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WSTĘP 

 

 

Jesienią 2003 r. jeden z oficerów 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotni-

czego zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie krótkiej historii garnizonu dla 

potrzeb jednostki. Sprawa z pozoru dość błaha, w rzeczywistości wyglądała 

jednak bardziej problematycznie. Brakowało bowiem jakichkolwiek wcze-

śniejszych opracowań, a przede wszystkim dostępnych źródeł. Skutkiem tego 

stan wiedzy historycznej o wojskowych dziejach Koszalina przedstawiał się 

jako przysłowiowa „biała plama”. Na szczęście, dysponując w swoim 

„domowym archiwum” podręcznymi i szczątkowymi materiałami, zdołałem 

opracować coś, co na kilku stronach mogło zasługiwać na miano Historii 

garnizonu do 1945 roku. 

Temat jednak okazał się na tyle absorbujący i ciekawy, że nie został 

odłożony do szuflady. Znając wcześniej dość dobrze dzieje rodzinnego mia-

sta, z zainteresowaniem zacząłem teraz krok po kroku odkrywać jego woj-

skowe tajemnice. Z braku dostępnych szczegółowych publikacji starałem się 

uchwycić niemal każdy, nawet szczątkowy ślad związany z miejscowym gar-

nizonem. W efekcie półtorarocznej kwerendy i dociekań udało się odtworzyć 

najważniejsze fakty i wydarzenia łączące się z obecnością wojska w Koszali-

nie. 

Niniejsze opracowanie jest więc pierwszą próbą przedstawienia w sposób 

syntetyczny militarnych dziejów Koszalina. Do tej pory bowiem – o czym 

wspomniałem – problematyka ta nie leżała w sferze zainteresowań polskich 

historyków i nie doczekała się żadnego opracowania. Cokolwiek wiązało się  

z dawnym wojskiem pruskim w powojennych publikacjach bywało najczęś-

ciej traktowane w sposób śladowy, służąc głównie za tło przy omawianiu roz-

maitych wydarzeń z ponad siedemsetletniej historii miasta. Zgoła inaczej 

rzecz przedstawiała się w odniesieniu do czasów najnowszych. Tu z kolei, 

wszechobecna „tajemnica” czy wręcz „szpiegomania” często uniemożliwiały 

ujawnianie czegokolwiek, co wiązało się z wojskowością. Na szczęście okres 

ten mamy już poza sobą. 

Biorąc pod uwagę dość długą historię miasta, monografię sporządzono 

zgodnie z chronologią, dzieląc je na dwie części: niemiecką – do roku 1945  

i polską – od roku 1945 do czasów współczesnych. Niniejsza publikacja sta-
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nowi część pierwszą, składającą się z czterech rozdziałów, z których każdy 

dotyczy najważniejszych okresów i wydarzeń w dziejach „wojskowego” 

Koszalina: 

I. Od średniowiecza do epoki napoleońskiej 

II. Lata 1816-1919 

III. Między wojnami – lata 1919-1939 

IV. Marcowe dni 1945 roku 

Okres 1939-1945 opisany został bardzo pobieżnie, bowiem znajdujący się 

z dala od frontu Koszalin nie spełniał w tym czasie żadnej szczególnej roli. 

Był ośrodkiem zapasowym i jednocześnie stanowił miejsce, w którym leczo-

no i poddawano rekonwalescencji rannych żołnierzy niemieckich. Jednocześ-

nie, ze względu na brak pełnych i wiarygodnych źródeł odnoszących się do 

tego okresu, niemożliwe stało się jego dokładne odtworzenie. 

Więcej uwagi natomiast poświęcono marcowym wydarzeniom 1945 roku. 

Do tej pory bowiem trwają spory i dyskusje wśród niektórych historyków  

i mieszkańców Koszalina: czy miasto zostało zdobyte, zajęte, wyzwolone czy 

też oswobodzone? Ze względu na to, że wokół daty 4 marca 1945 r. narosło 

wiele nieprawdziwych legend, w czym miała swój udział m.in. oficjalna pro-

paganda z okresu PRL, problemowi temu poświęcony został rozdział czwar-

ty. Jasno z niego wynika, że tzw. Festung Köslin
1
 istniała jedynie w świado-

mości i przekonaniu ówczesnych historyków, starających się na każdym 

kroku podkreślać heroizm i tzw. wyzwoleńczą misję Armii Czerwonej  

w latach II wojny światowej. Dziś wiemy, że wskutek tej „misji”, bezbronne 

miasto zostało poważnie okaleczone. 

Rozdział czwarty kończy się na wkroczeniu do Koszalina jednostek  

1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii w dniu 7 lipca 1945 roku. Jest on jedno-

cześnie zapowiedzią drugiej tzn. polskiej części opracowania. 

Praca nie ma charakteru publikacji naukowej w pełnym tego słowa zna-

czeniu. Służyć ma raczej spopularyzowaniu przedstawionej problematyki,  

i powstała bardziej z myślą o mieszkańcach Koszalina, zainteresowanych 

dziejami rodzinnego miasta. Mam nadzieję, że chętnie sięgną po nią także 

żołnierze i kadra koszalińskiego garnizonu. Wiele bowiem z dawnych mili-

tarnych obiektów, po dzień dzisiejszy z powodzeniem wykorzystywanych  

jest przez Wojsko Polskie. 

Jako oficer i koszalinianin z pochodzenia, mam osobistą satysfakcję, że 

dane mi było pełnić służbę we wszystkich trzech kompleksach koszarowych 

rodzinnego miasta. Najpierw jako podchorążemu – w obiektach Wyższej 

                                                           
1
  niem. Twierdza Koszalin 
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Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej przy ul. Wojska Polskie-

go, później – w stopniu oficerskim w koszarach 8. Drezdeńskiej Dywizji 

Zmechanizowanej przy ul. 4 Marca 
2
, i obecnie – jako oficerowi Straży Gra-

nicznej – w zabytkowym kompleksie dawnego pruskiego Korpusu Kadetów 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzięki tym okolicznościom mogłem 

być „bliżej” spraw stanowiących treść niniejszego opracowania. Przekonałem 

się także, że i mury niekiedy potrafią „mówić” o swojej przeszłości 
3
. 

Publikacja powstała w dużej mierze dzięki miejscowym historykom  

i gronu ludzi zainteresowanych dziejami Koszalina. Nieoceniona okazała się 

pomoc Danuty Szewczyk - kustosza z koszalińskiego Muzeum, która pierw-

sza wskazała na wojskowe wątki zawarte w niemieckich opracowaniach  

F. Schwenklera 
4
 i F. Treichela 

5
. Nieco później kolega z harcerstwa, słupski 

historyk dr Tomasz Katafiasz, polecając monografię K. von Albedylla 
6
, nie-

oczekiwanie okazał się jednocześnie... wnukiem muszkietera Ludwika Mar-

ciniaka – żołnierza III batalionu fizylierów 54. Regimentu v.d. Goltza, 

służącego w garnizonie koszalińskim w latach 1905-1907 ! 

Skarbnicą informacji okazała się także Leonora Drzewińska – mieszkająca 

od przedwojennych czasów vis à vis koszar na Rokosowie. Nieco danych 

znalazłem również w zasobach Archiwum Państwowego oraz w materiałach 

publikowanych w koszalińskiej prasie i w lokalnych wydawnictwach. Cenny-

mi szczegółami o 54. Regimencie v.d. Goltza podzielił się ze mną dr Hiero-

nim Kroczyński wieloletni dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 

Istotny wkład w tłumaczenie niemieckich źródeł mają m.in. lektorki-germa-

nistki z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej: Magdalena Kirej-

czyk, Aneta Kaźmierczak i Tamara Zajęcka-Knap. Przy ich pomocy w Biule-

tynie COSSG ukazały się trzy odcinki poświęcone dziejom garnizonu kosza-

lińskiego 
7
. Pani Tamara dodatkowo często „od ręki” życzliwie tłumaczyła mi 

prasowe wycinki z niemieckich gazet bądź korespondencję napływającą od 

dawnych mieszkańców Koszalina i pierwsza dokonała wstępnej korekty tekstu. 

Jednocześnie temat stał się na tyle frapujący, że zdołał zainteresować Pio-

tra Polechońskiego z „Głosu Pomorza”. Dzięki współpracy z nim, udało się 

                                                           
2
  Od 1993 r. 8 DDZ przemianowana została na 8 Dywizję Obrony Wybrzeża. 

3 
 Podczas prac remontowych w COSSG pod schodami prowadzącymi do auli znaleziono 

m.in. gazety z lat 50. Ich treść zostanie wykorzystana w „polskiej” części opracowania –

przyp. W.G.
 

4 
 F. Schwenkler, Köslin 1266-1966 (Die siebenhundertjährige Geschichte einer pommer-

schen Stadt und ihres Kreises), Lübeck 1966.
 

5
  F. Treichel, Die Geschichte der Stadt Köslin, Köslin 1939 

6 
 K. v. Albedyll, Soldaten und Garnisonen in Pommern und im Bezirk des II. Armee-Korps, 

Stettin 1926
 

7 
 Zob. Biuletyn COSSG Nr 3/2004, s. 82; nr 4/2004, s. 134 i 1/2005, s. 121.
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zamieścić parę wojskowych ciekawostek w kilku numerach gazety w histo-

rycznym cyklu pn. ,,Wiadomości Koszalińskie” 
8
. 

Niniejsze, pierwsze opracowanie z pewnością nie wyczerpuje do końca 

problematyki. Na dokładne zbadanie czekają bowiem jeszcze źródła zgroma-

dzone w niemieckich archiwach i publikacjach naukowych. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że pierwszy krok został zrobiony i tym 

samym w dziejach miasta odsłonięta została jeszcze jedna, mało znana karta. 

Być może położy to kres rozmaitym domysłom bądź nieprawdziwym histo-

riom rozpowszechnianym często nie tyle w złej wierze, ile wynikającym po 

prostu z nieznajomości zagadnień. 

Wśród wielu ludzi służących pomocą przy pisaniu dziejów garnizonu, 

wymienić należy ponadto: Cecylię Łukaszczyk, Izabelę Zagajewską, prof. 

Bogusława Polaka, dr. Andrzeja Rossę, dr. Eberhardta Błocka z Hanoweru, 

Karla Schroedera z Owschlag, Arlettę i Andrzeja Skorków, Janusza Sko-

wyrskiego, Józefa Macieja Spruttę i Józefa Leitgebera ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół Koszalina, Jerzego Sterczyńskiego, Jadwigę i Aleksandra Grabow-

skich, Agnieszkę Błońską, Izabelę Bochen, Emilę Słomkę, Aleksandrę Kara-

lus, Edytę Wnuk, Pawła Dickerta, Arkadiusza Kaługę, Stanisława Lubiaka, 

Andrzeja Solskiego, Marcina Wnuka, Zbigniewa Izraelskiego, Andrzeja Woj-

ciechowskiego, Piotra Palmowskiego, Piotra Bańkę, Roberta Ćwika, Zdzis-

ława Pacholskiego, Grzegorza Kruka oraz pracowników Archiwum Państwo-

wego w Koszalinie z Joanną Chojecką, a także nieznaną z nazwiska inter-

nautkę o sympatycznym pseudonimie „Szczurufka”, która zechciała wzboga-

cić niniejsze opracowanie o fotografię żołnierza 9 Regimentu Landwehry, 

wykonaną w koszalińskim atelier E. Ziemera w okresie I wojny światowej. 

Podobnie p. Wojciech Schatlach z Hanoweru, przy okazji częstych odwiedzin 

rodzinnego Słupska, w znacznym stopniu przyczynił się do powstania niniej-

szej monografii. 

Wyjątkową wdzięczność kieruję pod adresem mojej żony Barbary, za cier-

pliwość, wyrozumiałość oraz duchowe wsparcie podczas kilkuletniej kwe-

rendy. 

Wyrażając wszystkim serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc  

i współpracę, życzę jednocześnie Czytelnikom przyjemnej lektury. 

 

                                                           
8
  Zob. artykuły w „Głosie Pomorza” : Proch i ołów, nr 145/2004, s. 7; Stąd szli na front,  

nr 290/2004, s. 7; Historia jednego żołnierza, nr 6/2005, s. 7; Huzarzy z ulicy Skłodow-

skiej nr 48/2005, s. 7; Wyzwolony, czy zdobyty ?, nr 53/2005, s. 7 oraz Koszalin był mia-

stem żołnierzy nr 94/2005, s. 7. 
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Rozdział I 
 

Od średniowiecza do epoki napoleońskiej 
 

W okresie swojej ponad 730-letniej historii Koszalin częstokroć miał cha-

rakter garnizonu wojskowego. W różnych okresach stacjonowały w nim nie 

tylko formacje pospolitego ruszenia, ale również rozmaite oddziały regular-

nej armii. Mimo iż miasto nigdy nie miało wielkiego znaczenia militarnego 

jak np. Stargard, Szczecinek czy Słupsk, ani – jak w przypadku Szczecina 

bądź Kołobrzegu – charakteru twierdzy, to jednak już w czasach średnio-

wiecznych zabezpieczone zostało systemem stałych fortyfikacji. 

Tak jak w większości dawnych pomorskich miast, składały się na nie 

początkowo obwałowania ziemne z drewnianą palisadą i bramami wzniesio-

nymi z tego samego budulca. Naturalną przeszkodę wodną tworzyła 

przepływająca nieopodal struga Mühlenbach (z niem. Strumień Młyński), 

znana bardziej pod współczesne nazwy rzeczki Dzierżęcinki. Jej niewielka 

odnoga łączyła ze sobą kilka okolicznych stawów: Młyński, Szewski, 

Okrągły, Wysokobramny i Czarny 
9
. Powstała w ten sposób fosa, która dzięki 

istniejącej tamie i układzie poziomic mogła osiągać głębokość nawet do  

3 metrów 
10

. 

 
Zdj. 1. Najstarszy znany widok Koszalina z 1612 r. wg Lubinusa. Wyraźnie  

zaznaczone fortyfikacje miejskie z murami obronnymi, bramami i basztami. 

                                                           
9
  A. Wirski, Koszalin w średniowieczu, Koszalin 1998, s. 66 

10 
 Ibidem, s. 126.
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Na przełomie XIII/XIV wieku miasto zostało otoczone murami obronnymi 

o wysokości sięgającej do ok. 8 metrów, ciągnącymi się przez około 1560 

metrów. Trzeba jednocześnie wspomnieć, że tego typu inwestycja była na 

ówczesne czasy niezwykle kosztowna, i tylko niektóre miasta mogły sobie na 

nią pozwolić. W wielu przypadkach nadal zachowywano ziemne wały 

i drewniane palisady, wznosząc jedynie przy nich murowane bramy (np. 

Bytów, Bobolice, Mirosławiec, Połczyn, Szczecinek, Wałcz i in.) 
11

. 

Prawdopodobnie wstępne prace fortyfikacyjne rozpoczęto ok. 1298  

roku
12

, ale z pewnością pierwszy odcinek koszalińskiego muru powstał po 

1310 roku, kiedy rada miejska po dłuższych pertraktacjach zobowiązała 

zakon cysterek do budowy na własny koszt odcinka muru przy klasztorze 
13

. 

Kolejne fragmenty budowano etapami w ciągu całego XIV wieku, trzymając 

się zasady, iż linia murów przebiegać będzie wzdłuż wcześniejszych obwaro-

wań ziemno-drewnianych. 

Koszalińskie mury zbudowano z cegły z użyciem kamienia we wnętrzu 

oraz w części fundamentowej. Czerwona cegła o wiązaniu wendyjskim miała 

niejednolite wymiary: 8,5-9,2 x 12,5-13 x 26-28,5 cm. Grubość muru w róż-

nych miejscach wynosiła od 1,0 do ok. 1,9 m. Mury zwężały się nieco ku 

górze i zakończone były płasko układanymi cegłami. Nie posiadały one tzw. 

krenelażu 
14

 ani ganku służącego do obrony. Stanowiły jedynie bierną prze-

szkodę, bowiem obrona była prowadzona z baszt. Ten system obrony nosił 

nazwę „basztowego” i był powszechnie stosowany na Pomorzu Zachodnim 

od połowy XIII do połowy XV wieku, a więc jeszcze przed wprowadzeniem 

broni palnej. Wzdłuż koszalińskich murów, co 21-26 metrów wybudowano  

46 prostokątnych baszt. Były one otwarte od strony miasta 
15

 i wysunięte  

poza zewnętrzną linię muru o ok. 1,0 m. Dzięki temu obrona mogła mieć 

charakter skrzydłowy. Baszty dekorowane były często od strony zewnętrznej 

płytkimi, wydłużonymi blendami, zamkniętymi od góry odcinkowo a roz-

mieszczonymi po trzy lub pięć na baszcie. Nieznana jest natomiast forma 

dwóch wież wtopionych w pierścień murów: Więziennej i Prochowej, ale 

sądzić należy, iż z całą pewnością spełniały one swoje przeznaczenie zgodnie 

z nadanymi im nazwami. 

  

                                                           
11

  D.A. Ptaszyńska, Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974,  

s. 4. 
12 

 Ibidem.
 

13 
 Zakon mieścił się w okolicach obecnej ul. A. Mickiewicza.

 

14 
 Inna nazwa krenelażu to blanki – charakterystyczne zwieńczenia murów przypominające 

zęby – przyp. W.G
 

15 
 Tego typu baszty zwano niekiedy „czatowniami”.

 



11 
 

 
Zdj. 2. Brama Wysoka wraz z ceglanym „przedbramiem” strzegła dojścia do miasta od  

strony południowej (fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 

 

Wzdłuż murów wybudowano jednocześnie trzy bramy wjazdowe: Młyńską 

– od północy, Wysoką – od południa i Nową – od strony wschodniej. W okre-

sie późniejszym, tj. ok. XVI wieku, w celu wzmocnienia wjazdu do miasta, 

wybudowano przy nich tzw. przedbramia. Niestety, niewiele wiadomo o tych 

obiektach stojących przy Bramie Nowej. W pobliżu Bramy Młyńskiej były to 

dwa budynki usytuowane na grobli Stawu Młyńskiego, natomiast dzieło 

wzniesione przed Brama Wysoką było bardziej ufortyfikowane. Na zachowa-

nej fotografii sprzed 1867 r. widać wyraźnie ceglany budynek z szerokim, 

prostokątnym przejazdem w środku i mostem zwodzonym przerzuconym 

ponad zewnętrzną fosą 
16

. Pierwotnie przedbramie to posiadało po bokach 

dwie okrągłe wieże, które później obniżono, a całość przykryto wspólnym 

dachem 
17

. Dość często można spotkać się także z inną nazwą tej budowli, 

nazywanej niekiedy barbakanem. 

Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu wraz ze wspomnianymi prze-

szkodami wodnymi i elementami fortyfikacyjnymi, należy stwierdzić, że 

lokalizacja miasta w zupełności odpowiadała potrzebom ówczesnej strategii 

militarno-obronnej. Przemawiał za tym również układ urbanistyczny 

wewnątrz murów: zwarta zabudowa i wąskie uliczki miały ułatwiać prowa-

dzenie obrony. Niestety, zbyt wielka ilość drewnianych obiektów, w tym 

także rozmaite, często prowizoryczne zabudowania gospodarcze, jak stajnie 

                                                           
16 

 Wg fotografii w zbiorach Muzeum w Koszalinie.
 

17 
 D.A. Ptaszyńska, op. cit., s. 60.
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czy szopy, stwarzały równocześnie poważne zagrożenie pożarowe. W dzie-

jach miasta odnotowano kilka takich katastrof. 

W przypadku niebezpieczeństwa, miasta miała bronić załoga wystawiona 

przez mieszczan oraz rozmaite cechy rzemieślników: rzeźników, piekarzy, 

szewców i tkaczy. Cechy te tworzyły tzw. bractwa obronne, którym przydzie-

lano do obsadzenia określone odcinki murów. Członkowie poszczególnych 

cechów zobowiązani byli do posiadania własnego ekwipunku bojowego  

w postaci pancerza i broni ręcznej – halabardy, włóczni lub miecza – oraz do 

odbywania obowiązkowych ćwiczeń bojowych
18

. Jednym z najbardziej 

„walecznych" z pewnością był cech rzeźników. Zamożni mieszczanie utrzy-

mywali ponadto w stałej gotowości nie tylko broń, ale również konie i uzbro-

jonych pachołków. 

 
Zdj. 3. Plan Koszalina ok. 1765 r. z dobrze widocznym zarysem  

murów obronnych, bramami i basztami. 

 

Istniejące źródła utwierdzają nas w przekonaniu, że siła ta musiała być 

dobrze zorganizowana, na co m.in. wskazuje dość osobliwe wydarzenie z 27 

września 1446 r. W wyniku konfliktu między Kołobrzegiem a Koszalinem, 

którego podłożem była konkurencja o lokalny monopol w handlu morskim, 

Kołobrzeg zorganizował zbrojną wyprawę na swojego rywala. Uprzedzeni o 

ataku mieszkańcy Koszalina wyruszyli na spotkanie wroga. Do decy- 

dującego starcia doszło w okolicach wsi Stare Bielice – Tatów. Zaskoczeni 

napastnicy ponieśli klęskę, tracąc przy okazji również i chorągiew. Odtąd, 

przez niemal sto lat, dzień 27 września obchodzono w Koszalinie jako rocz-

                                                           
18 

 D.A. Ptaszyńska, op. cit., s. 8
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Zdj. 4. Żołnierz wojsk cesarskich 

z okresu wojny 30-letniej  

(wg ryciny z XVII w.) 

nicę zwycięstwa. W tym dniu rada miasta gościła mieszczan na ratuszu,  

a dzieciom rozdawano orzechy i obwarzanki 
19

. 

Ceglane umocnienia obronne były kilkakrotnie modernizowane, jednak 

wobec wprowadzenia broni palnej i rozwoju artylerii stopniowo straciły swoje 

znaczenie i już od początków XVIII wieku następowała ich sukcesyw- 

na rozbiórka. 

Największe zniszczenia przyniosła Ko-

szalinowi wojna 30-letnia (1618-1648).  

W roku 1627 do miasta wkroczyły oddziały 

cesarskie dowodzone przez barona ppłk. 

Fünfkircha 
20

. Oprócz utrzymania wojska, 

miasto musiało wypłacić dodatkowo 15 tys. 

guldenów kontrybucji, przeznaczając na to 

wszystkie posiadane w skarbcu rezerwy. 

Mieszczanom komendant wojenny polecił 

przydzielać na kwaterę po 10 żołnierzy. Ci 

zaś dopuszczali się licznych okrucieństw, 

gwałtów, rabunków i morderstw. Wskutek 

tych ekscesów, a także z powodu głodu  

i zarazy, miasto zaczęło szybko pustoszeć. 

W 1637 r. Koszalin zajęły wojska 

szwedzkie pod dowództwem generała Ban-

niera. Znów powtórzyły się gwałty i rozbo-

je. Wielu koszalinian musiało szukać ratun-

ku za polską granicą. Ponownie Szwedzi 

wkroczyli do miasta w 1675 r. w czasie 

wojny szwedzko-brandenburskiej, wymuszając znaczny okup. To jeszcze 

bardziej pogrążyło je w biedzie
21

. 

Opisując militarne dzieje Koszalina nie sposób pominąć pewien szczegół  

o bardzo polskim charakterze. Stąd wywodził się m.in. ród Szwederów. Jed-

nym z jego przedstawicieli był Henryk Szweder (ur. w 1602 r.), syn koszalińskie-

go burmistrza, który po ukończeniu szkół w Gdańsku wstąpił na służbę do 

wojewody chełmińskiego Jana Wejhera. W jego orszaku często uczestniczył 

w sejmach i uroczystościach dworskich w Warszawie. 

                                                           
19 

 B. Drewniak, H. Lesiński, Dzieje Koszalina, Poznań 1967, s. 53.
 

20 
 Ten sam pułk dowodzony przez ppłk Fünfkircha 30 listopada 1627 r. zajął Kołobrzeg. 

Cesarscy żołnierze również i tam dopuszczali się licznych gwałtów i bezeceństw, niszcząc 

m.in. pięć kołobrzeskich kościołów. Z tego względu nazwisko barona Fünfkircha przeszło 

do historii jako nomen omen (z niem. znaczy ono dosłownie... „pięć kościołów”) – zob. 

m.in. H. Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg, Warszawa 1998., s. 7.
 

21 
 D. Szewczyk, B. Konarski, Koszalin. Wyd. SKAN, Koszalin 1999 r., s. 17
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Podczas wojny polsko-szwedzkiej Henryk Szweder zaciągnął się pod 

chorągwie królewskie i tam awansował do stopnia rotmistrza. Dowodził też 

chorągwią lekkiej jazdy polskiej. Po powrocie do Koszalina został najpierw 

wybrany do rady miejskiej, a w roku 1654 przyjął urząd burmistrza, pełniąc tę 

funkcję nieprzerwanie przez 34 lata 
22

. 

Jego młodszy brat, Joachim Szweder, osiadł na stale w Polsce, a jeden  

z jego synów w 1683 roku brał udział w wyprawie Jana III Sobieskiego na 

Wiedeń. Inny z braci, Michał, po studiach medycznych w Królewcu także 

zapragnął wojaczki i uczestniczył w wyprawach przeciw Turkom. W 1659 

roku powrócił do Gdańska, a następnie wyjechał do krajów Europy Zachod-

niej, poświęcając się medycynie 
23

. 

Po wojnie 30-letniej, nowy Statut miasta z 7 września 1666 r. precyzował 

dokładnie obowiązki obywateli w zakresie świadczeń obronnych. Artykuł 48 

nakazywał mieszczanom wchodzącym w skład pospolitego ruszenia przecho-

wywanie w domach muszkietów oraz broni białej (siecznej i kłującej)  

w stałej sprawności i gotowości. Za nieprzestrzeganie tych przepisów groziła 

kara od 10 marek wzwyż 
24

. 

W 1712 roku nastąpiła pierwsza poważna reorganizacja załogi miejskiej  

w struktury zbliżone do wojskowych. Spośród mieszkańców utworzono trzy 

kompanie i określono etaty dowódcze. Wymienia się 3 kapitanów, 3 porucz-

ników, 3 chorążych, 3 sierżantów i 12 kaprali. Dodatkowo doliczono również 

7 miejskich doboszy 
25

. 

Dostępne źródła wskazują, że po raz pierwszy stały garnizon pruski rozlo-

kowany został w Koszalinie w 1713 roku. Były to regularne jednostki wyco-

fane z Holandii, wśród nich składający się z dwunastu kompanii 17. Regi-

ment Piechoty von Grumbckowa (Infanterie-Regiment von Grumbckow) oraz 

1. Regiment Dragonów Andreasa Rouvignac du Veyne (Dragoner-Regiment 

Andreas Rouvignac du Veyne) 
26

. 

Kompanie piechoty liczyły po 53 grenadierów 
27

. W sumie regiment von 

Grumbckowa stanowiło 636 ludzi, co łącznie z dragonami dawało około 

tysiąca żołnierzy. Miasto nie posiadało typowych koszar, wobec czego kwa-

tery urządzono w domach mieszkalnych (Jedes Haus war mit Soldaten 

                                                           
22 

 O.T. Szweder, Nachrichet über das Cösliner, Schlawische und Colberger Patrizier und 

Colberger Sulz-geschlecht Szweder, Meiningen 1903, s. 28-34.
 

23 
 Ibidem, s. 36.

 

24  
F. Schwenkler, Köslin 1266-1966 (Die siebenhundertjährige Geschichte einer pommer-

schen Stadt und ihres Kreises), Lübeck 1966. s. 237.
 

25 
 Ibidem

 

26 
 Numeracja pułków ustalona wg opracowania K. von Albedylla : Soldaten und Garnisonen 

in Pommern und im Bezirk des II. Armee-Korps, Stettin 1926.
 

27 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 237.
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Zdj. 5. Oficer i szeregowy 17. 

Regimentu (źródło: H. Bleckwenn, 

Unser Pommern nr 2/1966, s. 22) 

belegt) 
28

. Część dragonów – z uwagi na 

konieczność wykorzystania stajni dla koni – 

rozmieszczono także w pobliskich wsiach 
29

. 

