawowali proboszczowie: o. Melecjusz Biliński
OSBM (1978–1979), o. Teodozjusz Janków OSBM (1979–1983), o. Jozafat Osypanko OSBM
(1983–1997).
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Prymas Tysiąclecia dokonuje aspersji wiernych zebranych przed małym
kościołem – 17 sierpnia 1975 roku.

ludzi, którzy o ten dom Boży dbali przez dziesięciolecia i którzy do dzisiaj
umiłowali to miejsce i wybrali je na przestrzeń spotkania z Bogiem.
W jednej ze swoich książek abp Grzegorz Ryś opisuje wspaniałą katedrę
w Yorku, która jest takim kościołem, „że jak człowiek do niego wejdzie,
to aż musi sobie usiąść z wrażenia. Potem chodzi się po nim godzinę, dwie,
trzy i ciągle pozostaje niedosyt”34. Dalej, obecny arcybiskup Łodzi wspomina
o małym kościółku – dawnym sklepiku rzeźnika, który został przerobiony
na kaplicę katolicką. Właśnie to niepozorne miejsce stało się ostoją wiary
katolickiej, gdy w XVI wieku nastały krwawe prześladowania. Bł. Maria
z Yorku, żona rzeźnika, ryzykowała życiem, aby nadal sprawowane były
sakramenty – ona sama organizowała życie wiary w tamtym czasie i była
jakby proboszczem, a nawet biskupem – nie bał się tego stwierdzenia
abp Ryś. Cały zaś opis podsumował: „jak nam o tej kaplicy opowiadał
miejscowy człowiek, to nikt nie miał ani cienia wątpliwości, że to miejsce
jest ważniejsze niż katedra w Yorku”35. Oczywiście, najwspanialszym kościołem Kołobrzegu i całej diecezji jest nasza bazylika konkatedralna, ale
położony w jej cieniu mały kościół jest niezmiernie ważny dla miejscowej
wspólnoty wiary. To tutaj w 1945 roku dla około pięciuset osób, które

34 Grzegorz Ryś, Wiara z lewej, prawej i Bożej strony. Zapis drogi z ćwierćwiecza, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 19.
35 Tamże, s. 19–20.
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Jedna z najsłynniejszych fotografii związanych z małym kościołem – 17 sierpnia
1975 roku. Do ołtarza celebry przy konkatedrze wyruszają z kościółka: kard. Karol
Wojtyła, kard. Stefan Wyszyński, ks. Stanisław Dziwisz – kapelan metropolity krakowskiego, ks. Józef Glemp – kapelan Prymasa Polski i ks. Marian Subocz – kapelan
bp. Ignacego Jeża – a obecnie proboszcz parafii pw. św. Marcina przy ul. Portowej
w Kołobrzegu.

zamieszkały w nadbałtyckim grodzie, sakramenty zaczęli sprawować
pierwsi duszpasterze – Ojcowie Franciszkanie. Dla wielu kołobrzeżan
to pierwszy i najważniejszy kościół – chrztu, pierwszej Komunii, spowiedzi,
bierzmowania, ślubu, pogrzebu bliskich osób i wielu innych wspaniałych
i wzniosłych wspomnień. Biskup Gorzowski, dziś sługa Boży, Wilhelm
Pluta w maju 1966 roku z okazji nadzwyczajnego jubileuszu posoborowego
uczynił naszą świątynię (jako jeden z 26 kościołów ogromnej administracji
apostolskiej36) kościołem jubileuszowym, w którym można było uzyskać
łaskę odpustu. Nasze wrażenie o wyjątkowości tego kościółka niech potęguje
fakt, że w przyziemiu obecnej świątyni zawarte są fragmenty pierwszego
kościoła ze średniowiecza, o czym dokładniej piszemy w innych rozdziałach tej książki.
Zapraszamy do naszego małego kościoła, zapraszamy do poznania jego
powojennej historii związanej z tworzeniem polskości w mieście, które

36 Terytorialnie administracja gorzowska obejmowała około 1/7 obszaru Polski.
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Widok w kierunku prezbiterium kościółka – w głównym ołtarzu okolicznościowo
został umieszczony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – data nieznana.
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Prymas Polski kard. Józef Glemp w małym kościele – uroczystości 1000-lecia
utworzenia biskupstwa kołobrzeskiego – październik 2000 rok.

do 1945 roku było niemieckie. Będzie to historia opisana nieco inaczej,
gdyż jest to w naszym założeniu „przewodnik” po wnętrzu kościółka, który
od ponad ćwierćwiecza należy do diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu. Ogromna część zawartych tutaj informacji pochodzi
z „Kroniki parafii pw. św. Marcina w Kołobrzegu”37 z lat 1945–1982 oraz
z zachowanych ogłoszeń duszpasterskich kościoła rektoralnego. Oryginalna kronika znajduje się w aktach parafialnych obecnego kościoła pw.

37 Kronika ta składa się z dwóch tomów. Tom I z lat 1945–1972 przygotował o. Piotr Mielczarek OFMConv., a przepisała go na maszynie ówczesna (1972 r.) studentka KUL – pochodząca z Kołobrzegu Stanisława Kuchciak. Tom II z lat 1972–1982 prowadziła już
inna osoba.
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św. Marcina w Kołobrzegu przy ul. Portowej 20, a jej kopia w archiwum
Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu, gdzie również przechowywane
są wspomniane ogłoszenia duszpasterskie. O innych wykorzystanych
źródłach będziemy informowali Cię na bieżąco.
Dość tych wstępów i trzymania Cię w niepewności – zapraszamy do wspaniałej wędrówki przez ostatnie siedemdziesięciopięciolecie – to wszak jubileusz zwany przecież brylantowym. Najlepiej byłoby gdybyś miał możliwość
śledzenia tych dziejów będąc we wnętrzu opisywanej świątyni, ale nie zawsze
jest to możliwe – dlatego w tekście umieszczone są zdjęcia – współczesne
i archiwalne, które pomogą nam wyobrazić sobie niezwykłość tej Bożej
przestrzeni, którą chcemy odkryć.
Spoglądając na zdjęcie, bądź będąc w kościele, widzisz prezbiterium – to miejsce przeznaczone dla prezbiterów – wynika to z samej
nazwy. Prezbiter to ksiądz – człowiek, który otrzymał sakrament święceń
drugiego stopnia. Generalnie, w prezbiterium powinni przebywać tylko
kapłani i osoby posługujące – lektorzy, ministranci, etc.

Wnętrze kościoła w kierunku wschodnim – właśnie taki obraz tej świątyni noszą
w swojej pamięci kołobrzeżanie, którzy dziś należą do innych parafii, ale zawsze
z sentymentem wracają do tego pierwszego domu modlitwy z dzieciństwa i młodości.

Według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego38, najważniejszym miejscem w prezbiterium jest ołtarz. Kronika parafialna wspomina,

38 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallotinum, Poznań 2004.
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Msza prymicyjna ks. Andrzeja Glińskiego – pierwszego księdza pochodzącego
z Kołobrzegu – 29 czerwca 1970 roku.

że po zakończeniu działań wojennych do naszego kościoła przeniesiono
ołtarz – retabulum39 z tzw. polskiego kościoła pw. św. Marcina, który znajdował się przy ul. Zwycięzców – dziś w jego miejscu stoi budynek – blok
mieszkalny nr 6. Ołtarz został zlikwidowany w 1973 roku za czasów ks.
Józefa Słomskiego. Po reformie liturgicznej, która była konsekwencją
II Soboru Watykańskiego w naszym kościele umieszczono dodatkowy
ołtarz – Stół Pański – oddalony od ściany, tak aby kapłan mógł sprawować
Eucharystię twarzą skierowaną do wiernych. W Kołobrzegu pierwsza Msza
Święta sprawowana w ten sposób była na zakończenie procesji Bożego
Ciała – 13 czerwca 1968 roku na podeście „pomilenijjnym” w miejscu dzisiejszej zakrystii naszego kościoła. Natomiast nowy ołtarz „posoborowy”
do kościoła wykonano na Mszę Prymicyjną ks. Andrzeja Glińskiego,
pierwszego kapłana pochodzącego z naszego miasta. Na fotografii widzimy
ten historyczny moment, gdy Ksiądz Neoprezbiter przy nowym ołtarzu
sprawuje Eucharystię 29 czerwca 1970 roku Obecny ołtarz został wykonany z drewna dębowego na Śląsku w grudniu 1981 roku na zamówienie
ks. proboszcza Mariana Michalika. W ołtarzu znajduje się portatyl40 pochodzący z dawnego ołtarza przedsoborowego, który w Wielki Czwartek
2016 roku umieścił tam bp Krzysztof Zadarko. Na ołtarzu znajduje się

39 Razem z figurą Matki Bożej oraz Apostołów Piotra i Pawła, które obecnie znajdują się
w tzw. kąciku świętych w konkatedrze.
40 Został konsekrowany przez wrocławskiego biskupa Adriana Włodarskiego 20 lipca
1861 r. i zawiera relikwie św. Bonifacego i św. Perpetuy. Pochodzi z przedwojennego
kościoła pw. św. Marcina w Kołobrzegu.
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Nasz kościółek widziany od północnej strony na fotografii z 1966 roku.

podstawka pod Mszał41 wykonana w tym samym stylu, co pozostałe meble
w prezbiterium. Ołtarz42 został namaszczony Krzyżmem Świętym podczas
uroczystego poświęcenia (konsekracji) 28 października 2017 roku, której
dokonał Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak. Przy ołtarzu
znajduje się dębowy czteroramienny świecznik wykonany w tym samym
czasie, co Stół Pański.
Do służby Bożej przy ołtarzu konieczne są paramenta liturgiczne. Wśród
nich szczególne miejsce zajmują kielichy. Najstarszy – dziewiętnastowieczny
wykonany został ze srebra jeszcze dla kościoła garnizonowego – znajduje
się na nim wygrawerowana inskrypcja – „Garnisonkirche, Kolberg”. Warto
zwrócić uwagę także na kielich – wotum z okazji 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości43, który używany jest podczas Mszy za Ojczyznę – zwłaszcza w każdą sobotę. Ponadto, w zasobach kościoła rektoralnego
znajdują się kielichy podarowane m.in. przez ks. prałata Józefa Słomskiego
i ks. prałata Tadeusza Piaseckiego. Podczas nabożeństw eucharystycznych

41 Obecny Mszał Rzymski jest darem kapłanów dekanatu kołobrzeskiego dla DKE z okazji
25-lecia.
42 Na środku ołtarza od Wigilii Paschalnej 2019 r. znajduje się „leżący” mosiężny krucyfiks. Wcześniejszy dębowy krzyż stojący przez dziesięciolecia przy Stole Pańskim
(przygotowany przez tego samego rzeźbiarza, który wykonał ołtarz i ambonę) znajduje
się w refektarzu św. Józefa w budynku DKE.
43 Kielich ufundowany przez Lucynę i Kazimiera Parolów z Mścic został poświęcony 11
listopada 2018 r.
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Widok na północno-wschodnią część kościoła w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Wierni wspominają, że „dobrze się w kościółku modliło, była niesamowita duchowa
atmosfera”. Na lewo od ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się tablica
z wotami, która na strychu świątyni czeka na renowację.

Ciało Pańskie wystawiane jest w monstrancji, która być może pochodzi
z przedwojennego kościoła pw. św. Marcina w Kołobrzegu. W każdym
razie wykonana została przed wojną i na stałe wpisała się w wystrój
małego kościoła. Podczas niektórych nabożeństw wierni mogą zobaczyć
także zabytkowe drewniane lichtarze, które prawdopodobnie zostały tutaj
przeniesione ze wspomnianego wyżej kościoła.
Ambona przedsoborowa44 znajdowała się blisko miejsca, w którym
znajduje się współczesna – widzimy to na archiwalnej fotografii. Pierwsza
ambona po reformie liturgii została wykonana razem z ołtarzem na Mszę
Prymicyjną ks. Andrzeja Glińskiego. Obecna ambona została przygotowana
w komplecie z ołtarzem na zamówienie ks. Mariana Michalika. Warto
wspomnieć, że w 2017 roku na uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
dzięki ks. prałatowi Leszkowi Wodzowi, odnowiony został element naszej
ambony czyli symbol Ducha Świętego – Gołębica.
Od I Niedzieli Adwentu 2019 roku w naszym kościele znajduje się
miejsce przewodniczenia – pulpit – po prawej stronie tabernakulum. Aby
zachować przepisy liturgiczne – ambona służyć winna wyłącznie do proklamowania Słowa Bożego, a ołtarz do sprawowania Eucharystii – z tego
miejsca główny celebrans rozpoczyna i kończy każdą Mszę Świętą. Pulpit

44 Być może była częścią oryginalnego wystroju tego kościoła.
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Ceremonia ślubna – widoczne są ołtarz i ambona wykonane w 1970 roku.

został specjalnie sprowadzony z Mediolanu, a wykonany jest z drewna
mahoniowego. Sedilia – miejsca siedzące dla kapłanów i asysty liturgicznej
zostały wykonane w 1982 roku, natomiast w grudniu 2019 roku kołobrzeski
stolarz Stanisław Rączkowski wykonał dodatkowe dębowe ławy na wzór
tych sprzed prawie czterdziestu lat.
Na stopniu komunijnym, w południowej części, znajduje się chrzcielnica – pierwsza powojenna chrzcielnica Kołobrzegu – przy niej tysiące
dzieci przyjęło sakrament wprowadzający do Kościoła świętego. Historia
chrzcielnicy jest niezwykła – okazuje się, że pochodzi z nieistniejącego
kołobrzeskiego kościoła pw. św. Jerzego, który rozebrano razem z kościołem
św. Marcina i św. Mikołaja w 1956 roku. Chrzcielnicę uratował Stanisław
Wlazło, który podarował ją do jedynego wówczas kościoła parafialnego
przy okazji chrztu swojego syna – Adama Wlazło w sierpniu 1948 roku.
Najstarsza część chrzcielnicy została wykonana z drewna bukowego i dębowego, natomiast powojenna pokrywa jest z drewna sosnowego.
Pierwsze tabernakulum w tym kościele było częścią retabulum – starego ołtarza przedsoborowego i zostało bezpowrotnie wymontowane.
Obecne miejsce do przechowywania Najświętszego Sakramentu pochodzi z 1973 roku i zostało wykonane według projektu Wiktora Ostrzołka.
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Andrzej Wlazło przy chrzcielnicy pochodzącej z kościoła św. Jerzego w Kołobrzegu,
którą uratował jego ojciec Stanisław i przy okazji chrztu syna (sierpień 1948 roku)
podarował do naszego kościoła – 14 lipca 2019 rok.

Swoistą ciekawostką są emblematy na tabernakulum, które nawiązują
do Męki Pańskiej – zwykle umieszcza się bowiem symbole eucharystyczne.
O obecności Najświętszego Sakramentu informuje nas czerwone światło – lampka wieczna. Po wojnie znajdowała się w tym kościele lampka45,
którą ks. J. Słomski przeniósł do konkatedry. Wierni kołobrzescy, po specjalnej zbiórce na ten cel, cieszą się ponownie z wiszącej lampki wiecznej,
która została wykonana z mosiądzu w Wieliczce. Została uroczyście
poświęcona 20 lipca 2017 roku, a pierwszego jej zapalenia dokonała
wówczas s. M. Romana Drobysz CSSF. Podczas tej małej uroczystości
przypomnieliśmy słowa z kołobrzeskiej kroniki parafialnej: „Nowy Rok
1955 w naszej diecezji, rozpoczęto we wszystkich parafiach i kościołach,
pod hasłem roku eucharystycznego. Mija właśnie 10 lat, jak na ziemiach

45 Przeniesiona prawdopodobnie z kościoła pw. św. Marcina przy ul. Zwycięzców.
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Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – 10–11 lutego 1962 roku.

tych zapłonęły w setkach kościołów lampki wieczne przed Chrystusem eucharystycznym po czterowiekowej przerwie. Eucharystia – Komunia święta
i Msza – to centralne punkt i oś naszego życia religijnego”. Po wielu latach
te słowa nic nie straciły ze swojej aktualności.
Nad tabernakulum widzisz piękną dębową neogotycką ramę z rozetą – to oryginalny artefakt pochodzący z początków budowy naszego
kościoła46. Po renowacji, której dokonał Stanisław Rączkowski, w czerwcu
2020 r. umieściliśmy to swoiste tło dla Piety – Figury Matki Bożej Skrzatuskiej. W rozecie, dzięki specjalnemu zezwoleniu Anny Mieczkowskiej – prezydent Miasta Kołobrzeg, umieściliśmy herb naszego miasta. Sama zaś Pieta
to wierna kopia oryginału, który znajduje się w głównym Sanktuarium
naszej diecezji w Skrzatuszu koło Piły. Jest to niezwykła wersja tegoż dzieła
sztuki, została bowiem wydrukowana w technice 3D i podarowana dla naszego kościoła przez Politechnikę Koszalińską, a stało się to dzięki ogromnej życzliwości rektora tejże uczelni prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala.
Same prace trwały pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Królikowskiego,
prorektora Politechniki Koszalińskiej, który mieszka w podkołobrzeskim
Budzistowie – pierwszym Kołobrzegu. Trudu wykonania polichromii47

46 Oryginalnie rama do 1972 r. znajdowała się w środkowym oknie prezbiterium. Warto
wspomnieć, że obecne okno witrażowe we wrześniu 2019 r. zostało zmodernizowane – dolna kwatera jest uchylna.
47 Prace te zostały sfinansowane przez ks. Tadeusza Gorlę.
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Prymas Tysiąclecia modli się przed głównym ołtarzem małego kościoła – 2 lipca
1967 roku.

podjęła się szczecińska pracownia konserwatorska pod kierunkiem ks.
Marka Cześnina, archidiecezjalnego konserwatora zabytków. Przy tabernakulum w latach 1973–2020 znajdowała się współczesna płaskorzeźba
Matki Bożej wykonana przez W. Jędrzejczyka według projektu Wiktora
Ostrzołka, która dziś zdobi wnętrze Domu Księży Emerytów.
Na łuku tęczowym, wedle dawnej tradycji, znajduje się krzyż z figurą
Chrystusa, która niegdyś znajdowała się w kruchcie. Niestety, pasyjka była
narażona na akty wandalizmu i po udanej rekonstrukcji oderwanych rąk,
której dokonał Romuald Wiśniewski, znalazła miejsce w bezpiecznym
miejscu i dziś wszystkim wydaje się, że krzyż w tym miejscu znajduje się
od zawsze. Krzyż został wykonany na wzór podobnego, który znajduje
sie się w konkatedrze olsztyńskiej. Jest to wotum wdzięczności Bogu
za otrzymane łaski, które wykonał osobiście i ofiarował naszemu kościołowi Stanisław Rączkowski. W dolnym medalionie znajduje się inskrypcja
„Polonia Semper Fidelis 2018” na uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości48. Z okazji tego samego jubileuszu na dziedzińcu
DKE umieściliśmy maszt, na którym dumnie powiewa podarowana przez
marynarzy bandera.
W prezbiterium znajdują się figury patronów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – św. Wojciecha i św. Maksymiliana. Pod północnym oknem
spogląda na Ciebie biskup Pragi, który zginął męczeńsko w 997 roku z rąk

48 Uroczystość poświęcenia krzyża miała miejsce 31 marca 2019 r. podczas Mszy Morskiej.
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pogańskich Prusów. W roku 1000 przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie
ogłoszono powstanie diecezji kołobrzeskiej. Figurę św. Wojciecha ufundował ks. prałat Józef Potyrała 14 maja 2019 roku. Pod południowym oknem
prezbiterium znajduje się figura Męczennika z Oświęcimia, którą podarował w tym samym czasie dla naszego kościoła ks. kanonik Jan Wszołek.
Stylizowane półki na posągi świętych wykonał Stanisław Rączkowski,
a uroczystego ich poświęcenia dokonał Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
Edward Dajczak w dniu 25-lecia DKE – 11 października 2019 roku.
W bliskiej odległości od tabernakulum zauważasz zapewne piękne
postumenty, które służą jako dekoracja oraz podstawka pod kwiaty. W naszej świątyni znajdują się trzy takie postumenty – jeden oryginalny, zabytkowy – pochodzący zapewne z XIX w. oraz dwa niejako „sklonowane”
przez Stanisława Rączkowskiego. Tylko wprawne oko jest w stanie rozróżnić
oryginalny i wykonany na jego wzór postument.
Do prezbiterium ze stopnia komunijnego prowadzą schody, które dla
obecnych użytkowników – Księży Seniorów – mogą być nie lada przeszkodą.
W marcu 2017 roku Jan Giełda z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
zaprojektował i wykonał poręcze, które są nie tylko praktyczne i ładne, ale
doskonale wkomponowują się w stolarkę prezbiterium. Na archiwalnej
fotografii możemy zauważyć, że prezbiterium było zamknięte balustradą,
tzw. balaskami, które zdemontowano po reformie liturgii na początku lat
70-tych XX wieku. W lutym 2018 roku po renowacji, której dokonał dobrze
nam już znany Stanisław Rączkowski, balaski powróciły do przestrzeni
liturgicznej i dziś służą jako klęczniki na stopniu komunijnym. Ta dębowa
balustrada to ręczna, misterna i na pewno przedwojenna robota, być może
trafiła do nas z nieistniejącego kościoła pw. św. Marcina przy ul. Zwycięzców.
Bogu dzięki, że balaski szczęśliwie przetrwały i doczekały naszych czasów.

Ks. prałat Józef Słomski i ks. Piotr Zieliński otrzymują od kard. Stanisława Dziwisza
relikwie krwi św. Jana Pawła II przeznaczone dla małego kościoła w Kołobrzegu – 28
września 2015 roku.
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Widok południowej części kościoła, jeszcze przed budową zakrystii. Dach świątyni
pokryty jest papą. Widoczny jest podest wybudowany przez Franciszkanów w grudniu
1961 roku oraz dodatkowe wejście, które utworzono za pomocą „podstępu”.

