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Zapałki z Sianowa

Koszalin, kwiecień 2011/Nr 2

Historia Fabryki Zapałek w Sianowie dobiegła końca.
Po 160-letniej działalności w różnej formie organizacyjnej, miejsce to nie będzie rozbrzmiewało szumem i hałasem produkcyjnym. Zamknięciem pewnego etapu historii
tego miejsca, była sobotnio-niedzielna eksploracja, zorganizowana przez SHE „Odkrywcy”, wokół budynków
fabryki. Zgodę na eksplorację otrzymaliśmy od nowego
właściciela - Firmy MAT-BET ze Słupska.
Wielką przyjemność sprawiło członkom Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Odkrywcy” poszukiwanie śladów historii. Nie odkryliśmy jednak nic, co bezpośrednio wiązało się z historią Fabryki Zapałek. Znaleźliśmy
natomiast przedmioty codziennego użytku sprzed lat, takie
jak: butelki z koszalińskiego browaru, drobne monety niemieckie, guziki z pruskich uniformów, manierkę. Przedmioty te przekazane zostaną do Muzeum w Koszalinie.
Mariusz Król (koszalinianin)

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
3 parcele dla osadników średniej, zdrowej, drenowanej, w wysokiej kulturze ziemi, obszaru po 10 do 20 ha za cenę od 1000 do 2000 zł za 1 ha, po
części z obsiewem, z ułatwieniem nabycia na miejscu materiału budowlanego, również z możliwością zamieszkania w budynku dominialnym aż do
wykończenia budowy. Dogodny długoterminowy kredyt amortyzacyjny w wysokości 5000, – zł na parcelę. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Majętności
Lusówko, p. Tarnowo Podg. telef. 5, pow. poznański. (547)
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Browarnictwo na ziemi koszalińskiej
W czasie naszych poszukiwań spotykamy, szczególnie w okolicach ruin dawnych domostw, przedmioty związane
z browarnictwem. Najczęściej są to tzw. porcelanki, czyli porcelanowe zamknięcia butelek. Rzadziej trafiamy na
szklane butelki, ze względu na kruchość materiału, z którego są zrobione, w stanie nienaruszonym. Na przedmiotach tych czasami znajdują się napisy z nazwiskami i nazwami miejscowości. Są to pamiątki po przedwojennych
browarach, rozlewniach, składach i hurtowniach piwa, oraz wody mineralnej.
Początki piwowarstwa w Koszalinie sięgają połowy XIX w.
Zanim w 1873 r. na terenach w pobliżu centrum miasta powstała spółka komandytowa pod nazwą „Kősliner Kommanditgesellschaft G. F. Gőrke” czyli Koszaliński Browar Piwa Spółka Komandytowa G. F. Gőrke w mieście istniały
już rodzinne małe browary. Przetrwały one w większości do 1920 roku. Były to:

2. Brauerei Franz Brose (1865-1881) przy Hohetorstr. 17
Brauerei Franz Jüttner (1881-1898)
Brauerei Gustav Lambrecht (1898-1908)
3. Brauerei Otto Hindelang (1865-1870) przy Markt 24
Brauerei E. Jespersen (1870-1882)
Brauerei Rudolf Kroffke (1882-1888)
Brauerei Griepentrog & Drest (1888-1894)
Brauerei Friedrich Weier (1894-1920)
4. Brauerei Eduard Igel (1865-1896) przy Mühlentorstr. 16
Brauerei Friedrich Kröning (1896-1905)
Brauerei Max Wegner (1905-1920)
5. Brauerei Risle Wwe. (1865-1872) przy Hohetorstr. 13
Brauerei Paul Risle (1872-1916)
Brauerei Paul Risle Erben (1916-1920)

Porcelanki ze zbiorów Romualda Kowalczyka.