Co ciekawe, Koszalin wyniszczony cho-

robami i wojną 30-letnią, liczył wtedy zaled-

wie ... 1200 mieszkańców 
30

. 

Grenadierzy koszalińscy wyróżniali się 

ciemnoniebieskimi mundurami z żółtymi 

guzikami, których kołnierze i szlify obszyte 

były białymi wyłogami z delikatnymi czer-

wonym wzorami. Spodnie białe. Kapelusze 

ciemnoniebieskie z białymi obszyciami  

i zielono-czerwono-białymi pióropuszami. 

Oficerowie nosili złote hafty i takież guziki 

oraz obszycia kapeluszy. Stroju dopełniała 

oficerska szarfa w czarno-srebrnych bar-

wach
31

. Regiment utworzony został w 1693 r. 

i dzięki udziałowi w wielu zwycięskich 

bitwach szybko uzyskał sławę. Od roku 

1703 dowodził nim pułkownik von Grumbc-

kow. 

23 stycznia 1715 r. Infanterie-Regiment von Grumbckow wyruszył do 

Szczecina, aby udzielić wsparcia pruskiej załodze tego miasta, należącego 

wówczas do Szwecji. Koszalińscy grenadierzy dokonali niespodziewanego 

natarcia na wojska szwedzkie, które wskutek ogólnego zaskoczenia w ciągu 

zaledwie czterech godzin opuściły Szczecin. W odzyskanym mieście żołnie-

rze ochraniali m.in. arsenał 
32

, a później walczyli w okolicach Stralsundu.  

W listopadzie 1715 r. wraz z dwoma szwadronami dragonów z regimentu du 

Veyne'a, wzięli udział w wyprawie na Rugię. Tam, w wyniku zaciętych  

walk, ranny został także von Grumbckow. Po zakończonej wojnie obydwa 

pułki powróciły do Koszalina 
33

. Mieszczanie byli dumni z dokonań swo- 

ich żołnierzy. 

  

                                                           
28 

 Ibidem, s. 238.
 

29 
 D. Szewczyk, B. Konarski, op. cit., s. 17-18.

 

30 
 K i D. Rypniewscy, Koszalin; Zabytki, informacje, okolice. Wyd. Kadr, Koszalin 1997, s. 17.

 

31 
 H. Bleckwenn, Pommersche Truppen zur Zeit des Siebenjähringen Krieges [w:] Unser 

Pommern, Nr 2/1966, s. 22. Także : K. v. Albedyll, Soldaten und Garnisonen in Pommern 

und im Bezirk des II. Armee-Korps, Stettin 1926, s. 11.
 

32 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 238-239

 

33 
 Ibidem.
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Zdj. 6. Tablica upamiętniająca historię 17. Regimentu Piechoty  

(ze zbiorów dr. H. Kroczyńskiego) 

 

Warto wiedzieć, że szef regimentu piechoty, Generalmajor von Grumb-

ckow dosłuży się później wysokiego stopnia feldmarszałka, piastując odpo-

wiedzialne stanowiska w królewskiej administracji Prus jako minister wojny  

i finansów pierwszego departamentu w Dyrektoriacie do Spraw Wojny, 

Finansów i Domen. Jest zupełnie nieznaną ciekawostką, iż uhonorowany był 

także ... polskim Orderem Orła Białego 
34

. Zmarł w 1739 roku. 

                                                           
34 

 Ibidem, s. 238.
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W regimencie służył także jako „doktor Królewskich Mości”, sławny 

lekarz pułkowy Friedrich Karl Ruel. Przeprowadzając udaną operację, urato-

wał króla przed amputacją lewej stopy. W podziękowaniu monarcha nadał mu 

tytuł doktora medycyny i obiecał spełnić jego prośbę powrotu do rodzin- 

nego Koszalina. Ruel pełnił później stanowisko lekarza w pułku von 

Grumbckowa, i dodatkowo miał królewskie pozwolenie na prowadzenie 

własnego gabinetu 
35

. Źrodła wskazują, że w latach 1718-1720 piastował 

także godność burmistrza Koszalina 
36

. Epizod ten wymownie świadczy  

o tym, jak bardzo pułk utożsamiał się z miejscową ludnością. Kadra oficerska 

w większości pochodziła z tutejszej szlachty, zaś żołnierze – z chłopstwa 

osiadłego na terenie jurysdykcji pułku. 

Po wielkim pożarze miasta w 1718 roku miejskie fortyfikacje całkowicie 

straciły znaczenie. Mury zostały poważnie obniżone a w niektórych miejscach 

całkowicie rozebrane. Pozyskana w ten sposób cegła posłużyła m.in. do 

odbudowy domów. Wkrótce po pożarze sztab regimentu dragonów przenie-

siony został do Białogardu. 

Na miejscu pozostali jedynie piechurzy von Grumbckowa, aczkolwiek nie 

wszyscy. Od 1722 roku kilka kompanii rozlokowano na stałe w Darłowie.  

W 1735 roku miasto zleciło zagospodarowanie niepotrzebnych już wałów 

pomiędzy bramami Nową i Wysoką. Tym samym zyskano obszerny plac, na 

którym w 1736 roku odbyła się pierwsza parada wojskowa, w której uczest-

niczył także późniejszy król Prus, Fryderyk Wielki 
37

. 

Warto wiedzieć, iż miejsce to – dziś już 

całkowicie zabudowane – stało się z czasem cen-

tralnym punktem garnizonowych uroczystości. 

Wypada również wspomnieć o stojącej ongiś przy 

ul. Podgórnej kaplicy św. Mikołaja, która od  

1755 r. służyła jako miejsce modlitwy dla żołnie-

rzy-katolików, głównie polskiego pochodzenia. 

Rozebrano ja dopiero w 1822 roku 
38

. 

Po śmierci von Grumbckowa nazwa pułku 

uległa zmianie, jednak charakter jednostki pozo- 

 
Zdj. 7. Płk Heinrich von Manteuffel – dowódca 17. Regimentu 

w latach 1756-1764 (źródło: H. Bleckwenn, Unser Pommern 

nr 2/1966, s. 21) 

                                                           
35 

 Ibidem, s. 239-240.
 

36 
 Burmistrzowie Koszalina w latach 1266-1945 [w:] Koszalin, nr 78, luty 2005, s. 10.

 

37 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 240.

 

38 
 P. Polechoński, Koszalin-miasto kaplic [w:] „Głos Pomorza”, nr 105 (16280) z dn.  

7-8.05.2005 r., s. 7.
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stał ten sam. Pod komendą barona de la Motte regiment uczestniczył w wal-

kach na Śląsku. Od roku 1746 dowództwo nad grenadierami objął płk Man-

teuffel, zostając w kilka lat później jego szefem i patronem. 

Pod jego imieniem pułk wziął udział w woj-

nie siedmioletniej (1756-1763). Uczestniczył 

m.in. w bitwach i potyczkach pod Lobositz 
39

, 

Pragą, Kolin 
40

, Moys, Roβbach 
41

, Wrocła-

wiem Lutynią 
42

, stając się ulubionym oddzia-

łem Fryderyka Wielkiego. Według kronikar-

skich zapisków, na dzień przed bitwą pod 

Lutynią mówił on z troską do oficerów kosza-

lińskiego pułku: „Dzieci, wróg jest dwa razy 

silniejszy od was”. W odpowiedzi usłyszał: 

„Pomorze się nie ugnie. Będzie dobrze! Ty 

wiesz co potrafimy!”. 

Król odbudowany taką postawą, miał wów-

czas rzec : „Oczywiście, że wiem. Inaczej nie 

mógłbym wam przewodzić. Jutro więc albo 

pokonamy wroga, albo wszyscy zginiemy”. Na 

te słowa regiment odpowiedział chóralnie: „Tak jest ! Śmierć albo zwycię-

stwo !”. 

Kronikarz pułku napisał, że po licznych zwycięstwach regiment stał się 

ulubionym oddziałem „Starego Fryca”, który określił go mianem swojej 

„Pomorskiej gwardii" („Die Pommersche Garde”). 
43

 

O waleczności regimentu świadczyć może m.in. epizod z walk na Śląsku, 

kiedy maszerujący z Prudnika (Neustadt) do Nysy (Neiβe) grenadierzy ko-

szalińscy niespodziewanie zostali okrążeni przez cztery austriackie pułki 

                                                           
39 

 Właściwa nazwa Lovosice – miasto w Czechach, nad Łabą. Bitwa stoczona 1.10.1756 r. 

zakończyła się porażką Austriaków – zob. Mała Encyklopedia Wojskowa, T. 2, Warszawa 

1970 r., s. 212.
 

40 
 Miasto w Czechach, 50 km na wschód od Pragi. W bitwie stoczonej 18.06.1757 r. armia 

Fryderyka II poniosła porażkę z wojskami austro-saskimi, tracąc 13 700 ludzi. Austriacy  

7 800. Ich zwycięstwo załamało pruski plan opanowania Czech – zob. Mała Encyklopedia 

Wojskowa, T. 2, Warszawa 1970 r., s. 60-61.
 

41 
 Miasto w Saksonii Anhalckiej (Niemcy). W bitwie stoczonej 5.11.1757 r. Fryderyk II 

pokonał sprzymierzone siły francusko-niemieckie, zadając im straty sięgające ok. 10 tys. 

ludzi i 72 działa, przy własnych – ok. 500 poległych – zob. Mała Encyklopedia Wojskowa, 

T. 3, Warszawa 1971 r., s. 67
 

42 
 W bitwie pod Lutynią w pow. średzkim (niem. Leuthen) 5.12.1757 r. Austriacy ponieśli 

dotkliwą klęskę, tracąc 22 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. jeńców i 131 dział. Straty pruskie 

wyniosły 6 400 ludzi – zob. Mała Encyklopedia Wojskowa, T. 2, Warszawa 1970 r., s. 219.
 

43 
 F. Schwenkler, op. cit, s. 240-241.

 

Zdj. 8. Król Prus 

Fryderyk II Wielki (1712-1786). 
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kawalerii. Gdy do dowodzącego regimentem pułkownika Puttkammera dotar-

li parlamentariusze z propozycją kapitulacji, ten postawił ich przed obliczem 

swoich żołnierzy. Na żądanie Austriaków złożenia broni chóralna odpowiedź 

regimentu była tylko jedna i brzmiała: „Proch i ołów!” 
44

. Pułk – choć 

poniósł wielkie straty – wyszedł jednak z opresji zwycięsko. 

W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) Koszalin został zajęty przez 

wojska rosyjskie, dowodzone przez gen. Tottlebena. Decydujący szturm miał 

miejsce 29 maja 1760 r. Najpierw doszło do potyczki przed Bramą Wysoką, 

po czym obrońcy zajmujący na przedpolu pozycje za ziemnymi szańcami 

wycofali się poza obręb murów. Kozacy wzięli przy tym wielu jeńców,  

a następnie spalili kilka pobliskich miejscowości. Koszalin przez prawie sześć 

godzin był bombardowany przez artylerię 
45

. Stanowiska rosyjskich  

armat znajdowały się na wzgórzu nieopodal Skwierzynki, skąd miasto było 

widoczne jak na dłoni. Tottleben zagroził, iż spali całe miasto, nie oszczę-

dzając kobiet i dzieci, jednak załoga pruska, licząca kilkuset żołnierzy nie od 

razu się poddała 
46

. Jej zadaniem było powstrzymanie wroga. 

Na stawiane przez Rosjan warunki, w myśl 

których żołnierze mogli wyjść bez prze- 

szkód z miasta po złożeniu przysięgi, iż  

w ciągu dwóch lat nie zaciągną się na służbę 

króla pruskiego, nie chciano się zgodzić. 

Ponownie więc rozpoczął się ostrzał miasta. 

W tych warunkach załoga skapitulowała, 

uzyskując jednakże zgodę na swobodny 

wymarsz w kierunku Białogardu, obsadzo-

nego jeszcze przez pruska załogę 
47

. 

Rankiem 31 maja dowódca garnizonu 

major Beneckendorf opuścił miasto zabie-

rając ze sobą całą broń oraz konie, wozy i wy-

posażenie, w tym również i armaty. W cza- 

sie walk zniszczeniu uległo 169 zabudowań, 

głównie na przedmieściach. W większości 

 
Zdj. 9. Kozak rosyjski z okresu wojny 7-letniej (źródło:  

H. Bleckwenn, Unser Pommern, nr 3/1966, s. 23) 

                                                           
44

  F. Schwenkler, op. cit., s. 241. 
45

  Jeden z pocisków artyleryjskich utkwił nawet w murze nieistniejącej dziś kamienicy przy 

ul. Asnyka i Rynku, i podobno można go było oglądać aż do 1945 roku. 
46

  Załogę Koszalina tworzyły: jeden batalion piechoty oraz dwa szwadrony dragonów. Zob. 

F. Treichel, op. cit., s. 39-40. 
47

  B. Drewniak, H. Lesiński, op. cit., s. 133. 
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były to stodoły bądź inne obiekty gospodarcze. Niebawem do miasta wkro-

czyli Rosjanie, nakładając na mieszkańców kontrybucję w wysokości 2000 

talarów, przy czym połowa tej sumy musiała być spłacona natychmiast 

gotówką 
48

. Wiele domów zostało zajętych na wojskowe kwatery. 

Rosyjska okupacja w latach 1760-1762 doprowadziła do znacznego 

zniszczenia miasta i pobliskich folwarków 
49

. Na szczęście mieściła się tu 

również główna kwatera wojsk oblegających Kołobrzeg. Dowódca rosyjskie-

go korpusu generał Piotr A. Rumiancew okazał się człowiekiem godnym sza-

cunku. Umiał trzymać dyscyplinę i porządek w podległych oddziałach rozlo-

kowanych na kwaterach w okolicznych miejscowościach, a w stosunku do 

mieszkańców Koszalina wykazywał się nawet dość opiekuńczym podejś-

ciem. Nic zatem dziwnego, że gdy Kołobrzeg padł i Rosjanie zaczęli opusz-

czać swoje kwatery, miasto serdecznie i uroczyście pożegnało lubianego 

dowódcę wojsk okupacyjnych. 

Po Rosjanach pozostała zresztą jeszcze jedna pa-

miątka. Wzgórze w pobliżu Skwierzynki, skąd artyle-

ria rosyjska prowadziła ostrzał miasta, nazwane zosta-

ło Kozacką Górą. To określenie utrwaliło się w świa-

domości koszalinian, bowiem do końca lat trzydzie-

stych XX wieku przypominały o nim przewodniki 

turystyczne 
50

. 

W roku 1773 po raz pierwszy podjęto pomysł 

budowy koszar w Koszalinie. Jednak w trzy lata póź-

niej rząd opowiedział się przeciwko temu planowi
51

. 

Skutkiem tego wojsko nadal zajmowało kwatery  

w domach mieszczan. Grenadierzy stacjonowali w Ko-

szalinie i Darłowie – z przerwami – do roku 1793. 

Po tym okresie, pułk noszący od swojego kolejnego 

dowódcy nazwę von Bruenneck, znalazł się w Gdań-

sku, gdzie w roku 1807 został rozwiązany 
52

. Miasto 

jednak nadal zachowało swój garnizonowy charakter. Wkrótce przybyły tu 

dwa nowe oddziały w sile batalionów. Jeden należał do szczecińskiego pułku 

piechoty von Pircha, a drugi do stargardzkiego pułku von Klinkowströma.  

W sumie było to około 800 ludzi. 
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Zdj. 10. Generał lejtnant 

PiotrA. Rumancew 

(źródło: H. Kroczyński, 

Kołobrzeg – miasto 

twierdza,  

Kołobrzeg 2006, s. 2) 
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Dość istotnym wydaje się szczegół, że pułki te w latach 1794/95 użyte 

zostały do walki przeciwko polskim oddziałom powstańczym
53

. Prawdopo-

dobnie były to oddziały podporządkowane gen. Janowi Henrykowi Dąbrow-

skiemu, który wykonał śmiały rajd na Pomorze, zajmując m.in. Bydgoszcz. 

Po zakończeniu działań, do miasta powrócił już tylko jeden, tj. szczeciński 

batalion. Drugi natomiast pozostał na wschodzie 
54

. 

Warto również wiedzieć, iż w czasie pobytu w mieście obydwu oddziałów, 

w stojącej do dziś nieopodal Bałtyckiego Teatru Dramatycznego ośmiobocz-

nej kaplicy św. Gertrudy znajdował się skład prochu miejscowego garnizo- 

nu 
55

. 

W roku 1807 wojska napoleońskie zajęły całe Pomorze Zachodnie oprócz 

Kołobrzegu, i 12 marca wkroczyły do Koszalina. Również i tu Francuzi 

pozostawili dotychczasową administracje pruską, podporządkowując ją  

sobie. Na miasto nałożono kontrybucję w wysokości 8 tys. talarów, zaś przy-

były z wojskiem francuski inspektor Parma zażądał od urzędników złożenia 

przysięgi na wierność Napoleonowi 
56

. 

Jedynym, który nie podporządkował się tej decyzji był referendarz sądu 

regencyjnego August Ernest Braun (będzie o nim jeszcze mowa). Miasto 

tymczasem zostało obarczone codziennymi dostawami zaopatrzenia nie tylko 

dla miejscowego garnizonu, ale również dla kwatery głównej wojsk napoleoń-

skich oblegających kołobrzeską twierdzę. Już pierwsze pismo w tej sprawie 

określało potrzeby Francuzów: 

„(...) Do Magistratu miasta Koszalina. Panowie, obciążam was odpowie-

dzialnością za najmniejsze opóźnienia, opieszałość, skargi lub nieporządek  

w dostawach: 

a) Dla „I Etat General Major” Theulie
57

: codziennie 20 butelek wina,  

50 bochenków białego chleba jedno i półfuntowych, 6 butelek rumu albo 

francuskiej wódki, 2 junty kawy, 4 funty cukru, 3 funty świec, funt mydła,  

6 funtów tytoniu, funt papieru zwyczajnego, funt papieru listowego. 
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b) Dla wojska: 5000 porcji chleba, 5000 porcji mięsa, 5000 porcji wódki, 5000 

porcji octu, 500 owsa, 500 słomy, 50 podków dla koni, 300 gwoździ do pod-

ków (...)” 
58

 

Nie były to jedyne żądania nowych władz. Skądinąd wiadomo, że 31 mar-

ca polecono dostarczyć do kwatery głównej w Stramnicy (Tramm), 30 kom-

pletów składających się ze stołów, krzeseł, poduszek, wyściełanych mebli, 

obrusów oraz zastawy stołowej i kuchennej. Ponadto, dowodzący oblężeniem 

Kołobrzegu gen. Loison zażyczył sobie 60 flaszek wina i 50 butelek rumu 
59

. 

Z dostępnych źródeł wynika m.in., że w marcu 1807 r. w mieście krótko 

stacjonował bliżej nieokreślony oddział polskiej kawalerii 
60

. Również  

w pobliskim Sianowie 24 marca 1807 r. zatrzymał się 24-osobowy patrol pol-

skich ułanów, dowodzony przez oficera. Były to tzw. oddziały ochronne, 

wspomagające i osłaniające tyły wojsk francuskich. 

Prawdopodobnie należały one do zgrupowania gen. bryg. Henryka Wo-

łodkowicza, którego zadaniem było poskromienie jednego z najaktywniej-

szych na tym terenie partyzantów pruskich, por. Ferdynanda von Schilla
61

.  

W miesiąc później Koszalin znalazł się na trasie przemarszu wojsk pol-

skich, zdążających w kierunku kołobrzeskiej 

twierdzy. Był to 1. Pułk Piechoty pod do-

wództwem pułkownika księcia Antoniego 

Pawła Sułkowskiego, wycofany spod Gda-

ńska w dniach 12-13 kwietnia. Jego zasadni-

czy skład stanowiły dwa bataliony piechoty, 

wsparte dodatkowo dwiema kompaniami 

(woltyżerską z 2 PP i fizylierską z 4. PP).  

W sumie liczył 1223 oficerów i żołnierzy 
62

. 

W celu przepłoszenia Prusaków, II bata-

lion skierowano z Sianowa na: Suchą – Osie-

ki – Łazy – Czajcze. Tam dotarł do morza, 

 
Zdj. 11. Pułkownik książę Antoni Paweł Sułkowski 

na czele swego pułku pod Kołobrzegiem (mal. Stefan 

Pajączkowski - ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu). 
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a następnie przez Unieście, wzdłuż wybrzeża pomaszerował w kierunku 

Kołobrzegu. 

I batalion przemieszczał się trasą główną, tj. przez Koszalin. W składzie 

kolumny znajdowało się jednocześnie dowództwo pułku ze sztabem, orkies-

trą i przydzielonymi kompaniami. O przemarszu polskich żołnierzy wspo-

mnina także koszaliński kronikarz Johan Ernest Benno podając, że przez 

miasto przeszło 300 polskich powstańców.
63

 Jak wynika z dostępnych źródeł, 

rzut ten zameldował się pod Kołobrzegiem 20 kwietnia. Trochę później do 

obozu przybył także wspomniany II batalion
64

. Pułk całością swych sił 

wspierał działania wojsk francuskich szturmujących Kołobrzeg. 

Jak skrupulatnie wyliczono, pierw-

sze dwa dni obecności Francuzów, 

kosztowały miasto ponad 10 tys. tala-

rów. Kapitan Lonati wojenny komen-

dant Koszalina, za „wybitne zasługi  

i starania dla miasta” otrzymywał stałą 

gratyfikacje w wysokości 10 talarów 

dziennie. 

W dziejach miasta odnotowano 

także dość osobliwe wydarzenie, jakim 

były urodziny cesarza Napoleona, uro-

czyście obchodzone 15 sierpnia 1808 

roku. Zgodnie z decyzją nowego 

komendanta, kpt. Goutroy'a, Koszalin 

został ozdobiony dekoracjami i świetl-

ną iluminacją 
65

. Przybyłą na uroczy-

stość kompanię dragonów miasto mu-

siało ugościć na własny koszt. Kapitan 

Goutroy, którego wkrótce odwołano ze 

stanowiska, na pożegnanie poprosił 

jeszcze magistrat o „drobny” prezent, 

którym okazał się kryty powóz, wartoś-

ci 270 talarów reńskich
66

. 

Garnizon francuski kwaterował w Koszalinie do grudnia 1808 r. Długi 

miasta, wynikłe wskutek okupacji napoleońskiej, tylko do roku 1811 wzrosły 

do 35 600 talarów reńskich 
67

. 
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Zdj. 12. Książę Antoni Paweł Sułkowski 

w mundurze generała dywizji wojsk 

Księstwa Warszawskiego (mai. Georg 

Friedrich Raschke - ze zbiorów 

Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego 

w Poznaniu) 



24 

 

 
Zdj. 13. Towarzysze broni z okresu walk o kołobrzeską twierdzę w 1807 r. Od lewej:  

żołnierz francuskiego 3. Pułku Piechoty Lekkiej, grenadier oraz fizylier polskiego 1. Pułku 

Piechoty (źródło: H. Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg, Warszawa 1998, s. 58) 

 

Zupełnie nieznany jest fakt, że w Koszalinie zamieszkiwał przez kilka lat  

– aż do śmierci – jeden z komendantów kołobrzeskiej twierdzy, gen. mjr 

Ludwik Moritz von Lucadou (1741-1812). Rodowity Francuz, w wieku 19 lat 

wstąpił do służby pruskiej. W roku 1803 w stopniu pułkownika został skiero-

wany do Kołobrzegu na stanowisko wicekomendanta twierdzy i niebawem 

został jej komendantem. W 1806 r. po klęsce Prus pod Jeną i Auerstedt, jako 

jeden z nielicznych dowódców pruskich, zdecydował się stawić opór swoim 

... rodakom. 
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Do kwietnia 1807 r. zdołał zorganizować skuteczną obroną miasta, jednak 

na skutek intryg przywódcy kolegium rady mieszczańskiej, Joachima Nettel-

becka, król pruski Fryderyk Wilhelm III odwołał go ze stanowiska. Jego 

następcą został mjr Neithardt von Gneisenau, zaś Ludwik Lucadou – miano-

wany za zasługi wojenne generałem – po zakończeniu oblężenia Kołobrzegu 

przeniósł się do Koszalina, i tu spędził ostatnie lata swego życia 
68

. Niestety, 

nie udało się ustalić gdzie zamieszkiwał. 

Pochowany został na starym cmentarzu, znajdującym się kiedyś w pobliżu 

kaplicy św. Gertrudy, przy dawnej Bublitzer Strasse 
69

. 

Po zawarciu 9 lipca 1807 r. pokoju w Tylży pomiędzy Francją a Prusami 

na Pomorzu ustały regularne działania wojenne. W 1808 roku do Koszalina 

wkroczył lekki batalion piechoty pod dowództwem von Riutsa (wzgl. 

Ruitsa)
70

. Nowością w armii pruskiej stał się wówczas fakt, że pułki nie 

nosiły już imienia swojego dowódcy, lecz zostały ponumerowane. Nieoficjal-

nie jednak oddziały jeszcze przez jakiś czas posługiwały się starym mianem. 

W roku 1809 przybył do miasta szwadron huzarów z regimentu von Blü-

chera 
71

, a także – przejściowo – 1. Pomorski Pułk Piechoty. Huzarzy stacjo-

nowali w Koszalinie do roku 1812 
72

. Z innych jednostek można wymienić 

ponadto batalion fizylierów 2. Pułku Piechoty (1809-1811), sztab 6. Pułku 

Piechoty wraz z jego 1. batalionem (1811-1812), batalion fizylierów 9. Pułku 
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Piechoty (1812-1813) oraz – kwaterujący przez kilka miesięcy 1812 r. –  

jeden ze szwadronów Brandenburskiego Pułku Ułanów 
73

. 

W latach 1811-1812 przez miasto przeciągały liczne oddziały francuskie, 

zdążające na wschód. Z niektórych źródeł wynika, że tylko w marcu 1812 r. 

przez Koszalin przemaszerowało w sumie 37 tysięcy żołnierzy „Małego 

Kaprala” 
74

. Do grudnia natomiast doliczono się aż 61 915 żołnierzy oraz 

5173 koni 
75

. 

Kampania napoleońska przeciwko Rosji zakończyła się jednak klęską,  

i w niedługim czasie Pomorze stało się mimowolnym świadkiem odwrotu 

„Wielkiej Armii”. Przyłączenie się Prus do koalicji antynapoleońskiej 

wywołało w mieście duże ożywienie polityczne. Podobnie jak w całych Pru-

sach, w 1813 roku zaczęto tworzyć tu formacje obrony krajowej (Landwehr) 

oraz pospolitego ruszenia. Miasto wystawiło wówczas cztery kompanie, 

dowodzone przez majora Leszinskiego, należące do 3 Brygady. W jakiś czas 

później brygady te przemianowano na pułki Landwehry, natomiast kompanie 

pospolitego ruszenia podporządkowano odpowiednim starostom. 

W Koszalinie przejściowo stacjonowała 

kompania konna, dwie kompanie ochronne  

i początkowo trzy, a później sześć kompanii 

ułańskich (tzw. lansjerów) 
76

. Powszechnie 

uważa się, że ochotniczo do armii pruskiej 

zaciągnęło się około 800 mieszczan 
77

. 

Jeden z nich, nazwiskiem Conradt, uczest-

niczył m.in. w bitwie pod Waterloo i w cza-

sie pościgu za Napoleonem podobno zdobył 

kamizelkę cesarza 
78

. 

Po zakończeniu działań wojennych prze-

ciwko wycofującej się armii napoleońskiej 

jednostki te nie powróciły już do Koszalina. 

W mieście pozostał zaledwie tzw. zalążek 

jednego batalionu wchodzącego w skład 9. 

Pułku Landwehry. Na jakiś czas Koszalin 

przestał być miastem garnizonowym, choć 
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Zdj. 14. August Ernest Braun 
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rozpoczęto właśnie budowę gmachu z przeznaczeniem dla sztabu pułku.  

Nosił on nazwę „Domu Gubernatora”. Do roku 1821 obiekt ten wykorzysty-

wany był jako izba chorych, a następnie mieściło się w nim Królewskie Gim-

nazjum Miejskie 
79

. Mało kto dziś kojarzy fakt, że ów budynek z dawną woj-

skową przeszłością to współczesny gmach ... Zespołu Szkół Zawodowych  

nr 1 im. M. Kopernika przy obecnej ul. gen. Wł. Andersa 30. 

