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Gorączka
sobotniej nocy
Sobotnia Noc Muzeów w Koszalinie obfitowała wieloma atrakcjami. Jedną
z nich było niewątpliwie stoisko SHE Odkrywcy i Gazety Odkrywczej na terenie muzeum przy ul. Młyńskiej. W sali, gdzie odbywają się m.in. comiesięczne
Giełdy Kolekcjonerskie prezentowali swoje skarby kolekcjonerzy z Koszalina
i okolic. Nie zabrakło chętnych do podzielenia się wiedzą historyczną dotyczącą prezentowanych zbiorów, a i wiedza zwiedzających potrafiła zadziwić
niejednego. Mamy nadzieję uczestniczyć w przyszłorocznej edycji tej imprezy
w jeszcze silniejszym składzie i w atrakcyjniejszej formie.

UWAGA

Gazeta Odkrywcza publikuje różne informacje (w formie zdjęć i tekstu) jedynie w celu poznania prawdy historycznej, a zawarte w niej treści nie mają
na celu propagowania faszyzmu, komunizmu czy jakichkolwiek totalitarnych ideologii.
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ciąg dalszy

„Green Hornet”, któregoś dnia przyszedł do naszego pokoju. Bardzo dobrze mówił po angielsku.
Wskazując palcem na kolejnych Kriegies, pytał o ich
nazwiska. Zwrócił uwagę na jednego człowieka, który
odpowiedział, iż nazywa się: „Love”. „Love” – powtórzył Niemiec, po czym dodał: „Z takim nazwiskiem
przyjechałeś tu, aby walczyć z Niemcami?!” Następnie
zwrócił się do jeńca o nazwisku Bachman. Powiedział:
„Z takim dobrym niemieckim nazwiskiem przyjechałeś
tu, aby walczyć przeciw swoim?!” Potrafił w ten sposób
skomentować w zasadzie każde nazwisko.
Później dowiedziałem się od kogoś, że on również mieszkał w Saginaw.
W obozie był jeden strażnik, znienawidzony przez wszystkich jeńców. Był zastępcą dowódcy straży obozowej
i nazywał się Schmidt. Był tak bardzo znienawidzony, że Kriegies nazwali go „Big Stoop”. Był potężnie zbudowany, miał
około 195 cm wzrostu i znany był z wielkich dłoni, które wydawały się wręcz nieproporcjonalne w stosunku do reszty
jego ciała. Często można było zobaczyć jak wrzeszczy na któregoś z Kriegies podczas apelu. Był bardzo porywczy i zdarzało się, że uderzeniem swojej wielkiej dłoni w głowę jeńca, doprowadzał do uszkodzenia jego słuchu. Kiedy tylko
widzieliśmy go idącego przez obóz, staraliśmy się schodzić mu z drogi.
W naszym pokoju był jeden facet o nazwisku Schrotzberger. Pochodził z Centerline w stanie Michigan. Mówił biegle
w języku niemieckim, nigdy jednak nie dał poznać strażnikom, że włada ich językiem. Czasami Jerries pozwalali nam
posiadać niemiecką gazetę wydawaną w Berlinie – wtedy Schrotzberger czytał ją nam.
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Raz w miesiącu, za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, mogliśmy napisać list do rodziny.
Czasami jednak trzeba było czekać miesiącami na wysłanie listu. Papier listowy, który otrzymywaliśmy miał szeroko rozmieszczone linie, które nie pozwalały na umieszczenie dużej ilości tekstu. Poniżej znajduje się tekst listu,
który wysłałem do domu rodzinnego w dniu 5 września
1944 roku:
Sept. 5, 1944 Drodzy Matko i Ojcze. Jestem teraz POW
(jeńcem wojennym). Mam się dobrze. Jestem zdrowy, korzystam ze świeżego powietrza, dobrego jedzenia i ćwiczeń
fizycznych. Co tydzień otrzymujemy paczki żywnościowe
z Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż dostarcza nam
również odzież. Nie mogę wysyłać wielu listów. Możecie
napisać do kapelana mojej jednostki, by dowiedzieć się, co z moimi rzeczami osobistymi. Kocham Was, Alex.
Co za stek bzdur! Wiedzieliśmy, że listy są czytane przez niemieckich cenzorów i jeśli napisałbym coś złego
o swoim położeniu, list zostałby po prostu wyrzucony. Dlatego napisałem dobrze, gdyż taki list miał większe szanse na
dotarcie do adresata. Jakikolwiek list wysłany do domu jest lepszy od żadnego! Listy z domu praktycznie nie docierają,
gdyż amerykańskie naloty bombowe doprowadziły do przerwania trasy komunikacyjnej, tak przynajmniej twierdzili
Niemcy. Jedynym szczęśliwcem z naszego pokoju, który otrzymał list z domu, był Dave Walsh. Z listu dowiedział się
o śmierci swojej matki… Po przeczytaniu listu, wyszedł na zewnątrz i chodził samotnie wokół baraków przez kilka
godzin. Otrzymanie z domu paczki było niezwykłą rzadkością. W zasadzie tylko starzy jeńcy mieli to szczęście. Gdy
tylko ktoś otrzymał przesyłkę, było o tym głośno w całym obozie. Gdy jeniec otrzymał paczkę zawierającą kilka paczek
papierosów, w naszym położeniu, stawał się bogatym człowiekiem.
Wieść niosła, iż za pośrednictwem międzynarodowej organizacji YMCA, zorganizowano różne instrumenty muzyczne, dzięki czemu możliwe będzie zorganizowanie występu w obozie. Pewnego dnia ogłoszono, że przygotowania
zostały zakończone i występ odbędzie się w budynku rekreacyjnym mieszczącym się w środkowej części podobozu.
Wszyscy Kriegies nie mogli pomieścić się naraz w pomieszczeniu, więc organizowano trzy występy dziennie. To był
fantastyczny pokaz prowadzony przez wielkiego starego showmana - T.J. Edwards z Bostonu. Podczas występów Green
Hornet stał obok i przysłuchiwał się, czy aby na pewno występy mają nas jedynie bawić i nie zawierają żadnych treści
Rozmaitości z Kroniki Wendlanda (Wydawnictwo Prosperius, Koszalin 2006)

