Miesięcznik Stowarz yszenia Histor yczno-Eksploracyjnego

Koszalin, czerwiec 2011/Nr 4

noc muzeów
Kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego w Koszalinie po raz pierwszy w sposób zorganizowany brało udział w Nocy Muzeów. Była to okazja do zaprezentowania Stowarzyszenia i Gazety Odkrywczej (większość koszalinian dowiedziała się o naszym istnieniu dopiero na tej imprezie). Nawiązaliśmy nowe
kontakty i znajomości - jednak pierwsze jaskółki wiosny nie czynią. Trzeba włożyć dużo pracy w celu zaistnienia w środowisku koszalinian, propagowania szacunku dla
historii - jakakolwiek by ona nie była. Mam nadzieję, że uczestnictwo w tego rodzaju imprezach na stałe zagości w naszym kalendarzu.

Fot. M. Król
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Drogi Czytelniku! Jeśli jesteś w posiadaniu ciekawych zborów lub materiałów dotyczących historii i chciałbyś tę historię, wspomnienie czy odkrycie ocalić od zapomnienia - skontaktuj się z redakcją.
Przedruk i kopiowanie zamieszczonych materiałów wyłącznie za zgodą redakcji. Zastrzegamy sobie prawo redagowania nadsyłanych artykułów.

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
Płody rolne Poznań: Żyto 28,50–29, pszenica 33,50 do 34, jęczmień targowy 27–28, owies nowy 30–31; Kraków: Żyto dworskie 30,50–31, żyto targowe 30–30,50, pszenica dworska 34,50 do 35, pszenica targowa 33,50–34, owies dworski 34–35, owies targowy 33–34. Ceny bydła notowane dn. 27
maja 1931. Płacono za 100 kg żywej wagi za: świnie: 88, 94, 98, 104, 106; cielęta: 64, 70, 74, 82, 84, 90.
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SKRYWANE W GŁĘBINACH cz. 3
niebezpieczeństwa i strachy różnego kalibru...

„Zobaczyłem wpatrzone we mnie martwe, puste oczy, wyszczerzone zęby i białą twarz upiora”. Fot. H. Kilczewski
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Poszukiwania pod wodą są zajęciem atrakcyjnym i fascynującym. Dają możliwość przebywania w innym, tajemniczym środowisku i spotykania się z artefaktami przeszłości.
Wydawałoby się, że jest to zajęcie stosunkowo bezpieczne i polegające na szczęśliwym trafie. Ot, po prostu, płynę
sobie i albo coś znajdę albo nie. Prawda jest następująca: nie jest to proste zajęcie. Niebezpieczeństwa czyhają z każdej
strony. Jedno z zamieszczonych poniżej zdjęć przedstawia zestaw „skarbów” wyjętych z wody po bardzo udanym nurkowaniu. Mamy tu głównie ceramikę, stare butelki, współczesny nóż nurkowy, przerdzewiałą konewkę i potłuczoną
figurkę. W sumie przepiękne przedmioty na półkę w domu kolekcjonera i właściwie śmieci z punktu widzenia realnej
wartości materialnej i muzealnej.
I tu jest pierwsze niebezpieczeństwo. Prawo mówi o tym, że każdy wartościowy przedmiot znaleziony pod ziemią
czy wodą jest własnością państwa. Nie tylko nie mamy prawa do zabierania go, ale nawet nie wolno go wyjmować
z jego otoczenia (kontekst znaleziska) jeżeli nie chcemy narazić się archeologom. Naruszenie tych praw może sprowadzić na nas duże kłopoty i dlatego sami musimy realnie ocenić czy możemy podejmować z dna jeziora znaleziony
przedmiot. Ewentualnie czy po wyjęciu starożytnej wazy ze złota nie powinniśmy w te pędy zanieść jej na najbliższy
posterunek policji.
Wracając do wspomnianego zdjęcia. Te „skarby” są efektem trzydziestominutowego nurkowania w jeziorze leżącym bezpośrednio we wsi. Takie akweny są gwarantem poszukiwawczego sukcesu i powiększenia kolekcji (ku zawiści
innych nurków - kolekcjonerów).
Zdecydowanie poważniejszym niebezpieczeństwem jest zalegająca, mimo upływu 65 lat zardzewiała, wojenna
śmierć. Na lądzie niewypały, niewybuchy i inne pułapki saperzy w większości już dawno wyzbierali. Choć w Kołobrzegu na plaży do dnia dzisiejszego po dużych sztormach można natknąć się na niewybuch czy niewypały. Natomiast
w wodzie jest inaczej. Co wpadło lub wrzucono do wody to leży na dnie i straszy.
Kilka lat temu nurkując na terenie poniemieckiej torpedowni na jeziorze Miedwie zobaczyłem dziwny przedmiot
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
KOLEGIUM MISYJNE OO. OBLATÓW w Lublińcu. Przyjmuje się na przyszły rok szkolny, do wszystkich klas gimn. pobożnych i zdolnych chłopców. Cel naszego
kolegium: Kształcenie na misjonarzy w misjach krajowych i zagranicznych, praca nad Emigracją polską we Francji, w Niemczech i w Kanadzie, kształcenie wyższe młodzieży. Pensja miesięczna 45 zł. Zażądać prospektu. KOLEGIUM MISYJNE OO. OBLATÓW Lubliniec – Górny Śląsk. (241)
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obrośnięty osadami, przypominajacy małego żółwia. Wziąłem go do ręki i mimo, że byłem w wodzie spociłem się jak
mysz. To był obronny granat ręczny. I to bez zawleczki. Myślę, że niemieccy żołnierze głuszyli ryby granatami i jeden
z nich nie wybuchł. Najostrożniej jak to było możliwe odłożyłem go na dno i ile sił w płetwach rwałem do brzegu. Od
tamtej pory zanim coś wezmę do ręki to najpierw długo patrzę czy nie jest to kolejny relikt wojny.
Kolejne dwa zdjęcia przedstawiające granat ręczny i duży granat moździerzowy pochodzą z jednej z rzek w okolicach Wału Pomorskiego. Spływając z bystrym nurtem wielokrotnie napotykałem takie niespodzianki. Dobrze, że nie
chodzi się tam pieszo albo, że nie sięgnie się tam wiosłem, bo odlot w niebiosa murowany.