Wspomniany August Ernest Braun, który odmówił współpracy z francu-

skimi władzami okupacyjnymi, był później współorganizatorem koszaliń-

skich formacji pospolitego ruszenia przeciwko wojskom napoleońskim. Po 

                                                           
79 

 F. Schwenkler, op. cit., s. 243.
 

Zdj. 15. Żołnierze pruskiej tzw. Obrony Krajowej z 1813 r. W środku kawalerzysta 

jednego z pomorskich pułków Landwehry. W takich m.in. uniformach występowali 

żołnierze garnizonu koszalińskiego uczestniczący w kampanii antynapoleońskiej. 



28 

 

wojnie, w dowód wdzięczności i uznania za wykazaną postawę, mieszkańcy 

powierzyli mu funkcję burmistrza. Urząd ten sprawował przez wiele lat 

(1816-1857). Jego imieniem nazwano też plac, przy którym znajdował się 

„Dom Gubernatora” 

Ofiary wojny upamiętniono początkowo tablicami z nazwiskami 

poległych, które zawisły w kościele NMP. Później z funduszy miasta wybu-

dowano pomnik w kształcie krzyża, który w 1829 r. stanął na Górze 

Chełmskiej i otaczany był przez koszalinian szczególnym szacunkiem
80

. 

Będzie jeszcze mowa o tej budowli. 
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Rozdział II 
 

Lata 1816-1919 
 

 

W 1816 roku reforma administracyjna podniosła Koszalin do rangi stolicy 

rejencji, w skład której weszło dziesięć powiatów. Odtąd, aż do roku 1945, 

miasto spełniało ważną funkcję administracyjną we wschodniej części Pomo-

rza Zachodniego. 

Oprócz rozmaitych urzędów i instytucji w mieście rozlokowany został 

również garnizon wojskowy. Drukowane źródła z 1817 roku podają, iż sta-

cjonował tu 2 Pomorski Regiment Landwehry 
81

, dowodzony przez ppłk. von 

Kargera (zastępcą był mjr von Steinwehr) 
82

. Niestety, trudno jest dziś odtwo-

rzyć jego strukturę, bądź – w przybliżeniu – określić liczebność, nie zacho-

wały się bowiem żadne szczegółowe dane. Nie wiadomo również, jak długo 

pułk ten mógł stacjonować w Koszalinie i gdzie zajmował kwatery. Prawdo-

podobnie była to jednostka o charakterze skadrowanym. Pod względem orga-

nizacyjnym regiment podlegał pod tzw. Regierungs-Departament Cöslin, na 

czele którego stał inspektor. Ówcześnie był nim generał major von Sydow. 

Uwagę mogą zwracać polsko brzmiące nazwiska niektórych pruskich ofice-

rów. Adiutantem generała był m.in. kpt. von Zaluskowski 
83

, zaś funkcję 

powiatowego brygadiera żandarmerii sprawował w tym czasie mjr von 

Leszinsky 
84

. 

Do roku 1819 utworzono jeszcze jeden pułk Landwehry, posiadający  

w nazwie słowo „koszaliński”. Otrzymał on numer 2la. Jego I batalion sta-

cjonował w Słupsku (dowódca por. baron von Bergh), a II batalion w Sławnie 

(dowódca mjr von Zimmermann) 
85

. Również losy tego regimentu trudne są 

dziś do odtworzenia. 

                                                           
81

  W dwa lata później otrzymał on numer 14a – zob. Rang-und Quartier-Liste [...] 1819, 

Berlin 1819, s. 218 – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie. 
82

  Rang-und Quartier-Liste der Königlich Preuβischen Armee für das Jahr 1817, Berlin – 

1817, s. 239 - w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie. 
83

  Ibidem, s. 40. 
84

  Ibidem, s. 254. 
85

  Rang-und Quartier-Liste der Königlich Preuβischen Armee für das Jahr 1819, Berlin – 

1819, s. 239 – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie. 
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W 1818 roku do Koszalina przybył z krótką wizytą król Prus Fryderyk 

Wilhelm III. Przy okazji zwiedzania Góry Chełmskiej powstał m.in. plan 

postawienia tu monumentu upamiętniającego żołnierzy poległych w wojnach 

napoleońskich. Rok później ówczesny prezydent rejencji koszalińskiej graf 

Dohna-Wundlaken otrzymał „najwyższe pozwolenie zrealizowania przedsię-

wzięcia”. W 1820 roku zlecono wykonanie projektu pomnika. Jego autorem 

był Karl Friedrich Schinkel, jeden z czołowych architektów niemieckich XIX 

wieku 
86

. Według pierwotnego zamysłu miała to być duża budowla o charak-

terze mauzoleum. Niestety, ze względu na wysokie koszty projekt uproszczo-

no. Mimo to pomnik zachował główną myśl Schinkla, tj. wieloboczny cokół  

z wysokim krzyżem na platformie. Budowla była jednak znacznie niższa  

i węższa niż zaplanowano. Cokół wykonano z kamienia, a sam krzyż odlano  

z żeliwa 
87

. 

 
Zdj.16. Pomnik ku czci koszalinian poległych w wojnach napoleońskich,  

tzw. „Gollen-Kreuz” odsłonięty na Górze Chełmskiej w 1829 r. 

 

Na zewnątrz, pod gzymsem dookoła ośmiu boków, biegł gotycki napis 

ułożony z metalowych liter: „Pomnik poświęcony poległym, dzielnym miesz-

kańcom Pomorza, którzy z pomocą Bożą walczyli w pruskim wojsku dla króla 

i Ojczyzny”. Z czasem napis ten zastąpiono pamiątkową tablicą. Pomnik, 

                                                           
86 

 Schinkel Karl Friedrich, 1781-1841, niem. architekt i malarz; działał głównie w Berlinie; 

w Polsce wzniósł m.in. pałac w Owińskach, kościół w Krzeszowicach, zamek w Kamień-

cu Ząbkowickim, wykonał projekt przebudowy zamku w Kórniku. Mała Encyklopedia 

PWN, wyd. III, Warszawa 2000 r., s. 732.
 

87 
 Zachowany fragment krzyża można zobaczyć na ekspozycji w Muzeum w Koszalinie.
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wzniesiony ze składek mieszkańców Pomorza, uroczyście odsłonięto 3 sierp-

nia 1829 roku 
88

. Okolicznościową mowę wygłosił wówczas Carl Ernest Got-

tlieb, założyciel i dyrektor koszalińskiego gimnazjum „Guillame–du–Bois”, 

ojciec późniejszego naukowca i światowej sławy fizyka, Rudolfa Emmanuela 

Clausiusa 
89

. 

Wartym odnotowania jest fakt, że w kilka lat później, po upadku powsta-

nia listopadowego na ziemiach polskich, uchodząc przed carskimi represjami, 

przybyła do Koszalina kilkudziesięcioosobowa grupa jego uczestników 
90

. 

Nieco informacji na temat ich pobytu dająXIX-wieczne niemieckie źródła: 

„(...) Do budowy przez Górę Chełmską drogi z Koszalina do Sianowa,  

z końcem roku 1833 sprowadzono 100 polskich uciekinierów – którzy po 

zakończeniu w 1831 r. powstania w rosyjskiej Polsce przeszli do Prus i nie 

byli skłonni do przesiedlenia do Ameryki – pod komendą wojskową, z których 

jednak tylko 44 było zdolnych do pracy. W okresie od września do listopada 

1833 r. zapracowali 47 talarów, 15 groszy i 6 fenigów (...)” 
91

 

Istniejące materiały wskazują, że żołnierze z koszalińskiej jednostki Lan-

dwehry wzięli m.in. udział w tłumieniu zamieszek na terenie miasta, do  

jakich doszło 27 kwietnia 1847 roku. Ich podłożem był nieurodzaj i kryzys 

ekonomiczny, który spowodował drożyznę produktów żywnościowych. 

Wywołało to niezadowolenie społeczne w wielu miejscowościach Pomorza. 

W samym Koszalinie odnotowano m.in. demonstracje głodowe i fakt rozbija-

nia sklepów w centrum miasta (m.in. przy dzisiejszej ul. A. Mickiewicza  

i Młyńskiej
92

). Interweniujące pododdziały zostały obrzucone gradem kamie-

ni. Wojsko kilkakrotnie użyło broni palnej strzelając w powietrze, a następnie 

natarło na tłum bagnetami. Zachował się nawet dokładny opis tych wydarzeń, 

sporządzony przez dowódcę batalionu, z którego m.in. wynika, że w czasie 

natarcia został on ugodzony dwoma kamieniami. Jego podwładnego, por. von 

Dewitza, dotkliwie zraniono ciężkim głazem w nogę, skutkiem czego musiał 

opuścić szeregi i przez 8 dni chorował. Inny z oficerów, kpt. Retschlag, z czę-

ścią żołnierzy przebywających na odwachu ochraniał znajdujące się na 

 

                                                           
88 

 Wg K. Rypniewskiej. Zob. m.in. Wiadomości Koszalińskie. Ratujmy mury! [w] „Głos 

Pomorza”, nr 148 (16017) z dn. 26-27.06.2004 r. , s. 7.
 

89 
 P. Polechoński, Wiadomości Koszalińskie. Geniusz z Koszalina [w] „Głos Pomorza”, nr 30 

(16205) z dn. 5-6.02.2005 r. , s. 7.
 

90 
 B. Drewniak, H. Lesiński, op. cit., s. 189.

 

91 
 J.M.Sprutta, J. Leitgeber, Drogi średniowieczne i współczesne Koszalina (na podstawie 

Th. Schmidt, Die pommersche Chaussenn, Stettin 1853) [w:] Koszalin (Miesięcznik Sto-

warzyszenia Przyjaciół Koszalina), nr 78, luty 2005 r., s. 7. Niestety, dalsze losy powstań-

ców listopadowych nie są szczegółowo znane. Niektórzy z nich mogli osiedlić się w Ko-

szalinie.
 

92 
 Wg współczesnego nazewnictwa ulic.
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sąsiednich ulicach domy piekarzy i piwowarów
93

. 

1 września 1852 r. do miasta przenie-

siony został 4. szwadron wchodzący  

w skład 5. Regimentu Huzarów von 

Blüchera (Blucher-Husarenregiment  

Nr 5) ze Słupska 
94

. Pododdział ten sta-

cjonował wcześniej w Karlinie. Miasto 

wydało wówczas 20 tys. talarów na 

prace budowlano-adaptacyjne dla woj-

ska. W dość szybkim czasie powstały 

nowe obiekty i pomieszczenia, m.in. 

wartownia i areszt, a wokół kaplicy św. 

Gertrudy - plac i tor do jazdy konnej, 

(Reitbahn). 

Sama kaplica, służąca kiedyś za 

magazyn prochu, zmieniła teraz swoje 

przeznaczenie i stała się narzędziownią. 

Przechowywano w niej siodła, uprzęże, 

podkowy itp. Tor do jazdy konnej 

osłonięty został dużym szkieletowym 

budynkiem, w pobliżu którego urządzono stajnie. Jedna z nich znajdowała  

się na rogu ulic Huzarów i Wilhelma
95

, 

natomiast druga, mieszcząca młode konie, 

zlokalizowana została u zbiegu ulic 

Huzarów i Bobolickiej 
96

. 

Ostatecznie dokupiono jeszcze dodat-

kowe obszary na terenie Rokosowa, aby 

zapewnić garnizonowi obszerny plac do 

ćwiczeń i musztry. Wszyscy huzarzy, po-

dobnie jak i pododdziały Landwehry, roz-

lokowani zostali w kwaterach prywatnych, 

co sprzyjało zacieśnianiu więzi z miesz-

kańcami. Obecnie jedynymi obiektami 

                                                           
93 

 Zob. m.in. : T. Gasztold, A. Muszyński, H. Rybicki, Koszalin. Zarys dziejów, Poznań 

1974, s. 85-86. 
94 

 F. Treichel, Die Geschichte der Stadt Köslin, Köslin 1939, s. 51.
 

95 
 Obecnie ul. M. Curie-Skłodowskiej i Połczyńska.

 

96 
 Obecnie róg ul M.C.Skłodowskiej i H. Modrzejewskiej.

 

Zdj. 17. Fragment planu Koszalina  

z 1893 r. z wyraźnie zaznaczonym torem 

dojazdy konnej (Reitbahn). Widać też 

kaplicę św. Gertrudy i ul. Huzarów 

(Husaren-Str.) (źródło: zbiory Archiwum 

Państwowego w Koszalinie) 

Zdj. 18. Służąca za narzędziownię dla huzarów 

kaplica św. Gertrudy - widok z końca XIX w. 

(źródło: K.Rypniewska, H.P.Schultz, Koszalin  

w starych fotografiach, Koszalin 1995, s. 15) 
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w mieście, stanowiącymi pozostałość po huzarach są: budynek Archiwum 

Państwowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej – mieszczący kiedyś wojsko-

wy lazaret i wspomniana kaplica św. Gertrudy. 

W zbiorach koszalińskiego Muzeum znajdują się oryginalne elementy 

ubioru huzara z regimentu von Bliichera. Przepisowym nakryciem głowy był 

czarny toczek z trupią czaszką z oksydowanego metalu, nałożoną na dwa 

skrzyżowane piszczele. Powyżej, na rozwiniętej półkoliście pozłacanej wstę-

dze wytłoczono dewizę: „Mit Gott für König und Faterland”
97

. 

 
Zdj. 19. Huzar 5. Regimentu von Blüchera w mundurze wg wzoru z 1871 r.  

(ilustracja z nieznanego źródła, prawdopodobnie z dawnej historii pułku) 

  

                                                           
97 

 Tłum. z niem. Z Bogiem dla Króla i Ojczyzny.
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Dopełnieniem stroju była czerwona kurtka z charakterystycznymi złotymi 

huzarskimi pętlami na piersiach i podobnymi obszyciami na rękawach 
98

. 

Właśnie od koloru mundurów powszechnie nazywano ich „czerwonymi 

huzarami”. 

5 maja 1860 r. rozwinięto i połączono trzy podległe 9 Pułkowi Landwehry 

zalążki batalionów z Koszalina, Świdwina i Stargardu. Tak uformowana jed-

nostka w dniu 4 lipca 1860 r. otrzymała zupełnie nowe oznaczenie: 6 Pomor-

ski Regiment Piechoty nr 49. Utworzony w jego składzie koszaliński II bata-

lion przebywał jednak w mieście nie dłużej niż pół roku. Przeniesiony został 

do Stargardu, skąd wkrótce z całym pułkiem skierowano go do nowych gar-

nizonów w okolicach Poznania 
99

. 

W podobny sposób w rejonie Gniezna, Bydgoszczy i Piły utworzono  

14. kombinowany pułk piechoty, który niebawem wysłano na Pomorze. Jego 

III batalion przybył do Koszalina 24 maja 1860 roku. Sztab pułku wraz z po-

zostałymi batalionami (tj. I i II - muszkieterów) rozlokowano w Kołobrzegu. 

Kilka tygodni później pułk otrzymał swoje ostateczne oznaczenie jako  

7. Pomorski Regiment Piechoty nr 54 
100

. 

Do roku 1868 jego rekruci w zdecydowanej większości deklarowali 

pochodzenie polskie, bowiem wywodzili się z okolic formowania pułku 
101

. 

Przeprowadzony w 1867 roku spis w wojsku pruskim wykazał, że na terenie 

rejencji koszalińskiej służyło 619 żołnierzy, którzy jako język ojczysty podali 

język polski
102

. W późniejszych latach proporcje te uległy zmianie, choć 

nadal licznie trafiali tu żołnierze pochodzący z Wielkopolski. Polacy służący 

w Koszalinie przyczynili się m.in. do budowy kościoła katolickiego pw. św. 

Józefa. Powstał on z żołnierskich składek oraz z datków polskich robotników 

rolnych 
103

. 

Wydarzenia mające związek z powstaniem styczniowym 1863 roku na 

ziemiach polskich spowodowały, że 18 lutego cały 54. Regiment opuścił 

swoje garnizony i skierowany został bliżej granicy, w okolice Strzelna na 

Kujawach. Pozostawał tam w gotowości do lipca 1863 r. 
104

 W międzyczasie 

                                                           
98 

 Pułk ten 60 lat później powrócił jednak do Koszalina i tu – zgodnie z postanowieniami 

traktatu wersalskiego – został rozformowany. Zob. F. Schwenkler, op. cit., s. 243-244.
 

99 
 Podwójna numeracja wynikała z federacyjnej struktury Rzeszy Niemieckiej i samych Prus 

(podzielonych na prowincje, każda o innej historii). W tym przypadku numer 54 oznaczał 

kolejność pułku w ramach całej Rzeszy, a cyfra 7 – w ramach prowincji pruskiej.
 

100 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 244

 

101 
 Ibidem

 

102 
 B. Drewniak, Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim 1890-1918, Poznań 1959,  

s. 367.
 

103 
 Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano 10 kwietnia 1869 r., a 12 październi-

ka 1870 r. odbyło się jego uroczyste poświęcenie.
 

104 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 244.
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zaistniał poważny konflikt pomiędzy Danią a Prusami, dotyczący Szlezwiku-

Holsztyna. W związku z tym pułk przesunięty został do nowego rejonu  

i otrzymał kolejne ważne zadanie: ochronę wybrzeża morskiego przed  

duńską flotą wojenną. Koszalińscy fizylierzy przybyli do Świnoujścia i pozo-

stali w obronie. Dopiero w 1864 roku regiment mógł powrócić do swych 

stałych miejsc dyslokacji 
105

. 

Chrzest bojowy koszaliński batalion wraz z macierzystym pułkiem prze-

szedł w wojnie prusko-włosko-austriackiej w 1866 r. Z końcem maja opuścił 

garnizon, by 22 czerwca zająć pozycje przy granicy z Austrią. Wszedł  

w skład 2. Korpusu podporządkowanego armii księcia Fryderyka Karola. 

Uczestniczył w walkach pod Jičinem oraz Königgrätz (obecnie Hradec Kra-

love), gdzie odniósł swoje pierwsze, spektakularne zwycięstwo. W śmiałym 

ataku fizylierzy zmusili nieprzyjaciela do odwrotu ale odłamek austriackiego 

szrapnela trafił w ostrze batalionowej chorągwi. Na rozkaz króla pruskiego 

sztandar otrzymał srebrny pierścień wokół uszkodzonego ostrza z datą 3 lipca 

1866 
106

. 

Warto zaznaczyć, że w bitwie tej Austriacy ponieśli klęskę, tracąc w sumie 

około 40 tys. ludzi. Pruskie zwycięstwo było możliwe głównie dzięki piecho-

cie, która została wyposażona w nowe karabiny iglicowe Dreysego. Ich ogień 

po prostu dziesiątkował austriackie szeregi. Cała kampania trwała tylko 37 

dni i była najkrótszą wojną XIX wieku prowadzoną przez mocarstwa  

w Europie. Słusznie przylgnęła do niej nazwa wojny błyskawicznej, nadana 

później przez historyków wojskowości 
107

. 

Z końcem września batalion powrócił do Koszalina, gdzie został owacyj-

nie powitany przez mieszkańców i lokalne władze. W dowód wdzięczności  

za wojenne zasługi z miejskich funduszy przydzielono pieniądze 100 talarów 

dla każdej kompanii 
108

. W 1867 r., w pierwszą rocznicę bitwy na placu ćwi-

czeń jednostki społeczeństwo miasta ufundowało skromny obelisk z pia-

skowca, upamiętniający swoich fizylierów. Na szczycie monumentu umiesz-

czono krzyż pamiątkowy „Za Kampanią 1866” 
109

. 

Zaledwie przez cztery następne lata batalion pełnił pokojową służbę  

w macierzystym garnizonie. Wojna prusko-francuska 1870/71 spowodowała, 

że 54. Regiment znów znalazł się na froncie. Kampanię przebył w składzie 

pomorskiego Korpusu Armijnego. 
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 F. Treichel, op. cit., s. 51. 
106 

 Ibidem, s. 53.
 

107 
 L. Ratajczyk, Historia wojskowości, Warszawa 1980, s. 116.

 

108 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 245. 
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 F. Treichel, op. cit., s. 53.
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Zdj. 20. Krzyż pamiątkowy „Königgrätz” nadawany za kampanię 1866 r. 

(ze zbiorów autora) 

 

Walczył m.in. w Lotaryngii pod Metz, oskrzydlając twierdzę szerokim 

łukiem od południa, a następnie uczestniczył w bitwie pod Gravelotte, 

zyskując uznanie króla Wilhelma. 18 sierpnia 1870 r. doszło tam do zaciętych 

walk z wycofującą się spod granicy armią marszałka Bazaina. Na podstawie 

błędnego rozpoznania armie niemieckie wchodziły do działań wprost z mar-

szu. Tu czekała je przykra niespodzianka. Francuskie pozycje zajęte w trzech 

wąwozach, wzmocnione wałami, barykadami lub strzelnicami w folwarkach  

i wsiach, stanowiły zaporę trudną do pokonania. Ukryta za tymi umocnienia-

mi piechota francuska skutecznie odpierała wszystkie ataki Niemców 
110

.  

54. Regiment walczył pod Gravelotte pobliżu miejsca, gdzie znajdował się 

rozległy, wybudowany z kamienia folwark, któremu patronował św. Hubert. 

Tarasowe zbocza okolicznych gór były dość dobrze umocnione przez Francu-

zów dysponujących nowoczesną na owe czasy bronią – baterią karabinów 

maszynowych (tzw. mitraliezy) 
111

. Regiment ruszył do walki z rozwiniętymi 

chorągwiami, przy dźwiękach trąb i bębnów, nie bacząc na silny ogień nie-

przyjaciela. Mimo, iż śmierć zbierała obfite żniwo wśród nacierających, ataki 

koszalińskich fizylierów zmusiły w końcu obrońców folwarku do kapitulacji. 

Następnego dnia po bitwie obóz batalionu odwiedził pruski minister  

wojny von Roon. Wyrażając się z podziwem o odwadze fizylierów powie-

dział m.in.: „Oto bohaterowie świętego Huberta” 
112

. Także feldmarszałek 

Helmut von Moltke, szef Sztabu Generalnego, w swoich późniejszych rela-

cjach zawsze podkreślał odwagę pomorskiego pułku, który przyczynił się do 

zwycięstwa 
113

. 
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 L. Ratąjczyk, op. cit, s. 119.
 

111 
 Inna nazwa mitraliezy to kartaczownica – powstała w końcu XIX w. wielolufowa broń 

palna odtylcowa, strzelająca pociskami karabinowymi, uruchamiana ręcznie – źródło : 

Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1970, T. 2, s. 30.
 

112 
 F. Treichel, op. cit., s. 54-55

 

113 
 M.L. Bartz, op. cit., s. 105.
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Zdj. 21. Medal pamiątkowy „Za kampanią 1870-1871”. Uhonorowano nim wielu 

koszalińskich fizylierów (ze zbiorów autora) 

 

Warto jednak zaznaczyć, że walki pod Gravelotte 54 Regiment okupił 

wysokimi stratami. Poległo 288 żołnierzy i 16 oficerów, a wśród nich dowód-

ca pułku, płk Busse i dowódca koszalińskiego batalionu fizylierów major 

Prescher 
114

. Ogółem Niemcy stracili w tej bitwie ponad 20 tys. żołnierzy, zaś 

strona francuska ok. 13 tys.
115

 

 
Zdj. 22. Atak 54. Regimentu von den Goltza na pozycje francuskie pod Gravelotte 

(reprodukcja pocztówki z 1910 r.) 

 

Bitwa pod Gravelotte zapoczątkowała użycie nowego szyku bojowego. 

Dotychczasowa taktyka kolumnowo-tyralierska okazała się całkowicie nie-

przydatna i zastąpiona została taktyką tyralierską. Wydano zakaz stosowania 

                                                           
114 

 F. Treichel, op. cit., s. 56.
 

115 
 Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1967, T. 1, s. 472.
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kolumn w ataku, nakazując nacierać skokami w tyralierze, łącząc ruch  

z ogniem 
116

. W 40 lat po bitwie, w 1910 roku wprowadzono do obiegu pocz-

tówkę autorstwa C. Röchlinga, przedstawiającą atak 54 Regimentu pod 

Gravelotte. Wyraźnie widać na niej zwartą tyralierę pruskich piechurów  

z rozwiniętym sztandarem i prowadzących natarcie oficerów na koniach. 

Dookoła liczne ciała poległych 
117

. Nic dziwnego, że tak wielu zginęło, skoro 

atakujący szli jak na defiladzie. 

W listopadzie 1870 roku batalion stacjonował w okolicach Paryża.  

W lutym 1871 r. jego 12 kompania otrzymała zadanie rozpoznania sytuacji  

na drodze genewskiej w kierunku Morez. Dopiero w lipcu 1871 r. batalion 

powrócił do Koszalina. W dwa lata później do garnizonu przybyli także 

huzarzy, którzy do połowy sierpnia 1873 r. pełnili służbę we Francji jako 

wojska okupacyjne 
118

. 

Koszaliński batalion nosił 

miano fizylierów 
119

. Składał 

się z czterech kompanii: 9, 10, 

11 i 12. W 1899 roku oficjalnie 

nadano mu numer III, zaś  

w jakiś czas później, przy oka-

zji parady urodzinowej cesarza 

w dniu 27 stycznia 1890 roku, 

54. Regiment Piechoty otrzy-

mał imię von der Goltza 
120

. 

Jak łatwo się można domyśleć, 

patronem pułku został zasłu-

żony pomorski ród von Golt-

zów 
121

, spośród których wielu 

pełniło  służbę wojskową
122

.  
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 L. Ratajczyk, op. cit., s. 119.
 

117 
 Kolberger Zeitung, (Juni 1960) - numer i strona nieustalone.

 

118 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 245.

 

119 
 Fizylier – według dawnej terminologii, piechur uzbrojony w strzelbę skałkową, tzw. fuzję. 

Od czasu wprowadzenia tej broni (XVIII w.) w części państw piechotę nazywano fizylie-

rami, chociaż w wielu armiach zachowała się pochodząca z XVII w. nazwa muszkieterzy. 

Źrodło : Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1967, T. 1, s. 401.
 

120 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 245. Odtąd pełna nazwa pułku brzmiała : Infanterie-Regiment 

von der Goltz (7. Pommersches) Nr 54 – zob. K. v. Albedyll, op. cit., s. 22.
 

121 
 Rodową siedzibą von Goltzów było dzisiejsze Siemczyno w gminie Czaplinek.

 

122 
 Jeden z nich, gen. Rudiger von der Goltz, wiosną 1918 r. dowodził niemieckim korpusem 

ekspedycyjnym w Finlandii, wkrótce po odzyskaniu przez nią niepodległości. 

Współdziałając z gen. Carlem Mannerheimem, skutecznie zwalczał rozprzestrzeniający 

się w tym kraju – po rewolucji bolszewickiej w Rosji – ruch komunistyczny. Następnie 

Zdj. 23. Godło 54 Regimentu Piechoty 

v.d. Goltza 
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Wydany w 1894 r. Konwersations-Lexikon potwierdza, iż w 1890 r. jednost-

ka ta w dalszym ciągu rozlokowana była w Koszalinie 
123

. 

  

 

Wypada również poświęcić kilka słów mieszkającemu w Koszalinie przy 

dawnej Bergstrasse 20 
124

, znanemu pisarzowi historycznemu, mjr dr Heinri-

chowi Beitzke, którego specjalnością stały się studia i badania nad wojnami 

wyzwoleńczymi Niemiec, szczególnie udział Prus w kampanii antynapoleoń-

skiej. Beitzke urodził się 15 lutego 1798 r. w Mutrin (pow. Białogard) 
125

. 

Jego dziełem była m.in. Historia wojny o wolność, będąca pochwałą militar-

nego geniuszu feldmarszałka Helmuta Moltke 
126

. Zmarł 10 maja 1867 r.  