W roku pańskim 1676 – Rumor w kościele. W niedzielę 7 maja podczas kazania nieszpornego,
które wygłaszał ówczesny archidiakon magister Johannes Block, rozległ się wielki hałas, wysoko na
dużym sklepieniu, który roznosił się najpierw od organów i na początku jako delikatnie grzmiący
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obraźliwych w stosunku do Niemców. W spektaklu brało
udział kilku naprawdę dobrych solistów, którzy śpiewali,
Sweet Violets, Body and Soul, Sweet and Lovely, The object of
my affection, East of The Sun and West of the Moon, Where
or When i inne. Chór zaśpiewał kilka pieśni uczelnianych,
z których jedna zakończyła się słowami: „walcz, walcz,
walcz!” Po pierwszym występie, Green Hornet podszedł
do kierownika chóru – Johna Anderson i powiedział: „nie
możecie śpiewać piosenki, w której znajdują się słowa walcz,
walcz, walcz!”. John odpowiedział, że to T.J. Edwards jest
odpowiedzialny za program i z nim należy o tym rozmawiać. T.J. wytłumaczył, że słowa „walcz, walcz, walcz!” nie
nawiązują do przemocy fizycznej, tylko są dopingiem dla
drużyny uczelnianej podczas zawodów.
Komik z brooklyńskim akcentem wstał i powiedział ciąg dowcipów, w wyniku czego dosłownie tarzaliśmy się ze
śmiechu. Kilka brzmiało mniej więcej tak: „czy dyplom studiów dziennych przydaje ci się do czegoś w codziennym życiu?”,
„nie, ja używam papieru toaletowego ...”Czy słyszałeś o dziewczynie, która chciała wstąpić do klubu jachtowego, ale nie mogła,
bo nie miała jachtu, więc wstąpiła do klubu krajoznawczego?”.
Orkiestra była naprawdę dobra, a jej największymi atutami byli: Ace Hager grający na saksofonie i Vic Housac grający
na klarnecie. Stanęli przed nami i improwizowali dobrze znane melodie, podczas gdy my klaskaliśmy i dopingowaliśmy ich. Mówiąc o poziomie naszego morale - na chwilę zapomnieliśmy, że jesteśmy za drutem kolczastym.
Nasze morale było wysokie i byliśmy w świetnych nastrojach.
Kilka dni później, byliśmy zaskoczeni, kiedy komik z pokazu wszedł do naszego pokoju, wyciągnął z kieszeni kawałek papieru i odczytał nam najświeższe wiadomości z frontu wojennego. Obserwowaliśmy przez okna wejścia do
baraku, podczas gdy on chodził od pokoju do pokoju i odczytywał wiadomości. Nikt nie wiedział, ani też nikt nie pisał,
w jaki sposób wszedł w posiadanie tych wieści, ale były one dobre. Mogliśmy wygrać wojnę i to naprawdę się liczyło.
Od tego czasu otrzymywaliśmy świeże wiadomości co kilka dni. Stawało się to na tyle regularnym wydarzeniem, że
zaczęliśmy nawet odliczać dni do pojawienia się kolejnych informacji.
Long, Lean and Unclean
Na zewnątrz zrobiło się naprawdę zimno i coraz rzadziej opuszczaliśmy baraki. Otrzymywaliśmy dwadzieścia