Na koniec coś z lżejszych, śmieszniejszych niebezpieczeństw. To strachy wyobrażni.
Kiedy się płynie w naszych nieprzejrzystych wodach to ciągle wydaje się, że na granicy widzialności coś jest. Może to zarys skrzydła samolotu, którego szukamy od lat,
może topielec z ubiegłego roku. Taki niepokój nie jest niczym nam obcym. Wiadomo,
że rekinów brak, a syreny i strzygi dawno wyniosły się z naszych jezior. Ale czasem trafia
się coś, co przyprawia nas o mocne bicie serca i zadyszkę, co dla nurków jest bardzo
niebezpieczne.
Otóż na nocnym nurkowaniu w jeziorze obok zrujnowanego pałacu miałem awarię
oświetlenia. Moja silna lampa albo przygasała albo świeciłe zółtym, mdłym światłem.
I w pewnym momencie w półmroku zobaczyłem wpatrzone we mnie martwe, puste
oczy, wyszczerzone zęby i białą twarz upiora. Wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa wydarłem do góry na powierzchnię i dopiero tam opanowałem lęk. Zakończyłem
szybko nurkowanie i dopiero następnego dnia , z aparatem popłynąłem na poszukiwanie
strachów. Udało mi się szybko znaleźć miejsce nocnej przygody i dziś moją kolekcję
skarbów zdobi przepiękna, porcelanowa twarz lalki z XVIII wieku.
Nikomu nie życzę takich emocji pod wodą i to w dodatku w nocy przy zepsutym
oświetleniu...
Henryk Kilczewski

Granat ręczny i duży granat
moździerzowy. Fot. H. Kilczewski

Efekt trzydziestominutowego nurkowania w jeziorze. Fot. H. Kilczewski
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
Przy bólach lub zawrotach głowy, szumie w uszach, bezsenności,
złem samopoczuciu, pobudzeniu, należy natychmiast zastosować wypróbowany przy tych dolegliwościach środek
– wodę gorzką „Franciszka-Józefa”.

Praca dla wszystkich! Wyuczcie się szoferstwa. Fach ten zapewni Wam i Waszej rodzinnie niezależny byt. Największe i najtańsze stołeczne kursy samochodowe H. PRYLIŃSKI Warszawa – Jerozolimska 27, wyucza Was gruntownie i wszechstronnie za
niska opłatą. Piszcie do Dyrekcji Kursów po bezpłatne informacje. (M. 464)
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Znaki tożsamości koszalińskiego
batalionu 49 Pułku Piechoty
Jak głosi historia pierwsze niemieckie znaki tożsamości, które stały się pierwowzorem wojskowych nieśmiertelników wykonał pewien berlińczyk. Kiedy w 1866 roku żegnał swoich dwóch
synów wyjeżdżających na front, wręczył im znaczki wykonane na wzór psich identyfikatorów.
Następnie przedstawił swój pomysł dowództwu armii pruskiej.
Wojskowe identyfikatory w armii pruskiej weszły do użytku w kwietniu 1869 roku. Według zarządzenia wojennego regulaminu sanitarnego (Kriegs Sanitats Ordnung) miały one postać prostokątnej blaszki wykonanej z mosiądzu
lub brązu o wymiarach 46x36 mm. Na zdjęciu nr 1 przedstawiam dwa takie nieśmiertelniki wz. 1869 z 6 Pomorskiego
Pułku Piechoty nr 49 z 3 kompanii.