                                                                                                                                                       
objął dowództwo tzw. białej armii w prowincjach bałtyckich : Litwie i Łotwie, stając się 

na krótko faktycznym dyktatorem obu państw. W czerwcu 1919 r. zastąpił go na tym sta-

nowisku carski generał Mikołaj Judenicz.
 

123 
 Brockhaus’ Konwersations-Lexikon, Berlin u. Wien – 1894, T. 10, s. 654. Także : Meyers 

Konwersations-Lexikon, Leipzig u.Wien 1896, T. X, s. 587.
 

124 
 Część obecnej ul. Zwycięstwa od Rynku w kierunku ul. Marszałka J. Piłsudskiego.

 

125 
 Dzisiejsze Motarzyno w pow. Białogard – przyp. W.G.

 

126 
 Moltke Helmuth Karl Bernhard von (1800-189l) generał i feldmarszałek pruski. Po ukoń-

czeniu korpusu kadetów w Kopenhadze od 1819 r. oficer w służbie duńskiej. Od 1822 r. 

w armii pruskiej. W 1833 r. przeniesiony do Sztabu Generalnego. W latach 1835-39 brał 

udział w reorganizacji armii tureckiej, następnie adiutant królewski. 1848-1855 szef szta-

Zdj. 24. Różne wzory umundurowania 

pruskiej piechoty, typowe dla końca XIX w. 
(wg Meyers Lexikon, Berlin 1896, 

wyd. 5) 

Zdj. 25. Żołnierze garnizonu 

koszalińskiego. U siedzącego z prawej 

strony widać wyraźnie cyfrę „54” na 

naramienniku (zdj. wykonane w zakładzie 

fotograficznym Richarda Sandego) 
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w Berlinie, pochowano go na Starym Cmentarzu w Koszalinie, który znajdo-

wał się w kwartale okolonym dzisiejszymi ulicami: Młyńska, Monte Cassino  

i Tadeusza Kościuszki. Jego grób zdobił okazały marmurowy obelisk, zaś na 

domu, w którym żył umieszczono pamiątkową tablicę 
127

. 

Huzarzy stacjonowali w Koszalinie do roku 1890. Ich odwołanie nastąpiło 

wówczas, gdy stopniowo zaczęły się poprawiać warunki zakwaterowania  

w Słupsku. Niebawem wybudowane w 1901 roku obszerne koszary przy dzi-

siejszej ulicy Westerplatte mogły pomieścić cały 5. Regiment von Blüchera. 

Tym samym koszaliński garnizon został uszczuplony o jedną jednostkę
128

.  

W mieście pozostały już tylko cztery kompanie piechoty. Jednocześnie na 

rogatkach miasta, u podnóża Góry Chełmskiej przy Danziger Strasse, od 

1888 r. trwały prace przy wznoszeniu nowego obiektu z przeznaczeniem na 

szkołę kadetów. 

Na kolejne urodziny cesarza, dnia 27 stycznia 1900 roku, batalion fizylie-

rów otrzymał nowy sztandar, wykonany według obowiązujących ówcześnie 

wzorów. Płat białego jedwabiu, i czarnymi klinami tworzącymi kontur krzy-

ża, o wymiarach 118 x 123 cm zdobił misternie haftowany, umieszczony cen-

tralnie w białym medalionie orzeł w locie Nad nim cesarska korona oraz 

motto: „Pro Gloria et Patria” 
129

. Na czterech rogach sztandaru inicjały 

„WR”, a na polach płomienie, stanowiące charakterystyczne oznaczenie dla 

piechoty 
130

. 

W 1900 roku 54 Regiment von der Goltza obchodził również swoje święto 

– 40 rocznicę powstania. Dnia 24 maja, na pamiątkę wkroczenia batalionu 

fizylierów do Koszalina, na Rynku – udekorowanym na tę okazję cesarskimi 

flagami – odbyły się okolicznościowe uroczystości, które zgromadziły tłumy 

mieszkańców, żądnych obejrzenia wojskowej rewii. 

Wzdłuż zachodniej i północnej pierzei ustawiły się pododdziały fizylie-

rów w paradnych mundurach i w charakterystycznych pickelhaubach,  

z bronią i oporządzeniem oraz kadeci ze szkoły przy Danziger Strasse. Na 

środku placu, tuż przy pomniku Fryderyka Wilhelma, wojskowe marsze grała 

orkiestra.  Po  przeglądzie kompanii ustawionych w kolumny marszowe, prze- 

                                                                                                                                                       
bu IV Korpusu. Od 1857 do 1888 Szef Sztabu Generalnego – na tym stanowisku kierował 

trzema zwycięskimi wojnami przeciwko Danii (1864), Austrii (1866) i Francji (1870-71). 

Jego zasługą było przystosowanie zasad sztuki wojennej do nowych warunków gospodar-

czych i strategicznych. Autor wielu prac wojskowych, wydanych w zbiorze Militärische 

Werke (T. 1– 4, 1892-1912) - źródło: Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1970,  

T. 2, s. 324.
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 M. L. Bartz, op. cit., s. 70-72, 75.
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 F. Schwenkler, op. cit., s. 245.
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 Z łac. „Dla Chwały i Ojczyzny”.

 

130 
 www.militaria-seidelsohn.de/fahne_v_d_goltz.htm-9k-
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mawiał burmistrz i wojskowi oficjele. Przypomniano waleczne czyny pułku  

i oddano cześć poległym w bitwach, m.in. pod Königgrätz i Gravelotte.  

Z pewnością odbyła się także uroczysta defilada ulicami miasta. 

Dokładnego przebiegu tego święta możemy się niestety jedynie domyślać. 

Na szczęście epizod ten udokumentowany został przez miejscowego fotogra-

fa, Bernharda Jacoba, na jednej z pocztówek wprowadzonych do obiegu  

w 1900 roku. Zdjęcie prawdopodobnie zrobiono z okien drugiego piętra hote-

lu „Kronprinz” stojącego ongiś na rogu obecnych ulic Zwycięstwa i 1 Maja. 

 

Zdj. 26. Nowy sztandar stacjonującego w Koszalinie III batalionu 54. Regimentu Piechoty  

von der Goltza, wręczony 27.01.1900 r. przy okazji urodzin cesarza (na zdjęciu obok: zacho-

wany grot i elementy ozdobne - źródło: www.militaria-seidelsohn.de/fahne_v_d_goltz.htm-9k-) 

Zdj. 27. Obchody 40-lecia Regimentu von der Goltza na Rynku w Koszalinie w maju 1900 roku 



42 

 

Z pewnością miasto musiało być dumne ze swoich żołnierzy, bowiem na 

planie z 1893 roku widnieją dwie „wojskowe” ulice, nazwane na cześć sta-

cjonujących w nim jednostek. Pierwsza z nich to Fizylierów (obecna ul. Woj-

ska Polskiego od ul. Zwycięstwa do ul. Piaskowej), natomiast druga przyjęła 

miano Huzarów (dzisiejsza ul. M. Curie-Skłodowskiej). Na placu Fryderyka 

Wilhelma, nieopodal Okręgowej Dyrekcji Poczt, w 1882 roku wzniesiono 

pomnik ku pamięci poległych w kampanii 1870/71 o bardzo ciekawej bryle 

architektonicznej. Niestety, nie przetrwał on do naszych czasów, bowiem 

został zdemontowany w związku z przebudową placu w 1938 roku. Co 

ważne, potrafiono uszanować przeciwników: na starym cmentarzu, w bratniej 

mogile spoczęło sześciu francuskich jeńców, zmarłych w tutejszym lazarecie 

od ran odniesionych w czasie wojny 
131

. 

 
Zdj. 28. Pomnik ku czci żołnierzy III batalionu 54 pp poległych w wojnie francusko- 

pruskiej 1870/71 odsłonięty na placu Fryderyka Wilhelma w Koszalinie 

 

Z braku typowych koszar żołnierze zajmowali początkowo kwatery  

w mieszkaniach prywatnych, w których również się stołowali 
132

 oraz  

w zaadaptowanych budynkach mieszkalnych. Krótko przed wojną francu- 

sko-pruską dla wojska miasto oddało jeden większy budynek. Te pierwsze 

„koszary” zostały później uzupełnione o dalsze tak zwane kwatery 
133

. 

Szczątkowe informacje o kadrze służącej w III batalionie fizylierów i o daw-

nych obiektach wojskowych znaleźć można w koszalińskim Muzeum. 
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 F. Treichel, op. cit., s. 56.
 

132 
 Ibidem, s. 55-56.

 

133 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 245.
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Zdj. 29. Pocztówka z widokiem na budynek 

koszarowy 9. kompanii przy 

Rogzower Alee 28 

Eksponowana jest tam fotografia z 1904 roku, przedstawiająca korpus 

podoficerski 12 kompanii na tle jednego z tymczasowych „koszarowców”. 

Widać wyraźnie, że był to budynek z czerwonej cegły. Z tego powodu przy-

lgnęła do niego nazwa Rote Kaserne (czerwone koszary), choć oficjalna naz-

wa brzmiała: Seik’schen Kaserne 
134

. Na podwórzu, w otoczeniu podoficerów 

siedzi dowódca kompanii kpt. Hugo von Wedel. Obok niego w wyjściowych 

mundurach, wymienieni ze stopni i nazwisk podwładni: Zimmer, Reinke, 

Churow, Abmann, Eckelt, Bundę, Lewin, Seruns, Baumann, Radtke, Achter-

berg, Piske i Albrecht 
135

. 

Po upływie stu lat, trudno uzmysłowić sobie, że zdjęcie to przedstawia 

budynek stojący przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Moniuszki i Chopina. 

Przez wiele lat mieścił się tam Wojewódzki Zarząd Gminnych Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”, a dziś II Urząd Skarbowy 
136

. 
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 Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta m. Koszalina, sygn. 658, s. 33.
 

135 
 Wg fotografii znajdującej się w zbiorach Muzeum w Koszalinie

 

136 
 Tę cenną informację przekazała autorowi L. Drzewińska po opublikowaniu w „Głosie 

Pomorza” (nr 290 z dn. 11-12.12.2004 r.), artykułu P. Polechońskiego pt. Stąd poszli na 

Zdj. 30. Muszkieter Ludwik Marciniak – 

żołnierz 11 kompanii, służący w Koszalinie 

w latach 1905-1907 (fot. ze zbiorów 

rodzinnych dr. T. Katafiasza ze Słupska 
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Zdj. 31. Kapitan Hugo von Wedel wraz z kadrą podoficerską 12. kompanii fizylierów  

na dziedzińcu tzw. czerwonych koszar – ok. 1904 r.  

(fotografia ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 

Inne kwatery fizylierów znajdowały się ciągu czynszowych kamienic 

stojących przy obecnej ul. Zwycięstwa, w kierunku Rokosowa. Według ksiąg 

adresowych z lat 1894-1919 przechowywanych w Archiwum Państwowym w 

Koszalinie, 9 kompania stacjonowała przy Rogzower Allee 28, 10 kilka 

budynków dalej, pod numerem 40 
137

 w tzw. Schuhmacher’schen Kaserne 
138

 

a 11 kompania zajmowała budynek numer 59. Szefowie kompani zamieszki-

wali na kwaterach wraz ze swoimi żołnierzami. W 1913 roku w niektórych 

pododdziałach funkcje te pełnili następujący podoficerowie: 9 kompania – 

feldfebel Günther Regilius, 10 kompania – wicefeldfebel Erick Schwerdfe-

ger, 11 kompania – feldfebel Wilhelm Rickheim
139

. Nie udało się ustalić 

nazwiska szefa 12 kompanii. Komenda garnizonu mieściła się początkowo 

przy Füsilier-Strasse 16
140

 a następnie przeniesiona została na Rogzower 

Allee 65
141

. Ważną  rolę  pełniło  także  kasyno  oficerskie,  zlokalizowane  na 
                                                                                                                                                       

front (s. 7). W rozmowie z dn. 12.12.2004 r. p. Drzewińska doskonale pamiętała, że jesz-

cze w latach trzydziestych mówiono o budynku „Rote Kaserne”, chociaż mieściły się  

w nim mieszkania dla tzw. biedoty. Wojsko oddało go miastu z chwilą wybudowania 

Nowych Koszar na Rokosowie. Już po II wojnie światowej budynek otrzymał tynkową 

elewację, która zakryła cegłę. Przeprowadzony pod koniec lat 90. generalny remont  

i przebudowa budynku zmieniły go niemal nie do poznania.
 

137 
 Księga Adresowa Koszalina z 1913 r. – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

138 
 Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta m. Koszalina, sygn. 658, s. 33.

 

139 
 Księga Adresowa Koszalina z 1913 r. – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

140 
 Księga Adresowa Koszalina z 1913 r. – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

141 
 Księga Adresowa Koszalina z 1913 r. – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie.
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Zdj. 32. Odręczny plan koszar 10 kompanii 

na rogu dzisiejszych ulic Zwycięstwa 

i Grottgera (ze zbiorów Archiwum 

Państwowego w Koszalinie) 

Zdj. 33. Odręczny plan koszar 

12. kompanii w okolicach dzisiejszych 

ulic Moniuszki i Chopina (ze zbiorów 

Archiwum Państwowego w Koszalinie) 

   

rogu Füsilier-Strasse przy Rogzower Allee 8
142

. Obok części gastronomicz-

nej, w kilku wydzielonych pokojach zamieszkiwali nieżonaci młodzi oficero-

wie – najczęściej byli to dowódcy plutonów. Dzisiejszym koszalinianom 

obiekt ten jest znany jako dawna siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień, 

bądź – ostatnio – PZU „Życie” 
143

. 

Żołnierze koszalińskiego garnizonu cieszyli się wśród mieszkańców bar-

dzo dużym szacunkiem. Oklaskiwano ich nie tylko podczas rozmaitych świąt 

czy uroczystości, ale także w czasie przemarszów na plac ćwiczeń, który zlo-

kalizowany był pierwotnie w okolicach zabudowanych dziś ulic St. Wyspiań-

skiego i Wojska Polskiego. Długoletnim dowódcą batalionu był mjr Bruno von 

Kern
144

, pełniący jednocześnie obowiązki dowódcy garnizonu. Jego „prawą 

ręką” tj. szefem sztabu był mjr Martin Carls
145

. W 1913 roku poszczególnymi 

                                                           
142 

 Część obecnej ul. Zwycięstwa w kierunku Rokosowa od skrzyżowania z ul. Marszałka  

J. Piłsudskiego.
 

143 
 Budynek ten znajduje się przy obecnej ul. Zwycięstwa 134.

 

144 
 Major B. v. Kern mieszkał przy Bergstrasse 47 – wg Księgi adresowej m. Koszalina  

z 1913 r.
 

145 
 Major M. Carls mieszkał przy Danziger Strasse 7 wg Księgi adresowej m. Koszalina  

z 1913 r.
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kompaniami fizylierów dowodzili: 9 – kpt. Felix Rapp, 10 – kpt. baron Werner 

von Brockdorff, 11 – kpt. Karl Aumonn, 12 – kpt. Fritz Schmackowsky. 

 
Zdj. 34. Sarbinowo – powódź po sztormie w styczniu 1914 r. 

W styczniu 1914 roku gwałtowny sztorm spowodował powódź u wybrze-

ży Bałtyku. Z pomocą ofiarom nadmorskich miejscowości pośpieszyło woj-

sko. Na czele grupy wydzielonej z 54. Pułku stał ppor. Herbert Burckhardt, 

który wskutek długotrwałego przebywania w lodowatej wodzie doznał mart-

wicy nóg. Obie trzeba było amputować. Zwolniony z wojska, zamieszkał 

później w domu inwalidów w Słupsku 
146

. 

Dopiero na początku XX stulecia, tuż przed wybuchem I wojny światowej 

wybudowano nowe, funkcjonalne obiekty koszarowe we wschodniej dzielni-

cy peryferyjnej, przy Rogzower Allee 96, składające się z kilku 3- i 4-kondy-

gnacyjnych budynków. 

Oprócz gmachu głównego przeznaczonego na zakwaterowanie czterech 

kompanii fizylierów i mieszczącego tzw. odwach (wartownię), powstał sztab 

batalionu wraz z kancelarią, oficerskie mieszkania służbowe, kuchnia ze 

stołówką i magazyny. 

Te ostatnie przeznaczone były zarówno do użytku bieżącego jak i na 

wypadek mobilizacji. Cały ten kompleks otrzymał nazwę nowych koszar 

(Neue Kaserne). Uroczyście przekazano je wojsku 1 kwietnia 1914 roku 
147

. 

Obecnie w głównym gmachu koszar fizylierów przy ul. Zwycięstwa 204 A 

mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
148

. 

                                                           
146 

 M.L. Bartz, op. cit., s. 191.
 

147 
 Ibidem.
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Zdj. 35. Kasyno oficerskie przy Rogzower Allee 8 (obecnie siedziba PZU „Życie” S.A.) 

– pocztówka prawdopodobnie z okresu I wojny światowej 

 
Zdj. 36. Koszary na Rokosowie – widok od strony placu apelowego 

  

                                                                                                                                                       
148 

 Jako pierwsze powstały budynki mieszczące do niedawna Wojskową Prokuraturę Garni-

zonową oraz Oddział Żandarmerii Wojskowej przy ul. Zwycięstwa 202-202B – ich ukoń-

czenie datuje się na początek 1914 r. Nieco później wybudowano największy z koszarow-

ców, zajmowany obecnie przez WSPLek., oznaczony nr 204 A (informacje wg dokumen-

tacji Wojskowej Administracji Koszar nr 1 w Koszalinie).
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Infanterie-Regiment von der Goltz (7. Pom.) Nr 54 wchodził początkowo 

w skład 6. Brygady (mp. Szczecin) podległej 3. Dywizji Piechoty (mp. 

Szczecin)
149

. 

 
Zdj. 37. Orkiestra 54. Regimentu na poligonie w Biedrusku koło Poznania – ok. 1910 r. 

(ze zbiorów dr H. Kroczyńskiego) 

Dywizja ta wraz z 4 DP (mp. Bydgoszcz) stanowiły trzon II Korpusu 

Armijnego 
150

 z siedzibą w Szczecinie. Później, w wyniku wewnętrznej reor-

ganizacji dywizji, 54 Pułk 
151

 wraz z 2 Regimentem Grenadierów Króla Fry-

deryka Wilhelma IV (mp. Szczecin) i 9 Kołobrzeskim Regimentem Grena-

dierów Graffa Gneisenau (mp. Stargard) znalazł się w 5 Brygadzie Piechoty. 

Na krótko przed wybuchem I wojny światowej, w maju 1914 r. Korpusem 

dowodził gen. piech. von Linstingen, a obowiązki szefa sztabu pełnił płk  

dypl. von Hammerstein. Na czele 3 Dywizji stał gen. por. von Trossel, nato-

miast 5 Brygadą dowodził gen. mjr von Buttlar-Brandenfelds. Interesujący 

nas 54 Regiment von der Goltza znajdował się pod komendą płk. von Tippel-

skircha 
152

. 

  

                                                           
149 

 Rang-und Quartier-Liste der Königlich Preuβischen Armee und des XIII (Königlich 

Würtembergischen) Armeekorps – 1897. Berlin 1897, s. 50. (w zbiorach Archiwum 

Państwowego w Koszalinie).
 

150 
 Wg polskiej terminologii jest to odpowiednik Okręgu Wojskowego-II – przyp. W.G

 

151 
 Od 1897 r. w składzie 54. pp znajdował się IV batalion, stacjonujący w Kołobrzegu – zob. 

H. Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg, Warszawa 1998, s. 115
 

152 
 Rang-Liste der Königlich Preuβischen Armee und des XIII (Königlich Würtembergischen) 

Armeekorps – 1914, Berlin – maj 1914, s. 57 – w zbiorach Archiwum Państwowego  

w Koszalinie.
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Zdj.38. Poświadczenie służby wystawione we wrześniu 1912 r. muszkieterowi Marcinowi 

Gliniewiczowi. W podpisie widnieje dowódca 12. kompanii kpt. Fritz von Schmackowsky 

(ze zbiorów autora). 
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Zdj. 39. Gmach Królewskiego Korpusu Kadetów przy Danziger Strasse 86  

(pocztówka z lat I wojny światowej – ze zbiorów autora) 

 

Poza służbą garnizonową i szkoleniem odbywanym na garnizonowych 

placach ćwiczeń, pułki pomorskie dość często korzystały z poligonu na pod-

poznańskim Biedrusku noszącego nazwę Truppenübungsplatz Posen. Już 

wtedy powstały tam baraki koszarowe i pawilony mogące pomieścić znaczne 

ilości wojska. Pobyt na poligonie trwał z reguły kilka miesięcy, po czym 

oddziały, triumfalnie witane, wracały do swoich macierzystych garnizonów. 

W 1914 r. nastąpiły zmiany kadrowe w koszalińskim garnizonie. Dowódcą 

batalionu został mjr Emil von Selle
153

, a szefem sztabu mjr Hugo Lutz
154

. Na 

stanowisku dowódcy 11 kompanii kpt. Aumanna zastąpił kpt. Adolf Walter. 

Przy okazji trzeba również wspomnieć o jeszcze jednej, dość szczególnej 

jednostce o charakterze wojskowym, stacjonującej w Koszalinie przez 30 lat. 

18 listopada 1890 roku przeniesiono tu z Chełmna nad Wisłą Królewski Kor-

pus Kadetów. Była to jedna z kilku tego typu placówek w kraju – w randze 

gimnazjum – przygotowująca młodzież męską do przyszłego zawodu oficera. 

Uczyło się w niej od 180 do 240 młodocianych kadetów, w wieku 10-15 lat, 

zorganizowanych w dwie kompanie 
155

. 

Szkoła zajęła bardzo funkcjonalne obiekty przy dawnej Danziger Strasse 86, 

wybudowane w ciągu zaledwie dwóch lat, za kwotę półtora miliona marek 

pochodzących z francuskich odszkodowań wojennych. Miasto bezpłatnie 

                                                           
153 

 Major E. v. Selle mieszkał przy Grünstrasse 5. 
154 

 Major H. Lutz mieszkał przy Danziger Strasse 43.
 

155 
 B v. Gélieu, 1890-1990 Culm-Köslin; Kadettenhaus/ Stabila/ NPEA, Braunschweig 1990.
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przekazało na tę inwestycję plac o powierzchni 6,33 ha. Dbając o ciągłość 

tradycji z czasów chełmińskich, do Koszalina przewieziono niemal wszystkie 

pamiątki ze „starej szkoły”, w tym m.in. historyczny moździerz, który 

wyeksponowano na honorowym miejscu w tzw. Sali Broni. Natomiast  

w szkolnej kaplicy urządzonej na drugim piętrze gmachu głównego, umiesz-

czono marmurową tablicę upamiętniającą poległych wychowanków. W 1902 

roku było na niej 107 nazwisk 
156

. Tegoż roku dobudowano na terenie szkoły 

kryty basen kąpielowy, a w sześć lat później, założono oświetlenie gazowe. 

Na elektryfikację trzeba było poczekać aż do 1915 roku. 

Szkoła nie dawała pełnego wykształcenia. Po ukończeniu nauki w Kosza-

linie, absolwenci kierowani byli do Głównego Zakładu Kadetów w Berli- 

nie-Lichterfelde, gdzie po czterech latach dalszej edukacji uzyskiwali świa-

dectwo dojrzałości. W dalszym etapie abiturienci mieli do wyboru karierę 

wojskową albo studia cywilne. Nie było bowiem zasady, że wszyscy wycho-

wankowie szkół kadeckich powinni trafić do armii. Jednak dzięki takiemu 

systemowi oświaty armia cesarska miała bardzo dobrze przygotowane rezer-

wy osobowe na wypadek wojny. 

W koszalińskiej szkole kadetów swe pierwsze kroki w karierze wojskowej 

stawiało wielu przyszłych oficerów pruskiej armii. Niektórzy z nich sięgnęli 

później także po generalskie szlify. Jednym z bardziej znanych był gen. 

Johannes Blaskowitz (1883-1948), w swoim czasie dowódca II Okręgu Woj.-

skowego w Szczecinie 
157

. 

 

                                                           
156

  K i D. Rypniewscy, Koszalin. Zabytki, informacje, okolice. Koszalin 1997, s. 48. 
157

  Johannes Blaskowitz ur. 10 lipca 1883 roku w Peterswalde w Prusach Wschodnich (obec-

nie Pietrzwałd w woj. warmińsko-mazurskim) w rodzinie pastora ewangelickiego. Po 

ukończeniu szkół kadetów w Koszalinie oraz w Berlinie-Lichterfelde, w 1901 roku mia-

nowany chorążym. Później jako oficer służył m.in. w Poznaniu i Ostródzie. Podczas I 

wojny światowej dowodził kompanią. Następnie został oficerem Sztabu Generalnego. Po 

traktacie wersalskim kontynuował służbę w Reichswehrze. 1 kwietnia 1935 roku, w 

stopniu generała majora objął dowództwo II Okręgu Wojskowego w Szczecinie (póź-

niejszy II Korpus Armijny). Następnie dowódca 3. Grupy Armii w Dreźnie. 15 marca 

1939 r. dowodzone przez niego oddziały wkroczyły do Pragi. Podczas kampanii wrześnio-

wej Blaskowitz dowodził niemiecką 8. Armią, atakującą Armię „Łódź”. Za zasługi w 

wojnie przeciw Polsce uhonorowany przez Hitlera żelaznym krzyżem. W czasie nie-

mieckiej inwazji na Francję dowodził 9 Armią. Po zwycięskiej kampanii mianowany tam-

tejszym Naczelnym Dowódcą Wojskowym. W październiku 1940 roku przeniesiony na 

stanowisko dowódcy 1. Armii, pozostałej na zachodzie kontynentu w celach porządko-

wych. Piastował tę rolę przez cztery lata. Następnie dowodził Grupą Armii „H” w Holan-

dii. Po klęsce Rzeszy trafił do niewoli. Na początku 1948 roku, podczas procesu Naczel-

nego Dowództwa Wehrmachtu został oskarżony o zbrodnie wojenne. Przed odczytaniem 

aktu oskarżenia 5.02.1948 r. popełnił samobójstwo, wyskakując przez okno Pałacu Spra-

wiedliwości w Norymberdze. 
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Zdj .40. Wnętrze tzw. Waffenhalle w gmachu Królewskiego Korpusu Kadetów ok. 1920 r 

(zdj. ze zbiorów E. Blocka.) 

Wychowankami koszalińskiej szkoły przy Danziger Strasse byli także 

m.in. Gerhard Rossbach i Peter von Heydebreck, twórcy osławionych forma-

cji ochotniczych Freikorps, uczestniczących aktywnie w tłumieniu m.in. 

powstań śląskich. Formacja Rossbacha – Freiwilliger Freikorps 
158

 – 

powstała krótko po zakończeniu I wojny światowej i zajmowała się przede 

wszystkim likwidowaniem przywódców oraz członków niemieckiego ruchu 

robotniczego 
159

. O Heydebrecku nieco więcej powiemy na następnych stronach. 

                                                           
158 

 Inna nazwa formacji to : Freiwilligen-Sturmabteilung Roβbach – przyp. W.G
 

159 
 Dzieje Freikorpsu Rossbacha dość dokładnie przedstawił A. Czarnik: „(...) Już w miesiąc 

po kapitulacji Rzeszy por. Rossbach zorganizował kompanię Grenzschutzu, która walczyła 

przeciwko Polakom w okolicach Grudziądza i Chełmna. W. 1919 r. rossbachowcy walczyli 

w Kurlandii w tzw. żelaznej dywizji generała von der Goltza przeciwko władzy radzieckiej. 