brył węgla na dobę, więc musieliśmy doglądać pieca, by opał nie spłonął zbyt szybko – wtedy bylibyśmy pozbawieni
źródła ciepła. Lider naszego pokoju – Jones, był ekspertem w obsłudze naszego pieca.
Zabronione było obieranie ziemniaków w barakach, musieliśmy to robić we dwóch, wyznaczonych tego dnia, w nie
ogrzewanych umywalniach. Z uwagi na panujący mróz, zabieraliśmy się do tego razem, wobec czego obranie ziemniaków zajmowało teraz kilka minut.
Co dziesięć dni, nasz barak otrzymywał z kuchni ciepłą wodę z przeznaczeniem na kąpiel. W umywalni było tak
zimno, że cały czas odkładałem moment kąpieli. Z każdym dniem jednak było jeszcze zimniej, więc w końcu zdecydowałem, że wezmę kąpiel, zanim nie będę w stanie tego zrobić. Dostałem wiadro gorącej wody z kuchni i zaniosłem
je do umywalni. Na posadzce był lód o grubości pół centymetra. Znalazłem kawałek tektury, stanąłem na niej i rozebrałem się. Następnie namydliłem się i szybko opłukałem ciało. Nie mogłem doczekać się momentu, gdy wytrę ciało
i nałożę ubrania. To była najzimniejsza kąpiel, jaką kiedykolwiek przeżyłem!
Pewnego ranka podczas apelu, Dave Walsh powiedział do mnie: „Al, spójrz za siebie”. Gdy odwróciłem się, dwa rzędy
za nami, zobaczyłem wysokiego, chudego, zarośniętego Kriegie w płaszczu. Pod płaszczem nie miał bielizny i widać
było jego „długiego Jasia” wiszącego pomiędzy nogami. „Tego faceta nazywają Long, Lean and Unclean (Długi, Suchy
i Nieczysty). Mieszka w baraku w przedniej części obozu” – powiedział Dave. Po apelu udaliśmy się z powrotem do
baraków, gdzie czekaliśmy na przyniesienie gorącej herbaty.
Będąc stale zamkniętymi w barakach, nie mieliśmy nic innego do roboty, poza rozmową. Jedzenie ciągle zajmowało nasze umysły i niektórzy z nas zaczęli opowiadać o różnych potrawach i o tym co upichcą po powrocie do domu.
W naszych marzeniach mieliśmy wspaniałe spiżarnie zawierające każdy rodzaj żywności, jaką tylko można było sobie
wyobrazić. Rozmarzyliśmy się w naszych opowieściach i w końcu Tony Anthony z Florydy kazał nam się zamknąć. Myślę, że Tony nigdy mnie nie lubił. Szczycił się angielskimi korzeniami, a ja któregoś dnia powiedziałem mu, że zupełnie
nie wygląda na Anglika. Wściekł się i powiedział, że da mi nauczkę, gdy tylko wojna się skończy.
Nie mając wiele do roboty i zawsze będąc głodnymi, często wpadaliśmy na nowe rozwiązania. Otrzymując puszkę
kawy rozpuszczalnej raz w miesiącu, musieliśmy się nagimnastykować, aby nam jej wystarczyło. Robiliśmy to w ten
sposób, że każdy maczał w puszce namoczoną łyżkę, a następnie ostukiwał ją. Na łyżce zostawało trochę kawy przyRozmaitości z Kroniki Wendlanda (Wydawnictwo Prosperius, Koszalin 2006)