Fot. 1. Nieśmiertelniki wz. 1869

6 Pomorski Pułk Piechoty nr 49 (6 Pommersches Infanterieregiment 49) powstał w lipcu 1860 roku . W jego skład
wszedł II batalion koszaliński, który składał się z wielu mieszkańców Koszalina, oraz sąsiednich miast i wsi.
Na dowód tego na kolejnych zdjęciach prezentuję znaki tożsamości żołnierzy z Koszalina i okolic. Na zdjęciu nr 2
przykład nieśmiertelnika wz. 1916 który zawierał już oprócz nazwy jednostki, nr kompanii i nr żołnierza, także takie
dane jak imię i nazwisko, datę urodzenia i dokładny adres zamieszkania. Właściciel tego nieśmiertelnika pochodził
z Wierzchowa, gmina Szczecinek. Jak widać blaszka została podzielona na dwie identyczne części, z których jedną
pozostawiano przy zmarłym żołnierzu a drugą zabierano w celach ewidencyjnych.

Fot. 2. Nieśmiertelnik wz. 1916, Wurchow

Wkrótce dokonano jeszcze jednej zmiany. Wprowadzono wz. 1917, który różnił się dodatkowym otworem w dolnej połówce. Ułatwiało to zbieranie nieśmiertelników na polu bitwy i przechowywanie ich. Na kolejnych zdjęciach
znaki tożsamości wz. 1917. Znajdziemy tam następujące adresy: Koszalin (Köslin), Drawsko Pomorskie (Dramburg),
Gwda Mała (Klein Kudde) - powiat Szczecinek, Tychowo (Gross Tychow) - powiat Białogard, Borne (Born) - powiat
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Nieśmiertelniki wz. 1917,
Köslin
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
PODZIĘKOWANIE Ja niżej podpisany Józef Tokarczyk, zamieszkały przedtem w Marcelówce-Podhajcach, składam serdeczne podziekowanie Agencji
Rolniczej J. Pagua w Montauban (Tarn et Garonne) Francja za życzliwość i starania, okazane mi przy nabyciu za Jej pośrednictwem gospodarstwa
rolnego. (Pp. 202) Wymieniona firma przeprowadziła tranzakcję ze mną sumiennie i uczciwie, pozatem zaś okazuje troskliwość i opiekę swym
klijentom, poprzez co zyskuje sobie powszechną wdzięczność i uznanie. Tokarczyk Józef. Dnia 3 maja 1931 r. Aux Gravires, Cne de Genebriere
(Tarn et Garonne).
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Nieśmiertelnik wz. 1917,
Dramburg

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Klein Kudde

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Gross Tychow

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Born

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Streitzig Neustettin

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Polzin

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Raddatz Neustettin

Nieśmiertelnik wz. 1917,
Jacobsdorf

Fot. M. Król

Drawsko Pomorskie, Trzesieka (Streitzig Neustettin) – obecnie dzielnica Szczecinka, Połczyn (Polzin), Radacz (Raddatz Neustettin) - powiat Szczecinek, Sienica (Jacobsdorf ) - powiat Drawsko Pomorskie.
Nieśmiertelnik wzoru 1917 przetrwał w armii niemieckiej do końca I wojny światowej.

Polegli w wojnie żołnierze 6 Pomorskiego Pułku Piechoty nr 49 doczekali się pomnika, który mieszkańcy Koszalina postawili na skwerze między obecną ulicą Zwycięstwa a Andersa na wysokości Szkoły Ekonomicznej. Pomnik
przedstawiał orła chroniącego pod skrzydłami rannego żołnierza z mieczem w ręku. Jak łatwo zauważyć pominik nie
dotrwał do naszych czasów.
Romuald Kowalczyk

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
HEMOGEN Klawe naśladują jednak tylko oryginalny z firmą KLAWE leczy OSŁABIENIE, WYCIEŃCZENIE, NERWY. (m. 464)

Poszukuję kredytu zł 100.00 do 250.000 na hipotekę ziemską. Wypłata %-ów zapewniona
zarobkami lekarskimi właściciela. Łask. oferty adresować prosze do Adm. Przew. Katol.
z nagłówkiem „dla lekarza” nr. 246
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Znaczki jako elementy
identyfikacji wspólnotowej... cz. 4