W południowej części kończącego się łuku tęczowego znajduje się
relikwiarium z relikwiami krwi św. Jana Pawła II. Kardynał Karol Wojtyła
modlił się w naszym kościele w dniu 17 sierpnia 1975 roku, gdy odwiedził
nasze miasto z okazji 975-lecia utworzenia Biskupstwa Kołobrzeskiego49.
Gospodarzem świątyni był wówczas ks. prałat Józef Słomski, z którym
28 września 2015 roku odebraliśmy relikwie św. Jana Pawła II z rąk kard.
Stanisława Dziwisza pod słynnym krakowskim adresem: Franciszkańska
3. Relikwie zostały uroczyście wprowadzone do kościółka 19 października

49 Karol Wojtyła skierował wówczas do wiernych Kołobrzegu i całej diecezji następujące
słowa: „Dziękczynienie za całe stulecia łączymy z ceną śmierci Jezusa Chrystusa oraz
Jego Świętych naszych Patronów. Przynosimy do tego ołtarza śmierć i krew męczeńską
Wojciecha i Stanisława i łączymy ją ze śmiercią męczeńską Maksymiliana, ażeby w ten
sposób zespolić pierwsze historyczne czasy Kościoła diecezjalnego w Kołobrzegu i jego
współczesną rzeczywistość. Niech z tego połączenia, niech z tego dziękczynienia, niech
z tego owocowania śmierci Chrystusa, Świętego Świętych i wszystkich Jego Świętych
naszych Patronów pod przewodem Matki Chrystusowej wypłynie błogosławieństwo
dla tych wszystkich, którzy z tą ziemią i z tym diecezjalnym Kościołem koszalińsko-kołobrzeskim dzisiaj święcącym swoją przedziwną rocznicę połączyli za naszych czasów
swoje życie i swoją śmierć. Niech z tego misterium wiary wypłynie dla nas wszystkich,
Drodzy Bracia i Siostry, błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej Jedynego”.
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2015 roku w obecności bpa Pawła Cieślika z okazji I Diecezjalnego Dnia
Księdza Seniora. Relikwie do kościółka wniósł ks. prałat Józef Słomski,
wówczas już kapłan emeryt. Stałe miejsce przechowywania – widoczne
relikwiarium – wykonał Adam Zgliński z Koszalina, a okazją ku temu
była konsekracja kościoła w październiku 2017 roku.
Niepowtarzalną atmosferę modlitwy w naszym kościele tworzą witraże
znajdujące się w oknach tej sympatycznej świątyni. Najstarsze pochodzą
z maja 1972 roku i zostały wykonane jeszcze wówczas, gdy gospodarzami
byli Franciszkanie. Witraże w prezbiterium zaprojektował Wiktor Ostrzołek
z Katowic, a wykonał je Krakowski Zakład Witraży „Renowacja”. Według
autora, treści ideowe są symboliczno-abstrakcyjne: w centrum Alfa i Omega
w błękitnym otoku, w dolnej części formy płomieniste, obecny jest także
znak ryby50. Pozostałe witraże w nawie świątyni zostały wykonane przez
poznańską firmę M.P. Siejakowscy za czasów ks. dyrektora Ryszarda Kizielewicza w latach 2003–2005. Pod emporami51 – idąc wokół wnętrza kościoła
w kierunku od południowego wschodu do północnego wschodu zostały
wyrażone sakramenty święte w kolejności: chrzest, pokuta i pojednanie,
Eucharystia, bierzmowanie, małżeństwo, sakrament święceń, namaszczenie
chorych oraz wizerunek Jezusa Miłosiernego na podstawie obrazu z krakowskich Łagiewnik. W dużych oknach nad emporami obok kolorowego szkła
zostały umieszczone symbole Maryjne – jak na kościół mariacki przystało.
Fronton kościoła zdobi witrażowa rozeta (ślepa) wykonana także za czasów
ks. Kizielewicza, natomiast pozostałe witraże we frontonie zostały wykonane, gdy dyrektorem DKE był ks. Jarosław Zieliński. W oknach nad rozetą
znajduje się herb św. Jana Pawła II oraz symbol Maryi, natomiast w dwóch
rzędach okien w północnej i południowej części umieszczono symbole
Ewangelistów – św. Łukasza, św. Marka, św. Jana i św. Mateusza. Opisując
okna w tej świątyni przypomina się nam pewne wydarzenie, gdy ramy wyjęto
do wnętrza kościoła – miało to miejsce 22 sierpnia 1963 roku. Oddajmy głos
o. Piotrowi Mielczarkowi OFMConv., ówczesnemu proboszczowi, który tak
opisał tamtą sytuację: „W godzinach rannych do kancelarii zgłosiła się grupa
urzędników z wojewódzkiej rady, około 10 z zastępcą kierownika wydziału
do spraw wyznań, a później dołączył do nich sam kierownik Tadeusz Płuciennik. […] Zażądał wydania kluczy od kaplic katechetycznych, odpowiedziałem,
że kluczy nie wydam, bo kaplice są miejscami kultu i prawo kanoniczne i sumienie mi tego zabrania. Trudno – odpowiedział, będziemy musieli otworzyć

50 Henryk Pyka, Witraże Wiktora Ostrzołka. Pięćdziesiąt lat twórczości, Księgarnia
św. Jacka, Katowice 2006, s. 154.
51 W tychże oknach, na zewnątrz świątyni, założono stylowe kute kraty, co było konsekwencją włamania do kościoła 24 listopada 1960 r.
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wytrychami. Ktoś poszedł po człowieka, który był do tego przywieziony,
by otworzył. […] Zwiezieni robotnicy, którzy nie wiedzieli gdzie i w jakim
celu są wiezieni, mieli polecenie wynieść sprzęt z kaplic. Czynili to z niechęcią
i ociąganiem się. Pan Płuciennik osobiście pilnował, by nakaz był wykonany.
Porozbierany został ołtarz, co uczynił sam pan kierownik, bo robotnicy nie
chcieli. Powynosili jednak poszczególne jego, ołtarza, części. Nieśli je z takim
uszanowaniem jak celebrans monstrancję. […] Po opróżnieniu kaplic zaczęto
opróżniać mieszkania sióstr felicjanek i ojców – wszystkie pomieszczenia
z narożnikowej klatki schodowej. […] Opróżniono w ten sposób wszystkie
zakwestionowane przez gospodarkę mieszkaniową pomieszczenia. […] Cała
ta akcja dokonywana była przy pomocy Milicji Obywatelskiej, która podobno
trzema pierścieniami otoczyła plebanię. […] Byli w to zaangażowani funkcjonariusze miejscowej komendy z Koszalina, z Białogardu, a także uczniowie
ze szkoły milicyjnej ze Słupska. Wyposażeni byli we wszystko, co potrzebne
do akcji specjalnych: pałki, hełmy, radiostacje nadawcze, okulary specjalne.
Na mieszkańców plebanii nałożony został areszt domowy. Połączenie telefoniczne zostało odcięte. Nikt z plebanii nie mógł wyjść z domu. Wszystkie
wejścia na podwórze wiodące zostały obstawione przez milicję. Kto z ludzi
świeckich wszedł na dziedziniec, musiał na nim pozostać do zakończenia
akcji. Mimo takich środków ostrożności wieść o eksmisji rozniosła się szybko
po mieście. Nadbiegło dużo ludzi. Nie mogąc iść na podwórze gromadzili
się w kościele. Ktoś uderzył w dzwon, co jeszcze więcej ludzi sprowadziło.
W kościele byli też milicjanci. […] Drzwi wiodące z kościoła na podwórze
były z zewnątrz podparte drągiem. Na specjalną wzmiankę zasługują dzieci.
Zgromadziło się ich dużo. Wyjęły okna dolne i patrzyły co się dzieje. Gdy
zobaczyły, że z ich kaplic katechetycznych wynoszone są ołtarze, ławki i cały
sprzęt, zaczęły głośno krzyczeć i płakać. Wołały głośno: Nie zabierajcie nam
naszych salek, oddajcie nam nasze salki, my chcemy religii, my chcemy Boga.
Był to bolesny widok tych dzieci stojących w oknach, trzymających się rączkami za kraty, zapłakanych i domagających się dla siebie możności uczenia
o Bogu. […] W stosunku do ludności miasta wydane były restrykcje. W zakładach pracy zapowiedziano, że nikomu, pod żadnym pozorem, nie wolno
wychodzić do miasta. Bramy wyjściowe były zamknięte. Kto złamie zakaz
ten będzie wyrzucony z pracy i nigdzie pracy nie otrzyma, ani w Kołobrzegu,
ani w całym województwie. Gdy praca skończyła się ludzie tłumnie przybyli
z zakładów i gromadzili się na ulicach i placach przylegających do kościoła
i głośno zaczęli wyrażać swoją dezaprobatę wobec prowadzonej przez milicję
akcji. Milicja rozpędzała zebranych pałkami czy samochodami. Ludność rozpierzchła się, ale znów się gromadziła. Było wśród niej dużo wczasowiczów
i kuracjuszy, a także, podobno, jeden dziennikarz z Danii i przedstawiciel
Polonii z Ameryki. […] Parafianie przybyli na plebanię składając serdeczne
słowa współczucia, zapewniając o pomocy, a także przynosząc obiad dla
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Uroczystości Milenium Chrztu Polski – 2 lipca 1967 roku.

wszystkich mieszkańców plebanii, gdyż nie można było go ugotować w czasie
tych zamieszek. Naznosili też kwiatów na pocieszenie. Parafianie w całej tej
akcji przeciw plebanii zajęli zdecydowaną postawę poparcia i życzliwości”.
A teraz powróćmy do współczesności – w północnej części widzisz ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa, który poświęcono 10 czerwca 1962 r.
Wykonał go według własnego projektu rzeźbiarz Franciszek Męczykowski
z Czerska. W kronice parafialnej odnotowano: „W skrzydłach bocznych
zawiera dwie płaskorzeźby z drzewa lipowego ze scenami przebicie boku
na krzyżu i objawienie się św. Małgorzacie Mari. Pośrodku w głębi złocona
rama bogato artystycznie rzeźbiona z obrazem Serca Jezusowego. Obraz
jest kopią słynnego dzieła Serca Jezusowego Feuersteina, znajdującego
się w pinakotece w Dreźnie i malowany był przez rektora Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dla kościoła tutejszego został ofiarowany przez Halinę Łuczyńską z Poznania, matkę żony dra Bambera w zamian za pewną
ilość Mszy Świętych w jej intencji odprawianych. Obraz jest bardzo piękny
i kultowy, nawiązujący kontakt modlitewny pomiędzy modlącym się przed
nim, a Chrystusem”. W opinii wielu kołobrzeżan, również sióstr zakonnych
i kapłanów, przed tym obrazem wymodlono wiele łask i do dziś otoczony
jest wielką czcią wiernych. Więcej o niezwykłych dziejach tego wizerunku
pisze Jerzy Patan w jednej ze swoich książek52. Niestety na początku lat

52 Jerzy Patan, Moje lata sześćdziesiąte. Kołobrzeg 1960–1969. Część pierwsza. Wydawnictwo PATAN, Kołobrzeg 2009, s. 214–215.
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70-tych XX wieku wraz z uwspółcześnianiem wnętrza świątyni zlikwidowano drewniane dekoracje, które obecnie możemy zobaczyć jedynie
na archiwalnych zdjęciach. W lutym 2020 roku przy obrazie umieszczono
relikwiaria53 – na relikwie bł. ks. Michała Sopoćki (odprawił Mszę w naszym
kościele 3 sierpnia 1960 roku) oraz kard. Stefana Wyszyńskiego (modlił
się w naszym kościele trzy razy: 2 lipca 1967 roku54, 10 sierpnia 1972 roku55
oraz 17 sierpnia 1975 roku). W czterdziestą piątą rocznicę śmierci bł. ks.
Michała Sopoćki – 16 lutego 2020 roku ks. kanonik Ferdynand Nejranowski,
który znał osobiście błogosławionego, uroczyście umieścił jego relikwie56
w przygotowanym miejscu. Kard. Kazimierz Nycz zapewnił nas, że po beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia nasz kościół otrzyma także jego relikwie,
mamy już przygotowany piękny drewniany relikwiarz.
W pobliżu ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się miejsce,
gdzie wspominamy zmarłych kapłanów naszej diecezji. Od listopada 2015
roku w kościele rektoralnym Domu Księży Emerytów pamiętamy o zmarłych braciach kapłanach, którzy są już po drugiej stronie życia – w rocznicę
śmierci każdego z nich modlimy się za nich i zapalany jest wówczas Paschał – świeca symbolizująca Jezusa Zmartwychwstałego. Ta duża świeca
umieszczona jest na przedwojennym lichtarzu, wykonanym w stylu neobarokowym, który być może pochodzi z przedwojennej parafii polskiej
przy ul. Zwycięzców.
Skieruj teraz swój wzrok na drugą – południową stronę naszego kościoła.
Znajduje się tutaj ołtarz św. Antoniego, który został poświęcony 25 grudnia
1961 roku. W pierwotnej formie został wykonany przez snycerza Franciszka

53 Wykonane przez Wiesława Adamczewskiego z Koszalina.
54 Według kroniki parafialnej, podczas kołobrzeskich uroczystości 1000-lecia Chrztu
Polski prymas powiedział m.in.: „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 wyrwa
w kolegiacie kołobrzeskiej również zniknie, kolegiata doczeka się swojej odbudowy
i rehabilitacji i służyć będzie swemu przeznaczeniu – chwale Bożej”.
55 W pierwszych tygodniach po utworzeniu nowej diecezji Prymasowi Polski towarzyszył
bp Ignacy Jeż oraz bp Bronisław Dąbrowski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
56 Uroczystego wprowadzenia relikwii do naszego kościoła dokonał ks. Wojciech Panek
w 10. rocznicę jego beatyfikacji – 28 września 2018 r. Relikwiarz wykonała pracownia
brązownicza z Przemyśla.
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Widok na prezbiterium i ołtarz św. Antoniego – koniec lat 60-tych XX wieku.

Męczykowskiego według własnego projektu i zawierał w sobie elementy
neogotyckie i gotyckie okalające dwie płaskorzeźby – św. Antoniego wśród
ubogich i cud z Najświętszym Sakramentem. W centralnej części ołtarza znalazł się obraz św. Antoniego namalowany przez kołobrzeżanina
Małachowskiego z ul. Katedralnej. Relikwie patrona tego ołtarza ojciec
proboszcz otrzymał z Padwy, natomiast relikwiarz zakupiono w Księgarni
św. Wojciecha w Poznaniu u Księży Chrystusowców. W lutym 2016 roku
umieściliśmy tam relikwiaria57 właśnie na relikwie św. Antoniego oraz
bł. M. Angeli Truszkowskiej – założycielki Sióstr Felicjanek i patronki
chorych. Relikwiarz na relikwie Matki Angeli ufundował ks. prałat Józef
Słomski, a uroczystego wprowadzenia ich do naszego kościoła dokonał
dziekan kołobrzeski ks. Janusz Rajkowski 17 kwietnia 2016 roku. Od tego
czasu dziesiątego dnia każdego miesiąca podczas specjalnego nabożeństwa
modlimy się przez wstawiennictwo Patronki Chorych.
Zwróć teraz uwagę na posadzkę, na której się znajdujesz lub widzisz
ją na fotografii – została położona jesienią 1971 roku, a wykonano ją
z marmuru58. Porównując obecne wnętrze kościoła z archiwalnymi zdjęciami możemy zauważyć, że poziom posadzki został obniżony o około
30 cm. W tym samym czasie założono w kościele centralne ogrzewanie
wraz z ozdobnymi kratami zasłaniającymi kaloryfery, a także ocieplono

57 Wykonał je Wiesław Adamczewski z Koszalina.
58 W prezbiterium jest tzw. marmur strzegomski, a w nawie tzw. marmur pińczowski.
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Piękna zabytkowa stolarka małego kościoła na ujęciu z 29 listopada 2018 roku.

sufit na kościele. Na nowej posadzce umieszczono ławki wykonane przez
fachowców z Koszalina.
Niezwykle interesujące są stacje drogi krzyżowej59, które zostały umieszczone w kościółku w 1965 roku. Według znawców tego zagadnienia stacje drogi krzyżowej są wykonane przed II wojną światową i pochodzą
59 Kronika parafialna wspomina, że wcześniej „tandetne” stacje umieszczono 21 lutego
1958 r.
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Wnętrze kościoła w kierunku zachodnim, koniec lat 60-tych XX wieku.

prawdopodobnie z jakiejś poniemieckiej świątyni katolickiej. Dodatkiem
do oryginału są tabliczki z nazwami poszczególnych stacji w języku polskim.
Na archiwalnych fotografiach możemy zauważyć cztery neogotyckie
konfesjonały umieszczone w zachodniej części kościoła. Dwa z nich trafiły
po 1972 roku do konkatedry, a pozostałe służą do dziś jako miejsce sprawowania sakramentu spowiedzi świętej. Konfesjonały zostały wykonane
wiosną 1962 roku przez stolarza – snycerza Władysława Grysa z Włynkówka k. Słupska.
W pobliżu ołtarza widzisz kotwicę60 i koło sterowe na świeczniku, które
pochodzi z promu „Pomerania” należącego do floty PŻB. Nasz nadbałtycki
kościół gromadzi od samego początku Ludzi Morza. W 1946 roku pierwszy
raz w Kołobrzegu przeżywano Święto Morza. W siedemdziesiątą rocznicę
tego wydarzenia i zarazem w 59. rocznicę święceń kapłańskich ks. prałata Józefa Słomskiego, czyli 23 czerwca 2016 roku, reaktywowano duszpasterstwo
Ludzi Morza. W jednym z północnych okien umieszczono model61 kutra
KOŁ-166, który zatonął z załogą 31 października 1978 r. Na pobliskim filarze

60 Poświęcona 28 kwietnia 2019 r. podczas Mszy Morskiej. Wotum przekazane przez
kołobrzeskich rybaków Wiesława Ludwiczaka, Andrzeja Przybylskiego i Ryszarda
Klimczaka, a odnowione w stoczni „Parsęta” przez Marka Cieślaka.
61 Podarowany kościołowi przez Wiesława Ludwiczaka i Andrzeja Przybylskiego, odrestaurowany przez Jerzego Kowalkowskiego.
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Zakończenie Mszy Morskiej – 30 września 2018 roku – symboliczne przejście na
emeryturę wieloletniego organisty Edwarda Goljanka (zmarł 6 listopada 2018 roku).

znajduje się dzwon okrętowy z promu „Wilanów” – dar kpt. ż.w. Zbigniewa
Saka, współzałożyciela PŻB. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o 12:00
cztery szklanki wybijane na tym szczególnym wotum rozpoczynają Mszę
Morską. Większość elementów morskich w naszym kościele znajduje się
tutaj z inicjatywy kpt. ż.w. Wojciecha Podborączyńskiego. Warto zaznaczyć,
że miejskie tablice informacyjne o patronach Alei św. Jana Pawła II oraz
Bulwaru im. ks. prałata Józefa Słomskiego to dzieło właśnie Kołobrzeskiego
Duszpasterstwa Ludzi Morza.
W wielu kościołach w okresie od maja do października wierni modlą
się podczas Nabożeństw Fatimskich. W kościele rektoralnym DKE z inicjatywy Księży Seniorów ta szczególna forma pobożności ma miejsce od 13
lipca 2019 roku. Figurę Matki Bożej Fatimskiej ufundował ks. kanonik
Piotr Ożóg, a feretron62 uzupełniają zamówione we Włoszech figurki
Dzieci Fatimskich: Łucji, Franciszka i Hiacynty. Od 13 października 2019
do stycznia 2020 roku wierni naszego kościółka i Księża Emeryci zebrali
potrzebne złoto i środki pieniężne na wykonanie korony dla Matki Bożej.
Na szczerozłotej koronie z brylantem i pięknymi bursztynami znajduje
się inskrypcja: „DKE – 13 maja 2020 r. Wotum z inicjatywy ks. Tadeusza
Nawrota z zebranego złota i środków Kołobrzeżan i Księży Emerytów dla
MB Fatimskiej, której się oddajemy w dobie epidemii. Koronę wykonał mistrz

62 Został wykonany z drewna przywiezionego z Asyżu przez Stanisława Rączkowskiego.
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złot. Sebastian Flaczyński, a poświęcił Bp Krzysztof Włodarczyk. Ave Maria!”.
Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, w Eucharystii fizycznie
nie mogło uczestniczyć zbyt wiele osób. Dzięki życzliwości diecezjalnej
telewizji internetowej „Dobre Media”, według informacji przekazanej przez
ks. Krzysztofa Witwickiego, łączyło się z nami ponad 12 000 odbiorników
internetowych. W tym miejscu warto podkreślić, że podczas ograniczeń
z powodu zarazy portal Miastokolobrzeg.pl bezinteresownie transmitował
niedzielne i świąteczne Msze Święte o godz. 12:00 z naszego kościoła od 22
marca do 31 maja 2020 r. Była to osobista inicjatywa redaktora naczelnego
portalu, dr. Roberta Dziemby, za co mu z serca dziękują mieszkańcy DKE
i wielu kołobrzeżan, którzy łączyli się z nami na modlitwie.
W południowo zachodniej części kościółka możesz zobaczyć wnękę,
która niejako zastępuje okno – choć zewnętrzna ściana jest dziewiętnastowieczna i nie ma śladu po pracach murarskich. Franciszkanie umieścili
w tym miejscu w 1963 roku ołtarz św. Franciszka z Asyżu – patrona Ojców
Franciszkanów, którzy w latach 1945–1972 byli gospodarzami kościoła63.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku w ołtarzu znajduje się ikona Matki Bożej
Częstochowskiej. Nowy wizerunek64 został poświęcony przez prepozyta kołobrzeskiej kapituły konkatedralnej ks. prałata dr Kazimierza Bednarskiego
27 sierpnia 2017 roku, a stary obraz65 znajduje się pod spodem – być może
odnajdą go tam przyszłe pokolenia kołobrzeżan, np. przy okazji remontu.
Pozostałe obrazy naszego kościoła można podziwiać przechadzając się
po emporach – tradycyjnie od południowego wschodu na zachód i dalej
w kierunku północno-wschodnim. Jako pierwszy możemy zauważyć
obraz Trójcy Świętej, który został poświęcony 25 lipca 1965 roku, a namalowany został przez artystę malarza Jana Gintowt-Dziewałtowskiego
z Łodzi. Ramę dla tego obrazu oraz pozostałych pięciu wykonał rzeźbiarz
Edmund Döring z Wejherowa. Kolejny obraz przedstawia patrona parafii – św. Marcina66 – został poświęcony w styczniu 1964 roku. Wizerunek
patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki67 został poświęcony
z okazji jego święta w listopadzie 1964 roku. Św. Franciszek z Asyżu

63 Lista proboszczów franciszkańskich: o. Polikarp Maciejowski OFMConv. (1945–1946),
o. Stefan Leitholz OFMConv. (1946–1950), o. Alfons Neumann OFMConv. (1950–1953),
o. Szymon Grodzki OFMConv. (1953–1959), o. Piotr Mielczarek OFMConv. (1959–1970),
o. Lesław Czerniawski OFMConv. (1970–1972).
64 Ikona jest dziełem Julii Sznober z Częstochowy, a ramę wykonał Stanisław Rączkowski
z Kołobrzegu.
65 Niestety bardzo niedoskonały artystycznie.
66 Obraz namalowany przez artystę malarza Jana Gintowt-Dziewałtowskiego z Łodzi.
67 Obraz namalowany przez artystę malarza Jana Gintowt-Dziewałtowskiego z Łodzi.
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Widok z perspektywy empor w kierunku wschodnim, koniec lat 60-tych XX wieku.
Widoczne są polichromie, których data powstania i zamalowania nie jest znana.

został namalowany w 1963 roku przez Józefa Łapińskiego z Wejherowa,
a ramę i stolarkę znajdującego się we wnęce ołtarza wykonał snycerz
Edmund Döring z tego samego miasta. Kolejne obrazy68, które możesz
podziwiać – św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Judy Tadeusza zostały
poświęcone 6 września 1964 roku. Obraz bł. Marii Angeli Truszkowskiej
został namalowany przez Edwarda Jarmosiewicza z Bezwoli k. Radzynia
Podlaskiego w 2004 roku. W tym samym roku, 12 grudnia, bp Tadeusz
Werno dokonał uroczystego poświęcenia tegoż wizerunku. Przy okazji
należy wspomnieć o Siostrach Felicjankach, które posługują w tym kościele bez przerwy od 17 sierpnia 1960 roku, gdy przybyły trzy siostry:
Chryzostoma, Zbigniewa i Julia. Siostry Felicjanki w parafii pw. św. Marcina przy naszym kościele zajmowały się biurem parafialnym, zakrystią
oraz katechizowały69. Od momentu powołania w 1994 roku Domu Księży
Emerytów przy naszym kościele Siostry Felicjanki70 nadal opiekują się
68 Obrazy namalowane przez artystę malarza Jana Gintowt-Dziewałtowskiego z Łodzi.
69 Ks. Józef Słomski na dziedzińcu DKE wybudował w połowie lat 70-tych XX w. zaplecze
katechetyczne, które służyło tak długo, aż lekcje religii powróciły do szkół. W 2017 r.
salki katechetyczne zostały rozebrane, a do piwnicy DKE przeniesiono jako pamiątkę
brzozowy krzyż, pod którym pokolenia kołobrzeżan uczyły się katechezy.
70 Siostry Felicjanki posługujące w Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu: s. M. Bonawencja Targońska CSSF (1994–1995), s. M. Dominika Kazimierczuk CSSF (1995–2003),
s. Hieronima Rogozińska CSSF (2003–2005), s. M. Romana Drobysz CSSF (2005–2010),
s. M. Maristella Glinka CSSF (2010–2015), s. M. Romana Drobysz CSSF (od 2015),
s. M. Kazimiera Denis CSSF (od 2017).
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Korona Holków w małym kościele, fotografia z 1966 roku.