ku środkowi sklepienia i w stronę chóru i z takim natężeniem, że obawiano się, iż nie tylko sklepienie
ale i cały kościół może się zawalić. Z tego powodu nie tylko uczniowie, ale i cała wspólnota w popłochu opuszczali kościół, ponieważ nikt nie wiedział, skąd ten hałas przeogromny i myśleli, że kościół
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klejonej do wilgotnej powierzchni. Z takiej ilości każdy
parzył kawę wraz z dodatkiem niewielkiej ilości mleka
w proszku i cukru lub niemieckiej sacharyny. Czasami
jako przekąskę do kawy stosowaliśmy niemiecki chleb pokrojony tak cienko, że można było przez niego patrzeć.
Temperatury w nocy były tak niskie, że któregoś ranka, składając swój materac, na jego spodzie zobaczyłem
szron.
Któregoś wieczoru, w moim pokoju odwiedził mnie
„Long, Lean and Unclean”. Nie wiem dlaczego przyczepił się akurat do mnie. Chciał zamienić swoje wojskowe
spodnie na mój kombinezon lotniczy. Powiedział, że planuje ucieczkę i potrzebuje kombinezonu, by nikt nie rozpoznał, że jest żołnierzem. Powiedziałem, że na takim etapie wojny to nierozsądne i że powinien pozostać w obozie,
gdzie obecnie, jest dla niego najbezpieczniej. Powiedziałem mu również, że gdybym ja planował ucieczkę, uszyłbym biały kombinezon z ręczników i spróbował ucieczki
w ciemną śnieżną noc, by nikt nie mógł mnie zobaczyć.
On wciąż nalegał, więc w końcu powiedziałem, aby sobie
poszedł, gdyż nie chcę mieć z nim nic wspólnego.
Holman, z Utah, który twierdził, że nie był Mormonem przemówił: „Mam pomysł na ucieczkę „Nieczystego”.
Wsadźmy go do komina, przyłóżmy do niego tyłki i każdy
niech pierdnie. Wtedy ktoś zapali zapałkę, i „Nieczysty” wystrzeli jak rakieta..” Zapytałem: „Czy pierdy rzeczywiście się
palą?” Dave Walsh odpowiedział: „Oczywiście!” John Spernyak dodał: „Alex, zegnij się i puść jednego, wtedy się przekonamy.” Odpowiedziałem: „Nie, dzięki, spalę sobie włosy na
tyłku.” Przez kilka minut wszyscy próbowali mnie do tego namówić, gdy w końcu John krzyknął: „Spróbuję!”. Pochylił
się i naciągnął swoje spodenki na tyłek. „Podpal tę cholerną zapałkę, przekonamy się” – krzyknął. Ktoś podpalił zapałkę
i przyłożył ją do tyłka Johna. Wtedy John pierdnął i niebieski płomień wystrzelił na trzy cale. Wszyscy głośno się
śmiali, to było naprawdę zabawne. Kilka innych facetów również spróbowało, pozostali za każdym razem wybuchali
śmiechem.
Pewnego ranka, staliśmy na apelu i jak zwykle, Green Hornet nas liczył. Liczył nasz rząd i w pewnym momencie
zatrzymał się. Zwrócił uwagę na mężczyznę stojącego za nami, później spojrzał na baraki. Stał tam, Long Lean and
Unclean, jak zwykle ubrany jedynie w płaszcz, trzymający dwoma rękoma kubek z kawą. Kriegies roześmiali się, gdy
popędzono go do baraku, aby się ubrał.
Boże Narodzenie było szczęśliwym wydarzeniem. Międzynarodowy Czerwony Krzyż przygotował dla każdego
specjalną świąteczną paczkę i wszyscy je otrzymaliśmy . To było jak sen… Wszyscy nieustannie gryźliśmy i żuliśmy,
nie wiedząc, co jeszcze próbować dalej.
W paczkach przyszły również różne gry. Jack London dostał ruletkę i ogłosił rozpoczęcie gry hazardowej, w której walutą były papierosy. Mieliśmy wrażenie, że wszyscy
w koszarach próbowali dostać się do naszego pokoju, aby
spróbować swoich sił na kole Jacka. Jack był teraz tak zajęty, że w końcu musiał zatrudnić pomocników. W końcu
cała operacja została przeniesiona na korytarz pod jedyną
żarówkę w baraku. Jack usłyszał krzyk: „Proszę bardzo Panowie, podejdźcie krok bliżej, spróbujcie szczęścia.” Było to
tak overwhelming, że wszyscy w naszym pokoju się roześmiali. O dziesiątej zgasło światło i hazard zakończył się.
Następnego dnia, Jack i jego pomocnicy liczyli i układali
papierosy, wciąż się śmiejąc. Nigdy nie dowiedziałem się
czy ktoś inny w koszarach ma taką samą grę.
Pewnego wieczoru, przepełnieni świątecznym nastrojem, zaczęliśmy śpiewać. Po zaśpiewaniu kilku starych szlagierów, ktoś zaczął śpiewać Star Spangled Banner
Rozmaitości z Kroniki Wendlanda (Wydawnictwo Prosperius, Koszalin 2006)