Pod koniec tego roku korpus Rossbacha wrócił do Niemiec, gdzie został formalnie 

rozwiązany. W praktyce przy aktywnej pomocy junkrów z Meklemburgii Rossbach rozloko-

wał swój oddział po majątkach ziemskich, zabezpieczając je w ten sposób przed rewolu-

cyjnymi wystąpieniami proletariatu wiejskiego. W czasie puczu Kappa rossbachowcy 

krwawo rozprawili się z silami rewolucyjnymi w Meklemburgii, a w kilka tygodni później 

walczyli przeciwko proletariatowi zagłębia Ruhry. Mimo ponownego formalnego 

rozwiązania korpusu Rossbacha w maju 1920 r. oddział ten, przy pomocy junkierskiej 

organizacji Pommerscher Landbund, został rozlokowany w majątkach Pomorza Gdań-

skiego i Meklemburgii. Po okresie aktywnego udziału w walkach przeciwko polskim 

powstańcom na Śląsku (1920 i 1921 r.) Freikorps Rossbacha powrócił na Pomorze 

Zachodnie i do Meklemburgii występując tam w charakterze Arbeitsgemeinschaft. Insty-

tucja ta stanowiła rodzaj półmilitarnej brygady roboczej, rozlokowanej w majątkach jun-

kierskich i gotowej w każdej chwili chwycić za broń. Główne zadania Arbeitsgemein-

schaft. polegały na zwalczaniu działalności robotników rolnych, będących pod wpływam 

i komunistycznymi [...]. Rossbachowcy, mający szczególnie silną pozycję w prowincji 
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Obecnie w kompleksie budynków przy ul. J. Piłsudskiego 92 mieści się 

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. 

 

Zdj. 41. Koszalińscy kadeci ze swoim wychowawcą (źródło: Gelieu B. v., 1890-1990  

Culm-Köslin; Kadettenhaus/ Stabila/ NPEA, Braunschweig 1990, s. 29) 

Innymi instytucjami wojskowymi w Koszalinie były także: 

– Królewska Rejonowa Komenda Żandarmerii przy Danziger Strasse 75c  

(w 1913 r. Poststrasse 12), 

– Królewskie Wojskowe Biuro Meldunkowe przy Wilhelm-Strasse 15a, 

– Szpital Garnizonowy przy Husaren-Strasse 2. 

Wszystkie te instytucje oprócz szpitala były placówkami o typowym 

urzędniczym charakterze, zatrudniające po kilka osób. 

W okresie I wojny światowej powszechna mobilizacja armii niemieckiej 

nie ominęła Koszalina. 6 sierpnia 1914 roku, III batalion 54. Pułku Piechoty 

uczestniczył wspólnie z kadetami w mszy polowej na dziedzińcu szkoły przy 

Danziger Strasse, i już następnego dnia jego kompanie pod dowództwem mjr. 

von Sellego wymaszerowały na front. 

Do wojska powołano także kolejne roczniki poborowych, kierując ich do 

jednostek w okolicach Królewca, skąd wyruszyły przeciwko Rosjanom. Do 

                                                                                                                                                       
zachodniopomorskiej i brandenburskiej, kultywowali tradycje militarne, oczekując 

momentu, kiedy zostaną wezwani do zbrojnego wystąpienia przeciwko władzom republiki 

weimarskiej. Ludzie ci stali się w latach późniejszych niemal wszyscy członkami NSDAP. 

Wielu z nich stało się założycielami nowych komórek NSDAP czy oddziałów SA i SS na 

Pomorzu Zachodnim (...)”. Zob. A. Czarnik, Ruch hitlerowski na Pomorzu Zachodnim 

1933-1939, Poznań 1969, s. 14-15.
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listopada 1914 r. cała 3 DP wchodziła w skład 8. Armii. Już 20 sierpnia 

koszalińscy żołnierze przeszli swój pierwszy chrzest w bitwie pod Gąbinem 

na terenie Prus Wschodnich 
160

, a w tydzień później, 27-29 sierpnia starli się  

z Rosjanami w krwawych zmaganiach pod Tannenbergiem. Jesienią 1914 

roku, pułk von Goltza podporządkowany został 9 Armii, i w listopadzie wal-

czył na ziemiach polskich w rejonie Włocławka, Gostynina-Gąbina, Łowicza 

i Łodzi. 

W zimowych miesiącach, na przełomie 1914/15 roku regiment uczestni-

czył w bitwach na linii Rawka-Bzura, zaś w okresie: lutego-kwictnia, w licz-

nych potyczkach w rejonie Przasnysza, w składzie tzw. Grupy Armii Galwitz. 

W maju ponownie podporządkowano go 8 Armii i skierowano na front 

łotewski, m.in. w okolice Dyneburga. Od 19.11 1915 r. do 25.09.1916 roku 

toczył walki pozycyjne pod Rygą, by znaleźć się później na froncie galicyj-

skim. Tam wziął udział w bitwach pod Brzeżanami i Złotą Lipą. Latem 1917 

roku przerzucono go na front zachodni. Koszalińscy fizylierzy uczestniczyli 

w jesiennych bitwach na terenie Flandrii, pomiędzy Mozą i Mozelą. Tam też 

ostatecznie zastał ich koniec wojny 
161

. 

Do Koszalina już nigdy nie powrócili. Wszystkie pododdziały 54 Regi-

mentu von der Goltza zostały rozwiązane w Kołobrzegu, krótko po ustaniu 

działań wojennych 
162

. 

Tymczasem w mieście garnizon wojskowy został znacznie powiększony. 

W czasie wojny utworzono tu Wojskową Szkołę Pilotów nr 9 
163

. Rozlokowa-

no ją na lotnisku, które znajdowało się przy dawnej Buchwaldstrasse,  

a dokładniej w kwartale ograniczonym dzisiejszymi ulicami Morską i Prze-

mysłową. Był to obszerny plac o trawiastym podłożu, stanowiący w rzeczy-

wistości doświadczalne pole wzlotów przy istniejącej tam od 1908 roku 

fabryce części samolotowych LVG (Luft–Verkehrs–Gesellschaft mbH, 

Köslin), będącej filią zakładów lotniczych w Hamburgu. 

W krótkim czasie na lotnisku powstały obszerne hangary dla różnego typu 

samolotów. Zajęcia teoretyczne odbywały się w piętrowym, murowanym 

budynku przy dzisiejszej ulicy Morskiej,  mieszczącym  sale  wykładowe. Dla 

                                                           
160 

 Dzisiejsze miasto Gusiew na terenie Federacji Rosyjskiej – przyp. W.G.
 

161 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 246-247.

 

162 
 Generał von Morgen, dowodzący 54 Regimentem w okresie walk na froncie wschodnim, 

w przedmowie do historii pułku napisał m.in.: „(...) 54. Regiment von der Goltza w cza-

sie wojny światowej wyróżnił się podczas walk nadludzkim męstwem. Nie było dla niego 

żadnych przeszkód, ani silniejszych nieprzyjaciół – wszyscy zostali pokonani przez „golt-

zów”. Duch bohaterów wojennych żyje i nadal żyć będzie nadal w ich sercach (...)”. Zob. 

F. Treichel, op. cit., s. 79. 
163 

 K. von Albedyll, op. cit., s. 50.
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Zdj. 42. Kasyno oficerskie Wojskowej Szkoły Pilotów Nr 9 w Koszalinie  

(pocztówka z okresu I wojny światowej) 

kadry oficerskiej i instruktorskiej oraz personelu latającego wybudowano na 

obrzeżu lotniska funkcjonalne – dziś już nieistniejące – kasyno. W pobliżu 

mieściła się także otoczona ziemnymi wałami strzelnica, na której ustawiono 

kadłub samolotu. Z zamontowanych w nim karabinów maszynowych ćwi-

czono strzelanie do tarcz umieszczanych przed kulochwytem. 

W czasie wojny fabryka pracowała wyłącznie na potrzeby lotnictwa woj.-

skowego, zatrudniając w pewnym okresie prawie 1000 poborowych, 

pochodzących z niemal wszystkich regionów Niemiec 
164

. Adepci uczyli się 

pilotażu na różnych typach i odmianach samolotów, w tym m.in. na szkol-

nych i wielozadaniowych L. V.G oraz myśliwskich Albatrosach. Były to pod-

stawowe maszyny znajdujące się na wyposażeniu niemieckiego lotnictwa 

wojskowego. 

Warto zaznaczyć, że na Albatrosie C.I zaczynał m.in. swoją karierę 

myśliwskiego asa, Manfred von Richthofen, znany w okresie I wojny świato-

wej jako „Czerwony Baron”. Co prawda nie kończył on koszalińskiej szkoły, 

ale do legendy przeszło jego 81 powietrznych zwycięstw. 

Z zachowanych archiwalnych materiałów fotograficznych wynika, że 

koszalińskie lotnisko było przystosowane także dla samolotów większych 

typów. Startowały z niego m.in. dwusilnikowe bombowce Friedrichshafen. 

Niestety, dość często dochodziło również do awarii i kraks przy lądowaniu, 

zwanych - w potocznym języku lotniczym – kapotażami. Niektóre z maszyn 

                                                           
164 

 F. Treichel, op. cit., s. 78.
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ulegały nawet całkowitemu zniszczeniu, inne udało się wyremontować. 

Służyły później do dalszego szkolenia. 

 
Zdj. 43. Ćwiczenia w strzelaniu z lotniczych karabinów maszynowych 

(ze zbiorów J. Sterczyńskiego) 

 

 
Zdj. 44. Samolot myśliwski typu Albatros C 12 przed hangarami 

(ze zbiorów J. Sterczyńskiego) 
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Zdj. 45. Rok 1918 – szkolny, dwumiejscowy samolot Albatros na koszalińskim lotnisku.  

W tle widoczny budynek kasyna oficerskiego (ze zbiorów J. Sterczyńskiego) 

 

 
Zdj. 46. Rok 1918 – z koszalińskiego lotniska startowały także potężne, dwusilnikowe 

samoloty bombardujące typu Friedrichshafen (ze zbiorów J. Sterczyńskiego) 

 

Wśród koszalińskich pilotów byli m.in. por. Mertin, por. Wólkę, instruktor 

von Tibelsky, st. strz. Breuer oraz lotnicy o nieustalonych stopniach: Richard 

Petzoldt, Oswald Brien, Fritz Hösel, pilot Ranger. 

Przez cały okres wojny w Koszalinie stacjonował II batalion zapasowy  

z 9. Regimentu Landwehry, którego dowódcą był kapitan Karl von Boeltzig
165

. 

Łącznie w mieście znalazło się około 2 tysięcy żołnierzy. Nie dla wszystkich 

                                                           
165 

 Kapitan K. von Boeltzig mieszkał przy Elisenstrasse 9 (dziś ul. Matejki) – Księga adreso-

wa z 1. 1917-19 – w zbiorach Archiwum Państwowego w Koszalinie.
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starczyło miejsca w koszarach, dlatego też część z nich zajmowała kwatery  

w domach mieszkalnych 
166

. 

 
Zdj. 47. Kapotaż samolotu pilotowanego przez por. Martina  

(ze zbiorów J. Sterczyńskiego) 

Pomimo iż wojna bezpośrednio nie dotarła do Koszalina, jej skutki było 

widać na każdym niemal kroku. W sklepach brakowało towarów, panowała 

drożyzna, a lazarety pełne były rannych żołnierzy. 

Pierwsze ofiary wojny przybyły do Koszalina jeszcze w 1914 roku, po 

walkach w Prusach Wschodnich. Ulokowano je w niedawno oddanym do 

użytku szpitalu powiatowym noszącym imię Cesarza Wilhelma, a należącym 

do ewangelickiego zgromadzenia diakonisek „Salem” 
167

. 

Utworzono wówczas w męskiej części oddziału chirurgicznego oraz  

w wydzielonych pomieszczeniach nie w pełni jeszcze wykończonego Domu 

Macierzystego 
168

 szpital wojenny. W związku z napływem rannych, trzeba 

było jednak dodatkowo ustawić kilka prowizorycznych pawilonów w ogrodzie 

przyszpitalnym. W ten sposób liczba łóżek powiększyła się do 300 
169

. Szczegól-

nym świadectwem tamtego okresu, jest m.in. wydana przez miejscowe wydawnic-

two Hofbuchdruckerei J. ROSENBERG & Co., dwuczęściowa pocztówka o wo-

jennej tematyce. Przedstawiono na niej oprócz koszar na Rokosowie także grupę 

rannych żołnierzy wraz z personelem medycznym lazaretu. 

W ciągu kolejnych lat wojny, liczba rannych i chorych zwiększyła się tak 

bardzo,  że  w  1916  roku  trzeba  było  przystąpić  do  przebudowy  strychów  
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 Ibidem.
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 M.L.Bartz, op. cit., s. 191

 

168 
 Obecnie główny budynek dzisiejszego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. T. Chałubińskiego.

 

169 
 L. Konieczny, Tropy medyczne w dziejach miasta Koszalina, Koszalin 2003, s. 110.
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i mansard, a w następnym okresie 

konieczne stało się doprowadzenie 

ogrzewania do werand i likwidacja 

pokojów dziennego pobytu. W ich 

miejscu powstały nowe sale dla 

chorych. 

Przełożona zgromadzenia „Sa-

lem”, Berta von Massow, w swoim 

pamiętniku dość szczegółowo opi-

sała pracę szpitala w czasie wojny: 

„(...) Wczesnym rankiem zaopa-

trywani byli chorzy szpitalni.  

W drugiej kolejności opatrywani 

byli ciężko ranni z oddziału szpi-

talnego. Potem przechodził lekarz 

naczelny ze swoim małym orsza-

kiem lekarzy i pielęgniarek do sal 

opatrunkowych chorych szpitala 

wojennego w Domu Macierzystym 

,,Salem”. W ciągu bardzo wielu  

dni pracowano w ten sposób od 

siódmej rano do piątej po po- 

łudniu,   bez   żadnej   przerwy,  

a potem, po krótkim odpoczynku, 

przystępowano do pracy przy  

nowo napływających ciężko ran-

nych (...)” 
170

 
Wspomnieć należy, że wojna wyzwalała również ofiarność mieszkanek 

Koszalina. Na apel niemieckiego Czerwonego Krzyża, kobiety zaciągały się 
ochotniczo do służby pomocniczej. Zatrudniano je w polowych lazaretach, 
które potrzebowały dodatkowych rąk do opieki nad rannymi. Oprócz lazaretu 
garnizonowego przy Husaren-Strasse zaimprowizowany szpital wojskowy 
zorganizowano także w hotelu „Dom Niemiecki” przy Rynku (w miejscu tym 
stoi obecnie ratusz – przyp. W.G) oraz w tzw. Domu Strzeleckim nieopodal 
miejskiej strzelnicy (okolice dzisiejszego amfiteatru). 

Na szeroką skalę organizowano zbiórki żywności, tekstyliów i rozmaitych 
używek. Między innymi na święta Bożego Narodzenia w 1914 r. przygotowa-
no i wysłano na front 36 dużych skrzyń zawierających ciepłą bieliznę, kon-
serwy, tłuszcze, czekoladę, papierosy, cygara i inne artykuły pierwszej 
potrzeby.  Odbiorcami  tych  podarunków  byli   przede   wszystkim  żołnierze 
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 Ibidem
 

Zdj. 48. Pocztówka przedstawiająca wojenną 
rzeczywistość Koszalina: koszary i lazaret 

(ze zbiorów autora) 
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Zdj. 49. Propagandowa pocztówka z okresu wojny światowej z motywem pomnika na 

Górze Chełmskiej (ze zbiorów J. Skowyrskiego) 

 

 
Zdj. 50. Jeden z wojskowych ośrodków dla rekonwalescentów w Unieściu  

(pocztówka z okresu I wojny światowej). 

54. Regimentu von der Goltza 
171

. Nawet później, gdy wskutek spowodowa-

nych wojną problemów gospodarczych zaczęło brakować wielu towarów, 

koszalinianie nadal pamiętali o swoich żołnierzach na froncie. 

Również pobliskie miejscowości nadmorskie, słynące do tej pory z plaż  

i kąpielisk podporządkowane zostały wojskowej służbie zdrowia. Większość 
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 F. Treichel, op. cit., s. 75.
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pensjonatów i domów uzdrowiskowych w Mielnie, Unieściu i Łazach zamie-

niono na lazarety oraz ośrodki dla rekonwalescentów. Z uroków nadmorskie-

go klimatu korzystali teraz żołnierze ranni na frontach wojny światowej. 

 

 
Zdj. 53. Wojenna korespondencja z Koszalina z 1916 roku. Dobrze widoczny stempel 

pocztowy Rezerwowego Batalionu 9 Regimentu Landwehry (ze zbiorów autora). 

Zdj. 51. Koszalińscy fizylierzy w czasie 

I wojny światowej  

(fotografia w zbiorach autora) 

Zdj. 52. Nieznany z nazwiska żołnierz 9. 

Regimentu Landwehry, służący w Koszalinie  

w latach I wojny światowej (zdjęcie wykonane 

w zakładzie fotograficznym E. Ziemera) 
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Odległe działania wojenne miały negatywny wpływ na życie codzienne 
społeczeństwa Koszalina. Drożyzna dała się we znaki przede wszystkim 
mniej zamożnym mieszkańcom. Od roku 1914, tj od rozpoczęcia wojny, ceny 
artykułów żywnościowych w mieście podniosły się nawet o 200 procent. 
Wzrosły również ceny towarów przemysłowych, głównie materiałów tekstyl-
nych i obuwia 

172
. Front potrzebował surowców strategicznych – 1917 roku 

miasto musiało oddać spiżowe dzwony z katedry do przetopienia na pociski 
armatnie 

173
. 

Jedną z sensacji były również przeprowadzane co jakiś czas akcje policyj-
ne w poszukiwaniu szpiegów. Ofiarą podejrzeń z reguły padały osoby obce, 
bez stałego zameldowania, wśród których znaczny odsetek stanowili również 
Polacy, przywożeni do Koszalina z okupowanych terenów zaboru rosyjskiego 
do pracy w fabrykach bądź przy robotach publicznych. Część z nich zatrud-
niona była m.in. na dworcu kolejowym przy wymianie szyn, rozładunku  
i załadunku towarów 

174
. 

Wojna była bezlitosna. Tylko w cza-

sie walk na froncie wschodnim pole-

gło aż 813 mieszkańców Koszalina  

i najbliższych okolic. Ich ofiarę upa-

miętnił w latach 20. prosty, ceglany 

monument autorstwa prof. Lahrsa  

z Królewca, usytuowany w parku 

miejskim, dokładnie w miejscu sto-

jącego dziś popiersia C.K. Norwida 

(zdj. 54). 

W kruchcie pod wieżą katedry 

umieszczono tablice z nazwiskami 

poległych, a na Nowym Cmentarzu 
175

 

urządzono osobną kwaterę żołnierską 

dla zmarłych w koszalińskich lazare-

tach. Wejście do niej znajdowało się  

od strony dzisiejszej ulicy Kamieniar-

skiej. Stał tam wysoki krzyż z in-

skrypcją: „Szczęśliwi i wolni są ci, 

którzy nie żyją” 
176

. 
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 T. Gasztold, A. Muszyński, H. Rybicki, op. cit., s. 92.
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 Dopiero w 1922 r. katedra otrzymała nowe dzwony – wg M.L. Bartz, op. cit., s. 191.
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 T. Gasztold, A. Muszyński, H. Rybicki, op. cit., s. 91.
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 Mianem Nowego Cmentarza określano współczesną nekropolię położoną przy obecnej 

ulicy Gnieźnieńskiej – przyp. W.G
 

176 
 Dosłownie: „Glücklich undfrei sind die Toten”. M.L.Bartz, op. cit, s. 191. Także relacja 

L. Drzewińskiej.
 

Zdj. 54. Pomnik poświęcony  

813 mieszkańcom Koszalina poległym 

na frontach I wojny światowej.  

(fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 
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Zdj. 55. Pomnik żołnierzy III batalionu 54. Regimentu von der Goltza, odsłonięty  

w 1928 r. (fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 

Za sprawą weteranów uczczono również poległych żołnierzy z III batalio-

nu 54. Regimentu von der Goltza, stawiając im w 1928 r. (w 10. rocznicę 

zakończenia wojny) niewielki kamienny pomnik przy wejściu do parku miej-

skiego (Kleine Wall), od strony obecnej ul. W.Andersa 
177

. 

Przy jego budowie wykorzystano niektóre elementy dawnego pomnika, 

odsłoniętego w 1867 r. na dawnym placu ćwiczeń fizylierów. Obelisk ten, ze 

względu na zły stan techniczny spowodowany głównie niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, został rozebrany około 1925 roku
178

. Zarówno 

metalowa tablica jak krzyż „Za kampanię 1866” zostały zabezpieczone,  

a następnie umocowane na nowym pomniku. 

Także na placu Brauna ustawiono obelisk upamiętniający oficerów stacjo-

nującego  przejściowo  w Koszalinie 49. Pułku Piechoty (6. Pomorskiego) 
179

. 
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 D. Szewczyk, Tych pomników już nie ma [w:] „Głos Koszaliński”, z dn. 23-24.05.1998 r., 

s. 14; Także : F. Treichel, op. cit., s. 79-80.
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 M.L. Bartz, op. cit., s. 70.

 

179 
 Stało się to jednak dopiero w 1934 roku – zob. Kalendarium dziejów dawnego Koszalina 

[w:] Koszalin, nr 77, maj 2004, s. 15.
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Zdj. 56. Pomnik żołnierzy 49. Pułku Piechoty (6. Pomorskiego) na placu Brauna  

(ze zbiorów Karla Schroedera) 

 

Niewielki pomnik ku czci poległych na wojnie nauczycieli i absolwentów 

stanął także przed gmachem Królewskiego Gimnazjum przy Bergstrasse 

(dzisiejszy Zespół Szkół Sportowych Nr 1) 
180

. Kamień ze stosowną tablicą 

pojawił się ponadto na terenie szkoły kadetów przy Danziger Strasse 
181

. 

W podobny sposób postąpili również mieszkańcy pobliskiego Rokosowa, 

będącego wówczas podmiejską wsią. W parku okalającym końcowy przysta-

nek „czerwonej” linii tramwajowej 
182

, postawili skromny pomnik czczący 

miejscowe ofiary wojny światowej 
183

.  
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 M.L. Bartz, op. cit., s. 15.
 

181 
 Ten pamiątkowy kamień odsłonięty został prawdopodobnie w 1915 roku, a więc jeszcze 

w czasie trwania I wojny światowej.
 

182 
 Linia tramwajowa łącząca Koszalin z Rokosowem powstała w 1925 r.

 

183 
 Nieautoryzowana relacja pp. J i A. Grabowskich z dn. 6.07.2005 r. (w posiadaniu autora).
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Rozdział III 
 

Między wojnami – lata 1919-1939 
 

Po I wojnie światowej los garnizonu koszalińskiego nie od razu zdawał się 

być przesądzony. Mimo iż miejscowy batalion fizylierów po powrocie z fron-

tu zachodniego wraz z całym macierzystym 54 Pułkiem von der Goltza został 

rozformowany w Kołobrzegu, wydawało się, że nowe koszary na Rokosowie 

w dalszym ciągu będą służyły żołnierzom. W marcu 1919 r. rozmieszczono  

w Koszalinie tzw. batalion polowy przeznaczony do ochrony pobliskiej, tym-

czasowo ustanowionej granicy polsko-niemieckiej. Ponadto z początkiem 

roku do miasta wkroczył uroczyście witany 49. Pułk Piechoty. 

 
Zdj. 57. Wychowanek koszalińskiej Szkoły Kadetów, por. Gerhard Rossbach  

wraz z członkami swojego „Freikorpsu” – prawdopodobnie rok 1919 

 

Jednostka ta była historycznie związana z Koszalinem, bowiem 60 lat 

wcześniej została tu sformowana jako Infanterie-Regiment ( 6. Pom.) Nr 49, 

po czym przeniesiono ją do Gniezna. Pułk stacjonował tam do końca I wojny 

światowej. Później wycofując się pod naciskiem powstańców wielkopolskich, 

osłaniał linie kolejowe, a w styczniu 1919 r. wziął udział w walkach  

z Polakami pod Czarnkowem i Chodzieżą, tracąc 16 zabitych i ponad 100 

rannych. Tymczasowo dyslokowano go do Koszalina. 
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24 lutego kilkuset żołnierzy – wbrew  rozkazowi dowództwa pułku – opu-

ściło koszary i udało się na dworzec kolejowy z zamiarem wyjazdu do Berli-

na na pomoc tamtejszej radzie żołnierskiej. Maszerując gromadnie dzisiejszą 

ulicą Zwycięstwa pociągnęli za sobą także cywilnych demonstrantów.  

W okolicach dworca na zrewoltowaną kolumnę oczekiwały oddziały żandar-

merii i policji. Żołnierzom dość szybko odebrano broń. Tych, którzy zajęli 

wcześniej miejsca w pociągu, wywieziono poza stację i także rozbrojono. 

Rozruchy w mieście trwały niemal przez całą noc, aż do rana. 

Mimo tego incydentu jednostka nadal stacjonowała w Koszalinie aż do 

wejścia w życie postanowień traktatu wersalskiego. Skutkiem demilitaryzacji 

Niemiec, pułk został rozformowany. Nastąpiło to ostatecznie w lipcu  

1920 r.
184

 Podobny los spotkał także inne jednostki garnizonu. Stacjonujący 

przejściowo w mieście rezerwowy batalion 9. Pułku Landwehry został w po-

czątkach 1922 r. przeniesiony do Kołobrzegu 
185

. Wspomniany traktat wersal-

ski zezwalał Niemcom na posiadanie zaledwie 100-tysięcznej armii, tzw. 

Reichswehry. Swój żywot zakończyła również szkoła lotnicza, zaś zakład 

produkujący części do samolotów przestawił się początkowo na remont tabo-

ru kolejowego, a kilka lat później na produkcję maszyn rolniczych i rowerów 
186

. W 1925 roku dawne hangary zajmowała duża firma  drzewna 
187

.  Co  cie- 

 
Zdj. 58. Główny budynek tzw. nowych koszar III batalionu 54. Regimentu Piechoty przy 

dawnej Rogzower Allee 96 (pocztówka ze zbiorów A. Skorka z Koszalina) 
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 B. Drewniak, H. Lesiński, op. cit., s. 252
 

186 
 F. Treichel, op. cit., s. 82-83.
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kawe, lotnisko przy ulicy Morskiej spełniało swe funkcje jeszcze przez wiele 

lat. Nie miało już znaczenia militarnego ani komunikacyjnego, jednakże było 

wykorzystywane do różnych celów, m.in. sportowych i propagandowych.  

W 1932 roku dwukrotnie wyładował na nim Adolf Hitler. Jeszcze w latach 

50. odbywały się na nim lotnicze pokazy
188

. 

W 1920 r. Korpus Kadetów zamieniono na Państwowy Zakład Kształ-

ceniowy – szkołę średnią ogólnokształcącą z internatem 
189

. O przeszłości 

obiektu przypominać miała jedynie nazwa dzisiejszej ulicy Karłowicza –

Kadetten-Strasse. Z kolei koszary byłego III batalionu 54. pp przy Rogzower 

Allee 96 przekazano Schutzpolizei (tzw. Schupo) 
190

. Z dużym prawdopodo-

bieństwem można przyjąć, iż w szere-

gach policyjnych znaleźli się byli 

żołnierze koszalińskiego garnizonu –

zdemobilizowana armia zasilała orga-

na porządkowe. 

Koszary poddano wcześniej dość 

gruntownym pracom remontowym  

i modernizacyjnym. Między innymi  

w latach 1921-22 w obiektach za-

łożono nowe oświetlenie elektryczne. 

Roboty te pod nadzorem Miejskich 

Zakładów Elektrycznych i Tramwajo-

wych prowadziła koszalińska firma 

Huberta Lüdtkego 
191

, mieszcząca się 

przy ówczesnej Junkersstrasse 20 
192

. 
 