świątynią, a siostra pielęgniarka posługuje pośród sędziwych kapłanów.
Wierni Kołobrzegu skupieni wokół naszego kościółka oraz Księża Seniorzy
wdzięczni są Panu Bogu za sześćdziesięcioletnią wierną posługę pośród nas.
Ostatni w kolejności znajduje się zamówiony w 1964 roku obraz Patrona
Kościoła Świętego – św. Józefa Oblubieńca NMP71. Po śmierci papieża Jana

71 Obraz namalowany przez artystę malarza Jana Gintowt-Dziewałtowskiego z Łodzi.
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Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak dokonuje konsekracji ołtarza
i kościoła – 28 października 2017 roku.

Pawła II na zakończeniu północnej empory zawieszono także jego obraz,
który jest pamiątką niezwykłego czasu odchodzenia i ogólnoświatowego
wzruszającego pożegnania Papieża Polaka w kwietniu 2005 roku.
Na najstarszych archiwalnych fotografiach możesz zobaczyć dawne
oświetlenie naszej świątyni, a wśród nich nawet mosiężną Koronę Holków,
oryginalnie pochodząca z kolegiaty i dziś znajdująca się we właściwym
miejscu. Kinkiety w przyziemiu, prezbiterium oraz na emporach zostały
specjalnie wykonane za czasów ks. proboszcza Mariana Wołoszyna. Podczas posługi tego duszpasterza na dachu kościoła położono także blachę
ołowianą. Obecne żyrandole zostały wykonane przez Lecha Piętkę z Kołobrzegu w początkach duszpasterzowania ks. Józefa Słomskiego. Natomiast
wentylatory w dachu kościółka zostały zamontowane w maju 1964 roku.
Jednym z najnowocześniejszych elementów wystroju kościoła jest ekran
elektroniczny – to pierwsza inwestycja, gdy opiekę nad kościołem przejął
jeden z piszących te słowa. Kołobrzeżanie zapragnęli, aby w ich kościółku
znalazła się taka pomoc do śpiewu i w błyskawicznym tempie zebrali
potrzebną – niemałą kwotę. W tym miejscu warto wspomnieć, że nasza
świątynia została zradiofonizowana w 1966 roku, a obecne nagłośnienie
zostało zamontowane w listopadzie 2006 roku.
Bardziej dociekliwy wzrok dostrzeże na ścianach świeczniki – to Zacheuszki wykonane w Gnieźnie, które dla naszej świątyni ufundował ks. kanonik
Tadeusz Nawrot. Zacheuszki to miejsca, w których Biskup Edward Dajczak
namaścił ściany kościoła podczas uroczystego poświęcenia 28 października
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2017 roku w 70. rocznicę wizyty pośród nas Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda. Było to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie, którego każdą
rocznicę przeżywamy w randze uroczystości. Kościół wcześniej był „tylko”
pobłogosławiony 12 sierpnia 1945 r. przez o. Polikarpa Maciejowskiego
OFMConv. Na pamiątkę poświęcenia kościoła – w ostatnią niedzielę października trzy osoby/rodziny – kapłani i wierni otrzymują statuetki, które
są wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w życie świątyni72.
Obecnie73 do naszego kościoła możemy wejść przez dwoje drzwi – w głównym zachodnim portalu74 oraz w południowej części świątyni. Z tym
drugim wejściem związana jest niezwykła historia, którą opisuje kronika
parafialna w grudniu 1961 roku: „Wykończone zostały prace przy budowie
podestu i wybicia dodatkowego zapasowego wejścia do kościoła. By móc
przystąpić, musiano uciec się do podstępu przy pomocy komendanta Powiatowej Straży Ogniowej w Kołobrzegu. Ten wiedząc, że w miejscach licznego
zgromadzenia się ludności, muszą w pomieszczeniach znajdować się drugie
zapasowe drzwi na wypadek pożaru, wtajemniczony w trudności, przysłał
proboszczowi pismo z nakazem zrobienia takich drzwi. W oparciu o to pismo,
zlecono firmie budowlanej p. Miegoń zbudowanie z prawej strony kościoła,
od podwórza, podestu, schodów i wybicia drzwi wejściowych do kościoła”75.
W głównej kruchcie znajduje się krzyż76, tablice informacyjne oraz dwie

72 Wyróżnienia z okazji poświęcenia kościoła do tej pory otrzymali: 2015 r. – ks. prałat
Józef Słomski, Edward Goljanek, Eugenia Dąbkowska, 2016 r. – ks. prałat Józef Potyrała,
Zofia Kowalska, Danuta i Roman Rynas, 2017 r. – ks. kanonik Jan Wszołek, s. M. Romana Drobysz CSSF, Stanisława Golasińska, 2018 r. – ks. kanonik Józef Zwiefka, Antoni
Maksymowicz, Marianna Popiołek, 2019 r. – ks. Andrzej Piwowarczyk, s. M. Kazimiera
Denis CSSF, Ryszard Jankowski.
73 W południowo wschodniej części kościoła znajduje się jeszcze jedno wejście – od podwórza, które obecnie nie jest używane. Prowadzi ono bezpośrednio na emporę południową, na którą dostajemy się wchodząc po schodach – takich samych jakie prowadzą
na chór z kruchty kościoła.
74 To jedne z najstarszych zachowanych drzwi Kołobrzegu. Przed głównym wejściem
w kwietniu 2019 r. zamontowano dodatkową środkową poręcz, która ułatwia wejście do świątyni. Na zewnątrz budynku kościoła po prawej stronie od głównego
wejścia znajduje się mosiężna tablica informująca o wezwaniu kościoła rektoralnego
DKE – została wykonana w grudniu 2015 r. przez Bogdana Paszkowicza z Koszalina
oraz po lewej stronie mosiężna tablica wykonana przez Romualda Wiśniewskiego
w maju 2018 r. dla uczczenia pierwszych duszpasterzy, sióstr zakonnych i mieszkańców
polskiego Kołobrzegu.
75 W tym samym czasie zamurowano wewnętrzne wejście, które znajdowało się tu,
gdzie obecnie jest ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa w północno-wschodniej
części kościoła.
76 Drewno krzyża pochodzi sprzed II wojny światowej, a figura Chrystusa jest współczesna – zastąpiła „pasyjkę” obecnie zdobiącą krucyfiks na łuku tęczowym.
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Z małego kościoła rusza procesja do Bazyliki Mariackiej, gdzie celebrowany był jubileusz 1000-lecia utworzenia biskupstwa kołobrzeskiego – 22 października 2000 roku.
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O. proboszcz Piotr Mielczarek OFMConv. w kruchcie kościoła wita Prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego – 2 lipca 1967 roku. Widoczna jest figura Chrystusa,
która obecnie znajduje się na krzyżu na łuku tęczowym.
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Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Marian Gołębiewski przewodniczy uroczystości
odpustowej – 7 grudnia 2003 roku.

stylowe kropielnice77. W bocznym wejściu, oprócz kropielnicy znajdują
się także dwie mosiężne tablice – z okazji pięciolecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz jubileuszowa z roku 2000.
Kołobrzeżanie i liczni goście zwracają uwagę na fakt, iż nasz kościół jest
piękny – na pewno sama architektura sprawia, że panuje tutaj niezwykły
nastrój. Wielki wkład w dbanie o świetność kościółka mają wszyscy duszpasterzujący tutaj kapłani. Po Franciszkanach kościołem opiekowali się księża
diecezjalni – proboszczowie78 i obecnie rektorzy kościoła79. Za czasów ks.
Jerzego Urbańskiego rozpoczął się remont polegający na oczyszczeniu
drewnianych elementów kościoła z olejnej farby, a inwestycja zakończyła
się już podczas urzędowania ks. Ryszarda Kizielewicza, gdy również zostały
pomalowane wewnętrzne ściany. Ks. Jarosław Zieliński zadbał m.in. o wymianę kaloryferów, a także wybudował podjazd dla wózków do bocznego
wejścia kościoła latem 2008 roku.

77 Kropielnice w obu kruchtach zostały wykonane z marmuru w 1967 r.
78 Proboszczowie w naszym kościele: ks. Józef Słomski (1972–1980), ks. Marian Michalik
(1980–1988), ks. Marian Wołoszyn (1988–1994), ks. Józef Słomski (1994).
79 Rektorzy kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu: ks. Jerzy Urbański
(1994–2003), ks. Ryszard Kizielewicz (2003–2005), ks. Jarosław Zieliński (2005–2011),
ks. Jerzy Chęciński (2011–2015), ks. Piotr Zieliński (od 2015 r.).
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Organistówka i budynek katechetyczny w przededniu prac rozbiórkowych – 18 lipca
2017 roku.

Z dziedzińca DKE widoczny jest Krzyż Misyjny80, który za czasów parafii św. Marcina został powieszony na zewnętrznej ścianie południowej
kościoła. Już wcześniej dowiedziałeś się o eksmisji Franciszkanów i Sióstr
Felicjanek z części ówczesnego budynku plebanii. Od zakończenia działań
wojennych plebania była wielokrotnie remontowana. Warto wspomnieć,
że 2 lipca 1967 roku podczas uroczystości milenijnych plebania na obiad
przyjęła… dwieście osób. Prymas Wyszyński, biskupi i księża znaleźli
wówczas miejsce na wysokim parterze oraz w salkach katechetycznych
ulokowanych w piwnicach. W grudniu 1992 roku miał miejsce pożar części budynku, niestety zginęły wtedy cztery osoby, w tym małe dziecko81.
W latach 1999–2019 trwał remont w trakcie którego cały budynek wewnątrz
uzyskał nowe, funkcjonalne przestrzenie. W pierwszym etapie oddano
do użytkowania klatkę schodową „A” (2005 r.) i klatkę schodową „D”

80 Misje parafialne w naszym kościele: grudzień 1948 r. – OO. Redemptoryści, wrzesień
1959 r. – OO. Redemptoryści ze Szczecinka, luty 1962 r. – OO. Franciszkanie z Niepokalanowa (przed Nawiedzeniem Kopii Obrazu MB Częstochowskiej), wrzesień/październik
1969 r. – OO. Redemptoryści z Elbląga i Torunia, marzec 1980 r. – Księża Werbiści.
W swojej publikacji R. Dziemba wspomina jeszcze o przerwanych po dwóch dniach
misjach we wrześniu 1954 r., które prowadzili OO. Redemptoryści. Robert Dziemba,
Kościół katolicki w Kołobrzegu na tle przemian społeczno-historycznych w latach
1945–1990, OFFSET Kołobrzeg, Kołobrzeg 2006, s. 47.
81 Głos Koszaliński, nr 293 (335), rok II, 15 grudnia 1992 r., s. 1; Głos Pomorza, nr 293
(12537), 15 grudnia 1992 r., s. 1.; Goniec Pomorski, nr 245, 15 grudnia 1992 r., s. 1; Głos
Pomorza, nr 294 (12538), 16 grudnia 1992 r., s. 10.
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Procesja na dziedzińcu przy kościele z kopią obrazu MB Częstochowskiej – 10
lutego 1962 roku.

(2007 r.). W latach 2017–2019 odrestaurowano pozostałą część budynku
czyli klatki schodowe „B” i „C”. Na kołobrzeskim cmentarzu82 od 2003 roku
znajduje się Grobowiec Kapłanów, gdzie czterech naszych braci83 oczekuje
na zmartwychwstanie, a na ścianie kaplicy grobowej umieszczona została
tablica z nazwiskami i miejscami pochówku pozostałych zmarłych Domowników84. Dom Księży Emerytów 11 października 2019 roku przeżywał
piękny jubileusz 25-lecia istnienia. Jest to jedyne takie miejsce na mapie
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które stało się dla Księży Seniorów85
spokojnym portem po długich latach duszpasterskiej pracy na morzach

82 Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu – kwatera „F”, rząd „1”, miejsca „43–44–45”.
83 Śp. ks. kanonik Włodzimierz Łętowski, śp. ks. Jerzy Uberman, śp. ks. Józef Szałapski,
śp. ks. kanonik Józef Zwiefka.
84 Tablicę poświęcił dziekan kołobrzeski ks. Janusz Rajkowski 25 czerwca 2018 r.
85 Księża Domownicy – w nawiasie lata pobytu w DKE: ks. Józef Szałapski (1991–2012),
ks. Józef Rogiński (1994–1997), ks. kanonik Włodzimierz Łętowski (1994–2010),
ks. Maciej Małecki (1994), ks. kanonik Józef Zwiefka (1996–2019), ks. prałat Alojzy
Wyciślik (1996–1999), ks. Józef Kot (od 1999), ks. prałat Ryszard Król (2001–2012),
ks. prałat Józef Potyrała (od 2001), ks. kanonik Jan Szałach (2003–2016), ks. Jerzy
Uberman (2005–2011), ks. Andrzej Piwowarczyk (od 2007), ks. prałat Józef Słomski
(2008–2018), ks. prałat dr Leszek Wódz (od 2008), ks. Stanisław Stolz (od 2009), ks.
kanonik Jan Wszołek (od 2016), ks. prałat Franciszek Puchalski (od 2016), ks. Roman
Molik (od 2017), ks. kanonik Tadeusz Nawrot (od 2017), ks. Tadeusz Gorla (od 2018),
ks. kanonik Piotr Ożóg (od 2018), ks. Stefan Maliczewski (od 2019), ks. prałat Tadeusz
Piasecki (od 2019).
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dusz ludzkich. Ciągle aktualny jest projekt rozbudowy zespołu budynków
DKE – m.in. w miejsce wyburzonych w 2017 roku organistówki i budynku
katechetycznego ma powstać nowe północno wschodnie skrzydło.
Kościół rektoralny Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu nazywany jest
potocznie „małym kościołem nad rzeką”. Zapraszamy Cię teraz do miejsca, które od kwietnia 2019 roku nosi nazwę Bulwar im. ks. prałata Józefa
Słomskiego. Tuż po zakończeniu działań wojennych nad Parsętą Polacy
ustawili krzyż i przez dziesięciolecia dbali o niego wierni z istniejącej tutaj
parafii. Niejako kontynuacją tej tradycji jest inicjatywa Księży Seniorów
i wiernych z naszego kościółka – wiosną 2019 roku przy krzyżu umieszczono
figurę Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski86. Znalazły się tam
również nowy płotek oraz kwiaty, o które dbają szczególnie małżonkowie
Jadwiga i Marek Goldyszewicz. Obudowę kapliczki, która chroni figurę,
ufundowali nasi Księża Emeryci.
Pozwól, że opiszemy jeszcze kilka miejsc, których nie widać na co dzień,
ale są niezbędne do funkcjonowania kościoła. Zaplecze świątyni pochodzi z 1973 roku, gdy ks. Józef Słomski prowadził pierwsze w Kołobrzegu
prace budowlane. Początkiem tejże rozbudowy było podium87 wykonane
za czasów franciszkańskich, a było przygotowane na uroczystości związane
z 1000-leciem Chrztu Polski, które w Kołobrzegu przeżywane były 2 lipca
1967 roku. Zakrystia została wyremontowana i wyposażona w nowe meble88
za czasów ks. Jarosława Zielińskiego w maju i czerwcu 2006 roku. Ogromną
większość ornatów, począwszy od ks. kanonika Jana Szałacha89, ufundowali nasi Księża Emeryci: ks. kanonik Jan Wszołek, ks. prałat Franciszek
Puchalski, ks. kanonik Józef Zwiefka, ks. prałat Józef Potyrała i ks. Tadeusz
Gorla. Dawne salki katechetyczne na zapleczu zakrystii zostały wyremontowane za czasów ks. Jerzego Chęcińskiego. W zakrystii znajdują się dwa
zabytkowe stojące metalowe krucyfiksy – niegdyś były wyeksponowane przy
przedsoborowych ołtarzach naszego kościoła. W jednym z pomieszczeń
za zakrystią przez pewien okres mieściła się wypożyczalnia kaset VHS90
oraz Biuro Rodziny Radia Maryja91. W zachodnio południowej części
86 Ufundował ją jeden z wiernych modlących się w małym kościele.
87 W kronice znajdujemy informację: „Podium, wysokości 2 m, zbudowane było na placu
między prezbiterium kościoła parafialnego, a organistówką. Tłem dekoracji była naturalna zieleń drzew znajdujących się na dziedzińcu kościoła. W dekoracji dominowała
purpura, biel i błękit”.
88 Nowe szafy do zakrystii wstawiono także w sierpniu 2017 r.
89 W grudniu 2003 r. z okazji 45. rocznicy swoich święceń kapłańskich ufundował po pięć
ornatów na każdy okres liturgiczny (różne kolory).
90 Od marca 1995 r. do 2003 r.
91 Do 23 kwietnia 2018 r.
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Widok na kościół od wschodu – lata 60-te XX wieku.

kościoła – pod schodami prowadzącymi na chór – znajduje się schowek,
w którym niegdyś umieszczony był gazomierz – w tym miejscu do dziś
jest zaślepione łącze do miejskiej magistrali gazowej. Obecnie oryginalny
gazomierz z 1936 roku jako eksponat jest dekoracją piwnicy w DKE. Na zakończeniu empory północnej znajduje się praktyczny schowek na dekoracje,
do którego regały ufundował ks. kanonik Józef Domińczak – proboszcz
parafii pw. św. Jacka w Słupsku. Na strychu kościoła znajduje się jeszcze
jedna niezwykła pamiątka z dawnych czasów – jest to… trumna i oryginalny krzyż pogrzebowy z lat 50-tych lub 60-tych XX wieku. Niegdyś, przed
reformą liturgiczną, Msze pogrzebowe były sprawowane z pustą trumną
na katafalku, o czym dziś już niewiele osób pamięta.
Warto zebrać w jednym miejscu porządek nabożeństw w naszym
emeryckim kościółku. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12:00
modlimy się w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci. W każdą
ostatnią niedzielę miesiąca o 12:00 odprawiamy Mszę Świętą w intencji
Kołobrzeskiego Duszpasterstwa Ludzi Morza i wszystkich osób związanych
z Bałtykiem. Od października 2004 r. w poniedziałki, środy i czwartki
o 9:30 wierni modlą się podczas Jerycha Różańcowego przed Najświętszym
Sakramentem. We wtorki po Mszy o 18:00 zapraszamy na najstarsze w Kołobrzegu, trwające nieprzerwanie od 1961 roku nabożeństwo personalizowane do św. Antoniego. Od 13 grudnia 2006 roku w każdą środę po Mszy
o 9:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek po Mszy
o 18:00 koronka do Miłosierdzia Bożego. W sobotę o 18:00 Kapłani i Wierni
modlą się za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski za naszą Ojczyznę,
jest to trwająca długie lata praktyka, do której zachęcał jeszcze Prymas
Tysiąclecia. Dziesiątego dnia każdego miesiąca modlimy się za przyczyną
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Trumna i krzyż pogrzebowy, które przed reformą liturgiczną były wykorzystywane
podczas Mszy pogrzebowych w małym kościele – obecnie przechowywane na
strychu kościoła.

Grafika przedstawiające zespół budynków Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu
(kościół rektoralny, budynek z 1886 roku oraz projektowane skrzydło północno‑zachodnie) – czerwiec 2020 r.

Przedziwna przestrzeń spotkania z Bogiem

67

Słynne kazanie kard. Wyszyńskiego: „Gdy patrzę na stojącą kolegiatę, widzę dużą
wyrwę pomiędzy prezbiterium, a wieżą, podobną do wyrwy jaką spowodował protestantyzm na tych ziemiach…” – 2 lipca 1967 roku.
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patronki chorych – bł. M. Angeli Truszkowskiej, a 2 kwietnia, 17 sierpnia
i 22 października modlimy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
Najmłodsze nabożeństwo – do bł. ks. Michała Sopoćki – gromadzi wiernych 15 lutego i 8 sierpnia.
Każda historia ma swoje zakończenie, ale z drugiej strony otwiera nas
na przyszłość, bo mały kościół nad rzeką chce być nadal dynamiczną częścią dziejów miasta i całego kraju. Być może niebawem w kruchcie pojawi
się skromne epitafium – upamiętnienie pochowanego tutaj Macieja von
Krockowa? Wszak był nie tylko kołobrzeżaninem, ale również poddanym
polskich królów. Nad głównymi drzwiami do kościoła od ul. Katedralnej
być może pojawi się witraż? To już jedyne takie miejsce bez tej ważnej dla
każdej świątyni dekoracji. Przy kopii cudownej Piety Skrzatuskiej być może
umieścimy tablice na wota? Te same, które znajdowały się niegdyś przy
ołtarzach Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Antoniego – przetrwały
na strychu i czekają na renowację. Może niebawem elewacja kościoła
odzyska dawny blask? Czas pokarze… Tymczasem, drogi Wędrowcze,
zapraszamy Cię do naszego kościółka – tutaj naprawdę, nawet jeśli się Go
nie boisz, możesz spotkać Boga.
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ROZDZIAŁ V

ORGANY

Nie wiadomo kiedy w kościele nad Parsętą zbudowano pierwsze organy.
Informacja z 1899 roku głosi, że zbudowano nowy instrument92, a więc
wcześniej być może używano innego. Nie mamy żadnego zdjęcia z wnętrza
świątyni, nie wiemy więc nic więcej na temat organów. Po zakończeniu
walk o Kołobrzeg 18 marca 1945, do miasta zaczęli przybywać pionierzy.
Nastanie polskiej administracji 31 maja 1945 roku, wiązało się również
z budową podwalin Kościoła katolickiego. Obecność katolickiego kapłana
niwelowała tymczasowość i niepewność jutra. Zagospodarowano świątynię,
która najlepiej się do tego nadawała – nie katolicki kościół św. Marcina przy
ul. Zwycięzców, ale właśnie mały kościół nad Parsętą. Jeśli idzie o organy
tego kościoła, mamy kilka ciekawych informacji, które zachowały się
w prowadzonej przez Ojców Franciszkanów kronice parafialnej. Według
kroniki, pierwszy, 13-głosowy instrument z pneumatyczną trakturą gry,
został zainstalowany w 1947 roku. Uroczyście poświęcono go 21 grudnia
1947 roku93. Nic więcej na jego temat nie wiemy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie były to do końca „nowe” organy. Nie budzi wątpliwości,
że neogotycki prospekt pochodzi sprzed 1945 roku. We wnętrzu instrumentu
zachowały się niemieckie napisy, drewno wykorzystane przy budowie dekoracji jest identyczne jak to, użyte przy dekoracji wnętrza świątyni, wreszcie,
całość jest wpasowana w zachodnią wnękę we wnętrzu kościoła. Wszystko
wskazuje na to, że już wtedy wykorzystano prospekt neogotycki, pytanie
jednak, co znajdowało się w środku jest otwarte. Czy w całości wykonano
nowy instrument, czy adoptowano część starego? W 1961 roku prace remontowe przy organach przeprowadził Fabian Jarzymowski, organmistrz

92 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 234.
93 Kronika Parafialna, tom I (1945–1972), Kołobrzeg 1972, s. 8.