się zawali i pogrzebie ich pod swoimi murami. Po tym, jak hałas ten się uciszył a wspólnota wróciła
do kościoła, wspomniany archidiakon, który przez cały czas cicho stał na ambonie, kontynuował
kazanie. Po zakończonym kazaniu wysłano parę osób, by sprawdzili, jakie szkody powstały, ale nic
takiego nie stwierdzili.
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(Hymn narodowy USA) i wszyscy dołączyli. W naszym entuzjazmie śpiewaliśmy zbyt głośno i z pobliskiej wieży
strażniczej rozległ się strzał, co miało nam uświadomić, że nasz patriotyzm nie jest dobrze widziany. Zrozumieliśmy
sugestię i przestaliśmy śpiewać.
Wieści wojenne były wspaniałe. Niebo nad frontem zachodnim przejaśniło się i samoloty alianckie bombardowały
i nękały niemieckie czołgi i ciężarówki na szlakach bojowych. Na froncie wschodnim, Rosjanie parli na zachód w kierunku Śląska formując szpice w naszym kierunku – na północ. Wkrótce wojna się skończy!
Sylwester i Nowy Rok były spokojne, tak samo jak każdy inny dzień.
W połowie stycznia dostaliśmy wiadomość, że dostawa paczek z Czerwonego Krzyża została przerwana z powodu
trudności transportowych. Rosjanie parli naprzód i jedzenie miało być teraz skąpe. Następnie przyszedł raport, że nasze zaopatrzenie zostało odcięte, a wyzwolenie przez Rosjan było tylko kwestią czasu. Nasz Mąż Zaufania polecił nam
nie przejmować się i spokojnie czekać na Rosjan.
Krótko po dziewiątej, jednego wieczoru, tylne drzwi baraku otworzyły się i wszedł Green Hornet, następnie Komendant podobozu C, kapitan Heinert. Stojąc pod jedyną żarówką w baraku, Green Hornet mówił głośno: „wszyscy
mają wyjść na korytarz, mamy komunikat”. Ludzie zaczęli wychodzić z pokoju, gromadząc się wokół, aż cały korytarz
się zapełnił.
Po kilku minutach, Green Hornet powiedział: „Mamy rozkaz
ewakuacji obozu ... wiemy, że jest zimno i przykro nam to robić, ale
nie mamy wyboru ... chorzy pozostający w szpitalu pozostaną w tyle
... reszta z was ma cały jutrzejszy dzień, aby się przygotować.” Kontynuował: „Wcześnie rano, w dniu wymarszu otrzymacie gorące śniadanie... Każdy otrzyma jedną paczkę z Czerwonego Krzyża i około
07.30 opuścimy obóz.”
Kontynuował: „Pierwszego dnia musimy przejść znaczny dystans
i nie możemy wam zapewnić jedzenia... Będziecie musieli zadowolić
się paczkami z Czerwonego Krzyża... Później będziemy pokonywać
dwadzieścia kilometrów dziennie i zgodnie z Konwencją Genewską
zapewnimy wam ciepłe schronienie... ciepłe posiłki będą serwowane
z wagonu.” To było pożegnanie Stalagu-Luft IV... Tylko niektórzy
byli z tego zadowoleni ... Wiedziałem, że szybko zaczniemy odczuwać zimno i zmęczenie. Wyszliśmy przez bramę w kolejny etap
naszej niewoli. Wtedy jeszcze nie przypuszczaliśmy, że dla niektórych z nas potrwa on 86 dni. Był wtedy 6 lutego 1945 roku i było
strasznie zimno.
Interpretację i tłumaczenie fragmentów książki (napisanej przez jednego z jeńców wspomnianego obozu – Alexandra Gorashko – strzelca pokładowego amerykańskiego bombowca typu B-24) - Wojciech
Grzelak. Źródła fot.: www.tychowo.republika.pl, www.32th.org,
www.457thbombgroup.org, www.stalagluft4.org
Rozmaitości z Kroniki Wendlanda (Wydawnictwo Prosperius, Koszalin 2006)