1. Brauerei Eduard Ascher (1846-1895) przy Neuetorstr. 20
Dampfbrauerei Eduard Ascher Inh. Carl Ascher (1895-1906)
Brauerei Carl Ascher (1906-1910)

6. Brauerei Carl Bahr (1867-1970) przy Neuetorstr. 6
Brauerei Eduard Laabs (1870-1901)
Brauerei Ed. Laabs Inh. Paul Laabs (1901-1920)
7. Brauerei Friedrich Brose (1890-1894) przy Neuetorstr. 19
Brauerei Franz Carl Bahr (1894-1896)
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Wracając do spółki powstałej w 1873 r. Oprócz kupca
Görke, który wniósł ziemię pod budowę browaru, spółka
składała się jeszcze z 18 komandytariuszy – właścicieli ziemskich z powiatu Koszalin, którzy liczyli na możliwość łatwiejszego zbytu swoich produktów rolnych,
a szczególnie jęczmienia jarego. Był to okres ożywienia
gospodarczego po zjednoczeniu Rzeszy. Budowa browaru
została ukończona w 1874 r. W pierwszej radzie nadzorczej zasiedli v. Gerlach (z Parsowa) - starosta koszaliński, nadradca rządowy v. Schmerling i rentier Freshe obaj
z Koszalina.
W 1883 r. przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę i zarejestrowano pod nazwą „Kösliner Actien Bierbrauerei Köslin” czyli „Koszaliński Browar Akcyjny Piwa
w Koszalinie”. Nowy
zarząd spółki którego dyrektorem został kupiec August Beeg dysponował kapitałem 232 500 marek.

Butelka ze zbiorów Romualda Kowalczyka.

(Wg Manfreda Fridricha
- Brauerei-Verzeichnis Polen und Ospreussen)

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Kursy stenografii, pisania na maszynach, Knaflewska, Kantaka 1. II. (Pl.
226)

Meble dobrego wyrobu. Ceny niskie, poleca
Pałacz, ul. Ślusarska 4. (Pl.481)

Dyplomowana śpiewaczka udziela lekcji śpiewu solowego i gry
na fortepianie, sumiennie i tanio. Stenia Ziemniewiczówna,
Stroma 26, tel. 76-72 (523)
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Popielniczka ze zbiorów Romualda Kowalczyka.

Spółka rozwijała się i modernizowała. W 1909 r. wybudowano nowy budynek rozlewni piwa. W 1910 r. zakupiono koszaliński browar Aschera. Zwiększyło to zbyt do
20 000 hl, a dzięki rozwinięciu sieci hurtowni tuż przed
wybuchem wojny browar rozprowadzał już 28 000 hl.
I wojna światowa w dużym stopniu zahamowała prężny
rozwój firmy. Aby przetrzymać trudny okres, zlikwidowano większość terenowych hurtowni, a w browarze produkowano kawę i wykorzystywano go jako suszarnię. Podjto
się również produkcji wina owocowego.
Po zakończeniu wojny ogromna inflacja spowodowała, że małe browary nie mogły sprostać warunkom panującym na rynku. Koncern „Ferdinand Rückforth Nachfolger AG” po uzyskaniu udziałów w Szczecinie, Prusach
Wschodnich i Pomorzu Wschodnim zakupił browary
w Sławnie (Schlawe), Polanowie (Pollnow), Białogardzie
(Belgard) i Karlinie (Körlin). W 1923 r. doszło do włączeniu browaru koszalińskiego do koncernu Rückfortha
i porozumienia z browarami szczecińskimi o rozgraniczeniu rynku zbytu piwa. Koszalinowi pozostawiono tereny
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do sprzedaży piwa sięgające do Kołobrzegu, Świdwina
i Szczecinka. Samodzielność koszalińskiego browaru została utrzymana, a członek zarządu v. Gerlach wszedł do
rady nadzorczej browaru Bohrischa. Produkcja i zbyt piwa
rosły i w 1927 r. przekroczyły 30 000 hl. Spowodowało to
konieczność kolejnej modernizacji browaru. Wymieniono
między innymi drewniane kadzie fermentacyjne i leżakowe na aluminiowe.
Dzięki pośrednictwu browaru Bohrischa w 1929 koszaliński browar otrzymał na korzystnych warunkach pożyczkę w wysokości 500 000 marek od banku berlińskiego. Pozwoliło to zakupić nowe urządzenia do śrutowania
i czyszczenia słodu, oczyszczania wody, oraz nowy kocioł.
Dzięki nowoczesnym urządzeniom browar produkował
szeroki asortyment piw od leżakowych poprzez Pilzner
Koszaliński, aż po mocne i słodowe. Browar produkował
też lemoniadę i wodę mineralną. Dobre wyniki finansowe
przedsiębiorstwa pozwoliły na wykupienie od Rückfortha
dóbr majątkowych w Koszalinie, oraz Sławieńskiej Spółki Browarniczej (Schlawer Brauereigesellschaft) zyskując
tym samym jeszcze większą samodzielność. Browar produkował piwo i wodę mineralną do 1945 r.
Po zakończeniu wojny browar do 17 września 1945
r. znajdował się w rękach Armii Czerwonej służąc jako
magazyny słoniny dla radzieckiego garnizonu. Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Polaków rozpoczęto na nowo
produkcję piwa. To już jest jednak najnowsza historia i na
łamach Gazety Odkrywczej nie będziemy się nią zajmować.
Ciąg dalszy nastąpi. Romuald Kowalczyk (Romulus)