Stanisław Dudek przy organach małego kościoła przed ich przebudową.
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z Gdańska94. Wystrojono wszystkie głosy, uruchomiono dwa głosy, których
traktura była uszkodzona, wymieniono pogięte piszczałki oraz wstawiono
nową, większą dmuchawę. Wiemy, jak wyglądał prospekt organowy. Udało
się również ustalić, jak wyglądał kontuar. To dzięki zachowanemu zdjęciu.
Jest to ilustracja unikatowa. Wszystko wskazuje na to, że to lata 60-te. Przy
kontuarze zasiada nieżyjący już Stanisław Dudek, wieloletni organista
w małym kościele, a później także w konkatedrze. Tyle, że nie zasiada
on przy obecnym kontuarze, ale siedzi tyłem do ołtarza. Widoczny jest
zupełnie inny stół gry, niż ten obecny. Patrząc na niego można stwierdzić,
że to oryginalny kontuar (ma podobną dekorację, co prospekt). Wszystko
wskazuje na to, że to stół gry zbudowany w 1899 roku. Kościół w obecnym
kształcie powstał w 1852 roku. W opisie świątyni jest mowa o funkcjonującej w nim rozecie od zachodu. Musiało się przez nią dostawać światło
dzienne. Gdy zapadła decyzja o budowie „nowego” instrumentu, rozeta
od wewnątrz została zasłonięta, a następnie wzniesiono prospekt organowy, który wykończył wnętrze świątyni od zachodu. Patrząc na kontuar,
był to instrument dwumanuałowy z sekcją pedałową, prawdopodobnie
o trakturze mechanicznej. Organista grał tyłem do ołtarza. Czynności
liturgiczne widział dzięki zainstalowanemu lustru. Patrząc po budowie
prospektu organowego, neogotyckiego, a także liczbie registrów, były
to organy małe, 10 lub 12-głosowe.
W marcu 1968 roku rozpoczął się kapitalny remont i przebudowa
organów. Prace przeprowadzili organmistrzowie z Kartuz: Ryszard Plenikowski i Józef Adamczyk. Nowy, 14-głosowy instrument został poświęcony
23 czerwca 1968 roku95. W ten sposób powstał obecny instrument, o trakturze pneumatycznej. Przez wiele lat były to jedyne organy piszczałkowe
w mieście. Sam prospekt przeszedł w latach dwutysięcznych remont.
Odsłonięto spod olejnej farby drewnianą konstrukcję. Podobne prace
przeprowadzono w całym kościele. Ostatnie prace remontowe przeprowadził w 2020 roku Robert Dziemba. Instrument został nastrojony, naprawiono uszkodzenia powstałe w ostatnich latach eksploatacji. Po 1994
roku na organach małego kościoła grał Michał Starecki, a następnie zmarły
w 2018 roku Edward Goljanek. Obecnie, podczas liturgii na instrumencie
akompaniuje Magda Bober oraz Mateusz Orkisiewicz.

94 Tamże, s. 104.
95 Tamże, s. 424.
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Przy kontuarze zasiada Edward Goljanek.

Dyspozycja organów
Manuał I

Manuał II

Pedał

Pryncypał 8’
Salicet 8’
Oktawa 4’
Flet 4’
Mikstura 3–4x

Gemshorn 8’
Gedackt 8’
Flet rurkowy 4’
Kwinta 2 2/3’
Róg nocny 2’
Tercja 1 3/5’

Subbas 16’
Cello 8’
Oktawbas 4’

II/I
Super II/I
Sub II/I
Super I

Tremolo
Super II

Kombinacje stałe: Piano, Forte, Tutti
Crescendo
Echo II
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I/P
II/P

ROZDZIAŁ VI

MACIEJ VON KROCKOW – DYPLOMATA POMORSKI

Postać Macieja von Krockowa nie jest w historiografii nieznana. Nie
może być inaczej, a to za sprawą jego sławy i szacunku, jakim się cieszył
pośród wówczas panujących, nie tylko w państwie brandenburskim, ale
również w Polsce. We współczesnej literaturze dotyczącej historii miasta,
jego nazwisko pojawia się kilka razy96, ale niespecjalnie przykładano
uwagę do jego dokonań. W literaturze, jego nazwisko pojawia się pisane
na wiele sposobów. Na portrecie autorstwa François Bignona i Balthasara
Moncorneta znajduje się „Mathias de Crachau”97. U J. Wachsena, nazwisko to pisane jest jako „Mathias Krockau”98, Hans Saring pisze o postaci
zwanej „Matthias von Krockow”99, a Hieronim Kroczyński wreszcie pisze
o Macieju Krockow-Krokowskim100. W źródłach pojawia się on również
jako „Matthias Crockow”101 lub „Matthias Cracaw”102.

96 Hieronim Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg, Barwa i Broń, Warszawa 2000, s. 13; Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 81; Robert
Dziemba, Historia Kołobrzegu dla średniozaawansowanych, Wydawnictwo Kamera,
Kołobrzeg 2018, s. 60.
97 Przetłumaczono ten zapis i widnieje on np. na rynku antykwarycznym w Polsce jako
„Maciej z Krakowa”. Takie tłumaczenie jest również w części literatury. Por. Catalogue
d’une Collection Iconographique Polonaise, Dresden 1865; „Biblioteka Warszawska”,
pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, Warszawa 1857, tom 1, s. 244; http://
www.europeana.eu/pl/item/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_15404, dostęp: 22.04.2020.
98 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 201.
99 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 198.
100 Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 81.
101 Acta Pacis Westphalicae, seria II, dział A: Die kaiserlichen Korrespondenzen, tom IV,
Münster 2001, s. 589.
102 Acta Pacis Westphalicae, seria II, dział C: Die kaiserlichen Korrespondenzen, tom III
Münster 1984, s. 700.

Ród Krokowów doczekał się dość obszernych opracowań, ze względu
na swoje znaczenie m.in. w historii Kaszub, ale także historii Polski. Już
J. Wachsen wskazuje, że Maciej von Krockow wywodzi się ze starej arystokratycznej rodziny z Krokowej, wskazując nadania dla niej od księcia
Mszczuja II w 1279 roku (rycerz Gniewomir Krokau otrzymuje dobra
Jeldzino i Wysoka)103 Rodzina von Krokow, później Krokowscy, to jeden
z najznamienitszych rodów kaszubskich. Jacek Hendenreich dowodzi,
że prawdopodobnie pochodziła z Frankonii, a w Prusach pojawiła się
w tym samym czasie co Zakon Krzyżacki104. Według niego, najznamienitszym przedstawicielem rodu jest Reinhold von Krockow (1536–1599),
pułkownik, biorący udział w walkach po stronie Francji, a następnie
Polski105. Herbem rodu jest trąba skierowana wylotem w lewo, stojąca
na dwóch ptasich nogach ze szponami, zaś nad hełmem w koronie
znajdują się dwie zbrojne ręce z dłońmi złożonymi do góry106.
Reinhold von Krockow był ojcem Jerzego von Krockowa, którego
synem był Maciej von Krockow107. Urodził się w 1536 roku jako syn
Jerzego i Anny von Helmstetten. Przebywał m.in. na dworze w Szczecinie i Wirtemberdze. Dokonał konwersji na kalwinizm, przebywając
w Palatynacie Reńskim108. Następnie pozostawał w służbie króla Francji
Henryka II Walezjusza, biorąc udział w jego wyprawach wojennych.
W 1559 roku powrócił do kraju, a od 1560 roku przebywał na dworze
króla polskiego Zygmunta II Augusta109. Otrzymał w zastaw Puck. Brał
udział w wojnie moskiewskiej i wyprawie przeciwko Turkom. W 1569
roku wyjechał do Francji, gdzie został mianowany pułkownikiem. Brał
udział w bitwie pod Jarmac. W wyniku upadku z konia odniósł rany,
które spowodowały, że utracił zdolność do służby wojskowej. Znowu
powrócił do kraju, oddając swoje usługi królom Polski. W 1582 roku
został starostą puckim, a następnie doradcą króla Zygmunta III Wazy.
Król odwiedził go osobiście w zamku w Krokowej 4 listopada 1598

103 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 201.
104 Jacek Heidenreich, Przyczynek do dziejów rodu Krokowskich z Krokowej, „Słupskie
Studia Historyczne”, Nr 5/1997, s. 99.
105 Tamże, s. 101.
106 Przemysław Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, tom 4, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk
2015, s. 138.
107 Szerzej o rodzie Krokowskich pisze Franz Schultz: Geschichte der gräflich Krockow’schen Familie, Danzig 1911.
108 Krzysztof Wójcicki, Saga rodu von Krockow, Imprimatur, Gdynia 2001, s. 61.
109 Jacek Heidenreich, Przyczynek do dziejów rodu Krokowskich z Krokowej, „Słupskie
Studia Historyczne”, Nr 5/1997, s. 101.
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roku110. Miał troje dzieci z drugiego małżeństwa z Barbarą von Weiher:
córkę, a także dwóch synów: Jerzego i Ernesta. Ten ostatni, kontynuował
dzieło ojca w Krokowej. Jerzy von Krockow był protoplastą nowej linii
rodzinnej Krockow-Ossecken. Urodził się w 1570 roku. Pobierał nauki
w protestanckim Gdańskim Gimnazjum Akademickim, a następnie
na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku. Służył na dworze szczecińskim
jako dyplomata. Organizował pogrzeb księcia Barnima XI i Bogusława
XIII111. W 1627 roku, reprezentując interesy Bogusława XIV, posłował
wówczas do hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego,
aby ten powstrzymał się od przejazdu ze swoimi wojskami przez tereny Pomorza. Był starostą darłowskim, dziedzicem Osiek Lęborskich,
Kurowa, Łeby, Białogóry i Słuchowa (Człuchowa). Zmarł w 1642 roku.
Maciej von Krockow urodził się 11 lipca 1600 roku Nypaulintz112.
Jego ojcem był Jerzy von Krockow, a matką Ida von Viereck z domu
Rosenwitz. H. Saring wskazuje, że nie wiadomo dlaczego, ale pięcioletniego Macieja objęła opieką ciotka, siostra Idy von Viereck, pochodząca
z Bremy w Meklemburgii113. W 1607 roku zmarła jego matka, a chłopiec
wraz z braćmi został wysłany do szkoły w Gdańsku. Przebywali tam
dwa lata, a następnie uczyli się języka polskiego w Toruniu i w Poznaniu. Następnie, Maciej wyjechał do Wittenbergi, gdzie na tamtejszym
uniwersytecie studiował prawo publiczne i prywatne. Nauki pobierał
także w Jenie, Tybindze, Strasburgu i Frankfurcie. Po zakończeniu
kilkunastu lat nauki, wybrał się na wyprawę, która wiodła przez Holandię, Francję, Anglię i Szkocję. Po powrocie do domu, rozpoczął
służbę na dworze książęcym, początkowo jako ochmistrz żony księcia
pomorskiego Bogusława XIV, Elżbiety – córki Jana Młodszego, księcia
szlezwicko-holsztyńskiego na Sonderburgu. Był również radcą dworu,
a więc pełnił funkcję orzeczniczą, spędzając noce nad dokumentami,
co jak wiemy z mowy pogrzebowej z 1 czerwca 1675 roku, nie dawało
mu pełnej satysfakcji. Okazja do awansu nadarzyła się dość szybko.
W związku ze śmiercią dyrektora sądu w Szczecinie – Christopha von
Zastrowa114, objął jego stanowisko.
110 Krzysztof Wójcicki, Sonata krokowska, Krokowa 2008 (strony nienumerowane).
111 Krzysztof Wójcicki, Saga rodu von Krockow, Imprimatur, Gdynia 2001, s. 68.
112 Taką nazwę miejscowości podaje Hans Saring, ale na próżno szukać jej na mapach.
Próbowaliśmy starać się odnaleźć miejsce urodzenia Macieja von Krockowa. Miejscowość o zbliżonej nazwie do Neppotzlitz znajduje się na mapie Lubinusa z 1618
roku. Obecna jej nazwa to Niepoczołowice. Znajduje się w powiecie wejherowskim,
ok. 20 km na południowy wschód od Lęborka.
113 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 199.
114 Christoph von Zastrow (1594–1636) – pochodził ze znamienitej pomorskiej rodziny
Zastrowów. Uczył się w Wolinie i Szczecinie. Studiował w Rostocku, Jenie, Wittenberdze,

Maciej von Krockow – dyplomata pomorski

77

Maciej von Krockow – portret Francoisa Bignona.

a także prawdopodobnie w Greifswaldzie. Radny i asesor sądowy na dworze księcia
Bogusława XIV od 1624 roku, a od 1625 roku dyrektor szczecińskiego konsystorza.
Od 1629 roku dyrektor sądu dworskiego w Szczecinie. Zmarł w Szczecinie, pochowano
go w tamtejszym kościele mariackim. Amandus Karl Vanselow, Gelehrtes Pommern,
oder alphabetische Verzeichniss einiger in Pommern gebohrnen Gelehrten…, Stargard
1728, s. 131–132.
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W tym czasie trwała już wojna trzydziestoletnia, której wybuch przypadł na wchodzenie w dorosłość młodego radcy. Były to bardzo trudne
czasy dla Pomorza Zachodniego. Bezpotomny książę Bogusław XIV był
w planach niejednego władcy, który nie chciał, aby ominął go udział
w podziale terenów pomorskich po śmierci ostatniego przedstawiciela
rodu Gryfitów. A sytuacja wokół księstwa była taka, że miało ono
niezwykle silnych sąsiadów: Danię, Szwecję, Polskę, Brandenburgię,
wreszcie cesarza w Wiedniu. Każde z nich mogło samodzielnie uderzyć na Pomorze Zachodnie, a co dopiero w rodzących się koalicjach.
Cesarz Ferdynand II przyspieszył bieg wypadków. Zdając sobie sprawę
z beznadziejnej sytuacji księstwa, braku środków finansowych i wojska,
podjął decyzję o wkroczeniu wojsk na teren Pomorza Zachodniego,
które na tym etapie wojny trzydziestoletniej okazało się strategiczne.
10 listopada 1627 roku Bogusław XIV, ten, któremu udało się zjednoczyć Pomorze Zachodnie, podpisał tzw. kapitulację we Franzburgu115,
w wyniku której żołnierze cesarscy zostali rozlokowani w Księstwie Zachodniopomorskim, m.in. w Kołobrzegu. Sytuacja ludności pomorskiej
była niezwykle trudna. Nie dość, że skarbiec książęcy świecił pustkami,
to dowódca wojska cesarskich, Albrecht von Wallenstein, stosując
zasadę „wojna żywi wojnę”, dosłownie rujnował cywilizację pomorską.
Okupacja spowodowała powszechną biedę i głód116. W 1630 roku
na ziemi pomorskiej wylądowała armia szwedzka na czele z królem

115 Bogdan Wachowiak, Upadek państwa zachodniopomorskiego, [w:] Historia Pomorza,
tom II do roku 1815, Gerard Labuda (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1976,
s. 994.
116 Tak Bogusław XIV skarżył się w piśmie wysłanym w 1630 roku do cesarza Ferdynanda II:
„Zabiera się ludziom wszystko, aż do ostatniej koszuli na grzbiecie, jak to czyni pułkownik
Canti w Stargardzie. Okropne zuchwalstwa nie omijają i służby bożej, gdzie żołnierze
przeszkadzają nie tylko w nabożeństwach, ale również rabują kościoły, otwierają groby
w celach rabunkowych. Książęca władza i dochody zostały już tak ograniczone, że książęcy stół ma mniej do dyspozycji, niż przeciętny kapitan z armii Wallensteina. Wobec
poddanych księcia żołnierze dopuszczają się wszelkich bezeceństw, gwałcąc kobiety
i panny, a często nawet nie szczędząc i trupów. Nie mniej dotkliwie objawia się gniew
żołnierzy w postaci pożarów, plądrowania i wymierzania kar chłosty. Przez rekwizycję
środków żywnościowych ludzie zostali wtrąceni w taką nędzę i w tak straszliwy głód,
że muszą się żywić nienaturalnymi potrawami, jak wywary z różnego zielska, pąki traw
i drzew. W kilku wypadkach doszło do tego, że żywiono się mięsem ludzkim, a jedna
matka, by nasycić się mięsem, zabiła i ugotowała własne dziecko. Wszystkie te rzeczy
spowodowane zostały przez postępowanie wojska cesarskiego, z którym ani poganie, ani
Turcy równać się w tej mierze nie mogą, a nawet sam diabeł we własnej postaci z piekła
rodem nie mógłby być gorszy”. [Za:] Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu, Le
Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 76.
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Gustawem Adolfem. Władca ten podyktował warunki teoretycznie
dobrowolnego sojuszu z Bogusławem XIV, na które ten musiał się
zgodzić. Sojusz pomorsko-szwedzki zakładał zwrot w przyszłości ziem
pomorskich księciu. Jednakże Gustaw Adolf zastrzegł sobie, że gdyby
Bogusław XIV umarł bez męskiego potomka „zatrzyma Pomorze tak
długo w swym ręku, aż sprawa sukcesji znajdzie rozwiązanie zgodnie
z prawem, a jemu [królowi szwedzkiemu] przez sukcesora zwrócone
zostaną wszelkie koszty wojenne”117. Tak Pomorze Zachodnie ogarnęła
wojna, a wojska szwedzkie zaczęły oczyszczać tutejsze tereny z armii
cesarskiej, choć z różnym powodzeniem.
Nie wiadomo do końca, jaki udział w tych wiekopomnych wydarzeniach miał Maciej von Krockow, natomiast był jedną z ważniejszych
postaci, której talent dyplomatyczny i zdolności negocjacyjne Bogusław
XIV wykorzystywał w swojej polityce. J. Wachsen pisze, że książę posyłał go zarówno do Albrechta von Wallensteina, jak i króla Gustawa
Adolfa118. O wiele szerzej o tych misjach dyplomatycznych pisze H.
Saring, wskazując, że nie tylko był wysłannikiem księcia do przebywającego w 1628 roku w Meklemburgii Wallensteina, a także do króla
Gustawa Adolfa, po jego przybyciu do Szczecina w 1630 roku. W 1637
roku udał się do Kostrzyna, aby powiadomić elektora Brandenburgii
– Georga Wilhelma Hohenzollerna, że zmarł książę Bogusław XIV119.
Omawiano tam także sprawy przyszłości Pomorza Zachodniego.
Dlaczego polityka neutralności i dogadzania wszystkim stronom
konfliktu wojny trzydziestoletniej nie przyniosła rezultatu? Pomorze
Zachodnie było zbyt słabe, aby się z nim liczono, a także zbyt zamożne
i atrakcyjne, aby nie kusiło sąsiadów. Sprawa stała się przesądzona,
gdy 10 marca 1637 roku zmarł Bogusław XIV. Sytuacja była na tyle
trudna i skomplikowana, że jego ciało czekało na uroczysty pogrzeb
17 lat120. Pomorze było pochłonięte wojną. Księstwo przypadło w zarząd Szwedom, a z sukcesji wykluczono Brandenburgię, choć elektor
zgłaszał do tych terenów swoje pretensje, w czym popierał go cesarz
Ferdynand III. Polska odzyskała ziemię bytowsko-lęborską. Zgodnie
z testamentem Bogusława XIV, władzę na Pomorzu miał sprawować

117 Zygmunt Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań
1996, s. 351.
118 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 201.
119 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 200.
120 Zygmunt Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań
1996, s. 360.
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rząd tymczasowy121. Składał się z 82 członków. Jednym z nich był Maciej von Krockow. O ile został członkiem rządu, to jednak nie przyjął
propozycji władz szwedzkich, aby pełnić funkcję sędziego i urzędnika.
W armii szwedzkiej jako pułkownik służył jego brat – Joachim Ernest,
który jednak zrezygnował ze służby, ze względu na sytuację Pomorza
pod panowaniem szwedzkim.
Po rozwiązaniu zarządu tymczasowego w 1638 roku, Maciej von
Krockow wyjechał do Gdańska. Nawiązał tam kontakty z przedstawicielami Brandenburgii. Opisywał nieprawidłowości w zarządzaniu
Pomorzem przez Szwedów. W tajemnicy korespondował np. z radcą
brandenburskim, Levinem von dem Knesebeckiem, opisując udawane
intencje Szwedów w polityce pomorskiej i przestrzegał, aby mieć
to na baczeniu122. Wszystko wskazuje na to, że wspierał on politykę
Brandenburgii wobec Pomorza. W 1639 roku opuścił Gdańsk i udał się
do swojego trzeciego brata, starosty lęborskiego Gneomara Reinholda
von Krockowa. Tam otrzymał propozycję od cesarza Ferdynanda III,
aby objąć stanowisko radcy na dworze cesarskim. Odmówił z powodów religijnych (cesarz był katolikiem). W armii cesarskiej odnalazł
się za to jego brat – pułkownik Joachim Ernest von Krockow. Maciej,
spędzał czas z dala od zawieruchy wielkiej historii. Był wykształconym
i doświadczonym szlachcicem. Miał potężny majątek, pokaźny nawet
jak na owe czasy. Cieszył się również znakomitą reputacją, której sława
przekroczyła granicę Pomorza i dotarła do Polski. Dlatego to właśnie
do niego jako poddanego polskiego władcy zwrócił się w imieniu
polskiego króla Władysława IV w 1646 roku hrabia Dönhoff123, składając propozycję objęcia funkcji rezydenta. Jego zadaniem miało być
reprezentowanie polskich interesów podczas rokowań pokojowych
w Osnäbruck.
Przebieg misji Macieja von Krockowa podczas negocjacji na kongresie westfalskim znamy ze zbioru dokumentów wydanych jako „Acta
Pacis Westphalicae”. Podkreślić należy, że w obradach w latach 1643–1648
wzięło udział 194 przedstawicieli z 17 państw, w tym 178 z Rzeszy Niemieckiej. Uczestnicy rokowań byli wybitnymi osobistościami, mieli

121 Bogdan Wachowiak, Upadek państwa zachodniopomorskiego… op.cit., s. 1008.
122 Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, tom I, Berlin 1864, s. 513.
123 H. Saring nie podaje imienia tego dyplomaty, ale wszystko wskazuje, że chodzi o hrabiego Gerarda Denhoffa (Gerhard Dönhoff), dyplomatę, dworzanina królewskiego
Władysława IV Wazy, hrabię Rzeszy, a w tym czasie wojewodę pomorskiego. Hans
Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 201.
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dobre wykształcenie, często prawnicze, a także ogromne doświadczenie
w dyplomacji. Polska nie była bezpośrednio zaangażowania w wojnę
trzydziestoletnią, choć miała wpływ na przebieg działań wojennych.
Dlatego w Osnäbruck przedstawiciel Rzeczpospolitej Obojga Narodów
obrady obserwował, mając szczególne baczenie na sprawy szwedzkie.
Polska nie była zainteresowana obecnością Szwecji u ujścia Odry.
Interesy Polski reprezentował tam w latach 1643–1644 profesor prawa
i katolik Heinrich Christoph von Griesheim124. Po jego zwolnieniu,
Władysław IV nie spieszył się z powołaniem kolejnego przedstawiciela
na kongres. Sytuacja zmieniła się w 1646 roku. Kredytywa dla Macieja
von Krockowa została wystawiona przez polskiego króla w Warszawie 14
czerwca 1646 roku125. Nie są znane instrukcje wydane przez Władysława
IV dla jego rezydenta, natomiast w literaturze przyjmuje się, że misja
miała polegać na blokowaniu umocnienia się Szwedów w Szczecinie126,
gdyż stanowiło to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski127. Von Krockow
spotykał się z dyplomatami i przekonywał ich do polskiego stanowiska.
Niestety, misja polskiego dyplomaty zakończyła się porażką. Stało się
tak za sprawą dokumentów, które dowodziły zasadności polskich pretensji w zakresie ziemi słupskiej, darłowskiej i sławieńskiej. Po śmierci
Bogusława XIV w 1637 roku, Polska zajęła ziemię lęborską i bytowską.
Dążenia terytorialne Władysława IV na Pomorzu sięgały dalej na zachód. Aby zrealizować tę politykę, wskazywano, że podnoszone tereny
były nadane w lenno dynastii Gryfitów przez królów polskich, a ci
zastrzegli sobie prawo ich powrotu. Skoro dynastia wygasła, wydawało
się to oczywiste128. Dzięki takim dokumentom Maciej von Krockow