Roku pańskiego 1733 – zimno w maju. W miesiącu maju były silne przymrozki, a w dzień Wniebowstąpienia 15 maja spadł śnieg na głębokość dłoni.
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Schulbauchronik Anno 1922
List oraz jedna marka białogardzka udostępnione zostały przez anonimowego czytelnika.
Tłumaczenia dokonał pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie.

KRONIKA BUDOWY SZKOŁY ANNO 1922
Po tym jak stary budynek szkolny zaczął się walić na tyle, że zagrażał życiu, wybudowano w 1922 roku ten budynek,
którego budowę zaplanowano jeszcze na wiele lat przed wybuchem I Wojny Świtowej. W 1913 roku zarząd szkoły
wreszcie uchwalił realizację tejże zaplanowanej budowy. W grudniu 1913 roku Rejencja zatwierdziła projekty oraz
kosztorys, oszacowany na 18.500 Marek. W sierpniu 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa i uniemożliwiła przeprowadzenie budowy. Po spowodowanym przez rewolucję haniebnym zakończeniu wojny (obawiano się kosztów budowy)
wszyscy musieli się najpierw przyzwyczaić do wysokich cena na wszelkich płaszczyznach życia gospodarczego, spowodowaną dewaluacją naszych pieniędzy. Wreszcie jesienią 1921 roku zarząd szkoły zadecydował o budowie zagrody
szkolnej na polu szkolnym. W 1922 roku przekazano realizację budowy majstrowi murarstwa i ciesielstwa Maxowi
Melz z Koszalina (Köslin), którego kosztorys opiewał na ponad 500.000 Marek. Decyzja zarządu szkoły nie znalazła
niestety ogólnej aprobaty wśród osób zobowiązanych do sfinansowania szkoły. Część chłopstwa odmówiła z tego powodu jakiegokolwiek wsparcia prac budowlanych poprzez dostarczenie zwierząt pociągowych z uprzężą i wyżywienie
rzemieślników.
Właściciel ziemski von Heydebreck, dotychczasowy właściciel majątków Bardzlino (Barzlin), Niedalino (Nedlin), Mierzym (Mersin) prawie w całości nawiózł samemu materiały budowlane. To, że będziemy mieć nowa szkołę jest to
przede wszystkim jego zasługa. Co do kosztów to 1/3 kosztów budowy ponosi Rejencja, z reszty prawie 2/3 przypadły
majątkowi ziemskiemu oraz trzecia sowita część przypadła gminie chłopskiej składającej się z czterech chłopów: Kleins, Fa_agen, Varchmin i Fiedler oraz właścicieli: Moll, Jennrich, Maletke i H__. Ciągle postępująca dewaluacja naszych
pieniędzy (spowodowała dalsze odwleczenie budowy, której całkowity koszt na dzień dzisiejszy wyniósł 600.000 M).
Nawet jeśli cena budowy brzmi wysoko, cena budynku nie jest wyższa niż przed wojną, gdyż ceny produktów rolnych
również silnie poszły w górę.
W 1914 roku kosztowało:
1 cetnar żyta (ok. 51, 45 kg):
1 cetnar kartofli:
1 opakowanie jajek:
1 funt masła:

8.00 Marek
2,50 Marki
1,00 Marka
1,00 Marka

i kosztuje dziś maj 1922 roku:
600 Marek
200 Marek
75 Marek
70 Marek

1 czerwca ukończono szkolny budynek.
Pracowali nad tym: majster murarstwa Richard Treichel, murarz Karl Fendt i uczniowie (przyuczający się do zawodu)
Franz Treichel i Gerhard Banmann z Konikowa (Konikow), następnie: majster ciesielstwa Scham, czeladnicy ciesielstwa
Karl Beyer i Fritz Gross i uczniowie (przyuczający się do zawodu) Karl Weber i Willi Sch__, wszyscy z Koszalina (Köslin).
Jako pomocnicy (pracownicy niewykwalifikowani) pracowali robotnicy Franz Schwanke i Wilhelm__mke ze Świeszyna
(Schwessin).
Niech szkoła ta wychowuje wiele religijno-moralnych charakterów i sumiennych obywateli, którzy będą (oddanie
służyli) Ojczyźnie.
Niech nasz kochana Ojczyzna, gdy ten dokument zostanie znaleziony, będzie wspanialsza i potężniejsza niż kiedykolwiek. Daj Boże!
Bardzlino (Barzlin), 3 czerwca 1922 roku
Hans Setzpfand
nauczyciel
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Ocenę wymowy tego listu pozostawimy Czytelnikom. Ewentualne komentarze można pisać na Forum:
www.forum.she-odkrywcy.pl w dziale: GAZETA ODKRYWCZA/DOPISYWANIE INFORMACJI...
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HEGEMON 2012