Skrzynka ze zbiorów Romualda Kowalczyka.
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Obelgę rzuconą na p. Stanisawa Golczaka z Elbieciny odwołuję Walkowiak Jan. (525)

Sierota lat 19, uczciwa i sumienna, z ukończoną szkołą, poszukuje posady pokojowej, najchętniej do dworu,
lub do pomocy w kuchni przy gosposi. Świadectwa ma dobre. Zgł. Przew. Katol. nr. 515.
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Historia bezimiennej mogiły

Autorka artykułu obok miesjca spoczynku
Ericha Rudolfa Otto Goerkego.

Przy leśnej drodze niedaleko Zegrza Pomorskiego
(woj. zachodniopomorskie) od ponad 60 lat znajduje się
samotna mogiła. Okoliczni mieszkańcy mówią, że jest to
mogiła nieznanego żołnierza. W Dniu Wszystkich Świętych grób ten odwiedzany jest przez dzieci i dorosłych
z pobliskich miejscowości.
Tajemniczość tej leśnej mogiły zaintrygowała mnie.
Od pewnego czasu, gromadzę wszelkie ciekawostki, zdjęcia, artykuły związane z przedwojenną historią miejscowości należących do Gminy Świeszyno i poszukując ich
natrafiłam w Internecie na ślad tego grobu. Dotarłam do
informacji o spoczywającym w tej mogile człowieku. Zagadka została rozwiązana.
Nie jest to mogiła nieznanego żołnierza, lecz miejsce
spoczynku niemieckiego weterana I wojny światowej Ericha Rudolfa Otto Goerkego.
Mężczyzna ten urodził się w roku 1885. Brał udział
w I wojnie światowej, z której powrócił jako inwalida.
Przyjechał do Niedalina, by jako inspektor zarządzać
młynem należącym do jego dawnego dowódcy Kartza
von Kameke.
14 kwietnia 1945 roku został wezwany do komendantury wojsk radzieckich znajdującej się w pałacu w Zegrzu
Pomorskim. Do domu nigdy już nie powrócił. Jego rozstrzelane i nadjedzone przez zwierzęta ciało znaleziono
po tygodniu, właśnie w tym miejscu, w którym jest pochowany. Zostawił po sobie żonę i 4 dzieci.
Wszystkie te informacje uzyskałam z rodzinnej kroniki
prowadzonej przez najmłodszego syna zmarłego. Nawiązałam z nim kontakt i zgodziłam się zająć upamiętnieniem tego miejsca. Zaproponowałam by stanął tam polny
kamień z marmurową tablicą.
Tak też się stało. Leśna mogiła nie jest już bezimienna.
Joanna Krzyściak (Dirty Dancing)
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ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 29 marca 1931 rok
Osoba lat 32, skromna, z dużą praktyką w majątkach, poszukuje
posady jako gospodyni od kwietnia, najchętniej na probostwie.
Zgł. Przew. Kat. nr. 543.