124 Acta Pacis Westphalicae, seria II, dział A: Die kaiserlichen Korrespondenzen, tom IV…
op.cit., s. 136-141 i 446-447.
125 Tamże, s. 589.
126 K. Wójcicki cytuję następującą wypowiedź Maciej von Krockowa z tego okresu: „Korona
polska nie ma żadnych gwarancji, że dominium Maris Baltici nie pozostanie w rękach
Szwedów, gdy trwać będą oni przy wylotach rzek niemieckich, nie mówiąc już o tym,
że i dla sąsiednich krajów będzie to dużą niedogodnością”. Krzysztof Wójcicki, Saga
rodu von Krockow, Imprimatur, Gdynia 2001, s. 72.
127 Acta Pacis Westphalicae, seria II, dział C: Die kaiserlichen Korrespondenzen, tom III
Münster 1984, s. 700.
128 Omawiając misję Macieja von Krockowa i zaopatrzenie go w sfałszowane dokumenty, B.
Wachowiak jednak konstatuje: „Władysław IV zabiegał o ziemie, które w początku XIV
wieku wchodziły w skład państwa polskiego, panujący w nich w średniowieczu książęta
pomorscy pozostawali w bliskich kontaktach politycznych i rodzinnych z Polską, ponadto
zamieszkująca je ludność w połowie XVII wieku w dużym odsetku nadal zachowywała
swoją słowiańską odrębność narodowościową”. Bogdan Wachowiak, Upadek państwa
zachodniopomorskiego, op.cit., s. 1012.
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pracował na konferencji westfalskiej129. Przedłożone przez niego dowody,
mające uwierzytelniać polskie postulaty w zakresie ziemi pomorskiej,
zakończyły się kompromitacją misji tego wielkiego dyplomaty, gdyż
okazały się fałszerstwem130, wykonanym w pracowni słynnego fałszerza
Krzysztofa Stanisława Janikowskiego131.
To jednak nie zniszczyło kariery von Krockowa. Od początku swoich
działań jako rezydent polskiego władcy, utrzymywał ścisłe kontakty
z Brandenburczykami. Jego misja związana była z tematem Pomorza
i działaniami Szwedów, dążących do uznania i umocnienia swoich
roszczeń oraz interesów na tym terenie. Jak podkreśla Andrzej Kamieński, jego największym osiągnięciem były dokonane ustalenia
w zakresie polityki szwedzkiej132. Dyplomaci tego państwa podjęli
działania, których celem było podważenie praw Brandenburgii do Pomorza. W wiedzę na ten temat polski wysłannik został zaopatrzony
przez Francuzów, którzy nie byli zainteresowani umocnieniem Szwecji
w tej części Morza Bałtyckiego. Maciej von Krockow podzielił się swoją
wiedzą z brandenburskimi dyplomatami: Matthäusem Wesenbeckien
i Johannem Fromholdem133.
Sprawa polska, wobec oczywistego braku tytułu do podnoszonych oficjalnie roszczeń, została pominięta, jednak praca Macieja von Krockowa
została przez króla Władysława IV nagrodzona. Otrzymał dożywotnią
emeryturę w wysokości 1 tysiąca talarów. Służbę dla Polski, zakończył
von Krockow już po objęciu tronu przez króla Jana Kazimierza, który

129 Zygmunt Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań
1996, s. 372.
130 Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, tom I, Berlin 1864, s. 211.
131 Krzysztof Stanisław Janikowski (ok. 1615–1647), działał na Pomorzu, a potem w Polsce.
Posługując się sfałszowanymi dokumentami, dokonywał licznych wyłudzeń majątków.
Po wyjściu z więzienia, do którego wtrąciła go księżna Anna de Croy, udał się do Polski.
Tam sfałszowanymi dokumentami obdarował króla Władysława IV i kanclerza Jana
Ossolińskiego. Ponieważ były one korzystne dla interesów polskiego władcy, szlachetność
Janikowskiego została nagrodzona kwotą 1200 złotych i tytułem sekretarza królewskiego.
Pozyskane w ten sposób dokumenty Jan Ossoliński posłał do Osnabrück. Fałszerstwo
zdemaskował kanclerz Johan Adler Salvius, biorący udział w konferencji westfalskiej
jako wysłannik Szwecji. Polski Słownik Biograficzny, Mieczysław Horoch, Paweł Jarosiński (red.), Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław‑Warszawa‑Kraków,
1962–1964, s. 518–519.
132 Andrzej Kamieński, Skład, kwalifikacje i liczebność poselstw uczestniczących w kongresie westfalskim, „Roczniki Historyczne”, rocznik LXXXV, Poznań-Warszawa 2019,
s. 191.
133 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 201.
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Maciej von Krockow – portret Balthasara Moncorneta.

awansował go do pracy w polskiej służbie dyplomatycznej w stopniu
starszego radcy (Legationsrat)134 Kolejny przedstawiciel dynastii Wazów
na polskim tronie uhonorował jego służbę na konferencji westfalskiej
swoim portretem wysadzanym diamentami. Zapewnił także von Krockowa, że będzie mógł się ubiegać o starostwo parnawskie, ale ten nie
był już tym zainteresowany i zakończył swoją służbę dla Polski.

134 Tamże, s. 202.
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Zanim przejdziemy do dalszych losów tej wybitnej postaci, musimy
rozstrzygnąć jeszcze pewną kwestię. Dotyczy ona wizerunku Macieja von
Krockowa. Podczas konferencji westfalskiej członkowie poszczególnych
przedstawicielstw realizowali swoje portrety. Były one wykonywane
w różny sposób i przez różnych artystów. Zachowane serie obrazów
miał realizować dla uczestników kongresu pokojowego Anselm van
Hulle z Gandawy135. Zapewne jednak zainteresowanie było na tyle duże,
że artystów realizujących zamówienia było więcej. W przypadku przedstawiciela króla polskiego, powstały dwie ryciny z jego wizerunkiem.
Każda z nich jest częścią serii rycin. Pierwszą z nich wykonał François
Bignon, a druga jest autorstwa Balthasara Moncorneta. Oba zbiory
opublikowane zostały w Paryżu. W przypadku pierwszej ryciny, która
jest najbardziej spopularyzowana, a także dostępna na rynku antykwarycznym, została ona opublikowana w pracy z 1648 roku136. Portret F.
Bignona był mniej rozpowszechniony, ale istnieje nasze przypuszczenie,
że rycina ta mogła znajdować się w prezbiterium kołobrzeskiej kolegiaty, co zaznacza pastor J. Wachsen137, a o czym będzie jeszcze mowa
w dalszej części książki. W ten sposób postać Macieja von Krockowa
przetrwała do naszych czasów.
W literaturze pojawiła się jednak wątpliwość dotycząca tego, czy
na tych portretach prezentowany jest właśnie von Krockow. Opracowanie na ten temat wykonał Gábor Kármán z Instytutu Historii
Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. Wskazuje on w swoim
artykule, że może to być przedstawienie Ferenca Jármiego, posła
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego I Rakoczego138. Ma ku temu swoje
argumenty. Pierwszym i to niezwykle ważnym jest obraz z przedstawieniem Ferenca Jármiego, autorstwa Jana Baptista Florisa, znajdujący
się w zamku Gripsholm w Szwecji. Widać na nim poziome odbicie
postaci Macieja von Krockowa z ryciny Balthasara Moncorneta, tyle,
że w kolorze. Brodaty mężczyzna w czapce z futrem, w stroju z XVII
wieku, nie budzi zastrzeżeń co do swojego pochodzenia. Jednakże,
135 Biographie Nationale, tom IX, Bruxelles 1886-1887, s. 688-689.
136 W publikacji znajduje się informacja o tym, że Matthias a Crachau był rezydentem,
a w dalszej części pracy, pod numerem 16 jest portret autorstwa Balthasara Mancorneta. Co ciekawe, portret posiada sygnaturę informującą, że von Krockow był nie
rezydentem, a plenipotentem króla polskiego, co jest informacją błędną. Legatorum
Omnium, Parisiis 1648, s. 5.
137 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 204.
138 Gábor Kármán, Erdélyi követek a veszfáliai Béketárgyalálasokon, s. 199-231. Otrzymaliśmy także niepublikowany tekst poświęcony tej problematyce: Gábor Kármán, An
Oriental-Looking Diplomat at the Westphalian Peace Congress: Identifying the Person
on the Portrait Grh 734.
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w katalogu kolekcji „Europeana.eu”, dzieło to jest podpisane jako
portret Macieja von Krockowa139. Zachował się jeszcze portret, będący
słabszą kopią obrazu Florisa, znajdujący się w zbiorach Nationalmuseum w Sztokholmie140. Prezentowana na nim postać konsekwentnie
opisywana jest jako Maciej von Krockow. Problem polega na tym,
że w przeciwieństwie do rycin, na których sygnatura jednoznacznie
wskazuje na przedstawiciela Rzeczypospolitej na konferencji westfalskiej, to dzieła znajdujące się w Szwecji mają podpisy informujące,
że prezentowana na nich postać to Ferenc Jármi.
Ferenc Jármi, podobnie jak Maciej von Krockow, brał udział w konferencji pokojowej. Jak wskazuje A. Kamieński, uczestnictwo przedstawiciela księcia Siedmiogrodu w obradach było epizodyczne. W Münster
przebywał niecałe trzy tygodnie, od 20 maja do 16 czerwca 1646 roku141.
O wiele dłużej bywał tam von Krockow, a jednak jego obraz z tego
okresu się nie zachował. Przetrwały jedynie dwie akwaforty. Odwrotnie jest w przypadku Jármiego, zachował się obraz i jego kopia, nie
ma za to żadnej akwaforty. G. Kármán dokonał ustaleń związanych
z chronologią powstawania prac. O ile akwaforty datowane są na rok
1648, to obraz Florisa datuje on nie wcześniej niż na lato 1649 roku142.
Jednakże, na co zwraca uwagę węgierski historyk, nie można mieć
co do tego pewności. Równie dobrze obraz mógł zostać namalowany
wcześniej. Datowanie tych dzieł nie przybliża do rozwiązania zagadki,
podobnie występowanie różnych nazwisk w publikacjach datowanych
na czas konferencji, jak i po jej zakończeniu143. Podobnie trudno byłoby argumentować na fundamencie historii sztuki, analizując same
obrazy, zwłaszcza, że w gimnazjum w Halberstadt istniał trzeci portret
Ferenca Jármiego, ale nie dotrwał do naszych czasów. Natomiast nie
jest tak, jak pisze G. Kármán, że nie ma żadnych obrazów Macieja von
Krockowa. Takowy obraz zachował się w zamku w Krokowej. Jest to olej

139 http://www.europeana.eu/pl/item/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_15404, dostęp: 23.04.2020.
140 http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus? service=
ExternalInterface&module=collection&objectId=
14926&viewType=detailView, dostęp: 23.04.2020.
141 Andrzej Kamieński, Skład, kwalifikacje i liczebność poselstw uczestniczących w kongresie westfalskim, „Roczniki Historyczne”, rocznik LXXXV, Poznań-Warszawa 2019,
s. 188.
142 Gábor Kármán, An Oriental-Looking Diplomat at the Westphalian Peace Congress:
Identifying the Person on the Portrait Grh 734.
143 Na przykład nazwisko „Matthias a Crachau” występuje w dziele: Idea regiae pacis sive
viva architectorum templi pacis tam Monasterii quam Osnabrugae scenographia, 1648,
s. 42.

86

Wielka historia małego kościoła…

na płótnie autorstwa M. Kamińskiego, artysty, którego pochodzenia
i twórczości nie udało się ustalić. Napis w języku staropolskim głosi:
„MATTHIAS VON KROCKOW Rezident Polskiey Korona wRadzie o Pokoiu
po trzydziestoletniey Woina R. P. 1648”. Według H. Saringa, w zamku
w Krokowej istniał jeszcze przed II wojną światową portret Macieja
von Krockowa, przedstawiający go w polskim stroju, który jest wzorowany na obrazie w ratuszu w Osnabrück144. Przeprowadzona przez nas
analiza formalna obrazu datuje jednak to dzieło na lata 90-te XX wieku.
Co więcej, artysta, który wykonywał ten portret wzorował się obrazie
przedstawiającym hetmana Stefana Czarnieckiego z 1659 roku, którego
autorem jest Brodero Mathissen. Niestety, z tego powodu to dzieło nie
może być brane przez nas w przedmiotowej analizie.
G. Kármán szukając analogii do południowej części Europy wskazuje,
że w przypadku m.in. stroju noszonego przez Ferenca Jármiego jest
zbyt wiele podobieństw z dziełami z kolekcji portretów węgierskiej elity
politycznej z połowy XVII wieku, chodzi o „plecione kurtki (dolmany)
z prążkowanymi guzikami dzianymi z metalowych sznurków lub – jak
w przypadku Jármiego – płaszcz (mente) ”145. Badacz ten podnosi również,
że istnieje wiele przedstawień osób posiadających czapki obszyte futrem,
ale wskazuje również, że długa broda, jaką ma na portrecie Jármi, nie
była wówczas zbyt popularna na Węgrzech, choć takie przypadki się
zdarzały. G. Kármán zauważa wszakże, że przedstawiciel Siedmiogrodu
ze względów bezpieczeństwa mógł nie podróżować w stroju narodowym,
a w niemieckim146, co więcej, bardziej prawdopodobne jest, że w stroju
orientalnym mógłby podróżować reprezentant króla polskiego, który
po drodze nie musiał obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Węgierski
badacz wskazuje jednak, że Maciej von Krockow nie był z urodzenia
Polakiem, „pochodził z niemieckiego księstwa Pomorze”147, co więcej,
nawet gdyby zdecydował się dla reprezentacji Rzeczpospolitej założyć
taki strój orientalny, to jednak jego zdaniem, broda polskiego reprezentanta jest kulturowo całkowicie mu obca. Przedmiotowe przesłanki
skłoniły więc tego badacza do wyciągnięcia wniosku, że oryginalne

144 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 211.
145 Gábor Kármán, An Oriental-Looking Diplomat at the Westphalian Peace Congress:
Identifying the Person on the Portrait Grh 734.
146 „Niedługo po wyjeździe Jármiego z Transylwanii, János Kemény, jeden z czołowych polityków księstwa, podsumował swojemu księciu to, co usłyszał od francuskiego sierżanta,
który właśnie przybył do Transylwanii: Mistrz Jármi powinien ubrać się w niemieckie
ubrania, w węgierskich ubraniach byłby wstydem i powodem do zdziwienia”. Tamże.
147 Tamże.
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Portret autorstwa Jana Baptista Florisa przedstawiający Ferenca Jármiego
(według sygnatury).

przedstawienie prezentuje Ferenca Jármiego, a paryskie publikacje
zawierają jego wizerunek, przerobiony na ilustrację rezydenta Macieja
von Krockowa, a przynajmniej wydaje się to bardziej prawdopodobne.
Trudno z tą argumentacją się zgodzić.
O ile można zakładać, że obraz Jana Baptista Florisa przedstawiający
Ferenca Jármiego powstał przed 1649 rokiem, podobnie można uczynić
z dwoma akwafortami z wizerunkiem Maciej von Krockowa, gdyż data
ich publikacji nie musi być zbieżna z datą ich powstania. Jednak G.
Kármán pomija istotną kwestię: pomimo, że Maciej von Krockow nie
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był Polakiem z urodzenia148, to ziemia będąca jego własnością od 1637
roku leżała w Rzeczpospolitej, a on sam znał polskie miasta, podobnie jak język polski. Był poddanym polskiego króla, którego interesy
reprezentował na konferencji westfalskiej. W takiej sytuacji można
zakładać, że działając jako polski poddany w interesie króla Władysława IV, mógł ubrać się w strój zgodny z ówczesną polską modą. Nie
nam wszakże przesądzać w tym zakresie, dlatego zaprezentowaliśmy
akwaforty prof. dr hab. Helenie Hryszko, która strój przedstawionego
tam człowieka – Macieja von Krockowa, opisała następująco:
„Na rycinie znajdującej się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie (nr inw. ZKW/3551)149 jest przedstawiony Matthias von Krockow
(1600–1675). Portret ma formę popiersia. Widoczny tylko częściowo
ubiór portretowanej postaci w opisie muzealnym określono jako żupan
z szamerowaniem150. Opis ten wymaga jednak weryfikacji, bowiem
widać wyraźnie, że jest to ubiór dwuczęściowy, a szamerowanie zdobi
okrycie wierzchnie, a nie żupan. Ubiór spodni to z pewnością żupan,
zapewne z tkaniny jedwabnej, zapinany do pasa na gęsto rozmieszczone
pasmanteryjne guzy. Ozdobne guzy przyszyte są do prawej poły żupana
i obustronnie obrzeżone pasmanteryjnym plecionym metalowym sznureczkiem. Brzeg drugiej poły obszyty takim samym sznureczkiem tworzącym jednocześnie pętelki. Widoczny częściowo ubiór wierzchni jest
trudniejszy do określenia. Jest podszyty futrem i zdobiony co najmniej
sześcioma parami pętlic z ozdobnymi metalowymi bądź pasmanteryjnymi
guzami. Może to być zarówno ferezja, jak i delia. Te dwa typy ubioru
były bardzo podobne do siebie i były używane równolegle. Jak pisze Irena
Turnau, ze względu na wiele cech wspólnych, nie zawsze można odróżnić
te dwa typy ubiorów151. W dawnej Rzeczypospolitej w latach 1500–1640
obydwa rodzaje wierzchnich okryć były najbardziej rozpowszechnione.
W tym przypadku, kołnierz w formie stójki (ukryty pod brodą) wskazuje
bardziej na to, że jest to ferezja. Ubiór uzupełnia kołpak z futrzanym
otokiem. Było to, w omawianym okresie, również najbardziej powszechne
nakrycie głowy152.

148 Gábor Kármán wskazuje również, że brat Maciej von Krockowa, Joachim Ernest,
służył w armii cesarskiej, ale nie podnosi już, że trzej jego bracia byli pułkownikami
w wojsku polskim i walczyli z Turkami. Hieronim Kroczyński, Kronika Kołobrzegu,
Le Petit Café, Kołobrzeg 2005, s. 81.
149 https://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/id/ZKW_3551, dostęp 6.05.2020.
150 Irena Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Instytut Historii Kultury
Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991, s. 18–19.
151 Tamże, s. 21.
152 Tamże, s. 18–19.
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Współczesny portret Macieja von Krockowa, wzorowany na obrazie przedstawiającym hetmana Stefana Czarnieckiego z 1659 roku (autorem oryginału jest
Brodero Mathissen).
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Na drugiej rycinie autorstwa Balthasara Moncorneta portretowana
postać również jest przedstawiona w formie popiersia. W przeciwieństwie
do pierwszej ryciny, postać zwrócona jest w prawą stronę. Dwuczęściowy
ubiór natomiast jest taki sam. Z kolei na portrecie znajdującym się
obecnie w Muzeum Sztuki w Sztokholmie, autorstwa Jana Baptisty
Florisa przedstawiony w kolorze ubiór należy do tego samego typu,
jak na poprzednich dwóch rycinach. Jest to też ubiór dwuczęściowy
z czarnym żupanem i czerwoną ferezją podszytą futrem i z widocznymi
trzema złotymi pętlicami. Nie ma wątpliwości, że na dwóch rycinach
i na opisanym wyżej obrazie portretowana postać jest przedstawiona
w ubiorze polskim. Żupan, ferezja, delia od początku XVI wieku do połowy XVII wieku należały do podstawowego typu reprezentacyjnego
ubioru polskiej szlachty. Dopiero od połowy XVII wieku żupan wraz
z kontuszem przepasanym pasem kontuszowym stanowiły polski strój
narodowy”153.
Podobnie nie można zgodzić się z G. Kármánem w zakresie brody.
Nie jest ona obca kulturze, z której pochodził Maciej von Krockow.
Trzymając się konsekwentnie wpływom mody polskiej, należy wskazać,
że mężowie stanu, ale także przedstawiciele szlachty i armii, prezentowani
są z okazałymi brodami154.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia, której nie możemy tracić z naszego
horyzontu badawczego. Po pierwsze, jak to już było wspominane, portret
von Krockowa znajdował się po jego śmierci w prezbiterium kołobrzeskiej
kolegiaty. Na zamku w Krokowej natomiast, na podstawie portretu z ratusza
w Osnabrück, wykonano portret pomorskiego dyplomaty. Możemy przypuszczać, że przynajmniej w Kołobrzegu ludzie wówczas żyjący wiedzieli
czy pamiętali, jak wyglądał Maciej von Krockow. Wątpliwe, aby nikt nie
zauważył różnicy, co więcej, aby ktoś nie odnotował tego faktu, zwłaszcza
wobec kontrowersji co do tej postaci, o czym będzie mowa w dalszej części
książki. To też argument pośredni za tym, że na tych portretach jest osoba,
o której mówi sygnatura.
Podsumowując, nie zgadzamy się z przypuszczeniem, że pierwowzorem akwafort jest obraz Jana Baptista Florisa przedstawiający Ferenca
Jármiego. Biorąc pod uwagę cały kontekst działalności Macieja von

153 Opracowanie prof. dr hab. Heleny Hryszko, w zbiorach autorów.
154 Przykładem może być Jakub Grodzicki, wojski łomżyński, Andrzej Kos zmarły w 1618
roku, Jerzy Ossoliński na portrecie z ok. 1635 roku czy Piotr Opaliński, wojewoda
poznański. Por. Łukasz Gołębiowski, Ubiory w Polszcze, Od najdawniejszych czasów
aż do chwil obecnych, Warszawa 1830, s. 84–85.
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Krockowa155, jego okres obecności na konferencji pokojowej, o wiele
większe znaczenie króla polskiego niż księcia siedmiogrodzkiego, czas
wydania akwafort, a także ocenę ubioru przedstawionego mężczyzny, pozwala nam to przypuszczać, że to autentyczne przedstawienie
reprezentanta króla Władysława IV. W kwestii domysłów pozostaje,
dlaczego wizerunek Macieja von Krockowa miałby być wykorzystany
do wykonania portretu Ferenca Jármiego, a więc odwrotnie, niż rozważa G. Kármán. Być może był zbyt krótko w Münster i nie ukończono jego portretu, uznając, że skoro pochodzi z podobnego obszaru,
to rysy polskiego i siedmiogrodzkiego dyplomaty nie różnią się zbyt
bardzo? Może von Krockow i Jármi byli do siebie podobni, albo nosili
podobny strój? Na te pytania nie uda się odpowiedzieć z pewnością.
Uważamy, że analiza formalna obrazu z zamku Gripsholm rzuciłaby
więcej światła na całą sprawę, zwłaszcza wobec faktu, że pomimo stosownej inskrypcji na portrecie, ich właściciele uważają, że to jednak
przedstawienie pomorskiego dyplomaty156. Z drugiej strony, nie można
jednoznacznie wykluczyć, że błąd został popełniony w drugą stronę,
o czym pisze G. Kármán.
Powróćmy jednak do dziejów Pomorza Zachodniego i samego
Macieja von Krockowa. 24 października 1648 roku zawarto wielostronny pokój westfalski. Tereny dawnego księstwa zostały podzielone
w układzie zawartym pomiędzy Szwecją i Brandenburgią. Regulował
to artykuł 10 traktatu. Szwedom przypadła m.in. część wołogoska
i ujście Odry wraz ze Szczecinem, a także wyspy: Rugia, Uznam
i Wolin, a ich dyplomaci zarezerwowali dla siebie prawo reprezentacji Pomorza na sejmach Rzeszy. To też było mało, albowiem uznano,
że w przypadku wygaśnięcia męskiej linii brandenburskiej dynastii
Hohenzollernów, ich część Pomorza przypadałaby Szwecji. Kołobrzeg
został jako enklawa szwedzka w części brandenburskiej, obejmującej
wschodnią część Pomorza157.
155 Warto tu zaznaczyć, że w księgach odnotowano przybycie rezydenta polskiego Macieja
von Krockowa, to nie zachowała się data jego wyjazdu. W Osnabrück był jeszcze
na pewno w kwietniu 1647 roku.
156 Autorzy zwrócili się z zapytaniem w kwestii dotyczącej opisu do obrazu do muzeum
sztokholmskiego, ale nie otrzymali odpowiedzi.
157 W 1627 roku miasto zajęły wojska cesarskie, które zaczęły sypać pierwsze fortyfikacje
nowożytne. Pod ufortyfikowany w ten sposób Kołobrzeg podeszły pod koniec 1630
roku wojska szwedzkie, rozpoczynając oblężenie w wojnie trzydziestoletniej. Przeciągnęło się ono do 1631 roku i zakończyło poddaniem miasta Szwedom, którzy wkroczyli tu 2 marca 1631 roku. Inżynierowie rozpoczęli rozbudowę fortyfikacji na bazie
zapoczątkowanego wieloboku bastionowego. Hermann Riemann, Geschichte der Stadt
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Po zakończeniu misji westfalskiej, Maciej von Krockow powrócił
do rodziny na ziemię lęborską. Jak to już było wspomniane, nie podjął
się dalszej pracy dyplomatycznej dla Rzeczpospolitej. W rodzinnym
domu odwiedził go Friedrich Runge158. Obaj znali się z czasów dyplomacji pomorskiej, a także z konferencji westfalskiej. To właśnie
kanclerz Friedrich Runge159, który był już na służbie u wielkiego
elektora, przekonał von Krockowa, aby zatrudnił się na służbę u Fryderyka Wilhelma I. Tak też się stało. Maciej von Krockow złożył
przysięgę i został dyplomatą na dworze brandenburskim. Od początku
brał udział w sprawach dotyczących regulacji granic pomiędzy terenami pomorskimi Szwecji i Brandenburgii. Kwestia ta była trudna,
dlatego, że Szwedzi wykorzystywali wszystkie możliwe luki traktatu
westfalskiego, natomiast wielki elektor nie miał wystarczających
środków do porozumienia się z sąsiadem. W 1650 roku powołano
specjalną komisję dla rozgraniczenia Pomorza, ale prace przerwano
z winy Szwecji160. W 1651 roku von Krockow przybył do Wiednia. H.
Saring szeroko opisał jego pracę jako brandenburskiego dyplomaty
i trudności w zjednywaniu sobie dworu cesarskiego. To właśnie
on domagał się w swoim memoriale z 31 stycznia 1652 roku oddania
Pomorza Brandenburgii i blokował Szwedów, których skarb świecił
pustkami po wojnie, w zakresie obciążania hipotek pomorskich zobowiązaniami wynikającymi z pożyczek. Sprzeciwiał się reprezentacji
Szwecji w Reichstagu. W 1652 roku udał się do Pragi, gdzie przeniósł