Dotarliśmy do ostatniej części znanych mi znaczków koszalińskich, wybitych przed 1945r. Zapewne jest ich dużo więcej, mnie udało mi się tutaj zebrać 8 sztuk. Być może leżą one u osób
prywatnych i są ozdobą kolekcji dotyczących lokalnych ciekawostek, ale możliwe jest też, że
nikt nie zwraca na nie uwagi i nadal czekają one na publikacje i omówienie. Mam nadzieję, że
będzie taka możliwość abym zapoznał się z nimi i tutaj, na łamach Gazety Odkrywczej omówił
ich historię.
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Pierwszym prezentowanym walorem jest znaczek,
wydany z okazji odbywającej się w dniach 8-10 czerwca
1934 roku wystawy rolnictwa (targów rolniczych) w Koszalinie. Znaczek składa się z dwóch kół, dużego i małego,
stykających się ze sobą. W miejscu ich połączenia widać
motyw roślinny w postaci liści dębu, część z nich wystaje
poza obręb znaczka. W otoku górnego, większego koła,
wybity jest napis: OSTPOMMERSCHE LANDWIRTSCHAFTSSCHAU 8-10.6.34. (Wschodniopomorska
Wystawa Rolnictwa). W centralnej części koła widnieje
postać idącego rolnika, siejącego zboże. Na wysokości
jego kolan, po lewej i prawej stronie, znajdują się dwa słowa BLUT (krew) oraz BODEN (ziemia). Pod siewcą
znajduje się napis KÖSLIN, zachodzący na wspomniane
liście dębu, jest to bez wątpienia lokalizacja tej wystawy.
W drugim, mniejszym kole, znajduje się nazistowska
swastyka (również przykrywa częściowo liście dębu), na
której ramionach jest zamieszczony kłos zboża i bagnet.
Sam znaczek jest alpakową wytłoczką, niklowaną lub
chromowaną galwanicznie- zachowały się minimalne pozostałości srebrzenia.

Fot. 1. OSTPOMMERSCHE LANDWIRTSCHAFTSSCHAU

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok

Ślubne obrączki złocone, złote para od 5
zł wysyła pocztą za nadesłaniem miary
Chwiłkowski, św. Marcin 40. (266)

Kursy gospodarstwa domowego SS. Służebniczek w Żninie rozpoczynają nowy rok szkolny z dniem 1
września. Program obejmuje: naukę gotowania, wypiekania ciast, szycia, kroju, bieliźniarstwa, robótek
ozdobnynch itp. oraz kurs księgowości kupieckiej, gospodarczej i korespondencji. Zgłoszenia przyjmuje się zaraz. (232)
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Pomijając napis otokowy znaczka oraz samego siewcę, należy bliżej przyjrzeć się napisowi: BLUT UND BODEN.
Jest to jedno z najbardziej znanych haseł wykorzystanych na potrzeby propagandowe partii nazistowskiej NSDAP.
W haśle tym zawiera się treść, że chłopstwo jest źródłem życia rasy nordyckiej, która odrodzi naród. Sam slogan powstał pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem pierwszych teorii rasistowskich. Kłos zboża oraz bagnet na swastyce
symbolizują odpowiednio pracowitość niemieckiego rolnika oraz dzielność niemieckiego żołnierza.

Fot. 2.
M.G.V. SÄNGERKREIS KÖSLIN. Fot. Ilona Łukjaniuk

Ostatnim walorem jest znaczek pochodzący ze zbiorów naszego Muzeum w Koszalinie. Dzięki zgodzie
udzielonej przez Pana Jerzego Kalickiego, dyrektora tej
placówki, mogę go państwu przybliżyć. Jest to kolejny
emblemat jednego z wielu koszalińskich kół śpiewaczych,
i z takim właśnie opisem znajduje się na muzealnej wystawie. Swoją stylistyką w formie tarczy oraz harfą występującą na nim, nawiązuje bardzo mocno do opisanego
już w pierwszej części innego znaczka z tej tematyki. Jeśli
weżniemy jeszcze pod uwagę podzielenie samej tarczy
ukośną linią (w tą samą stronę), jak również taką samą
kolorystykę powstałych dwóch pól (zieleń i biel), możemy
powiedzieć, że znaczki te są niemal bliźniacze. W centralnej części tego waloru znajduje się wspomniana już harfa, otoczona liśćmi lauru. Nad nią, w dwóch wierszach,
znajdują się napisy: M.G.V. (Mannergesangverein) - górny
poziomy, oraz SÄNGERKREIS (koło śpiewacze) - dolny,
zaokrąglony i tworzący z napisem KÖSLIN, znajdującym
się poniżej harfy, pełny okrąg. Litery, harfy oraz motyw roślinny, są koloru złotego. Całość a zwłaszcza napisy, z uwagi
na jego słabą kondycję, jest mało czytelna.