Autor: Romuald Kowalczyk
Fot.: R. Kowalczyk

Hegemon – Zbigniew Izraelski

Prezentacja uczestników

W sobotę 12 maja na strzelnicy 8 Pułku Przeciwlotniczego odbyło
się spotkanie grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń historycznych.
Spotkanie odbyło się już po raz kolejny i zostało zorganizowane przez
niedawno zarejestrowane Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Stowarzyszenia Historyczno-Eksploatacyjnego Odkrywcy, oraz Gazety Odkrywczej.
Przybyłych uczestników powitał gospodarz i organizator spotkania
- Prezes Peruna – Zbigniew Izraelski. Dobrej zabawy życzył wszystkim wiceprezydent Koszalina, pan Tomasz Sobieraj. W imieniu
SHE Odkrywcy głos zabrał wiceprezes stowarzyszenia Tomasz Ne-
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ska, który zaprosił wszystkich miłośników historii na
łamy Gazety Odkrywczej.
Wśród przybyłych na spotkanie gości należy jeszcze
wymienić dyrektora Muzeum Oręża Polskiego pana
Pawła Pawłowskiego, pod
którego
kierownictwem
kołobrzeskie muzeum bardzo intensywnie i owocnie
współpracuje ze stowarzyszeniami
historycznymi
i grupami rekonstrukcyjnymi z naszego regionu.
Najbardziej
efektownie
i głośno zaznaczyła swoją
obecność na imprezie Najemna Rota Strzelcza, która zaprezentowała pokazy
strzelania ze średniowiecznej broni artyleryjskiej.
Najmłodsi uczestnicy spotkania korzystali z możliwości przejażdżki pojazdem udostępnionym przez
GRH „Jack of Diamonds”.
Można było postrzelać
z pistoletów ASG na gaz,
lub wziąć udział w konkursie na rozpoznawanie muzyki z filmów wojennych.
Odbyły się także zawody
w przeciąganiu liny, których
niestety przez stosowanie
niedozwolonych forteli np.
wykorzystanie samochodu,
nie udało się rozstrzygnąć.
Każdy (łącznie z panem
wiceprezydentem Koszalina) chciał także sprawdzić,
jak wygodnie siedzi się
w nabijanym kolcami „madejowym fotelu”.
Spotkanie zakończyło się
już po zmroku popisami
gitarowymi, wśród których
dominowała oczywiście tematyka żołnierska.
Zamieszczam kilka zdjęć,
które tylko w części oddają
miłą atmosferę spotkania
miłośników historii pn.
Hegemon 2012.
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Najemna Rota Strzelcza...

... i jej „zabawki”

Przejażdżki takim pojazdem – to jest to

Strzelanie z broni krótkiej ASG

Kto...

... kogo

Mały podstęp

Integracja różnych formacji

Gitarowe popisy

Wiceprezydent Koszalina Tomasz Sobieraj

Rozmaitości z Kroniki Wendlanda (Wydawnictwo Prosperius, Koszalin 2006)

Roku pańskiego 1502 – Zielone Świątki były tak zimne, że ptaki w powietrzu zamarzały, a także
drzewa i owoce polne obmarzły.
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Modernistyczny budynek banku
przedwojennego Koszalina