Zdj.59. Rysunek projektowy frontowej części 

głównego budynku nowych koszar po 

adaptacji dla potrzeb policji (źródło: zbiory 

Archiwum Państwowego w Koszalinie) 
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 „Głos Koszaliński” z 14-15.09.1957 r.: „(...) Uroczyście obchodzić będą mieszkańcy 

Koszalina Święto Lotnictwa. Z tej okazji przygotowuje się imprezę, jakiej Koszalin jeszcze 

nie widział. Oprócz lotnictwa cywilnego w imprezie wezmą udział także samoloty wojsko-

we. W programie pokazy lotnicze i inne atrakcje (np. w zespołowych akrobacjach lotni-

czych weźmie udział m.in. 25 odrzutowców, w tym trzy ponaddźwiękowe). Wszyscy 

mieszkańcy naszego miasta będą mogli zresztą przekonać się o tym w dniu 15 bm. na 

lądowisku przy ul. Morskiej (...)”.
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 W tłumaczeniu dosłownym – policja ochronna.
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 Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta m. Koszalina, sygn. 525, k. 66.
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 Obecnie ul. A. Mickiewicza.
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 Później zakres prac rozszerzono m.in. o remont dwóch budynków prze-

znaczonych na mieszkania służbowe dla żonatych policjantów, urządzenie 

rusznikarni w budynku magazynowym, remont stajni oraz budowę garaży 

samochodowych wraz z warsztatami. Z zachowanej dokumentacji wynika, że 

priorytetowo traktowano budowę transformatora w rusznikarni 
193

. Od stycz-

nia 1924 roku, przez kolejne 10 lat w koszarach trwały dalsze prace adapta-

cyjne dla potrzeb stacjonującej tu policji
194

. 

Z dostępnych materiałów archiwalnych wynika, że niektóre roboty wyko-

nywał m.in. mistrz murarski z Rokosowa, Emil Bottcher 
195

. Poważnym pro-

blemem stało się postawienie nowego magazynu amunicyjnego, którego 

odległość do budynku koszarowego wynosiła tylko 70 metrów, a zgodnie z 

przepisami – w czasie pokoju – nie mogła być mniejsza niż 250 m. Kwestię tę 

ostatecznie uzgodniły władze rejencji w porozumieniu z odpowiednim 

ministerstwem 
196

. W 1925 roku obowiązki komendanta Schupo pełnił mjr 

policji Volker 
197

. 

Mimo iż po traktacie wersalskim miasto utraciło charakter garnizonu, to 

jednak tradycje wojskowe były w nim nadal kultywowane. Według ist-

niejących źródeł, w 1925 roku w Koszalinie dość prężnie działało dwadzieś-

cia organizacji i stowarzyszeń kombatanckich: 

• Związek Weteranów Wojennych (na obszar rejencji) – prezes płk von 

Kemke (Grünstrasse 5); 

• Związek Weteranów Wojennych (na obszar powiatu) – radca szkolny 

Radtke (Danziger Strasse 30); 

• Stowarzyszenie Wojenne Koszalin – dyrektor poczty Schmah; 

• Stowarzyszenie Landwehry – dr P. Brummund (Mühlentorstrasse 8); 

• Stowarzyszenie Byłych Artylerzystów i Pionierów 
198

 – aukcjonariusz 

Beihl (Mühlentorstrasse 11); 

• Stowarzyszenie Gwardii – kupiec Albert Senkpiel (Hohetorstrasse 35); 

• Stowarzyszenie Kawalerzystów – Th. Fuchs (Kavelunger Weg 98); 

• Stowarzyszenie Kombatantów 54 Regimentu Piechoty – sekretarz kasy 

miejskiej Reinke
199

 (Rogzower Allee); 
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• Stowarzyszenie Byłych Jegrów i Strzelców – prok. Magath (Kontor-Brau-

er-Gasse 11); 

• Stowarzyszenie Kombatantów 9 Regimentu Landwehry – gen. mjr 

Armgard von Wedel 
200

 (Danziger Strasse 17); 

• Związek Ofiar Wojennych i Rodzin Poszkodowanych przez Wojnę – ase-

sor rejencyjny dr von Busse (Urząd Rejencji); 

• Stowarzyszenie Kombatantów 34 Regimentu Piechoty – mistrz drukarski 

H. Fieck (Bergstrasse 26); 

• Stowarzyszenie Kombatantów 2 Regimentu Artylerii Polowej – sekretarz 

miejski Kutcher (Anne-Strasse 26); 

• Ochotnicza Kolumna Sanitarna „Czerwonego Krzyża” – dyrektor poczty  

w st. spocz. Schulz (Danziger Strasse 19); 

• Stowarzyszenie Marynarzy – kpt. mar. w st. spocz. Treichel (Buchwald-

strasse 18); 

• Niemiecki Związek Oficerów – gen. mjr von Wedel (Danziger Strasse 19); 

• Narodowy Związek Niemieckich Oficerów – mjr Hildebrandt; 

• Związek Oficerów Rzeszy – insp. podatkowy Klätsch (Wilhelm-Strasse 11); 

• Związek Służby Cywilnej Rzeszy – nadsekretarz podatkowy Borchardt 

(Rogzower Allee 41); 

• „Stahlhelm” – Związek Żołnierzy Frontowych (na obszar powiatu) – mjr  

w st. spocz. Haertel (Maszkowo – poczta Szczeglino); 

• „Stahlhelm” – Związek Żołnierzy Frontowych (na obszar Koszalina) –

kupiec W. Dassow (Bergstrasse 19) 
201

. 

Zgoła inny charakter miały organizacje paramilitarne o obliczu nazistów-

skim, które zaczęły powstawać na Pomorzu Zachodnim od początku lat trzy-

dziestych. Ruch ten nie ominął również Koszalina. W wyborach prezydenc-

kich w kwietniu 1932 r. na Hitlera głosowało w Koszalinie 44,15 procent 

wyborców i tylko minimalnie przegrał z Hindenburgiem. Zapowiedziane na 

31 lipca 1932 r. wybory do parlamentu Rzeszy poprzedził propagandowy lot 

Hitlera do 50 miast, w tym także do Koszalina. Przyleciał tu w lipcu z hasłem 

„Oto przybyłem z nieba”. W trzy miesiące później, w październiku 1932 r. 

Hitler ponownie odwiedził Koszalin, gdy wskutek kryzysu rządowego prezy-

dent Hindenburg został zmuszony do powtórzenia wyborów do Reichstagu. 

Przyszły Führer wylądował 23 października na byłym lotnisku przy ulicy 

Morskiej i na zebraniu w Hali AMBI został entuzjastycznie przyjęty przez 

swoich zwolenników. 
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W listopadowych wyborach jego partia w Koszalinie odniosła zdecydowa-

ne zwycięstwo. Kiedy 30 stycznia 1933 r. Hitler powołany został na kancle-

rza, wieczorem tłum szczęśliwych koszalinian przeszedł ulicami miasta.  

W kolejnych wyborach parlamentarnych, które – na żądanie Hitlera – odbyły 

się 5 marca, jego partia zdobyła w mieście zdecydowaną większość. Pięć dni 

później, w Sali obecnego MOK-u, odbyły się wybory do rady miejskiej.  

W jej skład weszło 16 hitlerowców, 8 socjaldemokratów i 6 niemieckich 

nacjonalistów. Oni to, na pierwszej sesji rady postanowili nadać kanclerzowi 

Hitlerowi oraz prezydentowi Hindenburgowi tytuł honorowych obywateli 

Koszalina. W ślad za tym poszły kolejne decyzje: główna ulica miasta otrzy-

mała imię Hitlera (od Rynku do skrzyżowania z Rogzower Allee) a równo-

legła do niej dzisiejsza ulica gen. W. Andersa, nazwana została ulicą SA.
202

 

W 1932 r. w mieście utworzono III batalion SA (III Sturmbann SA), pod-

legły kołobrzeskiemu 9. Pułkowi SA. Składał się on z trzech kompanii 

(Sturm), z których dwie stacjonowały na terenie miasta, a jedna w Kretomi-

nie 
203

. Koszalińska SA miała także swoich „bohaterów”. W 1933 roku dwaj 

„szturmowcy” Kurt Kreth i Günther Ross zostali śmiertelnie ranni w potycz-

ce z nieznanymi sprawcami w okolicach Góry Chełmskiej. Wcześniej, wraz  

z grupą SA-manów brali udział w rozbiciu zebrania komunistycznej komórki 

w Sianowie 
204

. Nie jest wykluczone, że zasadzkę zorganizowali ich przeciw-

nicy polityczni. Miejsce to wkrótce upamiętniono,  stawiając  przy  drodze  do 

 
Zdj.60. Kamień pamiątkowy postawiony u podnóża Góry Chełmskiej ku czci  

K. Kretha i G. Rossa – koszalińskich SA-mannów (ze zbiorów autora) 
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Sianowa okazały głaz ze stosowną tablicą 
205

. Organizowano przy nim często 

wiece i zebrania z udziałem SA-manów, a także młodzieży z Hitlerjugend.  

W pobliżu tego miejsca stoi dziś inny głaz, przypominający o polskich 

powstańcach listopadowych, internowanych w Koszalinie w 1833 r. 

Jednym z bardziej znanych dygnitarzy SA na szczeblu centralnym, był –

pochodzący z Koszalina – Hans Peter von Heydebreck (1889-1934)
206

. 

Wychowanek miejscowego Korpusu Kadetów, jako oficer armii cesarskiej 

służył później m.in. w garnizonach na Śląsku. W czasie I wojny światowej 

walczył na froncie zachodnim. Po kapitulacji Niemiec założył – podobnie jak 

wspomniany wcześniej Gerhard Rossach – ochotniczą formację Freikorps 

Heydebreck, na czele której uczestniczył w walkach przeciwko polskim 

powstańcom w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Później wstąpił do 

NSDAP. Za zasługi dla SA powierzono mu dowództwo tzw. SA – Gruppe 

Pommern. Wśród „brunatnych koszul” stał się osobą bardzo wpływową, 

reprezentował bowiem te same poglądy co Ernst Rohm, którego był przyja-

cielem. Obaj byli zwolennikami nadania SA militarnego charakteru, widząc  

w niej przyszłą armię niemiecką, a siebie w roli dowodzących nią generałów. 

Poglądów tych nie podzielał Adolf Hitler, co stanowiło podłoże konflik-

tów między nim a dowódcami SA. Kres brunatnej kariery Heydebrecka 

położył sam Führer. W nocy z 29 na 30 czerwca 1934 r. na zlecenie Hitlera 

aresztowano w Niemczech całe kierownictwo SA. Na liście siedmiu rozstrze-

lanych wyższych dowódców tej organizacji znalazł się także Gruppenführer 

SA Hans Peter von Heydebreck z Koszalina 
207

. Niemal równocześnie repre-

sje spadły na całą pomorską SA. Aresztowano jej lokalnych przywódców, 

wielu stracono, a struktury rozbrojono. Nowe kierownictwo, odtąd całkowicie 

podporządkowane Hitlerowi, posłusznie realizowało jego politykę i zalecenia. 

Dość licznie reprezentowana była także SS. Początkowo, w 1931 r. zorga-

nizowano tu jedną kompanię IV batalionu SS-Standarte-9. Rok później orga-

nizacja na tyle się umocniła, że zaczęto formować nowe jednostki „czarnej 

gwardii”. Dnia 15 września 1935 r. nastąpiła reorganizacja SS, w wyniku 

której oddziały pomorskie znalazły się w składzie SS-Gruppe Nord, dzielącej 

się na trzy odcinki : XIII (Szczecin), XV (Altona) i XX (Kilonia). Odtąd, tzw. 

Abschnitt XIII-Stettin obejmował już trzy pułki. Były to : SS-Standarte-9 

(Szczecin), SS-Standarte-39 (Koszalin) i SS-Standarte-77 (Piła) 
208

. 
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Począwszy od 1933 r. na bazie istniejących kadrowych jednostek Reichs-

wehry rozpoczął się stopniowy, starannie maskowany proces zwiększenia 

liczebności armii niemieckiej. Na Pomorzu większe garnizony wojskowe zlo-

kalizowane były w: Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu, Białogardzie, 

Szczecineku, Pile i Wałczu. Pełniły one rolę przyszłych ośrodków mobiliza-

cyjnych. Z myślą o tworzeniu struktur nowych sił zbrojnych, mimo braków  

w sprzęcie, trwało intensywne szkolenie w zakresie użycia czołgów i broni 

przeciwpancernej. Stacjonujący w Kołobrzegu 2 Batalion Samochodowy  

w czasie ćwiczeń używał np. drewnianych makiet czołgów i wozów bojo-

wych 
209

. 

W 1934 roku, po przyjęciu do służby znacznej ilości młodych oficerów, 

nastąpiło pierwsze zauważalne na zewnątrz zwiększenie liczebności armii. 

Przyjęto zasadę, że każda z istniejących jednostek Reichswehry tworzy 

zalążki mobilizacyjne dla co najmniej 2-3 nowych oddziałów. Wspomniany  

2 Batalion Samochodowy z Kołobrzegu do października 1935 r. wystawił ze 

swego składu dwa dodatkowe dywizjony przeciwpancerne. 2 Batalion Pio-

nierów z Podjuch także zorganizował dwa nowe bataliony. Podobnie szcze-

ciński 2 Pułk Artylerii. Ten z kolei otrzymał zadanie skompletowania trzech 

nowych pułków artylerii. 

Zwiększenie armii bazowało pierwotnie na planie mobilizacyjnym z 1930 

roku, w którym na wypadek wojny przewidywano utworzenie 21 nowych 

dywizji z siedmiu istniejących w czasie pokoju. W 1933 roku zdecydowano 

się wykorzystać ten plan, z założeniem, że uda się go stopniowo zrealizować, 

a nawet przekroczyć w ciągu czterech najbliższych lat. Już w 1935 roku  

w podporządkowaniu 11 okręgów wojskowych znajdowały się 24 dywizje. 

Ze względu na fakt, iż było to ewidentne naruszanie traktatu wersalskiego 

z 1919 r., zaś reakcja zagranicy na te działania jeszcze nie nastąpiła i była 

także trudna do przewidzenia, musiano zastosować środki maskujące. I tak 

np. kolejny numer oddziału, zastąpiono nazwą garnizonu sztabowego. W ten 

sposób z 4. pułku piechoty powstał Regiment Piechoty „Kołobrzeg”. Dwie 

kompanie stacjonujące w Pile i Wałczu zostały powiększone do rozmiarów 

batalionów i przystąpiły do nowo utworzonego Regimentu Piechoty „Star-

gard”
210

. Podobnie rzecz miała się w odniesieniu do innych jednostek. Wiele  

z nich – w niedalekiej przyszłości – miało wejść w skład zupełnie nowych 

związków taktycznych. 

16 marca 1935 r. wprowadzono w całych Niemczech powszechny 

obowiązek służby wojskowej, a 21 maja ostatecznie sprecyzowano strukturę 
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Wehrmachtu. Paragraf 2 ustawy z 16 marca mówił m.in.: „Niemiecka armia 

czasu pokoju łącznie z przeniesionymi do niej oddziałami policji dzieli się na 

12 korpusów i 36 dywizji” 
211

. W październiku tego roku odrzucono zama-

skowane nazwy dywizji. Odtąd już oficjalnie stacjonowały: w Szczecinie –  

2 Dywizja, w Szwerinie – 12 Dywizja, w Hamburgu – 20 Dywizja 
212

. Na 

bazie pomorskich garnizonów planowano utworzenie kolejnej – 32 Dywizji 

Piechoty. 

Wkrótce na niemieckiej mapie wojskowej znalazł się również Koszalin.  

1 października 1935 r. zaczęto formować tu dwie kompanie IV batalionu  

25. Pułku Piechoty. Rekruci zajęli dawne budynki koszarowe po fizylierach 

54. Regimentu von der Goltza. 

1.10.1935 r. stan poszczególnych jednostek przewidzianych do włączenia 

w struktury późniejszej 32 DP przedstawiał się następująco : 

– 4. Pułk Piechoty z czterema batalionami w Kołobrzegu, Szczecinku i Trze-

biatowie. Batalion trzebiatowski wywodził się z policji krajowej. 

– 25 Pułk Piechoty wraz z II batalionem w Wałczu i III batalionem w Pile.  

Z tych batalionów miał powstać później 96 Pułk Piechoty. 

– 32 dywizjon przeciwpancerny w Kołobrzegu. 

– 2 batalion pionierów w Podjuchach. 

– 32 Pułk Artylerii ze sztabem i II dywizjonem w Wałczu, III dywizjonem  

w Szczecinku. Ponadto część 68 Pułku Artylerii Pieszej w Białogardzie. 

Każdy dywizjon składał się pierwotnie tylko z dwóch baterii 
213

.  

Można przypuszczać, że remilitaryzacja została przez koszalinian przyjęta 

z zadowoleniem. Niedługo bowiem po ogłoszeniu decyzji Hitlera, w mieście 

odbył się uroczysty capstrzyk, w czasie którego wznoszono okrzyki: „Pomo-

rze – kraj żołnierzy!” oraz śpiewano pieśni wojenne i wojskowe. W jakiś  

czas później kapitan Wehrmachtu Erich Murawski, w „Kalendarzu Koszaliń-

skim" z 1936 roku, w artykule zatytułowanym „Nasi żołnierze” pisał m.in.: 

„(...) decyzja o obowiązkowej służbie wojskowej ważna jest szczególnie  

dla Pomorza, które szczyci się tradycjami wojskowymi od wieków. W chwili 

obecnej, gdy polityka niemiecka zwrócona jest na wschód, żołnierzami winni 

być nie tylko ci mieszkańcy, którzy noszą mundury wojskowe (...)” 
214

 

W 1936 r., w koszarach na Rokosowie zainstalował się sztab nowo sfor-

mowanego 94 Pułku Piechoty. Niebawem na miejsce 20 Dywizji, przekazanej 

do świeżo utworzonego w Hamburgu X okręgu wojskowego, od  października 
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Zdj. 61. Symbolem remilitaryzacji Koszalina stało się ustawienie na Rynku armaty  

z okresu I wojny światowej i starego moździerza (pocztówka z lat 30.  

– ze zbiorów autora) 

1936 r., zaczęto organizować kolejny, zupełnie nowy związek taktyczny pod-

legły szczecińskiemu korpusowi. Była to 32 Dywizja Piechoty z miejscem 

stacjonowania dowództwa w Koszalinie 
215

. Na tymczasową siedzibę sztabu 

dywizji wybrano wschodnie skrzydło starego budynku rejencji przy dzisiej-

szej ul. gen. Andersa 
216

. 

Jej pierwszym dowódcą został gen. mjr Nikolaus von Falkenhorst, awan-

sowany niebawem do stopnia generała porucznika 
217

. Obowiązki na tym  sta- 
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obowiązki dowódcy 32 DP w Koszalinie. W 1937 r. mianowany generałem porucznikiem. 

W 1939 r. odszedł z Koszalina na stanowisko dowódcy XXI Korpusu Armijnego. W roku 

następnym, jako generał piechoty, objął dowodzenie operacją „Weserübung Nord” stając 

na czele pięciu niemieckich dywizji zajmujących Danię i Norwegię. Następnie w stopniu 
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Zdj. 62. Siedziba sztabu 32. Dywizji Piechoty – gmach rejencji  

przy Regierungsstrasse 12 (pocztówka z lat 30. – ze zbiorów autora) 

nowisku pełnił do lipca 1939 r.
218

 Nie był on jedynym generałem w Koszali-

nie, bowiem w strukturach dywizji znajdowało się także dowództwo artylerii 

dywizyjnej, na czele której stał gen. mjr Herbert Loch 
219

. Jego prawą ręką  

był szef sztabu, gen. mjr Hammer 
220

. Do stycznia 1939 r. zasadniczy skład 

dywizji stanowiły następujące jednostki: 

– 4 Pułk Piechoty (sztab oraz II i III bataliony – Kołobrzeg, I batalion – Trze-

biatów) 

– 94 Pułk Piechoty (sztab i II batalion – Koszalin, I batalion – Szczecinek, 

batalion rezerwowy – Sławno) 

– 96 Pułk Piechoty (sztab oraz I i III bataliony – Piła, II batalion – Wałcz) 

– 32 Pułk Artylerii (sztab i II dywizjon – Wałcz, I dywizjon – Koszalin,  

III dywizjon – Szczecinek) 

– dwa dywizjony artylerii ciężkiej (1/68 i 11/68 – Białogard) 

– 32 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego (Białogard) 

– 32 batalion łączności (Gryfice) 

– 32 dywizjon przeciwpancerny (Kołobrzeg) 

                                                                                                                                                       
generała pułkownika został naczelnym dowódcą wojsk okupacyjnych w Norwegii.  
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– 14 batalion karabinów maszynowych (Lębork) 

– 2 batalion pionierów (Szczecin-Podjuchy) 

– 32 batalion sanitarny (Koszalin) 

– 32 batalion zapasowy (Sławno) – formowany od 26.08.1939 r. 
221

 

Emblematem dywizji stał się ryczący lew 

z głową uniesioną do góry i opuszczonym 

ogonem. Jego wizerunek malowany był na 

wszystkich samochodach oraz pojazdach 

pancernych. Na marginesie wypada jedynie 

dodać, że trzy pułki piechoty wchodzące  

w skład 32. Dywizji w późniejszym okresie 

czasu otrzymały miano grenadierów 
222

. 

Koszary   na  Rokosowie  powoli   się 

zapełniały. Niebawem znalazły się tam kolej-

ne pododdziały, wśród nich wspomniany 

sztab 94 pp. Pułk ten dla koszalinian miał znaczenie szczególne, bowiem kul-

tywował tradycje dawnego cesarskiego 49 Regimentu Piechoty 
223

. 

Wypada powiedzieć, że większość jednostek 32. Dywizji utożsamiała się 

ze swoimi historycznymi poprzednikami. Jednocześnie następowała widocz-

na integracja wojska ze społeczeństwem Pomorza. Organizowano wspólne 

festyny, polowania, zawody hippiczne, turnieje strzeleckie, święta sportowe, 

imprezy rocznicowe, przemarsze i inne przedsięwzięcia. Wyjątkowa oprawę 

miał tzw. „Dzień Mackensena” w Szczecinku, na którym gościem honoro-

wym był sam feldmarszałek, w przeszłości dowodzący tamtejszym 129. 

Regimentem Piechoty. Podobnie było w Pile, gdzie były dowódca 54. Regi-

mentu von der Goltza, generał piechoty Kurt Hassę, otrzymał prawo noszenia 

munduru z oznaczeniami 4. Pułku Piechoty. 32. Pułk Artylerii w Wałczu nie 

tylko założył w tym mieście Klub Jeździecki, ale często organizował także  

w okolicznych lasach polowania ze sforą. W 1939 roku reprezentacja 

kołobrzeskiego 32 dywizjonu przeciwpancernego ponownie zajęła czołowe 

miejsce w Mistrzostwach Wehrmachtu w klasie dla średnich pojazdów tere-

nowych 
224

. 

  

                                                           
221 

 Struktura organizacyjna koszalińskiej 32. DP określona na podstawie źródła internetowe-

go: www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/32ID-R.htm oraz 

J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, Die Geschichte der pommerschen 32 Infanterie-Divi-

sion 1935-1945, s. 208.
 

222 
 Stało się to jesienią 1942 r.

 

223 
 F. Treichel, op. cit., s. 80.

 

224 
 J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, op. cit., 22.

 

Zdj. 63. Godło koszalińskiej  

32 Dywizji Piechoty Wehrmachtu 
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Zdj. 64. Kompanie II batalionu 94 pp na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Żołnierze stoją 

tyłem do północnej pierzei Rynku. W tle wznoszony w latach 1936/37 budynek  

dzisiejszego banku PKO S.A 

Jeżeli chodzi o koszaliński 94. Pułk Piechoty, wypada wiedzieć, że  

w pierwszym okresie istnienia jednostka ta składała się początkowo tylko  

z dwóch batalionów piechoty, i dopiero po jej odejściu na front, tj. w sierpniu 

1939 roku, do koszar na Rokosowie przybył ze Sławna batalion rezerwowy. 

Niebawem w strukturze organizacyjnej pułku otrzymał on numer III. 

Rozwijała się także infrastruktura militarna, w tym m.in. zbrojeniowa. Na 

potrzeby Wehrmachtu zaczęły pracować warsztaty wojskowe w Białogardzie 

oraz fabryki amunicji w Kołobrzegu i Szczecinku 
225

. 

W Koszalinie – począwszy od 1935 roku – dla tworzących się jednostek, 

przy ówczesnej General-Lutzmann-Strasse 
226

, rozpoczęto budowę dwóch 

nowoczesnych kompleksów koszarowych, które ostatecznie ukończono  

w 1938 r 
227

. W jednym z nich – zajmowanym obecnie przez 8. Koszaliński 

Pułk Przeciwlotniczy – noszącym kiedyś nazwę Infanterie Kaserne rozloko-

wano II batalion 94. Pułku Piechoty 
228

 i 32 oddział sanitarny (die Sanitäts- 

                                                           
225 

 Koszalin współczesny, pod red. E. Buczaka, Koszalin 1998, s. 25.
 

226 
 Generał piechoty Karl Lützmann (1859-1936), wybitny oficer armii niemieckiej. W latach 

1902-1905 komendant Cesarskiej Akademii Wojennej. Podczas I wojny światowej m.in. 

dowódca korpusu, następnie grupy armii na froncie wschodnim. W 1930 r. poparł Hitlera, 

wstępując do NSDAP. W latach 1932-1936 – prezydent Reichstagu. Po wojnie ulicę prze-

mianowano na Koszarową, a od lat 60. nadano jej obecną nazwę tj. 4 Marca.
 

227 
 Dane wg dokumentacji będącej w posiadaniu Wojskowej Administracji Koszar nr 1  

w Koszalinie.
 

228 
 F. Schwenkler, op. cit., s. 247
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abteilung) 
229

. Według księgi adresowej Koszalina, do 1939 roku sztab dywi-

zji nadal mieścił się w budynku władz rejencyjnych przy Regierungsstrasse 

12. Tam również zamieszkiwał generał von Falkenhorst
230

. 

 
Zdj. 65. Koszary jednostek 32 DP przy dawnej General Lützmann Strasse tzw.  

„Infanterie Kaserne” (pocztówka prawdopodobnie z lat 40. – ze zbiorów autora). 

W drugim kompleksie – u zbiegu dzisiejszych ulic: 4 Marca i Wojska Pol-

skiego – już w 1937 roku zakwaterowano I dywizjon 32. Pułku Artylerii 
231

. 

Obiekt ten dla odróżnienia określano mianem Artillerie Kaserne. Struktura 

pułku była następująca: dywizjon rozpoznania artyleryjskiego (Beobachtungs-

abteilung) oraz 3 trzybateryjne dywizjony artylerii lekkiej (po 4 haubice  

kal. 105 mm) i jeden trzybateryjny dywizjon artylerii ciężkiej (po 4 haubice 

kal. 150 mm). Pułk – z wyjątkiem dywizjonu rozpoznania – był początkowo 

jednostką o trakcji konnej. 

Stąd też do dnia dzisiejszego w dawnych koszarach artyleryjskich zacho-

wały się charakterystyczne zabudowania: dawne stajnie i ujeżdżalnia. Dopie-

ro później jednostkę zmotoryzowano, wyposażając ją m.in. w półgąsienicowe 

ciągniki artyleryjskie typu SdKfz. 

Tak jak w całym Wehrmachcie, każdy z nowych budynków koszarowych 

przystosowany był do zakwaterowania jednej kompanii piechoty lub baterii 

artylerii. Żołnierze mieszkali w dość dobrych warunkach, tj. zgodnie z 

obowiązującymi normami, jedna kondygnacja przypadała na pluton. Broń  

 

                                                           
229 

 Jednostka ta odpowiadała strukturom batalionu.
 

230  
Księga adresowa m. Koszalina z 1939 r. W zbiorach Archiwum Państwowego w Koszali-

nie. 
231 

 F. Schwenkler, op. cit, s. 248.
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stale była „pod ręką”, bowiem znajdowała się w specjalnych wnękach, roz-

mieszczonych wzdłuż korytarzy, między izbami żołnierskimi. Gdzieniegdzie 

zachowały się one w dość dobrym jeszcze stanie. 

W starych koszarach przy Rogzower Allee 96 rozlokowano szereg jedno-

stek i instytucji o charakterze tyłowym. Znalazły się tam między innymi: 

– Komenda Obwodu Wojskowego 

– Wojskowe Biuro Meldunkowe 

– Sąd Wojenny 32 Dywizji Piechoty 

– Wojskowa Szkoła Zawodowa Administracji. 

Urzędował tam ponadto oficer ds. społecznych oraz oficer ds. poboru  

koni. Posługę duszpasterską spełniali: kapelan protestancki – superintendent 

Friedrich Onnasch i katolicki – proboszcz Schier z miejscowej parafii
232

. 