Na zakończenie poruszonej tutaj przeze mnie problematyki, dotyczącej koszalińskich znaczków (wpinek) metalowych,
pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w zebraniu i opracowaniu całego materiału. Szczególnie
Panu Piotrowi Gigole oraz mojemu synowi Piotrowi. Mam nadzieję, że nie udało mi się wyczerpać całości tego tematu
i z czasem pojawiania się kolejnych znaczków będę mógł wrócić do tego zagadnienia. Ponawiam prośbę o nadsyłanie
tychże walorów (ich zdjęć) na mój e-mail: zbyszeks1911@wp.pl
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.
Zbyszek Stanisławski

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
KURSY GOSPODARSTWA DOMOWEWGO, żeńskie, w Gdyni - Oksywiu. – Z początkiem września rozpocznie się nowy, roczny kurs gospodarstwa domowego
w Zakładzie św. Józefa w Gdyni-Oksywiu, prowadzony przez Siostry Służebniczki Marji. Przyjmuje sie uczennice tak do internatu jak też i uczennice przychodnie. Zakład jest pięknie położony z widokiem na morze w zdrowej, bo górzystej dzielnicy Gdyni. Zainteresowanym udzieli chętnie
informacyj przełożona Zakładu św/ Józefa. (214)
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Śladem tabliczki znamionowej
Niedawno otrzymałem wiadomość od Prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina pana Józefa
Sprutty o dość tajemniczym tytule „Słupy energetyczne”.Wiadomość lakoniczna: „Przy koszalińskiej
gazowni stoją cztery słupy z linią energetyczną. Są
to słupy betonowe (z tabliczkami znamionowymi)
i osprzęt firmy DYWIDAG. Firma ta dalej istnieje...”
Pomyślałem, że warto zobaczyć te słupy tym bardziej, że wielokrotnie przechodziłem lub przejeżdżałem tamtędy i nigdy nie zwróciłem na nie uwagi.
Rzeczywiście stoją. Jest do nich nawet przymocowany kawałek linii energetycznej (nie podłączonej
do sieci). Całość niepozornie stoi na tle wysokich
świerków i sprawia wrażenie czynnej linii (stąd też
pewnie umyka uwadze).

Tabliczka znamionowa na koszalińskich słupach. Fot. M. Król

Do chropowatej faktury betonu przyczepione są
tabliczki znamionowe producenta. Wynika z nich,
że słupy zostały wykonane przez DYWIDAG Dyckerhoff & Widmann A.G. Cossebaude Dresden.
Idąc tym tropem dowiedziałem się, że założycielem
firmy budowlanej w 1865 roku był niejaki Gustaw
Wilhelm Dyckerhoff i Lang Heinrich. Firma nazywała się Lang i Cie. Wybudowali oni fabrykę betonu
w Karlsruhe. W następnym roku udziałowcem stał się
syn Gustawa Wilhelma – Eugen Dyckerhoff. W 1869
dołącza do spółki Gotlieb Widmann i od tej pory firma zmienia nazwę na Dyckerhoff & Widmann K.G.
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Gustaw Wilhelm Dyckerhoff

Eugen Dyckerhoff

Przedwojenne słupy na ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Fot. M. Król

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 17 maja 1931 rok
WOLNE POSADY Obecne bezrobocie i związane z tem trudności utrzymania rodziny, nakładają na kobietę obowiązek dopomagania rodzinie pracą
zawodową. Najwiecej wolnych posad wykazuje dziedzina gospodarstwa domowego. Wolnych miejsc jest więcej niż wykwalifikowanych reflektantek,
które ukończą z wynikiem dobrym Kursy Gospodarczo-Zawodowe w Poznaniu, św. Marcin 69. Dla córek funkcjonariuszy państwowych nauka
bezpłatna!

Fo r u m : w w w. ko s z a l i n e k s p l o r a c j a . t n b . p l
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Hala Stulecia na pocztówce. Wrocław

Spółka zaczęła się prężnie rozwijać – obroty w 1875 wyniosły 1 mln DM, a w 1913 roku już 31 mln DM.
W latach 1911-13 Dyckerhoff & Widmann było m. in. głównym wykonawcą Hali Stulecia we Wrocławiu (Breslau).
D&W nawiązała współpracę m. in. z koncernem zbrojeniowym Dynamit AG Vorm Alfred Nobel & Co Bromberg. Produkowała dla nich schrony wartownicze typu Luftschutzzelle, tzw. „Ołówki”.