Panna inteligentna, lat 25, niemająca zamiaru wychodzić zamąż, poszukuje posady
gospodyni, wyreczycielki lub podobnego zajęcia. Zna gotowanie, sprawy wecki,
szycie, robótki. Łask. zgłosz.: Natalja Gaydecka, Rożental Pelplin. (541)
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SKRYWANE W GŁĘBINACH
Śmiało można powiedzieć, że morza, rzeki, jeziora, sadzawki i studnie to skarbce i śmietniki historii. Od zarania,
gdy ktoś coś chciał schować, usunąć z widoku, czy się po prostu czegoś pozbyć – wrzucał to do wody. Przedmioty te
wpadały do kapsuły czasu i przechowały się tam do chwili, gdy ktoś je stamtąd wyciągnął.
No i w tej wodzie spokojnie leżą sobie skrzynie z tajemniczą zawartością, sprzęt wojskowy, a nawet czołgi i samoloty. Leżą też na dnie wód zwyczajne przedmioty z ubiegłych stuleci. Każdy z tych przedmiotów czeka na swojego
znalazcę, który je z tej kapsuły czasu wyjmie.
Pod wodą wcale nie jest tak, że płetwonurek zanurzy głowę w masce i od razu widzi ogromne skarby. Poszukiwania są raczej żmudne i nudne, choć pasjonatom
podwodnej archeologii adrenalina nawet w zimie potrafi
zagrzać krew w żyłach. Oczywiście są poszukiwania planowe poparte wydarzeniami historycznymi wyczytanymi
w literaturze, ale jest też dużo spontanicznych, zupełnie
przypadkowych odkryć i znalezisk. Generalnie w każdej
wodzie coś jest i jak nurek jest ze środowiska poszukiwaczy to coś na pewno wypatrzy w wodzie.
Najciekawsze są jeziora i zbiorniki wodne położone
we wsi albo obok starych zabytkowych obiektów. Tam od
zawsze ludzie gubią i wrzucają najróżniejsze przedmioty.
Proszę wyobrazić sobie taki obrazek: Gorące lato 1896
roku. Kilku parobków ze wsi Bobięcino chce zakończyć
pracowity tydzień imprezą na wodzie. Na wielką łódź pakują potężny antał piwa i wypływają na jezioro. Śpiewają
i piją z wielkich kufli. W pewnej chwili podpitym chłopom do połowy opróżniona beczka wpada do wody. I po
imprezie. Sto lat później na letnim obozie płetwonurków,
podczas rutynowych ćwiczeń z autoratownictwa para
płetwonurków natknęła się na dziwny okrągły przedmiot.
Z trudem, bez specjalistycznego sprzętu wydobyli go na
brzeg, gdzie po wypłukaniu z mułu rozpoznali antał piwny, sygnowany przez Johana Paterka -właściciela browaru
z pobliskiego Polanowa. Dębina zachowała się świetnie,
okucia nie najgorzej – tylko piwsko do picia się już nie
nadawało. Jaka szkoda.

W tym samym rejonie jeziora Bobięcińskiego znaleźliśmy przypadkowo prawie tysiącletnią, gliniana wazę,
a w rejonie wyspy zwanej Gołą Zośką, w miejscu przeprawy na ląd, kolega znalazł przepiękny toporek – oznakę władzy. Nie muszę chyba dodawać, że przedmioty te
przekazaliśmy do muzeum.
Stosunkowo najłatwiej natknąć się na relikty ostatniej
wojny. W ubiegłym roku zaprowadził mnie znajomy na
brzeg pewnego jeziora na pojezierzu drawskim.
– Patrz! Tu na brzegu jest coś, jakby ogromny lej po
wybuchu. Podobno po bitwie Rosjanie wysadzali zniszczony sprzęt. Na polu obok nic nie można znaleźć. Jeżeli coś było, to chłopi dawno już to wyzbierali. Właź do
wody!
Tak też uczyniłem Wszedłem do wody i od razu nadepnąłem na jakieś żelazo. W wodzie było pełno zniszczonego sprzętu wojskowego. Eksplozja i korozja zrobiły
swoje. Wszystko nadawało się tylko na złom.
Nie wszystkie przedmioty ulęgają jednak presji czasu
i erozji. Dlatego ja wolę miśnieńskie skorupy, ale o tym
i o innych skarbach może następnym razem.