Kolberg, Kolberg 1924, s. 402; Robert Dziemba, Reduta Polska a fortyfikacje Twierdzy
Kołobrzeg podczas oblężenia w 1807 roku, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2019, s.
13–14. Taki Kołobrzeg widziała Maria Ludwiga Gonzaga de Nevers, której orszak mijał
miasto w 1646 roku. Jean le Laboureur, towarzyszący przyszłej żonie polskiego króla
Władysława IV, tak opisał miasto: „Dnia 3 lutego orszak królowej dotarł do potężnie
umocnionego Kołobrzegu, zniszczonego przez pożary i wojnę, słabo zamieszkałego, ale
za to posiadającego bardzo liczną załogę szwedzką”. Hieronim Kroczyński, Twierdza
Kołobrzeg, Barwa i Broń, Warszawa 2000, s. 10.
158 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 202.
159 Frierdich Runge (1599–1655) – urodził się w Greifswladzie, a zmarł w Kołobrzegu.
W 1623 roku ukończył studia na uniwersytecie w Rostocku. W 1624 roku wstąpił
do administracji księcia pomorskiego Bogusława XIV, po śmierci którego w 1637 roku
przeprowadził się do Gdańska, a następnie do Słupska. Brał udział w negocjacjach
pokojowych w Osnabrück. W 1649 roku został kanclerzem brandenburskiej części
Pomorza, a za swoją służbę został nagrodzony prebendą w kapitule przy kolegiacie
Marii Panny w Kołobrzegu. Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt
Colberg, Halle 1767, s. 263.
160 Zygmunt Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań
1996, s. 375.
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się dwór cesarski celem omówienia polityki imperialnej. Tam udało
się uzyskać zapewnienie cesarza Ferdynanda III Habsburga, że jeśli
Szwedzi nie przekażą Pomorza Brandenburgii, nie otrzymają prawa
do Bremy i Verden. Presja na Szwecję przyniosła rezultaty. 4 maja
1653 roku w Szczecinie doszło do recesu granicznego pomiędzy
Szwecją a Brandenburgią w sprawie Pomorza. Ustalono m.in. kwestie
graniczne. Kamień, Gryfino, Banie i Widuchowa przeszły do Szwecji161. Brandenburgia otrzymała Kołobrzeg. Od tego czasu, szwedzka
część Pomorza nazywana była „Vorpommern” (Pomorze Przednie),
a brandenburska „Hinterpommern” (Pomorze Tylne). Oba państwa
ustaliły również, że solidarnie pokryją koszty pogrzebu księcia Bogusława XIV. Ciało ostatniego Gryfity na tronie pomorskim spoczęło
w podziemiach zamku w Szczecinie 25 maja 1654 roku.
Maciej von Krockow po zakończeniu misji w Pradze, został wysłannikiem Reichstagu w Ratyzbonie. Jego praca przekładała się na cały sukces
dyplomacji brandenburskiej w postaci uregulowania spraw granicy
pomorskiej. Von Krockow musiał zrobić spore wrażenie na cesarzu
Ferdynandzie III, gdyż ten zaproponował mu tytuł barona162. Pomorski
dyplomata chyba nie miał tak dużo ambicji i tytułu nie przyjął. W nowej
rzeczywistości politycznej, jego działania były dość ograniczone, ale
i tak się w nich odnalazł. Fryderyk Wilhelm I od początku przystąpił
do budowania silnego państwa, opartego na armii i administracji.
Ograniczył wpływ stanów pomorskich na politykę, zmniejszył znaczenie
miast, a szlachta pomorska w zamian za rezygnację z aspiracji politycznych uzyskała wolność podatkową, udział w obsadzaniu stanowisk
urzędniczych w służbie elektorskiej, a także przywileje na pomorskiej
wsi. Ponadto, Pomorze z wojny trzydziestoletniej wyszło poważnie
zniszczone i wyludnione. Dzieła spustoszenia dokonywała zaraza.
Odbudowa nowej prowincji zajęła cały wiek.
Maciej von Krockow opuścił Reichstag przedwcześnie. Jak pisze H.
Saring, nie ma dowodów na to, aby pracował w Tajnej Radzie, a to oznacza, że posiadał jedynie tytuł honorowy jej członka163. Rozpoczął pracę
w administracji kołobrzeskiego sądu. 19 maja 1653 roku wielki elektor
przyznał mu tytuł honorowego proboszcza kołobrzeskiej kolegiaty164. J.
Wachsen podaje, że został on zainstalowany w tym kościele 27 listopada

161 Tamże.
162 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 208.
163 Tamże, s. 209.
164 Tamże.
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1654 roku i pod tą samą datą jest wykazywany u H. Riemanna165. Powyższe oznacza, że wraz z przejęciem miasta przez Brandenburgię 16
czerwca 1653 roku, von Krockow uczestniczył w jego życiu administracyjnym i religijnym, biorąc udział w jego odbudowie w nowych realiach
miasta-twierdzy. 20 lutego 1654 roku ożenił się z Anną von Dewitz166.
Okazało się, że misja dyplomatyczna odnalazła Macieja von Krockowa także w Kołobrzegu. Wielki elektor poprosił go o udanie się
z poselstwem do Ratyzbony. Nowy mieszkaniec miasta nad Parsętą
zgodził się, a na początku sierpnia 1659 roku wniósł o jednoczesne
pozostanie na urzędzie dyrektora sądu w Kołobrzegu wraz z uposażeniem, co też zostało spełnione. Polecił więc kierowanie sądem
dwóm najstarszym radcom sądowym: von Gütensbergowi i doktorowi
Schwederowi, a o swoich decyzjach zawiadomił władze Kołobrzegu.
Na misję do Ratyzbony przydzielono mu sekretarza. Do tego miasta
przybył w październiku 1659 roku, ale uznał, że misja wobec braku
wyznaczonych kierunków i środków nie ma sensu i poprosił o zgodę
na powrót do domu. Przedstawiciele cesarza pisemnie poskarżyli
się na krytykę von Krockowa, ale ten był już w drodze powrotnej167.
Zatrzymał się w Berlinie, gdzie otrzymał zgodę na dalszą działalność
w Kołobrzegu. Co ciekawe, kuszono go kolejnymi awansami. Król Polski
Jan Kazimierz, a także król Danii Fryderyk III Oldenburg, proponowali
mu pracę w swoich służbach dyplomatycznych. Książę meklemburski Chrystian Ludwik I zaproponował mu objęcie urzędu kanclerza.
Wszystkie te oferty Maciej von Krockow odrzucił. Po pewnym czasie,
pracując w sądzie w Kołobrzegu, zaczął zauważać zmniejszenie swoich
uprawnień. Poprosił Fryderyka Wilhelma I o zwolnienie go z kierowania
sądem i powierzenie administracji Ernstowi von Krockow, jego kuzynowi. Wielki elektor zatwierdził ten wniosek, dożywotnio przyznając
Maciejowi von Krockow tytuł prezesa sądu w Kołobrzegu (zapewne
honorowy), a także kancelarię zamkową i urząd starosty szadzkiego
(Saatzig, dawny powiat stargardzki na Pomorzu).
165 Maciej von Krockow zastąpił w funkcji proboszcza kołobrzeskiej kapituły Richarda von
Froreicha, który pełnił te obowiązki w latach 1646–1654. Johann Friederich Wachsen,
Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 203; Hermann Riemann, Geschichte
der Stadt Kolberg, Beilagen, Kolberg 1924, s. 116.
166 Anna von Dewitz urodziła się 20 lutego 1623 roku w Gerchelin jako córka Bernda
Joachima i Ewy von Dewitz. Miała czworo rodzeństwa. W 1640 roku wyszła za mąż
za pułkownika Georga von Dewitz. Owdowiała 14 lutego 1650 roku. 20 lutego 1654
roku ponownie wyszła za mąż za Macieja von Krockowa. Z tego małżeństwa nie było
dzieci. Zmarła w Plathe 8 lutego 1688 roku. Por. Hans Saring, Matthias von Krockow,
„Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 209 i 211.
167 Tamże, s. 210.
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Wraz z pojawianiem się od 1653 roku w Kołobrzegu przedstawicieli
administracji elektorskiej, powiększała się nowa grupa wyznaniowa.
Kołobrzeg był miastem, w którym przeważająca część ludności była
luteranami. Tymczasem zdecydowaną część przybyszów stanowili kalwini, którzy zasilili funkcjonującą nad Parsętą społeczność kalwińską.
Zgromadzenie reformowane rozrastało się pomimo wrogości168. Jako
źródło konfliktu wskazywany jest pastor Johann Colberg169 zainstalowany w 1654 roku w kolegiacie Marii Panny w Kołobrzegu170. W części
niemieckiej literatury podkreśla się, że nawet radni miejscy obawiali
się jego reakcji na różne miejskie wydarzenia. Niedzielne kazania
były bowiem wykorzystywane do walki z wrogami religii, ale również
do walki z przeciwnikami samego pastora. Oznacza to, że wykorzystywał
ambonę także w celach prywatnych. „Był najbardziej zdeterminowanym
przedstawicielem czysto luterańskiego nauczania, wrogiem wszelkiego
synkretyzmu, twardym i nietolerancyjnym dla dysydentów, zwłaszcza
reformowanych”171. Von Krockow był natomiast przedstawicielem
administracji, oddanym państwu, w dodatku, jak sam siebie określał,

168 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 332.
169 Johann Colberg urodził się 31 marca 1623 roku w Kołobrzegu. Był synem kupca. Uczył
się w Królewcu, a następnie studiował w Greifswaldzie i w Królewcu. Wiele podróżował
i stale się dokształcał, także publikując. Do 1653 roku był pastorem w Eisleben. W 1654
roku został pastorem w kościele mariackim w Kołobrzegu. W tym samym roku ożenił
się z Cathariną Schlieffen, a ponieważ ta zmarła w następnym roku, ponownie ożenił
się w 1655 roku z Christiną Elisabeth Pfeiff. Zasłynął jako postać kontrowersyjna,
ortodoksyjna i zasadnicza, atakująca kalwinów. Wielu mieszkańców się go bało. Jego
płomienne kazania, a był bardzo dobrym mówcą, porywały mieszkańców do różnych
dzieł, niekoniecznie dobrych, jak na przykład palenie czarownic. W literaturze opisywany jest jako religijny fanatyk, choć analiza jego działalności wskazuje, że był raczej
obrońcą luteranizmu, jednakże nietolerancyjnym dla ludzi innego wyznania. W 1666
roku uzyskał stopień profesora teologii. W roku 1675 popadł w konflikt z częścią
mieszkańców i rządem po śmierci Macieja von Krockowa. Jego upór doprowadził
do tego, że tej wybitnej postaci nie pochowano w kościele mariackim, ale spoczęła
w kościele garnizonowym. Po interwencji rządu, musiał odejść ze stanowiska. Od 1677
roku przebywał w Greifswaldzie, gdzie był profesorem teologii, członkiem konsystorza
i pastorem w kościele mariackim w Szczecinie, w którym został pochowany po śmierci
19 września 1687 roku. Hermann Klaje, D. Johann Colberg, Pastor in Kolberg und
Professor in Greifswald, „Baltische Studien”, Nr 40/1938, s. 103-200. Martini Rangen,
Colberga Togata H.E. Nomenclator Theologorum Iureconsultorum Medicorum Philosophorum Colberga Oriundorum…, Colbergae 1668, s. 38 i 48.
170 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Beilagen, Kolberg 1924, s. 118.
171 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 429.
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tolerancyjnym synkretystą172. Był proboszczem w kolegiacie, tam
gdzie Colberg był pastorem. To musiało się skończyć jeśli nie sporem,
to konfliktem. Trzeba wszakże zaznaczyć, że zmiana wyznania przez von
Krockowa jest w literaturze opisywana niejednoznacznie. J. Wachsen
podaje jedynie informację, że pomorski dyplomata przeszedł ze zboru
luterańskiego do reformowanego, ale tak jak H. Riemann nie podaje
daty, zaznaczając, że było to wydarzenie publiczne173. Inaczej opisuje
to H. Klaje. Argumentuje on, że Maciej von Krockow, aby objąć posadę
na dworze książęcym, musiał oczyścić się z podejrzenia kalwinizmu,
wobec czego przedłożył stosowne wyznanie na piśmie174. Nie oznacza
to, że wyrzekł się swoich poglądów, którym pozostawał nadal wierny.
Po przybyciu do Kołobrzegu miał jednak jasno deklarować swoją wiarę
w sakrament eucharystii, że był dopuszczany do komunii luterańskiej175.
W nabożeństwach luterańskich brał udział do 1662 roku, kiedy to przeszedł na kalwinizm176.
Ponieważ stosunki pomiędzy kalwinami a luteranami układały się
w Kołobrzegu źle, a miejsca w kościołach nie udostępniano ludziom
„religijnie podejrzanym”, wielki elektor Fryderyk Wilhelm I, sam wychowany w duchu kalwińskim, już w 1654 roku ostrzegł tutejszy konsystorz
przed zaognianiem sytuacji. Na niewiele się to zdało. 25 grudnia 1657
roku pierwszy kalwiński kaznodzieja – Franziskus Sieffert, wygłosił
kazanie w budynku przy obecnej ul. Wąskiej177. Spotkało się to z negatywną reakcją przedstawicieli luterańskiej większości, a Johann Colberg
publicznie krytykował z ambony w kolegiacie członków wspólnoty
reformowanej. H. Riemann opisuje sytuację, w której w przypadku
osoby zmarłej interweniował pastor Colberg. W 1658 roku w Kołobrzegu
zmarł kupiec William Cuningham. Przed śmiercią został zaopatrzony
w sakrament przez Franziskusa Siefferta. Wolą zmarłego było, aby także
ten kaznodzieja wygłosił mowę pogrzebową, na co Colberg nie wyraził
zgody. Wobec tej sytuacji, ciało Cuninghama przewieziono do Gdańska,

172 Hermann Klaje, D. Johann Colberg, Pastor in Kolberg und Professor in Greifswald,
„Baltische Studien”, Nr 40/1938, s. 140.
173 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 203; Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 431. Por. Kirchen und
kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg 2009, s. 332.
174 Hermann Klaje, D. Johann Colberg, Pastor in Kolberg und Professor in Greifswald,
„Baltische Studien”, Nr 40/1938, s. 139.
175 Tamże.
176 Tamże, s. 140.
177 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 430.
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gdzie zostało pochowane178. Takich sytuacji było więcej, jak w 1660 roku
podczas kazania „przeciwko fałszywym prorokom”, gdy pastor Colberg
atakował kalwinów, a następnie wydrukował je i dostarczył wielkiemu
elektorowi oprawione w zielony jedwab. Według H. Reimanna, został
za to wezwany do Berlina i usunięty z konsystorza z ostrzeżeniem
co do jego zachowania w kościele, przy czym formalnie dalej członkiem tego organu pozostał179. Widać wyraźnie, że władze nie potrafiły
sobie poradzić z ortodoksyjnym pastorem. Być może powodem tego
były obawy wynikające z faktu, że luteranizm był niezwykle popularny
w państwie brandenburskim, a odstępstwa od wiary, wobec nietolerancyjnego nastawienia duchowieństwa, były powodem do społecznej
stygmatyzacji. Kalwiński dwór czy urzędnicy nie stanowili większości
w państwie i zaprowadzenie porządku wymagało nie tylko stosownego
podejścia, ale i czasu.
W Kołobrzegu wielki elektor zaangażował się finansowo w pozyskanie
kościoła dla mniejszości kalwińskiej. W 1663 roku zakupiono za 600
talarów zrujnowany po wojnie trzydziestoletniej stary budynek przy
obecnej ulicy Wąskiej (vis a vis powstałej w 1655 roku Akademii Rycerskiej), który po lokacji miasta w 1255 roku był pierwszym ratuszem180.
H. Riemann z kolei wskazuje, że w tę inwestycję zaangażował się kanclerz
Zarządu Pomorza181 – Lorenz Christoph von Somnitz182. Dzięki temu
wsparciu, świątynię tę otwarto jeszcze w 1663 roku. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że kanclerz von Somnitz ożenił się z Idą Erdmunthe

178 Tamże, s. 431.
179 Tamże.
180 Kirchen und kirchliches Leben im deutschen Kolberg, Verlag Peter Jancke, Hamburg
2009, s. 332.
181 Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 431.
182 Lorenz Christoph von Somnitz (1612–1678) – Syn Piotra II Somnitza i Doroty von Westeregeln. Uczył się w Kołobrzegu i Toruniu, a następnie studiował w Królewcu, Bazylei
i Wittenberdze. Po powrocie z europejskich wojaży, w 1637 roku osiadł w Szczecinku,
gdzie został urzędnikiem. W 1653 roku, dzięki wsparciu kanclerza Pomorza Friedricha
Runge, wielki elektor mianował go radcą i powołał do Zarządu Pomorza. Po śmierci
kanclerza Runge w 1655 roku, zastąpił go na tym stanowisku. W 1657 roku król Jan
Kazimierz i wielki elektor Fryderyk Wilhelm I podpisali traktaty welawsko-bydgoskie,
w wyniku których Hohenzollernowie uzyskali w lenno ziemię lęborsko-bytowską, której
został pierwszym nadstarostą. Był zaangażowany w ważne misje dyplomatyczne, m.in.
związane z zawarciem pokoju w Oliwie 3 maja 1600 roku. Był dwukrotnie żonaty:
w 1643 roku z Dorotheą von Kleist (1628–1647), a w 1654 roku z Idą Erdmunthe von
Krockow (1635–1699). Wspierał mniejszość kalwińską w Brandenburgii. Karl Spanngel,
Allgemeine Deutsche Biographie, tom 34, Leipzig 1892, s. 617–619.
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von Krockow183, a więc miał związki z rodziną Macieja von Krockowa.
Wydaje się, że ta konotacja była nieprzypadkowa jeśli idzie o dzieje
kościoła kalwińskiego. Jeśli faktycznie w 1662 roku von Krockow przyłączył się oficjalnie do kalwinów, to jego znajomości i wpływy mogły
mieć związek z budową tego kościoła rok później i zaangażowaniem
nie tylko kanclerza Pomorza, ale także samego Fryderyka Wilhelma
I. Wspólnota ta stale się rozwijała, pomimo uciążliwości czynionych
przez pastora Colberga, a kaznodzieja kalwiński otrzymał do swojej
dyspozycji niewielki dom w pobliżu małego kościoła nad Parsętą.
Maciej von Krockow zmarł 16 marca 1675 roku pomiędzy godziną 1
a 2 w nocy, cierpiąc na „problemy z klatką piersiową”184. Wydawało się,
że pogrzeb tak znamienitej osobistości będzie niezwykle ważną uroczystością w kołobrzeskiej kolegiacie, albowiem jako osobie zasłużonej dla
Pomorza i Brandenburgii, a także proboszczowi kołobrzeskiej kapituły,
przysługiwał mu pochówek w tej właśnie świątyni. Tak jednak się nie
stało, na co jako pierwszy w literaturze zwraca uwagę pastor J. Wachsen,
wskazując, że śmierć dyplomaty była przyczynkiem dla pastora Johanna
Colberga do odniesienia się do sytuacji w kraju, a także wskazania osoby
von Krockowa jako apostaty185. Kwestia religijności zmarłego to jedno,
ale drugą sprawą było umieszczenie jego ciała w podziemiu, prawdopodobnie kościoła mariackiego. Nie budzi wątpliwości, że pogrzeb von
Krockowa nie mógł odbyć się od razu. Wymagało to zawiadomienia
rodziny i oficjeli, a to trwało, podobnie jak ich przyjazd do Kołobrzegu.
Prawdopodobnie pogrzeb wyznaczono w połowie kwietnia, a więc
miesiąc po śmierci, choć to tylko przypuszczenie, jednak wysoce prawdopodobne. Do tego czasu, ciało zmarłego musiało być gdzieś przechowywane. Więcej światła na te wydarzenia rzuca H. Klaje. Wskazuje
on, że w oczekiwaniu na żałobników z Berlina, wdowa po kanclerzu
Pomorza Friedrichu Runge – Maria, pomogła wdowie po zmarłym kołobrzeżaninie – Annie, przenieść trumnę z ciałem do krypty w kościele
mariackim w Kołobrzegu, na co jednak nie miała zgody ani konsystorza,