Firma DYWIDAG Dyckerhoff &
Widmann A.G. istnieje do dzisiaj, ale na
swojej stronie internetowej przemilczała
niechlubną kartę swojej działalności. Chodzi o wykorzystywanie pracy niewolniczej
więźniów obozu pracy Arbeitslager Blechhammer (obóz pracy nr 36, podobóz KL
Auschwitz) - dzisiaj Blachownia Śląska.
Obecnie DYWIDAG specjalizuje się
w geoinżynierii, inżynierii energetycznej,
budowie mostów, autostrad, tuneli, zbiorników na paliwo stałe i gazowe.

Tabliczka znamionowa ze schronu wartowniczego Luftschutzzelle

Luftschutzzelle Typ: I, 1-3 osobowy,
4 szczelinowy, 1,2 x 2,3 m, produkowany od 1941 roku

Tak oto mała tabliczka znamionowa,
umieszczona na słupie energetycznym
stała się przyczynkiem do poznania nader
interesującej historii jej producenta. Mam
nadzieję, że jeszcze niejeden mniejszy lub
większy przedmiot, budynek lub instalacja
w naszym mieście, staną się początkiem
poznawania związanych z nimi ludzi, sytuacji, historii.
Mariusz Król

Źródła:
www.mmbydgodzcz.pl, www.serrgebiet.de, www.mmwroclaw.pl, www.fotopolska.pl, www.zb.eco.pl/, dev.jewishvirtuallibrary.org
www.alfsoft.net/blechhammer1944/site/forum/viewthread.php?thread_id=8
ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
CHORZY chcący uzyskać zdrowie niech natychmiast zwrócą się pisemnie, a dostaną poradę i zioła przeciw chorobom: kiszek, wątroby, płuc, serca, nerwów, nerek, cukrzycy, kobiecym, wenerycznym, reumatyzm. artretyzmowi i t. d., dostosowane do wieku i cierpienia. Posiadam liczne podziękowania
od uzdrowionych. Zakład Przyrodoleczniczy B. Marmolowej, Królewska Huta, Wolności 39. (Pt. 944)
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Koszalińska niedzielna giełda
Na niedzielnych giełdach w Koszalinie można kupić niemal wszystko. Psa, samochód, meble, skarpetki czy spodnie.
Pełno tam towaru nowego i używanego. Przeglądając zawartość wystawionych kartonów z przedmiotami z tzw. wystawek (niemieckich) można czasami trafić na interesujące drobiazgi. Raz może to być pojedyncza fotografia, czasami cały
album czy nikomu niepotrzebne dokumenty lub książki. Jeśli na zdjęciu widnieją niemieccy żołnierze, albo dokumenty
sygnowane są pieczęciami z „gapą”, to cena niestety jest windowana, tak jakby sprzedający chciał zrobić „interes życia”.
W większości jednak przypadków handlarz jest zadowolony, że sprzedał szpargał za kilka złotych.
W ten sposób można co jakichś czas zdobyć (uratować od zniszczenia?) artefakty, które stają się dopełnieniem
historii i przyczynkiem do jej zgłębiania.
Pewnej niedzieli stałem się przypadkowym posiadaczem pożółkłej, zniszczonej kartki papieru (na szczęście
w tym przypadku cena nie była wygórowana). „Plebiscyt
na Górnym Śląsku – Drugi dzień głosowania” zachęcająco brzmiał pierwszy wiersz dokumentu, potwierdzając
trafność nabycia. Po powrocie do domu zacząłem zbieranie informacji.
Dokument jest ściśle związany z Plebiscytem na terenie Górnego Śląska. Dotyczy pogranicza polsko – niemieckiego. Głosowanie odbyło się 20 marca 1921 roku
i nadzorowane było przez Międzysojuszniczą Komisję
Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku z siedzibą
w Opolu. Do angielsko-fracusko-włoskiej Komisji oddelegowani byli przedstawiciele Polski, Niemiec, Watykanu
i Czechosłowacji. Na podstawie wyników Komisja miała
zaproponować podział spornego terytorium. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, utrzymaniem porządku
i spokoju czuwały towarzyszące Komisji wojska alianc-

Francuskie wojsko na terenie Górnego Śląska

kie.
W lutym 1920 roku w Bytomiu powstał Polski Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w hotelu „Lomnitz”, a na