Odcinek obecnej ulicy Wojska Polskiego w kierunku Dzierżęcina, od 

skrzyżowania z ul. Piaskową otrzymał nazwę Artillerie-Strasse. Dokładniej 

mówiąc było to przedłużenie Füsilier-Strasse. Przykoszarowy plac ćwiczeń 

dla piechoty mieścił się na terenie dzisiejszego osiedla 4 Marca. 

 
Zdj. 62. Haubica 150 mm holowana przez półgąsienicowy ciągnik artyleryjski SdKfz 

Artylerzyści natomiast ćwiczyli działoczyny ma rozległej przestrzeni, 

rozciągającej się od przylegającej do koszarowego ogrodzenia rzeczki Dzier-

żęcinki, w kierunku obecnej ul. Gnieźnieńskiej 
233

. Dla potrzeb kadry, 

powstała kolonia domków oficerskich w pobliżu koszar. W stanie prawie nie-

zmienionym dotrwała ona do dnia dzisiejszego przy ulicy gen. J. Bema. 

                                                           
232 

 Księga adresowa Koszalina z 1937 r, s. 44 i 119 – w zbiorach Archiwum Państwowego  

w Koszalinie
 

233 
 Przez dość długi okres powojenny, aż do połowy lat 60., tereny te nie zmieniły swego 

przeznaczenia i użytkowane były przez jednostki Wojska Polskiego jako przykoszarowe 

place ćwiczeń.
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Inne kwatery oficerskie mieściły się w dwóch mniejszych budynkach po 

fizylierach von der Goltza (ul. Zwycięstwa 202 – 202 B) 
234

. Natomiast pod-

oficerowie, w tym przede wszystkim szefowie pododdziałów wraz z rodzina-

mi, zamieszkiwali na terenie jednostek, w odpowiednio przygotowanych 

mieszkaniach służbowych na parterze budynków koszarowych. 

Według księgi adresowej z 1937 roku kwatery te zajmowali: 
– 6 bateria w koszarach artyleryjskich – szereg. Artur Stern 
– 5 kompania 94 pp – oberfeldfebel Otto Tempel 
– 14 kompania 94 pp – szereg. Kurt Wickelmann 
– sztab pułku artylerii – wachm. Paul Weinert 
– 6 kompania 94 pp – feldfebel Albert Gehrke 
– 7 kompania 94 pp – oberfeldfebel Walter Schüssemann 
– 8 kompania 94 pp – feldfebel Willi Leitke 
– stołówka I  – feldfebel Paul Dahlke 
  – feldfebel Erich Norbau 
– stołówka II – unterfeldfebel Joachim Heidschmidt 
  – feldfebel Georg Weil

235
 

Na obrzeżach miasta, przy dawnej Neuklenzer Strasse 
236

, wybudowano 
potężne magazyny wojskowe dla potrzeb rozrastającego się garnizonu. 
Wkrótce doprowadzono do nich bocznicę kolejową. Przez wiele powojen-
nych lat, aż do końca 2001 r. obiekty te użytkowane były przez Wojsko Pol-
skie jako Garnizonowy Punkt Zaopatrzenia 

237
. 

Z tego samego okresu pochodzą również zlokalizowane na wschodnich 
krańcach miasta tzw. „tereny specjalne”, które po dziś dzień znajdują się we 
władaniu wojska. Jest to m.in. strzelnica garnizonowa oraz składy amunicji, 
rozlokowane po obydwu stronach szosy prowadzącej z Rokosowa w kierun-
ku Maszkowa. 

Godnym odnotowania jest również fakt, że w Koszalinie została zainstalo-
wana filia szczecińskiej Abwehrstelle-II, prowadząca działalność wywia-
dowczą przeciwko Polsce na obszarze Pomorza Gdańskiego 

238
. 

Jednocześnie w pobliskim Unieściu, powstała baza lotnictwa morskiego. 
Budowa tych obiektów przebiegała w rekordowo krótkim czasie. Prace roz-
poczęto w 1934 r. a zakończono ostatecznie w 1936 r. Odtąd był to teren 
wyłącznie wojskowy, gdzie wstęp mieli wykładowcy z Koszalina, którzy 
szkolili pilotów 

239
. 
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 Relacja L. Drzewińskiej – w zbiorach autora.
 

235 
 Księga adresowa Koszalina z 1937 r. s. 44. – w zbiorach Archiwum Państwowego  

w Koszalinie
 

236 
 Obecnie ul. Lechicka.

 

237 
 Wcześniej 8. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia – przyp. W.G.

 

238 
 L. Gondek, Działalność Abwehry na terenie Polski 1933-1939, Warszawa 1971, s. 32.

 

239 
 A. Konieczna, Na niemieckich skrzydłach [w:] „Głos Koszaliński”, nr 296 z dn.  

18-19.12.2004 r., s. 8.
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Zdj. 67. Grupowe zdjęcie żołnierzy z 32 Pułku Artylerii 32 DP – sierpień 1939 r.  

(repr. zdjęcia – ze zbiorów autora) 

 

 
Zdj. 68. Budowa bazy lotniczej w Unieściu – ok. 1934 r.  

(zdj. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 
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W bazie rozlokowano I eskadrę 706 dywizjonu lotnictwa Kriegsmarine i II 

eskadrę 606 dywizjonu dalekiego rozpoznania
240

. Obydwie jednostki  

używały wodnopłatowców typu Heinkel He 60 i He 114, które startowały  

z jeziora Jamno 
241

. 

Militarny charakter miała również dawna szkoła kadecka przy Danziger 

Strasse. Po dojściu Hitlera do władzy istniejący tam Państwowy Zakład 

Kształceniowy przemianowano na tzw. Narodowopolityczny Zakład Wycho-

wawczy (w skrócie NPEA – Nationalpolitische Erziehungsanstalt) 
242

. Po 

1933 roku wnętrze szkoły przebudowano zgodnie z „duchem czasu”. Zlikwido-

wano m.in. dawny wystrój niektórych pomieszczeń, w tym reprezentacyjną 

Salę Broni w głównym hallu budynku. Odtąd jego najważniejszą ozdobą  

stało się popiersie Führera w otoczeniu sztandarów ze swastykami. Podobny 

los spotkał też szkolną kaplicę na drugim piętrze. Przekształcona została  

w salę widowiskową i odtąd służyła już zupełnie innym celom. 

 
Zdj.69. Dawna Waffenhalle po przebudowie w 1933 r. (zdj. ze zbiorów E. Blocka) 

Warto wiedzieć, że tego typu placówek było na terenie III Rzeszy więcej. 

Początkowo miały one charakter szkół partyjnych, później pozostawały pod 

coraz silniejszymi wpływami SS. Nauka opierała się o jednak w dalszym 

ciągu o wzory dawnych korpusów kadetów. Wychowankowie realizowali 

program ogólnokształcącej szkoły średniej, z dużym naciskiem na zajęcia  

                                                           
240 

 J. Nitkowska-Węglarz, Na dnie jeziora [w :] „Głos Koszaliński”, nr 209 z. dn.  

8-9.09.2001.
 

241 
 Śladem publikacji: „Na niemieckich skrzydłach” [w:] „Głos Koszaliński” nr 6 (3983)  

z dn. 8-9.01.1005 r., s. 5.
 

242 
 Stało się to 20 kwietnia 1933 r., tj. w dniu urodzin A. Hitlera – zob. B von Gélieu, op. cit., 

s. 47
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o charakterze militarnym. Młodzież w NPEA była skoszarowana i umundu-

rowana. Procesem dydaktycznym kierowali młodzi, fanatyczni hitlerowcy, 

rekrutujący się najczęściej z SS 
243

. 

 
Zdj. 70. Trzeci pluton słuchaczy koszalińskiej NPEA wraz z wykładowcami – 1943 r.  

Zwraca uwagę umundurowanie z symbolami SS i NSDAP (źródło: Gélieu B. v., 1890-1990 

Culm-Köslin; Kadettenhaus/ Stabila/ NPEA, Braunschweig 1990, s. 80) 

Od 1935 roku aż do końca istnienia szkoły (tj. do maja 1945 r.), jej 

komendantem był Obersturmbahnführer SS 
244

 Klaus Dieter Dankleff 
245

.  

W koszalińskiej NPEA istniał ponadto wydział lotniczy, w którym prowadzo-

no szkolenie szybowcowe dla młodzieży posiadającej wymagane predyspo-

zycje. Zajęcia teoretyczne realizowano w szkole, natomiast praktyczną naukę 

pilotażu na rozległych wzniesieniach w okolicach Drzewian. 

Począwszy od lata 1939 roku 32 Dywizja Piechoty dowodzona od lipca 

przez gen. por. Franza Böhme 
246

 rozpoczęła mobilizację swoich oddziałów. 

                                                           
243 

 A. Czarnik pisze: „(...) jednym z nich był Kurt Fleischhauer, który po wojnie po krótko-

trwałym pobycie w NRD uciekł do RFN. Tam pracując w Nordseegymnasium w Buesum 

(Szlezwig-Holsztyn) stał się głośny ze względu na otwarte i cyniczne wpajanie swym 

wychowankom poglądów hitlerowskich (...)”. A Czarnik, op. cit., s. 83.
 

244 
 Odpowiednik stopnia podpułkownika w wojsku.

 

245 
 Nieautoryzowana notatka z rozmowy z L. Drzewińską z dn. 30.08.2004 r. – w posiadaniu 

autora. Także: B von Gélieu, op. cit., s. 63
 

246 
 Gen. por. Franz Böhme, ur. 15.04.1885 w Zeltweg, zm. 25.05.1947 w Norymberdze jako 

jeniec wojenny. Służbę wojskową rozpoczął 1.10.1900 r. Od 1.11.1905 r. w stopniu 

porucznika służył m.in. w 95. pułku piechoty. Uczestniczył w I wojnie światowej. Miano-

wany generałem majorem 24.12.1935 r. Stopień generała porucznika otrzymał  

1.06.1939 r. 19 lipca 1939 r. objął dowództwo koszalińskiej 32 Dywizji Piechoty. Odzna-

czony m.in. : Deutsches Kreuz in Gold oraz Ritterkreuz.
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Dotychczasowy dowódca dywizji, gen. por. Nikolaus von Falkenhorst odszedł 

na stanowisko dowódcy XXI Korpusu Armijnego. 

Klimat ostatnich tygodni poprzedzających rozpoczęcie agresji oddaje  

m.in. relacja podoficera 32 DP, służącego w jednostce przeciwpancernej  

w Kołobrzegu, feldfebla Brunona Winzera : 

„(...) Pewnego dnia powołano pod broń rezerwistów. Wszystkie koszary 

zaludniły się, poustawiano łóżka polowe na strychach i w salach gimnastycz-

nych. W chwilach wolnych od ćwiczeń oraz w niedzielę rezerwiści sprzątali 

izby, latryny i korytarze, wieczorem szli do kantyny. Po kilku dniach zachowy-

wali się tak, jak gdyby zawsze służyli w wojsku (...)” 
247

 

Już z końcem czerwca do Koszalina zaczęły przybywać oddziały tyłowe  

i zaopatrzenia. Ich trzon tworzyli rezerwiści różnych stopni po odbyciu 12-

tygodniowego podstawowego przeszkolenia wojskowego. Wkrótce jednostki 

otrzymały niezbędny sprzęt i pojazdy. Tym sposobem ostatecznie zmobilizo-

wano sztab dywizji oraz służby kwatermistrzowskie, w tym: 

• kompanię piekarzy 

• rzeźnię polową 

• służbę zaopatrzenia żywnościowego  

oraz samodzielne pododdziały dywizyjne : 

• kompanię weterynaryjną 

• zmotoryzowany pluton żandarmerii polowej 

• pluton poczty polowej 

• dywizyjną grupę kwatermistrzowską (w składzie 8 pododdziałów tzw. 

kolumn: transportowych, warsztatowych i zaopatrzenia) 
248

 

Jednocześnie dostosowano do warunków wojennych służbę sanitarną. Ko-

szalińskie koszary musiały pomieścić dodatkowo dwie kompanie sanitarne  

(w tym zmotoryzowaną), dwa plutony samochodów sanitarnych i szpital 

polowy 
249

. 

Z niektórych źródeł wynika, że 26 sierpnia w koszarach na Rokosowie  

z nadwyżek rezerwistów utworzono dodatkowo batalion piekarzy 
250

. 

Latem 1939 roku 32. Dywizję Piechoty skoncentrowano na poligonie 

Gross Born. Uzupełnione rezerwistami jednostki osiągnęły pełne stany oso-

bowe. Następnie w składzie macierzystego II Korpusu dywizja podporządko-

wana została 4. Armii gen. von Klugego 
251

 i zajęła pozycje wyjściowe  

w pobliżu granicy z Polską, na odcinku między Człuchowem a Wałczem. 
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 B. Winzer, Żołnierz trzech armii, KiW, Warszawa 1971, s. 153.
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 J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, op. cit., 23.
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 Ibidem
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 F. Schwenkler, op. cit., s. 248.
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 A. Zawilski, Bitwy polskiego Września, Warszawa 1972, s. 261.
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Zdj. 71. Koncentracja oddziałów 32 Dywizji Piechoty na poligonie Gross Born przed agresją 

na Polskę – ostatnie dni sierpnia 1939 r. (repr. zdjęcia – ze zbiorów autora) 

1 września 1939 r. dywizja całością swych sił bezskutecznie nacierała na 

pozycje bronione przez 22 Pułk Piechoty (9 DP) nad Brdą. Następnego dnia 

udało jej się przełamać polski opór i po sforsowaniu rzeki ruszyła w kierunku 

Chełmna nad Wisłą. 3 września jej czołowe oddziały opanowały Zbrachlin 

tocząc walki z wycofującymi się na 

Bydgoszcz jednostkami Armii 

„Pomorze” 
252

. 

11 września pułki generała von 

Böhmego skierowały się na Wyszo-

gród, a następnie uderzyły z kie-

runku Płońska na Zakroczym, zdo-

bywając go po zaciętej walce. Póź-

niej atakowały twierdzę Modlin od 

strony Pomiechówka 
253

. 13 wrześ-

nia dywizja przekroczyła Narew  

i ruszyła w kierunku Warszawy. Do 

23 września atakowała polskie po-

zycje na Pradze na odcinku Żerań -

Annopol – Stare Bródno. 24 wrze-

śnia zawrócono ją ponownie pod 

modlińską twierdzę i tam ostatecz-

nie zakończyła swoją kampanię 

wojenną w Polsce. 

                                                           
252 

 Wojna obronna Polski, Warszawa 1995, s. 45. 
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 Ibidem, s. 135
 

Zdj. 72. 3 września 1939 r. – szpica 94 Pułku  

Piechoty 32. DP obserwuje polskie pozycje na 

przeciwległym brzegu Wisły (repr. zdjęcia –  

J. Schröder, J. Schultz-Naumann, Die Geschichte  

der pommerschen 32 Infanterie-Division 1935-1945) 
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Również wodnopłatowce z bazy w Unieściu miały swój udział w agresji  

na Polskę. 18 samolotów typu Heinkel He 114 a także 10 łodzi latających 

Dornier brało udział w bombardowaniu polskiego wybrzeża. Prawdopodob-

nie ich dziełem były m.in. naloty na Gdynię i Hel 
254

. 

Działania bojowe 32 Dywizji Piechoty nie są tematem niniejszego opraco-

wania, wypada jedynie wspomnieć, że w okresie późniejszym – tj. po kampa-

nii wrześniowej – w 1940 r. walczyła ona na terenie Belgii i Francji, a od 

czerwca 1941 znalazła się na froncie wschodnim, w okolicach Dyneburga. 

Wraz z macierzystym II Korpusem Armijnym w składzie 16 Armii parła  

w głąb ZSRR. Od stycznia 1942 r. znalazła się pod Demiańskiem, gdzie wraz 

z Grupą Armii „Nord” w trudnych zimowych warunkach uwikłana została  

w długotrwałe walki w okrążeniu. Był to przedsmak przyszłej klęski. 

Atmosferę „kotła demiańskiego” dość sugestywnie oddaje relacja cytowa-

nego wcześniej Brunona Winzera z 32 DP: 

,,(...) Po śnieżycach przyszła fala zimna [...]. Kara-

biny maszynowe i działa były nie do użycia. Posterunki 

trzeba było łuzować co pół godziny. Każde dotknięcie 

broni groziło tym, że ręka do niej przymarznie. Liczba 

odmrożeń nóg, rąk i twarzy zaczęła gwałtownie wzra-

stać. Ranni, których nie można było przetransportować 

na tyły, umierali boleśnie. Zabitych pakowało się do 

szop i stodół. Pogrzebanie ich w zmarzniętej ziemi było 

niemożliwe. [...] Najniższa temperatura, jaką w obsa-

dzonym przez nas rejonie zanotowano, wynosiła 56 

stopni poniżej zera. Martwe wrony spadały z powietrza 

w śnieg (...)” 
255

 

Po wyjściu z „kotła” pod Demiańskiem, 32. Dywi- 

zja uczestniczyła w dalszych walkach na terenie ZSRR. 

W 1943 r. biła się pod Starą Russa i Połockiem. Potem 

przyszły działania odwrotowe. W listopadzie 1944 r. 

zdziesiątkowana, znalazła się pod Rygą w Kurlandii, gdzie wzięła udział  

w dwóch ciężkich bitwach, a następnie w walkach obronnych w pobliżu daw-

nej granicy litewskiej. 

W styczniu 1945 r., w związku z rozpoczęciem przez Rosjan ofensywy 

zimowej, zapadła decyzja o przerzuceniu jej na tereny Pomorza Gdańskiego. 

W dniach 19-26 stycznia dywizja załadowana została na statki a następnie 

drogą morską przetransportowana do portów Gdańska i Oliwy. Tam skoncen-
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 J. Nitkowska-Węglarz, Śladem latających łodzi [w:] „Głos Koszaliński”, nr 248 z dn. 

24.10.2001 r., s. 8. 
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 B. Winzer, op. cit., s. 202-203.
 

Zdj. 73. „Tarcza 

Demiańska” – odznaka  

za walki w tzw. „kotle 

demiańskirn” 
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trowano ją w pobliskich miejscowościach jako rezerwę armii, odtwarzając 

jednocześnie zdolność bojową oddziałów. Uzupełniano brakujący sprzęt  

i uzbrojenie, zaś uszczuplone w walkach stany osobowe jednostek zasilili 

kierowani ze szpitali ozdrowieńcy 
256

. Następnie koleją i samochodami prze-

rzucono ją w okolice Chojnic. 

Fakt ten jest istotny, bowiem bardzo często w powojennych polskich 

publikacjach pisano, iż dywizja została rozbita 4 marca 1945 roku w czasie 

obrony Koszalina. Jest to nieprawda, tak jak przesadzone były informacje na 

temat innych jednostek rzekomo broniących „koszalińskiej twierdzy”. Sze-

rzej na ten temat powiemy na następnych stronach. 

Tymczasem prześledźmy działania dywizji, którą los w ostatnich mie-

siącach wojny rzucił w pobliże macierzystych garnizonów. Ba! – niemal na  

te same pozycje, z których w 1939 roku zaczynała swą kampanię przeciwko 

Polsce ! Historia zatoczyła koło. 

Przegrupowanie dywizji do nowego rejonu odbywało się w dniach 27-30 

stycznia w trudnych, zimowych warunkach, przy aktywnej działalności 

sowieckiego lotnictwa. Po osiągnięciu rejonu: Chojnice (Konitz) – Człuchów 

(Schlochau) – Myśligoszcz (Marienfelde) – Kamień Krajeński (Camin) dywi-

zji postawiono nowe zadanie. Jej oddziały miały przesunąć się na południe,  

w celu zamknięcia luki powstałej pomiędzy Lipką (Linde) a Złotowem (Fla-

tow). Na wzmocnienie przydzielono dywizji II batalion grenadierów z pułku 

„Juttland”. 

31 stycznia 4. Pułk Grenadierów zaatakował i zdobył Lipkę, którą następ-

nego dnia utracił po zaciekłej obronie. W ogniu walki znalazło się równocześ-

nie pobliskie Batorowo (Battrow), obsadzone przez grenadierów z 94 Pułku. 

Miejscowość przechodziła z rąk do rąk. 

Według niemieckich źródeł, działania dywizji umożliwiły jednak budowę 

nowego frontu, który rozciągał się od Grudziądza poprzez Sępólno Krajeń-

skie (Zempelburg) – Mirosławiec (Märkisch-Friedland) aż po Stargard. Usta-

bilizowała się także sytuacja w rejonie Piły (Schneidemühl) 
257

. 

4 lutego 94. Pułk Grenadierów siłami przydzielonego batalionu jutlandz-

kiego rozpoczął przygotowania do ataku na Lutówko (Hüttenbusch), jedna-

kże z powodu pogorszenia sytuacji na odcinku 96 Pułku został przerzucony 

na prawe skrzydło dywizji. W ciągu następnych dni trwały tam ciężkie walki 

obronne, podczas których Rosjanie utracili 5 czołgów 
258

. 

12 lutego oddziały dywizji skoncentrowane w rejonie: Witowo (Wittkau) –

Stare Gronowo (Gronau) – Nowe Gronowo (Neu Gronau) – Bukowo 
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Człuchowskie (Buchholz) – Wierzchowo Człuchowskie (Firchau), wsparte 

ogniem artylerii i pociągiem pancernym wykonały kontratak na Ogorzeliny 

(Görsdorf). Miejscowość została zdobyta, a postępy Rosjan chwilowo zaha-

mowane. 

 
Zdj.74. Działania 32 DP w rejonie Chojnic-Człuchowa i Kamienia Krajeńskiego  

w lutym 1945 r. (źródło: J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, Die Geschichte der 

pommerschen 32 Infanterie-Division 1935-1945, s. 195) 

Upadek Piły w dniu 14 lutego, po dwutygodniowej obronie, przesądził  

o dalszych losach frontu na odcinku zajmowanym przez 32. DP. Wojska 

radzieckie ponowiły ataki, przy czym niektóre miejscowości przechodziły  

z rąk do rąk. Przydzielony dywizji batalion grenadierów jutlandzkich znalazł 

się w okrążeniu w okolicach Kamienia Krajeńskiego i musiał przedzierać się 

przez linię frontu. 
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Zdj. 75. Działania odwrotowe 32. Dywizji Piechoty na Pomorzu Gdańskim oraz między 

Helem a Pilawą wiosną 1945 r. (źródło: J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, Die Geschichte 

der pommerschen 32. Infanterie-Division 1935-1945, s. 205) 

Nocą 15 lutego dywizja wycofała się pod naciskiem Rosjan w pobliże 

Człuchowa. W nieprzerwanych walkach duże straty poniosły 4 i 94 Pułki 

Grenadierów. W ciągu następnego dnia Niemcy utracili Brzeźno Człuchow-

skie (Deutschbriesen), które starali się odzyskać w kilku nieudanych atakach. 

Szanse na utrzymanie zajmowanych pozycji były niewielkie – niemiecki 

zwiad lotniczy stwierdził w rejonie: Sępólno Krajeńskie – Lipka – Łąkie 

(Lanke) koncentrację nowych sił w ilości około tysiąca samochodów ciężaro-

wych 
259

. 

Na efekt nie trzeba było długo czekać. 24 lutego ruszyło kolejne natarcie 

Rosjan, wspartych licznymi czołgami. Utrzymanie dalszej obrony wzdłuż  

linii kolejowej: Czarne (Hammerstein) – Chojnice oraz stacji Olszanowo 

(Bernhütte) stało się niemożliwe. Następnego dnia dywizja otrzymała rozkaz 

zawrócenia na rubież Pawłówko (Pagelkau) – Polnica (Poltnitz). Stamtąd, 

pozostając w ciągłej styczności z nieprzyjacielem, wycofywała się w kierun-

ku jeziora Szczytno (Groβ-Ziethener See) i miejscowości Zawady (Zawadda), 

stawiając przejściowy opór w Przechlewie (Prechlau) i Sąpolnie (Ulrichs-

dorf). 
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Dalej trwały już tylko działania odwrotowe przed napierającymi Rosjana-

mi. Trasa przemarszu wiodła przez las „Niedźwiady” (Bäreneiche) na zachód 

od jeziora Lipczyno Wielkie (Groβe Lepczie-See). Osłaniając siły główne,  

94 Pułk Grenadierów utracił kontakt z dowództwem i przyłączył się do  

7 Dywizji Pancernej. 

Ogólny odwrót, przy zachowaniu zdolności bojowej dywizji, następował 

teraz w kierunku na tzw. „przedmoście gdańskie”. Tym samym zakończył się 

okres jej walk na ziemi koszalińskiej. 

32 pomorska Dywizja Piechoty Wehrmachtu skapitulowała przed Rosjana-

mi w okolicach Helu 8 maja 1945 r.
260

 Jej ostatnim dowódcą był gen. por. 

Hans Boekh-Behrens. 
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 Ibidem, s. 206. Zob. także: www.lexikon-derwehrmacht.de/Gliederungen/lnfanteriedivi-

sionen/32ID-R.htm
 

Zdj. 72. Ostatni dowódca koszalińskiej 32. Dywizji 

Piechoty gen. por. Hans Boekh-Behrens. Zmarł w 1955 r. 

w niewoli sowieckiej, (repr. zdjęcia - J. Schröder u. J. 

Schultz-Naumann, Die Geschichte der pommerschen  

32 Infanterie-Division 1935-1945) 
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Rozdział IV 
 

Marcowe dni 1945 r. 
  

Aż do roku 1945 Koszalin, leżący na głębokim zapleczu frontu uważany 

był za „miasto szczęścia”. Pozbawiony wielkiego przemysłu i obiektów  

o strategicznym znaczeniu, stał się miejscem na tyle bezpiecznym, że ewaku-

owano do niego zagrożoną bombardowaniami ludność Berlina i Szczecina.  

W koszarach rozlokowane zostały jednostki zapasowe i ośrodki szkolenia 

rekrutów 
261

. Według źródeł, znajdujących się zasobach Instytutu Polskiego  

i Muzeum Sikorskiego w Londynie, w 1943 r. w mieście znajdowały się 

ponadto następujące instytucje i urzędy wojskowe: Komenda Obwodu Woj-

skowego, Wojskowe Biuro Meldunkowe, Zbrojownia oraz Urząd Zaopatrze-

nia Amunicji 
262

. Na terenie szpitala Zgromadzenia diakonisek „Salem” oraz 

w kilku innych obiektach – najczęściej były to szkoły – utworzono lazarety 

gdzie dochodzili do zdrowia ranni żołnierze przywiezieni z frontu 
263

. W paź-

dzierniku 1944 r. na tyłach dzisiejszego dworca kolejowego, przy ówczesnej 

Buchwaldstrasse 36 internowano grupę włoskich żołnierzy, opowiadających 

się za marszałkiem Badoglio 
264

. 

W mieście znajdowało się także kilka obozów pracy dla Polaków i robot-

ników przymusowych innych narodowości. Z niektórych źródeł wynika, że 

pod koniec wojny w  Koszalinie  przebywało  ok.  3  tys.  Polaków  zatrudnio- 
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  Przypadkiem udało się natrafić na ciekawą historię jednego z rekrutów narodowości pol-

skiej o nazwisku Stolpa Jan : „(...) ur. 22 XII 1922 w Starogardzie Gdańskim [...] z zawo-
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w niewoli radzieckiej w obozie w Krasnogorsku. 28 II 1944 ochotniczo wstąpił do WP –

szer. 9. pp. (3. komp. ckm). Ciężko ranny w brzuch 11 III 1945 w Kołobrzegu na cmenta-
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w 3 bsan. w Charzynie i tam pochowany (...)”. Zob. H. Kroczyński, Kołobrzeska Księga 

Poległych w drugiej wojnie światowej, Kołobrzeg 2005, s. 59. 
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nych w miejscowym przemyśle 

zbrojeniowym i w okolicznych go-

spodarstwach rolnych
265

. Przy ulicy 

Szczecińskiej przez kilkadziesiąt lat 

funkcjonowała fabryka maszyn rolni-

czych założona w 1877 r. przez Mah-

lera i Hahna. W 1919 r. kupili ją dwaj 

polscy przedsiębiorcy z Torunia A. 