Jeden z pierwszych sonarów (około stuletni) ze zbiorów Henryka Kilczewskiego.

Henryk Kilczewski

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Gospodyni lat 40, z dobremi świadectwami, znająca kuchnię oraz gospodarstwo podwórzowe, poszukuje posady na probostwo od 1.4.31. i prosi o nadesłanie ofert pod adresem: Klementyna Markiewiczówna, Nowa
Strzelnica. (516)

Ucznia piekarskiego potrzebuję zaraz.
Łączkowski. Podrzewie pow. Szamotuły. (531)
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Znaczki jako elementy
identyfikacji wspólnotowej...

W poprzedniej części moich rozważań na temat starych, metalowych znaczków związanych z Koszalinem
(Köslin), skończyłem na omówieniu znaczka ukazującego motyw z Góry Chełmskiej. Był to nieistniejący już pomnik w kształcie krzyża. Większość z nas, nie tylko ze spacerów, ale również z obserwacji z dalekiej perspektywy,
wie, że na Górze Chełmskiej jest drugi charakterystyczny element rozpoznawalny przez wszystkich. Jest to bez
wątpienia wieża widokowa zbudowana w 1888r. o wysokości 31,5 m. Podobnie jak w przypadku wspomnianego wcześniej pomnika, także ona znalazła swoje zasłużone miejsce na omawianych tutaj znaczkach metalowych.
W odróżnieniu od symboliki pomnika, który mógł świadczyć o tematyce festynu śpiewaczego (domysł autora),
sama wieża widokowa, a w zasadzie jej umieszczenie na znaczku, mówi raczej wyłącznie o miejscu odbycia się
jakiegoś wydarzenia, jakie rozegrało się w pobliżu tej urokliwej budowli.
Pierwszy prezentowany znaczek (fot.1) o kształcie
trójkąta z ramionami skierowanymi ku górze, dotyczy
wydarzenia, jakie miało miejsce 8 maja 1927r. Napisy na
bokach trójkąta to: MOTORRADRENNEN RUNDUM
DEN GOLLEN, KÖSLINER MOTORRADCLUB.
W środku znaczka oprócz wspomnianej już daty, znajduje
się w pełnej okazałości, wyrastająca spośród drzew wieża
widokowa.
Bezsprzecznie można powiedzieć, że znaczek ten został wydany z okazji odbywającego się WYŚCIGU MOTOROWEGO (motocyklowego?) DOOKOŁA GÓRY
CHEŁMSKIEJ dnia 8.V.1927r. Organizatorem tej imprezy plenerowej był zapewne, widniejący na znaczku,
KOSZALIŃSKI KLUB MOTOROWY. Jak zawsze
w takich przypadkach nasuwa się pytanie, czy taka impreza była organizowana cyklicznie, czy jest to raczej wyścig
jednorazowy? Odpowiedzi pewnie nie poznamy, ale być
może istniejące kluby motorowe we współczesnym Koszalinie mogłyby reaktywować taką ciekawą formę spędzenia czasu. Może jakiś rajd zabytkowymi pojazdami?
Zapewne jest to ciekawy pomysł, a także moja sugestia.