10

Skład polskiego Komisariatu plebiscytowego

Przepustka na Plebiscyt

jego czele stanął Wojciech Korfanty.
Niemiecki Komisariat Plebiscytowy (Plebiszitkommisariat fur Deutschland) reprezentował burmistrz Rozbarku
dr Kurt Urbanek. Siedzibą owego Komisariatu był hotel
„Centralny” w Katowicach przy ul. Dworcowej.
Przygotowania do Plebiscytu zabezpieczały po stronie
polskiej - POW (Polska Organizacja Wojskowa) i Dowództwo Obrony Plebiscytu, po stronie niemieckiej zaś
– Kampforganisation Oberschlesien (Organizacja Bojowa
Górnego Śląska).
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
Agentki i agenci wszystkich branż, emeryci, urzędnicy i nauczyciele mogą uzyskać znaczny dochód przejąwszy zastępstwo w pierwszej i jedynie chrześcijańskiej i polskiej instytucji bankowej do zbierania zamówień na obligacje państwowe. Zgłoszenia: Wyszyńskiego, Poznań, Strzelecka 28. (138)

Fo r u m : w w w. ko s z a l i n e k s p l o r a c j a . t n b . p l
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na Górnym Śląsku w dniu 30 grudnia 1920 roku postanowiła, że uprawnionymi do głosowania będą osoby, które dnia 1 stycznia 1921 roku ukończyły 21 rok życia i:
- urodziły się i mieszkają w obrębie obszaru Plebiscytu (kategoria A)
- urodziły się, ale już tam nie zamieszkują, tzw. emigranci (kategoria B)
- nie urodziły się w obrębie Plebiscytu, ale osiedlił się tam przed 1 stycznia 1904 roku (kategoria C)
- przed rokiem 1929 zostały przez władze niemieckie wysiedlone z obszaru Plebiscytu (kategoria D)
Do udziału w głosowaniu plebiscytowym uprawnionych było 1 220 524
osób, z czego 19,3 % stanowili tzw. emigranci górnośląscy (kategoria B – jak
na znalezionym dokumencie). W 1919 roku Polska
zaproponowała, żeby, do
głosowania dopuścić Ślązaków, którzy mieszkali
poza Górnym Śląskiem (licząc, że pozwoli to zyskać
głosy Polaków pracujących
w Zagłębiu Ruhry). Komisja zgodziła się na ten
postulat, który w rezultacie
Plakat propagandowy

intensywnych działań niemieckich obrócił się przeciw Polsce (10 120 osób głosowało za Polską, zaś
przeszło 180 000 opowiedziało się za Niemcami).
W wyniku głosowania za Polską opowiedziało się 40,43%, a za Niemcami 59,5% uprawnionych
do głosowania. Do tak niekorzystnego wyniku dla Polski przyczyniło się wiele czynników, np.:
- głosujący dostawali po dwie karty do głosowania – białą za Niemcami, czerwoną za Polską.
Jedną z nich należało wrzucić do urny, a drugą do kosza. Jednak zamiast do kosza wyrzucano je przed
lokalami wyborczymi. Dzięki temu widać było z daleka, kto i jak głosował. Dzisiaj byłoby to naruszeniem ciszy wyborczej.
- nagminnie stosowane były psychologiczne chwyty propagandowe. Rozpuszczano plotkę, że bez
względu na wyniki głosowania granica będzie przebiegała wzdłuż Odry, a mieszkający na jej lewym
brzegu głosując za Polską, będą narażeni na represje i prześladowania,
- wspomniane wcześniej sprowadzanie na teren Plebiscytu tzw. emigrantów
Przedstawiony dokument jest
sklasyfikowany w kategorii B. Ciekawe czy posługująca się nim kobieta
głosowała za Polską czy Niemcami? Sądząc po brzmieniu nazwiska
i skąd przybyła na głosowanie, można przypuszczać, że opowiedziała się
za większością. Za tą teorią może
przemawiać kontekst nabycia dokumentu (wygrzebany z kartonu ze
szpargałami z „wystawki” z Niemiec).
Mogę się oczywiści mylić w przypuszczeniach – losy ludzkie są czasami niewyobrażalnie pokręcone.
Próbowałem oczywiście ustalić „kto
zacz”, ale nie jest to łatwe. Może
z czasem wpadnę na właściwy trop...
Plakaty
propagandowe

Opole. Oczekiwanie na wyniki Plebiscytu

Źródła:
www.wikipedia.org
www.chomik.pl
www.bundesarchiv.de

Mariusz Król

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok
Dobra egzystencja dla ogrodnika! Dom mieszkalny, ca. 75 hekt. ogorodu warzywnego i ca. 50 hekt.
ogrodu owocowego w powiatowym mieście sprzedam korzystkie. Polak ogrodnik w mieście
bardzo pożądany. Admin. Przew. Kat. nr. 235.