Autor:
Sławomir Stefek

Die Pommersche Bank AG, Neuetorstraße 31-33

Na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej przy ówczesnej ulicy Neuetorstraße 31-33 (dziś ul. Zwycięstwa 42)
wybudowano nowy, okazały gmach.
Ze względu na jego modernistyczny styl nie sposób było go nie dostrzec, idąc główną ulicą miasta w kierunku
dworca kolejowego. W budynku swą siedzibę znalazł Bank Pomorski (Die Pommersche Bank AG). Właściwie był to
jedynie Oddział Banku Pomorskiego z siedzibą w Szczecinie. Mimo to, wśród łącznie czternastu oddziałów, filie
w Koszalinie i Stralsundzie były największymi w Prowincji Pomorskiej.
Trzy, działające w tamtym czasie banki regionalne w wyniku wielkiego kryzysu, który miał miejsce na przełomie
lat 20 i 30-tych ubiegłego wieku, zmuszone były zakończyć swoją działalność. W ich miejsce, częściowo też w wyniku
przeprowadzanych fuzji, 10 kwietnia 1933 roku powstał jeden duży bank – Bank Pomorski. Była to instytucja bankowa obejmująca całą Prowincję Pomorską. Nie była to jednak firma państwowa, jak często mylnie kojarzono, lecz bank
prywatny. Początkowo siedziba filii koszalińskiej znajdowała się przy ulicy Neuetorstraße 24 (dziś budynek nie istnieje
a wówczas stał praktycznie vis a vis nowej siedziby).
Wzrost gospodarczy w latach 30-tych spowodował, że konieczne stało się zapewnienie dla banku większych pomieszczeń. W związku z tym w roku 1936, na terenie naprzeciwko dotychczasowej siedziby pod numerem 31-33,
rozpoczęto budowę nowego obiektu.
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Projekt budynku został opracowany przez Gregora Rosenbauera - profesora architektury ze Szczecina. Uroczyste oddanie budynku w stanie surowym miało miejsce 21 sierpnia 1937 roku i zakończyło się wspólną imprezą dla
wszystkich pracowników w sali koszalińskiej restauracji Kurta Raschke – „Schützenhaus”, która mieściła się przy ulicy
Schützenstraße (dziś ul. Kościuszki). Uwieńczeniem prac wykończeniowych było równie uroczyste przekazanie kluczy
przez architektów, które miało miejsce wiosną 1938 roku. Dyrektorem filii był wtedy Paul Schröder, który pracował od
roku 1926 aż do 1938, kiedy to został przeniesiony do Magdeburga.
Ciekawostką jest fakt, że w nowym budynku banku znajdowały się też trzy mieszkania dla jego pracowników.
Bank Pomorski odpowiadał na ówczesne potrzeby regionalnej struktury gospodarczej, szczególnie w branży rolniczej i leśnej oraz innych z nimi związanymi, jak zakłady rzemieślnicze i przemysłowe. Wykonawcy banku przyłożyli
też dużą wagę do wystroju artystycznego budynku. Przedsionek z wejściem od strony ulicy wyposażony jest w filar
podporowy, współgrający z masywnością budowli. Każda z czterech stron filaru jest ozdobiona rzeźbami kamiennymi.
Wykonane zostały przez szczecińskiego rzeźbiarza Kurta Schwerdfegera i symbolizują cztery źródła dobrobytu miasta
Koszalina i regionu: rolnictwa, rybołówstwa, rzemiosła i przemysłu.

Rolnictwo

Rybołówstwo

Rzemiosło

Przemysł

W 1945 roku budynek banku służył Armii Czerwonej jako siedziba komendantury wojskowej, ale już od 1947 roku
powrócono do jego pierwotnej roli i przez następne kilkadziesiąt lat mieścił się w nim Oddział Narodowego Banku
Polskiego. Dziś służy za siedzibę Bankowi Ochrony Środowiska i Centrum Biznesu.
Budynek przetrwał do dnia dzisiejszego zachowując swój pierwotny wygląd.

Wnętrza
Die Pommersche
Bank AG

Źródło: •Klaus Moerler „Die Pommersche Bank in Köslin“, „Köslin – Kurier“ nr 39, czerwiec 2009, s.3-7.

11

w w w. s h e - o d k r y w c y. p l

Autor:
Sławomir Stefek
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Köslin i Koszalin

W poprzednim numerze Gazety Odkrywczej zamieściliśmy porównanie odcinka dawnej Neuetorstraße – dzisiejszej
ulicy Zwycięstwa. Zdjęcia zrobione były od strony dworca kolejowego w kierunku centrum miasta.
Dzisiaj, w nawiązaniu do zamieszczonego w bieżącym numerze Gazety artykułu „Modernistyczny budynek banku
przedwojennego Koszalina” przedstawiam porównanie tego samego fragmentu miasta, ale patrząc od strony centrum
w kierunku dworca. Na pierwszym planie, na zdjęciu wykonanym współcześnie, po lewej stronie widać niezmieniony
od 1938 roku budynek banku.

Neuetorstraße

ulica Zwycięstwa

Fot. S. Stefek
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