Drugi omawiany przeze mnie walor jest związany
z sekcją żeńską nazistowskiej organizacji młodzieżowej
Hitlerjugend. Forma znaczka, to prostokąt ze ściętymi
narożnikami tworzący sześciobok. Wokół boków widnieją następujące napisy: FÜHRERINNEN TREFFEN DES
BUNDES DEUTSCHER MÄDEL GAU POMMERN OST
KÖSLIN 23 MÄRZ 25 MÄRZ 1934. W centralnej części widać wieżę widokową otoczona promieniami, nad nią skrót
B.D.M. a u jej podnóża, nazistowski symbol swastyki.

Fot. 2.

Fot. 1.
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ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Kuchmistrzyni doskonale gotująca z prasowaniem potrzebna zaraz.
Zgłoszenia z podaniem warunków do maj. Młodocin p. Jawniki pow.
Żnin. Nieuwzględnione oferty bez odpowiedzi. (537)

Gospodyni sammodzielna, znającadobrą kuchnię, pranie, prasowanie sztywnej bielizny, pieczenia, zaprawe konserw, chów drobiu, poszukuje posady na
majątek lub probostwo zaraz lub później. Zgł. Przew. Kat. nr. 564.
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Tłumacząc napisy dowiadujemy się, że w Koszalinie
w dniach 23-25 marca 1934 roku odbyło się SPOTKANIE PRZYWÓDCZYŃ ZWIĄZKU NIEMIECKICH
DZIEWCZĄT JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ POMORZE WSCHODNIE. Sama organizacja wywodząca
się z nazistowskiej młodzieżówki Hitlerjugend, skupiała
dziewczęta w wieku od 13 do 17 lat. Dziewczęta młodsze lub starsze należały do innych „poziomów” młodzieżowego zrzeszenia. Warto wiedzieć, że w roku 1936, gdy
weszła w życie tzw. „ustawa o Hitlerjugend”, przynależność do tego związku była obowiązkowa i przewidywała
członkostwo wszystkich dziewcząt w wieku od 10 do 18
roku życia.
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P.S.
Powyższy artykuł nie ma na celu w jakikolwiek sposób propagowania
idei nazistowskich, od których autor, jak i SHE „Odkrywcy” kategorycznie
odcinają się. Prezentowane walory posiadające symbole nazistowskie służą
jedynie celom poznawczym i powinny być odczytywane tylko w kontekście
historycznym i kolekcjonerskim.

Ponawiam apel o nadsyłanie do mnie zdjęć innych
znaczków niż prezentowane: zbyszeks1911@wp.pl
Ciąg dalszy nastąpi. Zbyszek Stanisławski (Blady)

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Dziewczyna wiejska w średnim wieku, skromna, uczciwa, znająca bardzo Starsza panna, religijna, dobrze wychowana, znająca krawiecczyznę i gotodobrze gotowanie, prasowanie i wiejskie gospodarstwo, potrzebna zaraz wanie, lubiaca dzieci szuka odpowiedniej posady. Wymagania skromne.
lub później na wiejskie probostwo, Zgłosz. piśm. Przew. Kat. nr. 456.
Zgł. Przew. Kat. nr. 530.
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Drogi Czytelniku!
Jeśli jesteś w posiadaniu
ciekawych zborów lub materiałów dotyczących historii
i chciałbyś ocalić tę historię, wspomnienie
czy odkrycie od zapomnienia
- skontaktuj się z redakcją.
Przedruk i kopiowanie zamieszczonych materiałów wyłącznie za zgodą redakcji.
Zastrzegamy sobie prawo redagowania nadsyłanych artykułów.
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ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 8 marca 1931 rok
Elew gospodarczy, energiczny i sumienny, z ukończoną szkołą rolniczą, 2 1/2 roczna praktyką, bardzo
dobremi świadectwami, zamiłowaniem do gospodarstwa, wolny od wojskowości, poszukuje posad
celem dalszej praktyki zaraz lub od 1 kwietnia. Zgł. Adm. Przew. Kat. nr. 514

Skład kolonialny we Wrześni z mieszkaniem,
towarem, korzystnie zaraz do sprzedania.
Zgł. Admin. Przew. Katol. nr. 521.