183 Ida Erdmunthe von Krockow (1635–1699) – córka Martina Döringa von Krockow i Anny
Kathariny von Hepburn, wnuczka Georga von Krockow i siostra stryjeczna Macieja
von Krockow. Por. Johann Gottfried Dienemann, Nachrichten vom Johanniterorden,
insbesonders von dessen Herrenmeisterthum in der Mark, Sachsen, Pommern und
Wendland, wie auch von der Wahl und Inwestitur des jetzingen Herrenmeister, Priznen
August Ferdinands…, Berlin 1767, s. 366.
184 Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”, Nr 42/1940, s. 210.
185 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 203.
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ani władz, ani pastora Johanna Colberga186. To musiało urazić dumę
duchownego, który w następną niedzielę z ambony rozpoczął swoje
tyrady na ten temat, cytując Ewangelię Św. Mateusza (6,6): „Ty zaś, gdy
chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie”. Przeciwstawiał to twierdzeniu, że Jezus nie uczył, aby ze świątyni
robić gołębnik i przytułek dla żebraków187. Podobne wypowiedzi padały
z jego ust podczas kazań w kościele mariackim w kolejne niedziele.
Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, dlatego przedstawiciele
konsystorza w obecności Adama von Podewilsa, dziekana kapituły kołobrzeskiej188, po upomnieniu, uzyskali deklarację pastora, że więcej nie
będzie podejmował takich działań189. Była to jednak pusta deklaracja.
Żona uznała to zachowanie za obrazę, ale pastor Colberg napisał do niej,
podając motywacje dla swojego działania, które opierały się na 1 Liście
do Tymoteusza (5,20): „Trwających w grzechu upominaj w obecności
wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem”. Gdy Maria
Runge miała dowód oskarżenia jej o grzech, odwołała się do rządu
i wniosła o dementi z ambony w kościele mariackim w Kołobrzegu190.
Johann Colberg stawił się na sprawie dopiero za drugim razem i nie
był skłonny do ugody. Sprawę badał nowy administrator sądowy Ernst
von Krockow, bratanek Macieja von Krockowa. Sprawdzano, czy tymczasowe umieszczenie zwłok w kościele można było uznać za grzech
publiczny. Jak zaznacza H. Klaje, „nawet przyjaciel Colberga, Eberhard
musiał powiedzieć ››nie‹‹”191, uznając, że było to działania prawidłowe.
Wdowę wsparli teologowie i prawnicy. Wszyscy wypowiedzieli się na jej
korzyść. Jednakże jeden fakt nie został obalony, że ciało apostaty było
przechowywane według obrządku luterańskiego.
Akta sprawy trafiły ostatecznie do wielkiego elektora. Przebieg
tej części sprawy znamy z artykułu H. Klaje, który pisze, że Fryderyk Wilhelm I „czytał uważnie i sam rozważał treść” przedłożonych
186 Hermann Klaje, D. Johann Colberg, Pastor in Kolberg und Professor in Greifswald,
„Baltische Studien”, Nr 40/1938, s. 181.
187 Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 204.
188 Adam von Podewils (1617–1697) – pochodził ze znanego pomorskiego rodu Podewils.
Członek tajnej rady Brandenburgii, członek pomorskiego rządu, kapitan zamku Pomorza
Tylnego, a także dziekan kapituły kolegiackiej w Kołobrzegu od 21 sierpnia 1665 roku.
Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 248.
189 Hermann Klaje, D. Johann Colberg, Pastor in Kolberg und Professor in Greifswald,
„Baltische Studien”, Nr 40/1938, s. 181.
190 Tamże, s. 182.
191 Tamże.
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dokumentów i wydał wyrok, który nakazał rządowi ogłosić pastorowi 30 lipca 1675 roku192. Duchowny nie pojawił się jednak pomimo
trzykrotnego wezwania i ostatecznie, decyzja została mu dostarczona
na piśmie. W liście z 6 sierpnia dokonano oceny całej dotychczasowej
pracy pastora od 1653 roku. Jego przemówienia uznano za niebezpieczne i zbyt daleko idące. Negatywnie oceniono jego krytykę milicji
i przełożonych, a także „nadmierne prześladowania”, które były skierowane do byłego superintendenta, walkę o prywatne interesy, a także
rzucone oszczerstwo pod adresem dwóch wdów: Marii Runge i Anny
von Krockow. W werdykcie wskazano, że ma zwolnić zajmowane
nieruchomości, opuścić Kołobrzeg, a także ziemie wielkiego elektora.
Johann Colberg nie zastosował się do wyroku. Zaangażował przyjaciół
i znajomych w pisanie petycji i apelacji do elektora, ale także do rządu
i innych dostojników. Nie przyniosło to żadnego rezultatu. Jak pisze
H. Klaje: „Pastor w końcu przegrał”193. W połowie listopada 1675 roku
w jego sprawie interweniował Berlin. Powołano nowego proboszcza,
którym został Joachim Eberhard. Eberhard zmarł jeszcze w tym samym
roku, a zastąpił go w 1676 roku pastor Joachim Plene194.
Wcześniej, zakończyła się sprawa pogrzebu Macieja von Krockowa.
Pastor Johann Colberg nie zgodził się na jego pochowanie w kościele
mariackim w Kołobrzegu, pomimo, że formalnie zmarłemu takie
prawo przysługiwało. Powodem było jego przejście na kalwinizm. J.
Wachsen wskazuje, że to Colberg zadbał o pochówek von Krockowa
w małym kościele nad rzeką195, który został niedawno odremontowany
i był jednocześnie kościołem garnizonowym, co do którego prawa
miało zarówno miasto jak i komendant twierdzy. Trudno powiedzieć, czy to pastor kościoła mariackiego podjął decyzję o miejscu
pochówku. Z jednej strony, mogło to być jakieś rozwiązanie dyplomatyczne, z drugiej, wobec przeciągającego się procesu pastora, być
może uznano, że tak długi czas nie jest odpowiedni dla szacunku
wobec ciała Macieja von Krockowa i przyspieszono pewne sprawy.
Kwestie te pozostają wyłącznie w sferze domysłów, ale roli pastora
Colberga w całej operacji wykluczyć nie można, albowiem pamiętać
należy, że patronat nad małym kościołem nad rzeką miała kolegiata,
a archiprezbiter kościoła mariackiego każdorazowo był kaznodzieją
właśnie w kościele garnizonowym.

192
193
194
195

Tamże.
Tamże, s. 183.
Hermann Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Beilagen, Kolberg 1924, s. 118.
Johann Friederich Wachsen, Geschichte der Altstadt Colberg, Halle 1767, s. 204.
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Wielka uroczystość pogrzebowa odbyła się w skromnej świątyni
poklasztornej nad Parsętą w dniu 1 czerwca 1675 roku. Zjechali się na nią
przedstawiciele świata dyplomacji i możni państwa brandenburskiego.
Było to niezwykłe wydarzenie w historii tej świątyni. W jej wnętrzu,
na tablicy nagrobnej wyryto sentencję, którą sam wybrał:
Wędrowcze,
Który jesteś pobożny i Boga się boisz
Oszczędź ten grób
Niczego bowiem nie znajdziesz
Prócz prochów i kości
Wewnątrz ukrytych196.

196 „Viator, qui pius es et Deum times, parce huic tumulo, nihil enim invenies praeter
cineres et ossa intus occulta”. Hans Saring, Matthias von Krockow, „Baltische Studien”,
Nr 42/1940, s. 210-211. Tłumaczenie z j. łac.: ksiądz prałat dr Leszek Wódz.
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ROZDZIAŁ VII

MOWA POGRZEBOWA
NAD TRUMNĄ MACIEJA VON KROCKOWA w DNIU 1.06.1675197

PRZEŚWIETNI MĘŻOWIE.
MĘŻOWIE, PRAWDZIWĄ CHWAŁĄ PRZODKÓW PRZESŁAWNI, LEGACIE,
WYSTĘPUJĄCY w IMIENIU KSIĘCIA NAM PANUJĄCEGO, ORAZ POSŁOWIE
INNYCH MIŁOŚCIWYCH KSIĄŻĄT, NAJZNAKOMITSI GOŚCIE ZAGRANICZNI,
PRZYJACIELE PRZYBYSZE, MIEJSCOWI, ZE STANU RYCERSKIEGO i SENATORSKIEGO PANUJĄCYCH, WY, SENATOROWIE i SĘDZIOWIE, CI, KTÓRZY
PRZEWODZICIE WSZELKIM URZĘDOM PUBLICZNYM, DZIELNI RAJCOWIE,
ORAZ – KTÓRZYKOLWIEK WRESZCIE TUTAJ SPŁYNĘLIŚCIE, WSZYSTKICH
STANÓW, WSPANIAŁA RZESZO SŁUCHAJĄCYCH, GODNA CZCI.
Opłakano! Opłakano, powiada się, ciało bezsilne, i zmarłe, mieszkanie prześwietnej zaiste niegdyś duszy, lecz odkupionej krwią Chrystusa
od wszelkiej światowej próżnej chwały, znakomitego [po grecku:] teraz
wśród świętych Pana Przełożonego [Prezesa] Trybunału Pomorskiego,
Macieja [Mathiasa] z Krokowa [Krokowej]. Skoro więc niegdyś Ojcowie
praktykowali, by ciało było niesione do grobu właśnie na ramionach
opłakującej starszyzny, to w tym publicznym zgromadzeniu Wy, dzielni
Mężowie, zdajecie się czynić to w chrześcijańskim współzawodnictwie,
starając się jak najlepiej na ile to możliwe. Zaiste, ów dziewiąty dzień
spalenia u Rzymian tu jest dla nas dniem egzekwii, żałobny oraz tragiczny.
Daleko bardziej żałobny od tego, w którym jego samego te Marsowe czasy,
te wychowane wśród okrzyków i hałasów [szczęku oręża] Marsowe służby

197 Franz Siefert, Alloquium parentale honorum novissimo sacrum… Dni Matthias
a Croccow, principis electoris Brandenburgici Dn. Friderici Gulielmi… consiliarii…
cum ipsi Colbergae Kal. Iun. MDCLXXV funus faceret vidua… interprete M. Francisco
Sieferto, Berger Campe, Colberg 1675. Tłumaczenie wykonane na zamówienie autorów
w Krakowie.

uczyniły czarniejszym i opłakanym; w którym pośród wydętych żagli
i miodnego listowia już nadchodzi ten dzień pogrzebowy bardziej godny
poświęcenia cyprysowi. Tak że raczej z Niobe stwardnieliśmy na kamień,
twardsi w duchu od jakiejś skały, niż żeby duch mógł się rozpłynąć we łzach,
takim ciosem wstrząśnięty. Do tego stopnia, że już rozdarci najstraszliwszą
szkodą serca i osamotnieni, powiedziałbym, że nie urosły się żadne jakieś
zioła lecznicze na ranę, niż że uderzenie to zadał mu sam Bóg. Jedno jest
bowiem pewne w tym opłakanym przykładzie śmiertelności, że pociesza
jedynie Bóg, jedyny i troisty, który jest dla nas Bogiem na zbawienie.
Twoimi wszak są, o Jehowo Panie, wyjścia ze śmierci, i Ty nam w śmierci
istniejesz jako życie wieczne. Ów Sędzia życia śmiertelników, i Władca,
wyznacza nam szczodrze pozycje i okresy piastowania stanowisk, i wreszcie
ze stanowisk odwołuje; gdy tylko mu się spodoba. I zaiste, biegli niegdyś
w świeckiej mądrości w głębi serca okazują się to dostrzegać, gdy Portyk
Stoicki powtarza owo [po grecku:] ἓπη θεῷ [czyt. hepe theó – akcent na „o”],:
idź za Bogiem. I godne wspomnienia są zwłaszcza te wiersze Kleantesa,
przełożone z greki na dialekt rzymski słowami Seneki:
Prowadź mnie, Ojcze, i Władco wyniosłego Nieba,
Dokądkolwiek chcesz, nie ma zwlekania:
Stawiam się posłuszny; choćbym nie chciał – pójdę smutny.
Losy wiodą chcącego, a niechcącego ciągną.
[przekład autorski tłumacza]
Przeto bardziej cechą pobożności chrześcijańskiej jest uszanować skinienie Boże i bez zwlekania, bez szemrania najświętszej Jego Woli poddać swoją.
I to jest właśnie tym, Słuchacze, co mi dzisiaj otwiera pole do mówienia. Ten
nasz Protektor – Mąż wielce sławny – szczególnie poznał mianowicie swoje
losy i ludzkie przypadki, w rękach Ojca jego niebieskiego, wypisane przed
położeniem fundamentów świata. Zatem jego losy, jak możemy wnosić już
od kołyski, byłyby może obecnie nagrodą. I zaiste należy pokrótce na samym
początku opiewać ów blask urodzenia, którym zajaśniał na przestrzeni
wielu wieków temu ojcowski ród Krokowski zmarłego. Ten ród przecież nie
wyprowadza swoich źródeł – wraz z Myrmidonami – od samego Jowisza,
albo zgodnie z pewnymi greckimi twierdzeniami od zęba Kadmosa albo
kamienia Deukaliona, lecz od rodzimych mieszkańców dorzecza Renu,
zwykle zwanych Wikrod[-e]. Oni to w swojej genealogii zawsze w wielkiej
powadze, w wielkiej sławie wojennej rozprzestrzenili się wszędzie przez
swoje sławne czyny i zasługi dla Państwa, pod auspicjami Potężnych
Cesarzy i Książąt. I znajdujemy pamięciowy przekaz, że z biegiem ponad
czterech pełnych wieków ten prastary ród ustalił swoją siedzibę na tym
brzegu morskim, a nazwę swoją uzyskał od swojego zamku dziedzicznego,
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Pierwsza strona mowy pogrzebowej z 1675 roku.
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zwanego Kroków. Tablice Przodków [herbarze] przekazują potomności, że
ktoś tego imienia, Gneomar z Krokowa, wyzwolił z wrocławskiej niewoli
Przemysława, Księcia wówczas Wielkopolskiego i oznajmił o tym uwolnieniu Rodu Księciu Pomorskiemu Mścisławowi [Mściwojowi, Mszczujowi]
Drugiemu. Został za to obdarowany dwiema wsiami w roku od dnia
odzyskania zbawienia [narodzenia Chrystusa] ponad tysiąc dwieście siedemdziesiątym dziewiątym, które [to wsie] dzisiejsi Panowie na Krokowie
trzymają dotąd jako feuda. Na naszym świecie zaś, jakby na publicznym
rynku, albo jeśli wolisz w teatrze, nasz bohater, mający odegrać swoją rolę,
pojawił się w pierwszym roku rozpoczynającym ten wiek, gdy mu dano
dzień urodzenia czwartego Kalend czerwcowych.
Jego Ojciec, Mąż wielce wielmożny, Jerzy [Georg] z Krokowa, był
Pomorskim Radcą Prowincjalnym i przesławnym Administratorem Prefektury Rugenwald [Darłowo], dziedzicem na Osseken [Osek, Osiek?].
Matką zaś, pochodząca z dobrego rodu i wzór dla swojej płci, Idea [Ida]
z Vieregge, z rodu Rosewitz [Rosiewicz]. Za dziadka z linii ojca miał
wielce wielmożnego i dzielnego w służbie króla Galii oraz Nawarry, dowódcę wojska [porucznika] Reinholda z Krokowa, Pana na Krokowie.
Babką zaś w linii ojca była wielmożna i znakomita Matrona Barbara,
pochodząca ze świetnej rodziny Weyerów. Lecz, skoro liczba do wymieniania nasuwa się zbyt duża, gdybym usiłował odmalować dokładniej
przodków w nieprzerwanej kolejności tylu sławnych mężczyzn, wskazując
ich przynajmniej z imienia, innym pozostawiając to zadanie, uważam
za właściwe ująć tylko to, co ukazują czyny i dzieje znakomitych mężów
nieprzynoszącego ujmy Potomstwa. Wczesne dzieciństwo spędził w ojczystej siedzibie szlachetnego Neppeglenzensis [Neppelglanz?]. Gdzie
świętym teraz chrztu obmyciem wprowadzony zgodnie z obyczajem ten
nowy mieszkaniec świata swoim żywym usposobieniem wnet pokazał, że
nie będzie bezsilnym dzieckiem dobra, na które rodziciel i inni zasłużyli
dzielnością. To, że zaledwie piętnastoletni wyprowadził ciotkę na światło
dzienne [sprowadził na suchy ląd, uratował] w Megapolis, kiedy kładł
pierwsze podwaliny studiów. Nie inaczej postępował posłany do Torunia, aby skorzystać ze sławnego Grasera, albo do Poznania, dla uczenia
się języka polskiego. Czego zaś szkoła jeszcze nie dawała, to roztropny
Ojciec jemu samemu pozostawił do znalezienia w świecie, ażeby dorastał
pomiędzy uczonymi i godnymi, troszcząc się wedle możności o jego
postępy. On tylko potrafił się cieszyć w sercu, oglądać ten najsłodszy dar
Nieba, i jego zadatek do tego stopnia dorównał pojętności, że uznawano
go za zdolnego do przyjęcia tych dóbr, które obce ludy proponują lub
ukazują. Mianowicie nigdy ten kwiat młodości nie miał niczego wcześniej,
niczego dawniej, niż pokazywanie raczej swoich nauczycieli i wychowawców, niż pouczanie. Niepodobny zupełnie do tych ludzi utalentowanych,
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którzy uważają, że wprowadza się jakąś barbarzyńską i poddańczą niedbałość, polegając na sławie własnego pochodzenia; i którzy sądzą, że to,
iż toczyli spory [walki] w obozach Muz, albo że powierzyli swoje dzieci
jakiej takiej kulturze duchowej, jest zarazą dla prawdziwego szlachectwa.
Sądzący, iż nic nie jest właściwe oprócz oswajania sokołów z prawą ręką
i układanie psów do polowań. W tym zaś obrazie najlepszego Rodzica,
jakby mówiącego do syna, widać wzajemny spór Cnoty i Szlachectwa,
gdy natura ujawnia w nim swoje siły już od delikatnych pazurków.
Przede wszystkim jednak uważał, że gdy serce teraz [już] w zupełności
jest zaopatrzone w pobożność i prawowierność należy skierować ducha
do uczenia się i wygłaszania przemówień niegdysiejszych mówców [retorów]. Ten właśnie sposób filozofowania i wyrażania swoich myśli nade
wszystko pośród śmiertelników do tego stopnia go nęcił własną tuliańską
swadą, i omal nie przyswoił jej sobie w całości; że – z biegiem odtąd lat
męskich – stał się najbieglejszym mówcą. Co bowiem potrafi ta matka
sztuk wyzwolonych, także u ludów bardzo odległych, umysł zaczął go
przed tym przestrzegać, zanim stało się to dla niego niebezpieczne. Retoryka umie władać poddanymi, podbijać sobie ludy; ona łączy Książąt,
od Zachodu po Wschód, oddzielonych przestrzenią; ona sprawia, że
skały serc rozpuszczają się od łez; czyni też z gołębi lwy. Stąd ów Filip
Macedoński bardziej obawiał się pocisków ateńskich mówców niż mieczów dowódców tychże. Zresztą, co pozostawiła subtelniejsza literatura,
to we Frankfurcie z tej strony Odry, po Pelargusie i Magirusie, nie tylko
skosztował, lecz do syta degustował, nie jak jakiś birbant.
Nie przepuścił niczego z erudycji gramatyków [filologów], z wdzięku
poetów, z wierności kronik [annałów] i z powagi mówców. Głębie bowiem
prawodawców i najbieglejszych jakichś interpretatorów Temidy ten nasz
Klejnot [Oczko] miał zamiar przebadać w Uczelni nad Łabą. I szczęśliwie
skierował się na naczelny wydział, z którym miał się związać. Tak że należały się mu słusznym prawem najwyższe honory doktorskie, gdyby tylko
zapragnął je przyjąć. Gdzie niewyczerpanej erudycji τεκμηρίῳ [uznaniem]
ozdobił swój sławny ród niczym wieńcem złotym zawieszonym na szyi.
Nic bowiem nie może się bardziej przyczynić do uwiecznienia chwały jakiegoś rodu poza tym, że miałby w swoim gronie wykształconych w sztukach wyzwolonych. To, co niegdyś ów galijski arcymistrz, Pan z [de] Thou
(Thuanus) – [Jacques Auguste de Thou, 1553–1617] napisał na wieczną cześć
narodu polskiego; pośród dwustu pięćdziesięciu mianowicie szlachetnych
mężów Polaków, którzy udali się do Paryża pozdrowić i sprowadzić swojego króla świeżo wybranego, Henryka Andegaweńskiego [Walezego],
w roku ubiegłego wieku, nie znaleziono nikogo, kto nie byłby obyty z łaciną, po francusku zaś tak wyuczony, że zdawało się, iż mówi, albo urodził
się nad Loarą i Sekwaną, nie nad Wisłą czy Dnieprem, i do tego stopnia, że
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łatwo wprawiał w zawstydzenie swoich współobywateli Francuzów, którzy umieli odpowiedzieć nowym przybyszom jedynie skinieniem głowy.
Po tym zaś, jak dokończył szczęśliwie tkaninę, którą wyniósł z niemieckich Akademii, znalazł się w Belgii, w tym sławnym przybytku świetnych
mężów, pomiędzy tyloma wytwornymi ludźmi, których jest tam pod dostatkiem; spotkał także polihistora Heinsiusa, niestrudzonej pracowitości Kluwerusa, skarbiec nauk w osobie Skaligera i niezmierzone morze
wszelkiej wiedzy w osobie Grotiusa. Stąd kierując łódź na brzegi brytyjskie, odwiedził zamki, uniwersytety owej zgoła największej wyspy Anglii,
tudzież Szkocji, i obie metropolie tych Królestw, oraz rzeczy godne obejrzenia i wspominania. Aż do czasu, gdy zamieniając wyspę na kontynent
przybył do Francji, tej rozkoszy i chwały dla udającego się w świat, oraz
poznał obyczaje tego narodu i zaczął zaprzyjaźniać się z językiem będącym na ustach wszystkich. Wreszcie zaś, pokonawszy zagranicą tyle i tak
wielkich trudności rzeczowych, zakończył okres wędrówek, aby też zebrać
plon z tego, co dotąd zasiewał. Odkąd zaś ojczyste Lary powitał, a powracając w objęcia swoich, natychmiast został uznany za godniejszego; dopuszczony do służenia na dworze zyskał łaski królów i książąt, szacunek u innych. Przesławne przeto dary ducha i przymioty, które oczekiwały własnym
prawem na zasługi, dobrze znany ważnym osobistościom na dworze szczecińskim, postawionym u steru władzy, stał się też znany Boskiemu Księciu
Bogusławowi XIV, tak że jako jego zaufany – i co zasadnicze: w dojrzałym
w międzyczasie wieku – został oddany do kierowania dworem [gynaeceum]
Miłościwej Księżnej. Ale, ponieważ był człowiekiem o ognistym usposobieniu, dojrzałego osądu, dochowującym tajemnic, opanowanym w sprawach delikatnych i pytaniach o rady, odznaczającym się powagą i uprzejmością wobec wszystkich, wolał przewodzić w dziedzinie trudniejszych
spraw publicznych. Wyznaczony zatem na Radcę Pierwszej Rangi podjął
się zleconego mu zadania, polegającego na kierowaniu trybunałem dworskim, i pełnił [je] zaszczytnie przez całe dziewięć lat. Skoro zaś z wyroku
Nieba rozkazano, aby człowiek – ten Książę Pomorski – opuścił życie doczesne, zarówno najpobożniejszy, jak i ostatni z gryfickiego rodu książąt,
on, gdy całe Niemcy omalże płonęły pożarem wojny, nie oczekując niczego
poza posłańcami donoszącymi o codziennych spustoszeniach, skierował
się do Leoburga, do brata Gneomara, wówczas znakomitego dziedzica
owych włości. Lecz i tam nie mógł długo pozostać, mając dostąpić większych godności. Gdy bowiem dosięgły go promienie łaskawości niezwyciężonego [króla] Polski Władysława IV, nie mógł się więcej uchylać przed
królewską łaską i funkcjami, tak więc na polecenie wypełnił szczęśliwie
wiele poselskich usług na sławnych dworach Cesarstwa, Szwecji i innych.
Wśród tych usług łatwo prowadził sprawę, tę w Osnabrück i tę w Münster,
ażeby załatwić sprawę pokoju na zawsze. Oczywiście widać, jak on chciał
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wypróbować swoje siły, zarówno w wiernym wykonywaniu rozkazów swojego Króla, jak dla tego Pomorza względem Miłościwego Elektora Brandenburskiego, strzec odważnie należnych każdemu narodowi praw, lecz
nie wiem za czyją sprawą doprowadzonych do kontrowersji. To bowiem
było dla niego pewne, że Mówca, ilekroć pojawia się na dworach, swoim
wykształceniem i talentem, oraz płynną wymową, zaraz nawet powodował, że wszyscy mocni roztropnością i autorytetem, po zastosowaniu wielu
argumentów przechodzili na jego stronę. Czym, i podobnymi nie małej
wartości naukami potwierdził nie tylko wielkiego Ducha, chcąc naśladować samo Niebo pobudzone nieustannym ruchem dla dobra świata, lecz
także zyskał podziw Księcia Heroicznych Duchów Augusta, Elektora Brandenburskiego, i żywiciela naszego nieprzerwanie najłaskawszego, któremu
εύ πράττειν [czyt. euprattein, tzn. szczęścia; dosłownie: czynienia dobra]
i szczęśliwie panować życzymy z pokolenia na pokolenie, któremu zawdzięczamy – po Bogu – życie i tę wolność ducha, tak że nikt nigdy nie
miał wątpliwości co do jego [Macieja Krokowskiego] wyboru na doradcę
do prowadzenia tajnych spraw Państwa.
Dziś jest w istocie zwyczajem wielu wybijanie się na szczyt albo grą
aktorską i udawaniem Afraniusza, albo – jeśli tędy nic nie wychodzi
(jakby się stukało w inny dąb) – licznymi zachodami, a często z nakładem
sumienia, gdy tylko prawda została nadwerężona. Lecz ten mąż obyczaju
dawnego i nieposzlakowanego szedł powołany [wezwany] do Senatu [rady]
nie wpychając się sztuczkami [jako intruz]. Stąd to pochodzi, że został
wysłany w zastępstwie Jego Miłości Elektora na ów głośny Sejm Cesarstwa
Rzymskiego [„Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego”?],
w roku tego wieku po pięćdziesiątym trzeciego i czwartego, odbywanego
w Ratyzbonie. To, o czym się mówi jest dotąd dostępne [pod ręką], jakby
ktoś chciał, owo „ustępstwo wykonawcze”, dołączone do Akt Pokoju Publicznego, sławne także przez imię naszego Zmarłego. Doprowadziwszy zaś
do końca sprawę takiej wagi, udał się na najdalsze Pomorze, wyróżniony
funkcją [zadaniem] Przewodniczącego Trybunału Elektorskiego. W tej
zaszczytnej roli – lecz przepełnionej trudami – zapewnił światu i Księciu
obronę prawną [sprawiedliwości]. Bo był sprawiedliwym i konsekwentnym kapłanem sprawiedliwości, nie wydając żadnego służalczego wyroku.
W sądzie niczego się nie brzydził w takim stopniu jak widoku owych
legulejos [„prawników”], o których kiedyś powiedział Gajusz, że ręcznie
prowadzą sprawy. Uważał ich za „dzwonki” sądu [rynku], naciągaczy
i sępy w togach, którzy szkodę na sumieniu mają za nic, a zysk w skrzyni
za najważniejszy, którzy patronują nie prawdzie, lecz klientom, podobni
do owego bohatera u Tympiusza: masz mnie w niewoli! Któż bowiem oprze
się [przeciwstawi się] tylu zbrojnym? Którzy zamieniwszy Boga w pieniądz,
z jakimś francuskim akcentem usiłują wygłaszać ze znawstwem i wedle
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reguł sztuki [fachowo] dialektem doryckim [gra słów: d’or – po francusku
złoty; por. luidor – złoty ludwik]. I chociaż nie brakowało potu nocy i dni
w tym kurzu rynkowych hałasów, poruszony był (był bowiem Człowiekiem)
jednak na twarzy, którą miał z natury bardziej skłonną do surowości niż
dobrotliwości; zwykł stosować miłosierdzie wobec pozbawionych środków. Zawsze miał skłonność ferować łagodniejsze wyroki i nie wymyślał
przestępstw, gdzie nie było żadnego widać wyraźnie, i nie był ostry, jeżeli
coś znalazł [odkrył]. Stąd prawdziwym kapłaństwem, nie owocem wolnego czasu, lecz trudem nad trudami, nazwałbyś z Bernardem jego życie
na tym najwyższym dworze sprawiedliwości, pędzone i spędzone przez
ponad dwadzieścia lat. Jego prace mianowicie okazywały się zaszczytami,
lecz usługi [służby, posługiwanie] były ciężarami i wielce niebezpiecznymi trudnościami. Tak że wdzięczności za słuszne czyny nie uzyskiwał
za darmo u potężnego swojego Księcia Żywiciela, któremu się oddał z miłością, poświęceniem i wiernością do ostatniego tchnienia. I żadnego nie
zaznał nigdy umniejszenia czy to łaski, czy powagi, co zresztą jest częste
na dworze; uważając zawsze, iż głęboko by mu uwłaczało żebranie u Księcia
i domaganie się korzyści osobistych. Wszakże poza wszelkimi zabiegami,
z pełni łaski elektorskiej otrzymał beneficjum kościelne, które się zowie
Prepozytura Kolegiaty w Kołobrzegu. To właśnie Miłościwa Jego Wysokość
Elektorska, oraz wydawszy łaskawie reskrypt do stanów rządzących i czcigodnej wdowy pokazał wystarczająco jasno, jakie było jego nastawienie
do tego swojego sługi; zawsze to samo elektorskie. Tymczasem, by czegoś
nie brakowało szczęściu tak wielkiego Męża, postanowiono znaleźć odpowiednie barki do znoszenia trosk zarówno publicznych jak prywatnych, oraz
połączyć z jego ramionami czystym małżeńst wem, przed dwudziestu laty.
Stąd, z boskim swataniem, wybrał sobie towarzyszkę, najlepsze wsparcie
ze względu na wszystkie cnoty macierzyńskie, Panią Annę, odznaczającą
się wiernością wobec znakomitego rodu Dewitzów, owdowiałą po swoim
ówczesnym mężu, dzielnym przedstawicielu tejże rodziny, Georgu z Dewitz,
pułkowniku u Szwedów, dobrej sławy, i pozbawioną ochrony [pomocy,
majątku?]. Tę to on właśnie, z łaski natchnienia boskiego, miał za nieodłączną towarzyszkę radości i smutków w przebiegu całego małżeństwa.
Ileż nocy bowiem ona spędziła nieprzespanych? Jakich trudów nie zniosła
z jego powodu? Na jakie niebezpieczeństwa się nie narażała? Podróże
odbyła? Bardziej zatroskana zawsze o jego zdrowie niż swoje własne. Stąd,
jeżeli nawet materiałów nie można rozdzielić bez uszczerbku, cóż według
ciebie przydarzyło się tej duszy, tak mocno przywiązanej przez zgodność
i spoinę miłości? Serce jest rozdarte i podzielone, i jak mogłoby nie boleć,
dlaczego nie przestaje krwawić rana? Utraciła męża, postawionego jej
na skinienie, na wysokim stanowisku; danego Księciu na ozdobę, Ojczyźnie na pomyślność, potomnym na przykład [wzór]. Był on jak wyrocznia,
świętą kotwicą dla swoich kolegów i członków Kolegiów, jak długo miał
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głos u władzy, gdy dzielnie wypełniał na Dworze swoje obowiązki naszego
Jaśnie Kanclerza Pomorza. Dlatego, chociaż senat Sparty zbierał się pod
nazwą γερουσία [„starszyzna”], ponieważ przewodzili mu starsi [starcy],
stąd też już wcześniej stawało się przysłowiowe to:
Senat posiada nazwę od starszych. [gra słów, a właściwie prosta zbieżność źródłosłowowa: wspólny człon „sen”.]
Tak nierzadko widzieliśmy, jak tej siwiźnie szacownej, temu starszemu
pośród ministrów [sług] łatwo urzędnicy i wszystkie stany oddawały cześć
przez powstanie; i słusznie. Chociaż na tym stanowisku się nie puszył,
nie okazywał wzgardy, przede wszystkim żadnego przepychu. Lecz poza
działalnością publiczną przystępny, także w rodzinie, niekiedy w sposób
nader zażyły odnosił się do swoich i do przyjaciół, jak czy to mówił, czy
uczył, że przezorni nie zwykli łatwo rozdawać lub dzielić swoje zasoby,
lecz powściągliwie, jak kto może, najbardziej gromadzić [ku sobie]. W ten
sposób, jak jeśli dałoby się mierzyć nasze sprawy wotami [dobrocią, darami],
uznalibyśmy za sprawiedliwe, ażeby perła wyrośnięta z tak szlachetnego
nasionka dłużej świeciła śmiertelnikom. Ale, ale, tak jak gdy zewsząd
nadciągają nawałnice klęsk, życie ludzkie dla większości staje się przykre,
tak także ten nasz Niebianin [świątobliwy] tyloma znojami swojego ciała
śmierć swoją w jakiś sposób uprzedził. Aż do momentu, gdy śmierć, ten
Boga i ludzi najwierniejszy poborca, zupełnie go uwolniła od tego przykrego ciężaru ciała, w sam szósty dzień Kalend kwietniowych. Gdy teraz
nadchodziła fatalna godzina śmierci, po przyjęciu Sakramentu ciała i krwi
Jezusa Chrystusa chciał potwierdzić przedtem swoją wiarę i prawdę, poznaną w Kościele Reformowanym i wyznaną publicznie, którą ostatnim
głosem, który nie potrafi kłamać, otwarcie wyraził w obecności wówczas
najbardziej oddanych Religii Ewangelickiej [Wyznaniu Ew.], zwłaszcza zaś
Elektorskiego [wybieralnego?] Szafarza Słowa Bożego w Kołobrzeskim Kościele Reformowanym, że on na świadectwo [poświadczenie] wyznawanej
Ortodoksji Reformowanej, w której zdarzyło mu się żyć, tak jak w Panu
żył [dosłownie: przeżył], tak i już w Panu umiera, mając duszę obmytą
z grzechów, w ręce Ojca swego niebieskiego ufnie przekazaną pośród
najgorętszych modlitw. I tak zerwała nić [życia], wiedzionego pobożnie
i po chrześcijańsku, owa konieczność [Przeznaczenie] odrodzenia, która
nie ma względu na ludzkie nadzieje, ani nie zwleka przez wota [dary].
Powala bowiem i porywa atakując nieodwołanie wszystko, co osiągnęło
kres wyznaczony [przeznaczony]. Praw mianowicie, które znał [badał],
szczególnie mógł być świadomy, [ten] który był Świątynią Sprawiedliwości
i godnym Orzekającym, któremu już jest wznoszona zaszczytna świątynia,
ponieważ on – wedle Gajusza Mariusza – wchodził do Świątyni przez Cnoty.
Lecz w żadnym Prawie, w żadnym Kodeksie i Korpusie Prawa, nie było
dla niego Ustawy przeciwko Ustawie Śmierci; czy to było Prawo Julijskie,
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Licyniusza czy Mariusza, albo Papiriusza, wreszcie leges Curiatae [ustawy
potwierdzające uprawnienia wyższych sędziów] i Centuriatae [uchwalane
na zgromadzeniach centurii]. Co zaś znalazł w Korpusie [Praw], stojąc
na progu śmierci? 1. Winieneś. 1. Zbierz narzędzia [naczynia], jesteś pozwany; nawet jeśli podwójnie, i potrójnie: Justynian, Bartholus i Baldus,
jednak trzeba przyjść na Sąd. Przeto oblanie się wstydem w tym jednym
nazywa się niemocą, najpotężniejszego z potęg świata, Aleksandra Wielkiego,
gdy obiecywał wszystko, o co by poszczególni ludzie prosili, ale tego nie
mógł dać, czego żądali od niego filozofowie: daj nam nieśmiertelność! Stąd
to pochodzi, że gdy do Manes [świata podziemnego] i zmarłych, według
Apulejusza, emigrowała wiara [wierność] i cnota, nie ponad, lecz pod ziemią
musimy dzisiaj szukać ludzi sprawiedliwych. Niezwykle pewnie zadrwił
z tego ktoś inteligentnym żartem, umieściwszy na nagrobku Tomasza Morusa, Wielkiego Kanclerza Wielkiej Brytanii: TU ŚMIERĆ JEST NICZYM! Jak
to niczym dla tego, kto nieraz i czarny kamyczek Izby Parlamentu rozkazał
dorzucić do swojego wyroku: niczym dla tego, który był wszystkim w trzech
królestwach; przynajmniej we dwóch. Tak mogłoby być napisane na grobie
i podziemnym [Orkusa] skarbcu członków Zmarłego, to właśnie, w pokoju
[spoczynku] jednak waszym, błogosławione Dusze [Manes]: TU NIC NIE
ZNACZY NAMIESTNIK! NIC KROKÓW! A co wobec tego znaczy, że podobał
się [odpowiadał] Książętom? Był oparciem dla Patronów? Cieszył się sławą
w pałacach [na dworach]? Te nas wypluwają jak wielbłąd Jonasza. Nasze łzy
nie przywracają do życia tego, kogo porwał ostatni dzień. Dlatego to, jak
komuś z nas niełatwo, przecież i jest siła, oraz potrójna moneta na piersi,
żeby śmierć [fatum] nie narzekała z tego powodu, jednak uczuć naszych
nie trzeba oddawać na pastwę tumultuacji [miotania się] z niezmiernego
bólu. W ogóle bowiem na murach [ścianach] światowych napisała fama
[opinia], dotąd istniejąca [obecna], Pan Przełożony Krokowski:
TU JEST MNIE NAJWIĘCEJ!
Nie wszystek umrę, znaczna część mnie
Uniknie Libityny.
[Libitina – rzymska bogini śmierci, patronka pogrzebów;
cytat z 3 ody Horacego,
przekład autorski tłumacza]
Żyje bowiem w niebie Duch po złożeniu cielesnych zwłok [do grobu],
z wysokości już licząc
wawrzyny [laury, trofea, znaki zwycięstwa] i wesoło będzie śpiewał
peany [pieśni zwycięskie],
rozkoszuje się łaskami [beneficjami],
dzięki którym przyczynił się do wiecznej
chwały Bożej i się raduje;
To tak wiele [tak wiele tego].
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zakończenie