Makulaturę sprzedaje Administracja Przewodnika
Katolickiego. (3)
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Ciekawostka
z Wyszeborza
Tak jak głosi łacińska sentencja „habend sua fata
libelli” - „książki mają swoje losy” tak i nagrobki
z poniemieckich cmentarzy mogą mieć także swoje
ciekawe losy.

Jadąc drogą ułożoną z płyt betonowych z Wyszeborza do Dęborogów, mijamy po lewej stronie trasy cmentarzyk poniemiecki. Nekropolia ta, jeszcze przed paroma
laty bardzo zaniedbana, od niedawna ma widoczne ślady
działania dobrych miejscowych „dusz”, które poustawiały
poprzewracane wcześniej nagrobki, pozbierały fragmenty
tabliczek, wykosiły teren. Zadziwiające jest to, że nawet

Zbigniew Dubiella przy nagrobku Felixa Knopa

w czasach największej dewastacji cmentarza, jeden nagrobek pozostał nienaruszony. Stało się tak zapewne ze względu
na nieprzeciętne gabaryty i materiał, w postaci głazu granitowego, z jakiego został wykonany. Jest to miejsce pochówku niejakiego Felixa Knopa. Z wyrytego w granicie tekstu, wynika, iż był majorem lotnictwa. Świadczy o tym także
charakterystyczny krzyż o charakterze militarnym. Być może Felix Knop brał czynny udział w I Wojnie Światowej,
gdyż zmarł w 1926 roku. Grób jest znany okolicznym mieszkańcom jak i cyklistom, podróżującym po terenach koszalińskich. Moja przygoda z tym miejscem zaczęła się jeszcze w czasach szkoły podstawowej, gdy z kolegą Zbyszkiem

Haus der Famile Bilde (?) (Familie Knop) in Steglin
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Mietelskim mieszkającym w Młynie Wyszebórz (później
Dzięcioły), podekscytowani lekturami Maya, Curwooda
czy Londona, bawiliśmy się w indiańsko-kowbojskie
działania. Pewnej zimy trafiliśmy na ten cmentarzyk i nagrobek majora rzucił nam się w oczy. To, że pochowany
tam jest żołnierz wysokiej rangi podziałało dość mocno
na naszą wyobraźnię. Z początkiem lata wpadliśmy nawet
na pomysł, by odkopać majora i zobaczyć, czy nie zachowały się np. atrakcyjne medale. Na szczęście skończyło
się tylko na zamiarach. W zamian obudził się w nas jakiś
rodzaj sentymentu do tego miejsca. Po latach na poniemieckim zdjęciu posesji w Szczeglinie, pod numerem 12,
gdzie mieszkałem od 1960 do 1981, odkryłem małą sensację. Zdjęcie przedstawiało dwie rodziny stojące przed
domem, w którym mieszkałem. Podpis pod zdjęciem
informował, że jedną z nich jest „Familie Knop”. W ten
sposób poczułem pewne więzy łączące mnie z majorem
i żartobliwie przyjąłem nawek ksywę „Major Knop”. Tak
mnie też tytułują bliscy koledzy. Próbowałem drogą internetową znaleźć potomków majora, ale jak dotąd bezskutecznie. Publikując tę zwiazaną ze mną historię – mieszkałem w końcu w domu majora Knopa przez ponad 20
lat – liczę, że ktoś może dopisze coś do życiorysu tego
lotnika. Może był on pilotem w koszalińskiej Wojskowej
Szkole Pilotów, może latał na dwupłatowym Albatrosie,
do którego części produkowała koszalińska fabryka części samolotowych LVG. W każdym razie zapraszam na
cmentarz w Wyszeborzu na chwilę zadumy, bo nagrobki
z poniemieckich cmentarzy ukrywają w sobie naprawdę
ciekawe losy.

Famile Knop u Wilk (?) in Steglin, um 1900

Zbigniew Dubiella
zdubiella@gmail.com

ogłoszenia z Przewodnika Katolickiego, Poznań 7 czerwca 1931 rok

Łąkę 2 1/2 morgi, Wiry, sprzedam–wy- Książkowości stenografji, pisania na maszynie wyuczamy tanio.
dzierżawię okazyjnie. Poznań, Kopytko, Powyuczeniu staramy sie o posady. Postep. Plac Sapieżyński
Krzyżowa 7. (263)
2a. (236)

Sierota poszukuje posady zaraz lub 1. 7.
elwki do dworu, zna prasowanie sztywnej bielizny. Zgł. Przew. Kat. nr. 268.