Podczas powstawania tej pracy, uznaliśmy za słuszne ustalić, czy w małym kościele nad Parsętą znajduje się krypta z pochówkiem Macieja von
Krockowa. W ten projekt zaangażowało się Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu, a także dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Katedry
Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
oraz Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta”.
23 maja 2020 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP zgromadzili
się badacze historii, celem przeprowadzenia badań nieinwazyjnych przy
użyciu georadaru. Trzeba pamiętać, że Maciej von Krockow został pochowany w średniowiecznej bryle kościoła, zmienionej w 1852 roku poprzez
wybudowanie w tym miejscu nowej, neogotyckiej świątyni. Pozostałości
procesu dziewiętnastowiecznego procesu inwestycyjnego na dawnym
korzeniu są widoczne w obecnej architekturze kościoła, przede wszystkim
od strony podwórza, gdzie na linii gruntu znajdują się pozostałości łuków,
być może dawnego podpiwniczenia. Obecnie, kościół posadowiony jest
powyżej poziomu ulicy. Jak wykazało badanie georadarem, pod ścianą
północną i południową przebiega fundament zachodzący do wnętrza kościoła, co powoduje niewielki spadek posadzki w kierunku wnętrza. Efekt
ten pierwotnie był prawdopodobnie niezauważalny, jednak franciszkanie
obniżyli posadzkę o ok. 30 cm. Spowodowało to, że powstał stopień komunijny, natomiast uwidoczniło to efekt spadku, o którym piszemy, a także
odsłoniło kamienne bazy filarów empor.
Na środku nawy, w połowie długości kościoła, znajduje się wejście
do podpiwniczenia, przykryte dębowymi deskami. Po jego otworzeniu
ukazała się obudowa wejścia, a także przebiegający w tym miejscu mur.
Całość była zamulona ziemią z domieszką płytek, dachówek i cegieł, a także
zaprawy. Badanie przeprowadzone georadarem wykazało, że na południowy zachód od tego miejsca znajduje się anomalia właściwa dla krypt
grobowych. To jedyne tego rodzaju miejsce w kościele, które udało się
odnaleźć. Zdaniem dr hab. Andrzeja Ossowskiego, w tym miejscu może
znajdować się krypta z pochówkiem Macieja von Krockowa. Za tym faktem
przemawia fakt, że w dostępnych źródłach i literaturze nie ma informacji
o innych pochówkach w kościele.

Podsumowując, niniejsza praca omawia nie tylko historię małego kościoła nad Parsętą, ale także opisuje postać pomorskiego dyplomaty, którego
ciało spoczywa w tym miejscu od 345 lat. Maciej von Krockow jest swoistym
łącznikiem pomiędzy historią Pomorza, Polski i Niemiec, a poprzez swoje
zasługi i działania, staje się również pewnego rodzaju symbolem miasta,
którego dzieje połączyły się pomiędzy historiografię tych dwóch krajów,
czyniąc z niego ważny ośrodek u ujścia Parsęty do Morza Bałtyckiego. Jest
to szczególnie ważne w 75 rocznicę nastania polskiej administracji w Kołobrzegu i stanowi o pokojowej współpracy pomiędzy narodami, czyniąc
z naszego miasta pewnego rodzaju przykład koegzystencji tego co dawne,
z tym, co obecne. Pokazuje także, że nawet niepozorne świątynie mają
swoją historię, która po bliższym poznaniu fascynuje i zastanawia, a nawet
pozwala na pewnego rodzaju odkrycia. Maciej von Krockow pozostanie
w tym miejscu na zawsze, oczekując zmartwychwstania w pokoju, bez zakłócania miejsca jego doczesnego spoczynku, albowiem jak sam kazał sobie
napisać, pod posadzką nie ma nic więcej, prócz prochów i kości ukrytych.

Wyniki badania georadarem. Potencjalne
miejsce pochówku
Macieja von Krockowa
zaznaczono krzyżykiem.
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aneks

Początek lat siedemdziesiątych XX wieku – „wyspa” małego kościoła i zespołu
przylegających doń budynków na tle wielkiej przestrzeni, która w tym czasie okalała
także kolegiatę.

Uroczystość pogrzebowa śp. ks. Mariana Michalika (proboszcza w tym kościele
w latach 1980–1988) – zmarł 25 stycznia 1993 roku.

Pieczęć używana do 1994 r. informująca
o parafii pw. św. Marcina przy kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Kołobrzegu.

Aktualna pieczęć kościoła rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Kołobrzegu

Ksiądz Piotr Zieliński z odkrytym w kościelnym schowku portatylem – grudzień
2015 rok.
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Portatyl – przenośny ołtarzyk, używany w czasie podróży lub tam, gdzie nie było
stałego ołtarza. W wiekach średnich nazywany kamieniem świętym. Portatyl to czworoboczna płyta kamienna otoczona uchwytem lub otoką. W zależności od zasobności
fundatora, wykonywany i przyozdabiany był różnymi materiałami. Pod kamienną
płytą umieszczano relikwie. Na kamieniu stawiano puszkę z komunikantami, a także
cyborium z hostią i kielich mszalny. Na rewersie znajdowała się pieczęć biskupia
i informacja o fundatorze. Znaleziony na ruinach katolickiego kościoła św. Marcina
w Kołobrzegu. Zawiera relikwie świętych Bonifacego i Perpetuy. Został wykonany
w 1861 roku i poświadczony dekretem przez biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej – Adriana Włodarskiego (1807–1875). Dekret pochodzi z 20 lipca 1861 roku.

Biskup Krzysztof Zadarko umieszcza portatyl w ołtarzu małego kościoła przed
Mszą w Wielki Czwartek 26 marca 2016 roku.

Aneks
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Oryginalny kielich z kościoła garnizonowego w Kołobrzegu, wykonany przed
1945 rokiem.

Uroczystość Bożego Ciała 31 maja 2018 roku kończyła się czwartym ołtarzem przy
małym kościele nad Parsętą.
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Współczesny (czerwiec 2020 r.) widok na wnętrze małego kościoła – 345 lat od
pogrzebu Macieja von Krockowa i w przededniu 420 rocznicy jego urodzin.

Wierna kopia cudownej Piety Skrzatuskiej w centralnym miejscu prezbiterium
małego kościoła.

Aneks
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Centralne uroczystości 25-lecia Domu Księży Emerytów – 11 października 2019 roku.
W mszy koncelebrowanej modli się biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak
wraz z biskupami seniorami Tadeuszem Werno i Pawłem Cieślikiem. Od prawej,
dawni rektorzy kościoła: ks. Jarosław Zieliński (2005–2011), ks. kanonik Jerzy Urbański
(1994–2003) i ks. kanonik Ryszard Kizielewicz (2003–2005).

Uroczysta Eucharystia na 25-lecie DKE – 11 października 2019 roku.
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Kościół nad Parsętą – widok od strony ulicy Katedralnej, skrzyżowanie z Brzozową.

Widok na kościół nad Parsętą od strony południowo wschodniej.

Aneks
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Wnętrze kościoła – widok w kierunku organów.

Na organach gra Magda Bober.
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Wnętrze zakrystii małego kościoła.

Kapłani Domu Księży Emerytów koncelebrują mszę w okresie epidemii, 2020 rok.

Aneks
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Widok na kościół nad Parsętą i Dom Księży Emerytów od strony rzeki.

Widok na kompleks Domu Księży Emerytów z lotu ptaka.
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Z RECENZJI Tego rodzaju dzieło autorskie dwóch kołobrzeskich badaczy
stanowi bardzo ważny przyczynek do odkrywania na nowo już dość bogatej
spuścizny miasta Kołobrzeg w aspekcie historii jej kościołów od czasów
najdawniejszych po współczesność. Monografia ta nie rości sobie wyczerpującego opracowania, bo taki nie był cel jej autorów, ale przybliżenie nam
dotychczas mało znanych faktów z dziedziny kościelnej. Z tego powodu
opracowanie to odkrywa nam dotychczas nieznane informacje i dlatego
zasługuje ono na szczególną uwagę nie tylko fachowych profesjonalnych
badaczy naszej przeszłości, ale także zainteresowanie nie tylko czytelników
z Kołobrzegu, jak również z innych regionów, a szczególnie z Pomorza
Zachodniego, a nawet ludności niemieckiego pochodzenia, związanej
z naszym miastem.
Ks. prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki

ROBERT DZIEMBA (ur. 1981 r.), politolog, historyk, ekonomista, doktor nauk
ekonomicznych, dziennikarz, regionalista, od wielu lat zajmujący się historią
Kołobrzegu. Autor kilku książek i ponad
300 artykułów poświęconych dziejom
Kołobrzegu i Pomorza Zachodniego.
Reżyser i współtwórca kilku filmów dokumentalnych i audycji historycznych.
Prowadzi cykliczną audycję „Kwadrans
z historią” na antenie Radia Kołobrzeg.
Kierownik Pracowni Historii Kołobrzegu
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 Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg, a także członek Kołobrzeskiego
Bractwa Kurkowego. www.dziemba.pl
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PIOTR ZIELIŃSKI kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (wyświęcony
w 2006 roku w kołobrzeskiej Bazylice
Mariackiej przez biskupa Kazimierza
Nycza), nauczyciel dyplomowany. Ukończył Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Miastku w klasie o profilu ekologicznym, gdzie również zdał egzamin dojrzałości. Na zakończenie formacji w WSD
Koszalin napisał pracę magisterską z pogranicza teologii pastoralnej i historii Kościoła (dotyczyła legendarnego proboszcza miasteckiego ks. B. Wituckiego)
pod kierunkiem ks. dra Dariusza Jastrzębia. Posługiwał w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku oraz w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Bp
E. Dajczak skierował go w 2015 r. do Kołobrzegu i powierzył funkcje: dyrektora
Domu Księży Emerytów, rektora Kościoła
Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, a także pierwszego dyrektora
nowo utworzonego Muzeum Diecezjalnego, mieszczącego się w masywie wieżowym Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu.