Krauze i H. Chirkowski. W następ-

nych latach znacznie ją rozbudowali, 

tworząc filie w Słupsku, Barwicach  

i Człopie. W Czasie II wojny zakład 

zmilitaryzowano, przestawiając go  

na produkcję granatów ręcznych. 

Zbliżający się front spowodował, że  

z końcem 1944 r. do Koszalina zaczęły przybywać oddziały cofające się pod 

naporem Armii Czerwonej. Oficjalne opracowania sporządzane na podsta- 

wie materiałów z lat 70. wymieniają m.in. słuchaczy podoficerskiej szkoły 

policyjnej z Lęborka, niedobitki dywizji „Märkisch Friedland”, „Barwalde” 

oraz resztki dywizji SS „Lettland” 
266

. Nie są to jednak wiarygodne informa-

cje. Pewne jest natomiast, że spośród słuchaczy starszych roczników NPEA 

zaczęto kompletować obsługi dział przeciwlotniczych do obrony Szczecina  

i Polic przed alianckimi nalotami 
267

. 

W ostatnich miesiącach wojny Koszalin był dodatkowo przepełniony ucie-

kinierami z Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego 
268

. Z danych Muzeum 

wynika, że w kwaterach prywatnych i zbiorowych rozlokowano łącznie ok. 

30 tys. osób 
269

. 
Pierwszą ewakuację ludności zarządzono pod koniec lutego. Przeniesiono 

wówczas do Gryfic władze rejencji, rodziny urzędników administracji  
i dygnitarzy partyjnych. 

Autorzy niektórych opracowań pochodzących z lat 70. podają, że na 
przełomie stycznia i lutego 1945 r. w miejscowych koszarach sformowano 
dywizję Volkssturmu „Köslin”, która została skierowana na front i tam rozbi-
ta przez Rosjan w okolicach Szczecinka 

270
. 
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Zdj. 73. Jeden ze schronów przeciwlotniczych 

w parku im. Książąt Pomorskich 

(Zdjęcie współczesne – ze zbiorów autora) 
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Jest to kolejny przykład braku rzetelności, wprowadzający w błąd Czytel-

nika. Oddziały Volkssturmu nie tworzyły samodzielnych jednostek więk-

szych od batalionu. W tym przypadku chodzi o rezerwową dywizję Wehr-

machtu „Köslin”
271

. Wraz z dywizją „Bärwalde” (Barwice) weszła ona  

w skład Grupy Korpuśnej gen. Hansa von Tettau, która obsadziła przedpole 

umocnień Wału Pomorskiego na wschód od Bornego-Sulinowa. 

Na dzień 20 stycznia 1945 r. Dywizja „Köslin” dowodzona przez płk. 

Sommera składała się z dwóch dwubatalionowych pułków: „Karnkewitz” 

(Karnieszewice) i „Jatzinhen” (Jacinki?) oraz słuchaczy podoficerskiej 

szkoły Waffen-SS z Lęborka i zapasowego batalionu inżynieryjno-budowla-

nego ze Sławna. Wspomniane pułki miały po jednym batalionie Volkssturmu. 

8 lutego dywizja została zreorganizowana i odtąd jej pułki zamiast regional-

nych nazw otrzymały numerację 1 i 2. Dołączono do niej także słaby, dwuba-

teryjny dywizjon artylerii. 

O wartości bojowej dywizji krytycznie wypowiedział się gen. Erhard Raus, 

dowódca 3 Armii Pancernej, którego sztab przydzielony został do Grupy 

Armii „Wisła” broniącej Pomorza. 

„(...) Kilka niedawno utworzonych pułków i batalionów nie miało nawet 

dowódców, których przydzieliłem spośród personelu wracającego z urlopów 

do Grupy Armii „Kurlandia”, mijającego mnie na szosie. Natychmiast 

wysiałem ich moim samochodem do zaangażowanych w walki oddziałów jako 

ich dowódców (...)”
272

. 

W dniach 1-5 marca dywizja została mocno przetrzebiona przez nacie-

rający na Połczyn Zdrój sowiecki 2 Korpus Kawalerii Gwardii. Jej pozo-

stałości po oderwaniu się od nieprzyjaciela przekształcone zostały w Dywizję 

Grenadierów „Pommernland” (wzgl. „Pomerania”) i dotarły w rejon Dziw-

nowa. Według źródeł niemieckich, dywizja mimo wielu niedostatków dość 

dobrze radziła sobie na polu walki i dzięki pancerfaustom zdołała unieszko-

dliwić wiele sowieckich czołgów zanim ostatecznie została rozbita
273

. 

Według powielanych często, lecz nie do końca sprawdzonych źródeł,  

w ostatnich dniach lutego 1945 r. garnizon koszaliński miał liczyć około  

6 tysięcy żołnierzy 
274

. W obliczu ciągle zmieniającej  się  sytuacji  na  froncie 
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cyfra ta jednak brzmi niewiarygodnie i nie 

znajduje potwierdzenia w żadnych doku-

mentach z tamtego okresu. 

Prawdą jest natomiast, że Pomorze –  

w tym okolice Koszalina – miały być przy-

gotowane do obrony przed nacierającymi 

wojskami radzieckimi. Człowiekiem, na 

którego doświadczenie szczególnie liczono, 

był gen. płk Erhard Raus – jeden z najbar-

dziej uzdolnionych niemieckich dowódców 

wojsk pancernych. 

W dniach 8-10 lutego 1945 r. przybył on 

wraz ze swoim sztabem 3 Armii Pancernej 

z Prus Wschodnich do Miastka (64 km na 

płd-wsch od Koszalina) i przydzielony 

został do Grupy Armii „Wisła” dowodzonej 

przez Heinricha Himmlera
275

. 

Podczas inspekcji terenu gen. Raus od-

wiedził m.in. Koszalin. W jego wspomnie-

niach można odnaleźć dość szczegółowy 

opis sytuacji z ostatnich dni poprze-

dzających atak Rosjan na miasto. 

,,(...) 25 lutego lotnictwo zameldowało o kolejnej grupie 22 czołgów  

w miejscowości położonej 25 kilometrów od Koszalina. Oddział niszczycieli 

czołgów liczący około 60 ludzi, który natychmiast wyruszył w tym kierunku, 

skradał się przez lasy w pobliżu wioski. Nocą do wioski wysłano silny patrol, 

który pod osłoną ciemności miał zlokalizować czołgi. Podczas rozpoznania 

patrol zauważył światła w jednym z domów, a w nim rosyjskich oficerów 

spożywających kolację. Błyskawicznie otwarto okno, jednocześnie wrzucając 

do pokoju ręczny granat. Na ten sygnał niszczyciele czołgów wpadli do wio-

ski, prowadząc silny ostrzał całkowicie zaskoczonej jednostki. Po krótkiej 

walce zniszczono wiele wozów. W zamieszaniu pozostałe pośpiesznie opuściły 

wioskę [...]. Krótko potem zdołałem osobiście połączyć się z Koszalina  

z odważną jednostką przeciwpancerną (...)”
276

. 

Dodać należy, że meldunek o tym zdarzeniu gen. Raus złożył osobiście 

Hitlerowi 8 marca 1945 r. podczas wizyty w Berlinie
277

. 

                                                           
275 

 Niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim..., op. cit., s. 202
 

276 
 Ibidem, s. 223

 

277 
 Ibidem, s. 215-227

 

Zdj. 78. Luty 1945 r. – typowy widok 

na pomorskich drogach – ewakuacja 

niemieckiej ludności przed zbliżają-

cym się frontem 
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W marcu 1945 r. do Koszalina zbliżyły się radzieckie oddziały 3 Korpusu 

Pancernego Gwardii gen. Aleksieja Panfiłowa 
278

, należące do 19 Armii II 

Frontu Białoruskiego marsz. Konstantego Rokossowskiego. 

Główną siłę uderzeniową korpusu tworzyły gwardyjskie: 2, 3 i 18 Bryga-

dy Pancerne oraz 2. Brygada Piechoty Zmotoryzowanej; w sumie około 200 

czołgów T-34 oraz ponad 60 dział pancernych różnych typów (SU-76,   

SU-85, ISU-152)
279

. 

 
Zdj. 79. Czołgi średnie T-34 z armatą 85 mm stanowiły podstawowe  

wyposażenie jednostek 3. Korpusu Pancernego Gwardii gen. A. Panfiłowa 

                                                           
278 

 Ze względu na bardzo interesującą biografię, warto przyjrzeć się postaci gen. Aleksieja 

Pawłowicza Panfiłowa. Urodzony w Kazaniu, w maju 1898 r. Od 1918 r. uczestnik wojny 

domowej w szeregach Armii Czerwonej, jednocześnie członek WKP(b). W 1937 r. ukoń-

czył Akademię Wojsk Zmotoryzowanych im. Stalina. Rok później, jako pułkownik dowo-

dził 2 Brygadą Zmechanizowaną na froncie japońskim w walkach nad jeziorem Chasan  

i rzeką Chałchin-Goł. Od października 1941 do sierpnia 1942 r. był szefem sowieckiego 

wywiadu wojskowego (GRU) i jednocześnie zastępcą szefa Sztabu Generalnego. Miano-

wany pełnomocnikiem ds. formowania i kontaktów z dowództwem Armii Polskiej  

w ZSRR. Pod koniec sierpnia 1942 r. w związku z opuszczeniem przez armię gen. Ander-

sa terytorium ZSRR oddelegowany na front na jako zastępcy dowódcy 3, później  

5. Armii Pancernej. Zdegradowany do stanowiska dowódcy brygady, dowodził następnie 

6. gwardyjskim oraz 10. Korpusem Pancernym. 11 marca 1944 r. awansowany do stopnia 

generała porucznika. Od sierpnia 1944 do maja 1945 r. dowodził 3. KPanc. Gw. Za 

działania w rejonie Gdyni, Sopotu i Gdańska odznaczony 29 maja 1945 r. tytułem Bohate-

ra Związku Radzieckiego. Po wojnie został kierownikiem zakładu w Akademii Wojsk 

Pancernych i starszym wykładowcą Akademii Sztabu Generalnego. Od 1959 r. na emery-

turze, zmarł w 1966 r. (opracowano na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Noty_bio-

graficzne). 
279 

 Według etatów na dzień 1.05. 1945 r. Zob. Izmienienija w organizacji tankowo korpusa  

w godu WOW [w:] http://rkka.ru/iorg.htm
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Dodatkowe wsparcie ogniowe zapewniały liczne środki artyleryjskie, na 

które składało się ok. 180 dział i moździerzy różnego kalibru (w tej liczbie 

pułk artylerii przeciwlotniczej z armatami 37 mm oraz dywizjon „katiusz”, 

liczący 8 wyrzutni rakietowych BM-13) 
280

 

W składzie jednostek gen. Panfiłowa nie było ciężkich czołgów IS-1 lub 

IS-2, chociaż autorzy niektórych publikacji z minionej epoki, opisując 

„wyzwolenie” Koszalina dość niefortunnie, a na dodatek z błędem dodawali 

do wyposażenia korpusu ten „drobiazg” ważący ... ok. 44-46 ton: 

„(...) Pancerne kolosy T-34 i TS [podkreśl. W.G], niszcząc w dymie  

i ogniu nieprzyjacielskie punkty oporu, pędziły ulicami (...)” 
281

 

1 marca, gdy czołgi sowieckie znalazły się na przedpolach Koszalina,  

w mieście ogłoszono alarm i zarządzono ostateczną ewakuację. Odtąd sytu-

acja rozwijała się już błyskawicznie. Gdy od wschodu Rosjanie przecięli 

drogę na Polanów i Gorzebądź zamykając kierunek na Gdańsk, tysiące 

koszalinian usiłowało dostać się na dworzec kolejowy, by otwartymi platfor-

mami dojechać do Kołobrzegu. Inni w bezładnej kolumnie uchodźców starali 

się dotrzeć tam pieszo. Część natomiast przeniosła się do okolicznych wio-

sek, aby tam przeczekać frontową nawałnicę. 

Wszystkich bez wyjątku porażała wiadomość o zbliżających się czołgach. 

Policja i władze miejskie, nadzorujące do końca ewakuację, opuściły Kosza-

lin 2 marca 
282

. Pozostały w nim już tylko nieliczne rodziny 
283

. 

   
 Zdj. 80. Gen. por. Aleksiej Panfiłow – Zdj. 81. Generalleutenant Alexander 

 dowódca 3. Korpusu Pancernego von Zülow – ostatni dowódca garnizonu 

 Gwardii koszalińskiego 
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 Ibidem.
 

281 
 T. Gasztold, A. Muszyński, H. Rybicki, op. cit., s. 124 i następne. 

282 
 D. Szewczyk, Koszalin od średniowiecza..., op. cit.

 

283 
 K. Juszkiewicz, Milczałam ze strachu; relacja L. Drzewińskiej..., op. cit.
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Atmosferę tamtych wydarzeń sugestywnie oddaje relacja Moniki Marii 

Mieck, która potwierdza w dniu 1 marca wycie syren i „straszny alarm przed 

czołgami” 
284

. Następnego dnia, ostatnim pociągiem wraz z rodziną ewaku-

owała się do Kołobrzegu. W jej wspomnieniach czytamy m.in.: 

„(...) Tłumy ludzi prą na plac przed dworcem w Koszalinie. Dotychczas  

nie widziałam tylu ludzi tak gęsto obok siebie. Pociąg towarowy bierze nasze 

sześć drogocennych istnień pod swoją opiekę. Siedzimy gęsto upakowani na 

słomie albo na bagażach. Do wagonu ledwo dociera światło dnia. Mama 

ogrzewa nad świecą mleko dla niemowlaka. Wolno poruszający się pociąg 

potrzebuje na przebycie ok. 40 km do Kołobrzegu kilka dni, ponieważ dojaz-

dy do Kołobrzegu, który jest już otoczony przez radzieckie i polskie oddziały 

są zakorkowane przez pociągi z uciekinierami. Dlatego też pociąg czasem 

staje w szczerym polu. A my nie wiemy, kiedy pojedzie dalej. [...] Nieprzyja-

cielskie lotnictwo panuje na niebie (...)” 
285

 

Wbrew utartym przekonaniom, miasto nie miało stałych umocnień fortyfi-

kacyjnych, z wyjątkiem nielicznych schronów przeciwlotniczych przezna-

czonych dla ludności cywilnej 
286

 i zaimprowizowanych barykad ustawio-

nych na głównych ulicach wylotowych. Nic nie wskazuje na to, aby było 

wcześniej przygotowane do obrony. Potwierdzają to m.in. relacje żyjących 

jeszcze świadków tamtych wydarzeń. 

Autor dotarł do niektórych z nich. Cecylia Łukaszczyk przyjechała do 

Koszalina na roboty przymusowe już 6 czerwca 1940 r. Skierowano ją do 

pracy w gospodarstwie rolnym znajdującym się na przedłużeniu dzisiejszej  

ul. Wojska Polskiego (obecnie Zagórzyno), tuż za koszarami dawnego  

32 Pułku Artylerii. Plac ćwiczeń jednostki przylegał niemal do zabudowań 

gospodarstwa Esterreichów. W ostatnich dniach lutego 1945 roku koszary 

stały niemal puste. Nikt też nie kierował miejscowej ludności ani robotników 

przymusowych do prac fortyfikacyjnych. Z całą pewnością, gdyby miasto 

przygotowywano do długotrwałej obrony, tak ważne obiekty o znaczeniu 

militarnym jakimi były koszary, powinny zostać zawczasu zabezpieczone 

przynajmniej umocnieniami polowymi. Nic takiego jednak nie nastąpiło 
287

. 

Podobną relację złożyła Leonora Drzewińska, mieszkająca od 1933 roku na 

Rokosowie, dokładnie na wprost dawnych koszar jednostek 32 Dywizji Pie-

choty 
288

. 
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 M. M. Mieck, Das Trauma meiner Kindheit. www.1945trauma.htm.
 

285 
 Ibidem.

 

286 
 Obiekty te zachowane są po dzień dzisiejszy w niektórych parkach miejskich. Inne – nie-

istniejące już – znajdowały się kiedyś z lewej strony u wylotu ul. Dworcowej w pobliżu 

stacji PKP.
 

287 
 Relacja Cecylii Łukaszczyk – wywiad nagrany 1.03.2005 r. – w posiadaniu autora.

 

288 
 Relacja Leonory Drzewińskiej – w posiadaniu autora.
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3 marca Rosjanie byli już w pobliskim Sianowie. Według zapisków  

w Kronice, po krótkotrwałym przygotowaniu artyleryjskim czołówka pancer-

na licząca 4 wozy wjechała od strony północno-wschodniej tj. z kierunku 

Ratajek i Polanowa. Wskutek ostrzału armatniego zniszczeniu uległo kilka-

naście domów wzdłuż ul. Morskiej. Przy zaimprowizowanym oporze nie-

mieckim Rosjanie utracili jedno działo pancerne SU-100 wraz z czterooso-

bową załogą. Wkrótce przybyły posiłki w postaci czołgów i piechoty. Część 

żołnierzy niemieckich złożyła broń, a pozostali szybko wycofali się w kie-

runku Koszalina 
289

. 

Zadanie zorganizowania doraźnej obrony miasta otrzymał gen. por. 

Alexander von Zülow 
290

, będący w tym czasie dowódcą Inspektoratu Jedno-

stek Zapasowych „Koszalin”. Jego szefem sztabu był ppłk Härtel a komen-

dantem wojennym Koszalina płk von Lühe (dotychczasowy komendant Woj-

skowej Komendy na Okręg Koszalin) 
291

. Sztab Inspektoratu Jednostek Zapa-

sowych mieścił się w starym budynku rejencji przy Regierungsstrasse, który 

jeszcze przed wojną oddano wojsku z przeznaczeniem na siedzibę sztabu  

32 Dywizji Piechoty. Prowizorycznie ubezpieczono go teraz szańcem wyko-

panym na przyległym skwerze 
292

. 

Wymienieni oficerowie dysponowali niewielkimi siłami rezerwowymi, 

rozbitkami z różnych oddziałów, być może miejscowym Volkssturmem i –

prawdopodobnie – kompanią rekonwalescentów 
293

. Liczebność tych sił jest 

jednak trudna dziś do ustalenia. Często jednak w powojennych publikacjach 

wyraźnie je zawyżano. Później błędy te były wielokrotnie powielane przez 

różnych autorów, którzy nie zadali sobie trudu weryfikacji. W „sztandaro-

wej” książce dotyczącej operacji pomorskiej, pt. „Kierunek Bałtyk” Kazimie-

rza Sobczaka czytamy m.in.: 

„(...) W walkach o Koszalin wojska radzieckie rozbiły trzy dywizje piecho-

ty (15, 32 i 1 policyjna SS) oraz zadały poważne straty dywizji pancernej SS  

„Totenkopf”. Rozbicie wojsk niemieckich i wyzwolenie Koszalina miało 

doniosłe znaczenie taktyczno-operacyjne. Był to bowiem ostatni wielki węzeł 

oporu Niemców (...)” 
294
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 Kronika Sianowa – UM Sianów.
 

290 
 Często można spotkać się z pisownią nazwiska Ziellow lub Zühlow – przyp. W.G. Wg 

relacji L. Drzewińskiej, gen. Zülow mieszkał przy dzisiejszej ul. Moniuszki 10.
 

291 
 Heinz Köpke, Von Artillerie stark beschossen – notatka prasowa – w posiadaniu autora 

(bez adresu bibliograficznego). 
292 

 Ibidem.
 

293 
 O tym pododdziale zwanym genungskompanie wspomina w swojej relacji L. Drzewińska, 

zob. K. Juszkiewicz, Milczałam ze strachu..., op. cit.
 

294 
 K. Sobczak, Kierunek Bałtyk. Wyzwolenie polskich ziem północnych 1944-1945, Warsza-

wa 1978, s. 331. W tej samej książce K. Sobczak w odniesieniu do obrony Gdańska na  
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W trzech cytowanych zdaniach aż roi się od błędów! Przyjrzyjmy się bli-

żej oddziałom niemieckim „broniącym" Koszalina, wymienionym w powyż-

szej publikacji: 

15 Dywizja Piechoty – jej macierzystym garnizonem był Frankfurt nad 

Menem i tam też rozlokowano jej ośrodki zapasowe i mobilizacyjne.  

W styczniu 1945 roku 15 Dywizja podlegała 8 Armii, wchodzącej w skład 

Grupy Armii „Południe” i walczyła na terenie... Słowacji (Tatry). Raczej nie 

jest możliwe, aby w marcu 1945 r. znalazła się nagle w Koszalinie, skoro  

w kwietniu podporządkowano ją Grupie Armii „Środek” i w maju kapitulo-

wała na Morawach ! 
295

 

Identycznie rzecz ma się z 3. Dywizją Pancerną SS „Totenkopf”, która 

po walkach na froncie wschodnim, w 1945 r. przerzucona została na tereny 

Węgier i Austrii. Nie mogła znajdować się w okolicach Koszalina 
296

. 

32 Dywizja Piechoty – prawdą jest, iż do wybuchu II wojny światowej 

Koszalin był stałym garnizonem jej dowództwa i niektórych jednostek. Po 

walkach na froncie wschodnim, w styczniu 1945 r. znalazła się rzeczywiście 

na Pomorzu. Jednak do lutego zajmowała pozycje w rejonie Chojnic – Człu-

chowa i Kamienia Krajeńskiego, a następnie – jak wspomniano – przerzuco-

no ją w okolice Gdańska. 8 maja kapitulowała przed Rosjanami w okolicach 

Helu 
297

. W marcu 1945 r. w Koszalinie mogły zostać jedynie jakieś jej nie-

liczne elementy tyłowe. 

1 Policyjna Dywizja SS. Nie było w ogóle takiej jednostki w strukturach 

Waffen SS. Istniała natomiast 4 Dywizja Grenadierów Pancernych „Poli-

zei”, która w 1945 r. walczyła na Słowacji i Pomorzu. Jej resztki poddały się 

w Niemczech Amerykanom 
298

. 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy jednak uznać zastosowaną  

przez Rosjan taktykę zdobycia miasta z kilku kierunków. Według oficjalnych 

źródeł, generał Panfiłow wyznaczył do walk ulicznych w mieście 2 gwar-

dyjską brygadę piechoty zmotoryzowanej, oraz zmotoryzowane bataliony  

 

 

                                                                                                                                                       
s. 334 pisze: ,,(...) Skład 2 armii w pierwszych dniach marca nie uległ większej zmianie. 

Obronę Zatoki Gdańskiej organizowały: 18 korpus górski (32 i 215 DP) (...)”. Z treści 

publikacji wynika absurdalny wniosek, że 32 DP została w tym samym czasie rozbita  

w dwóch odległych od siebie miejscach ! Podobnie o udziale w obronie Koszalina 32 DP 

pisze K. Golczewski, Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945, Poznań 1971,  

s. 144
 

295 
 Internet : www.feldgrau.com/InfDiv.

 

296 
 Internet : pl.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS-32k.

 

297 
 J. Schröeder, J. Schulz-Naumann, op. cit., s. 206.

 

298 
 Internet : pl.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS-32k.
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z brygad pancernych. Pozostałe siły korpusu w składzie dwóch brygad pan-

cernych miały obejść miasto, przeciąć wszystkie prowadzące do niego drogi  

i blokować je z północnego i południowego zachodu (3 BPanc – rejon: 

Kędzierzyn – Mścice; 18 BPanc – kierunek : Dzierżęcino – południowy skraj 

miasta – Niekłonice) 
299

. 

W niektórych publikacjach można spotkać się z tezą, że o miasto toczone 

były zacięte, prawie trzydniowe walki. Co ciekawe, teorie te jeszcze do nie-

dawna były bezkrytycznie podtrzymywane przez różnych historyków i poda-

wane do publicznej wiadomości 
300

. 

Gdyby rzeczywiście owych „zawczasu ufortyfikowanych pozycji” bronił 

dysponujący bronią przeciwpancerną 6 tysięczny garnizon, wsparty dodatko-

wo artylerią i czołgami 
301

, z całą pewnością opór byłby bardziej zorganizo-

wany i długotrwały, zaś straty nacierających nieporównywalnie wyższe. Tym 

bardziej, iż mówiło się także o wielu barykadach ulicznych i domach przygo-

towanych do obrony 
302

. Przy takim nasyceniu wojskiem niemożliwy wręcz 

wydaje się często powtarzany epizod o dwóch radzieckich czołgach, które 

wczesnym wieczorem w sobotę 3 marca, niezauważone wjechały do miasta  

z kierunku Góry Chełmskiej, i dzisiejszą ulicą Marsz. J. Piłsudskiego bez 

przeszkód dotarły do skrzyżowań z ul. Kościuszki oraz Zwycięstwa/Waryń-

skiego. „Szczegółowy” opis tego rekonesansu zawarty został w jednej  

z publikacji z lat 70.: 

„(...) T-34 posuwały się wzdłuż drogi K.[oszalin] – Sianów a następnie 

obecną ulicą Armii Czerwonej 
303

. Barykady strzeżone przez żołnierzy zostały 

przez czołgistów zniszczone. Wozy posuwały się bez jednego wystrzału w głąb 

miasta. Niemcy na swych posterunkach zamarli. Początkowo byli przekonani, 

że to własne czołgi, później jednak nie mieli odwagi strzelać. Odważni 

czołgiści dojechali do skrzyżowania ulic Kościuszki i Waryńskiego. Pozostał 

tam jeden wóz, a drugi posuwał się w kierunku ulicy Zwycięstwa. Po 

osiągnięciu skrzyżowania czołg zawrócił, po czym oba wycofały się w rejon 

Góry Chełmskiej (...)” 
304

. 
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 E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski północnej 1945, Gdynia 1967, s. 118-119.
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302 
 T. Gasztold, Wyzwolenie miast i wsi Pomorza Zachodniego w 1945 r., Koszalin 1976,  

s. 113
 

303 
 Dawna nazwa obecnej ul. Marszałka J. Piłsudskiego.

 

304 
 T. Gasztold, op. cit. Także : W. Rychterowicz, Walki o Koszalin..., op. cit.

 



101 
 

 
Zdj. 82. Czołgi na ulicach Koszalina. Kadr z sowieckiego filmu dokumentalnego, który  

miał potwierdzać tezę o zaciekłych walkach o „Festung Köslin”. W rzeczywistości, film 

powstał na użytek propagandy już po zajęciu miasta przez Rosjan. 

Niewiarygodne ! – Dowodzący „6-tysięcznym garnizonem” (?) doświad-

czony generał, nie wystawił skutecznego ubezpieczenia na newralgicznym 

bądź co bądź kierunku, tj. od strony Gdańska ! Wszak tego dnia z pobliskie-

go Sianowa docierały już odgłosy walki, i – jak zaznaczono – właśnie  

stamtąd przybyła wycofująca się przed Rosjanami grupa niemieckich żołnie-

rzy. Nie może być więc mowy o jakimkolwiek zaskoczeniu. Gdyby rzeczy-

wiście Koszalin został zawczasu zamieniony w „twierdzę”, wówczas uforty-

fikowane zostałyby także podejścia do miasta. W tym przypadku wystarczyło 

np. zatarasować w kilku miejscach zawałami z drzew wąską, prowadząca 

przez zalesione tereny Góry Chełmskiej szosę gdańską i założyć kilka min. 

Tego rodzaju przeszkody z pewnością opóźniłyby na jakiś czas marsz 

sowieckich czołgów. 

Nie uczyniono tego i fakt ten wymownie świadczyć może o tym, że  

owych „umocnień” po prostu... nie miał kto obsadzić, a tym samym czołgi 

mogły spokojnie buszować po pustych ulicach wyludnionego miasta. 

Dla przykładu, załoga pobliskiego Kołobrzegu – choć liczebnością trudna 

dziś do ustalenia – z całą pewnością składała się z kilku tysięcy żołnierzy 
305

. 

Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie portu uporczywa obrona miasta 

odpowiadającego wielkością Koszalinowi daje nam pewien porównywalny 

obraz sytuacji. 

Tam także załogę tworzył zlepek rozmaitych oddziałów i formacji, w tym 

także miejscowy Volkssturm 
306

. Widać jednak wyraźnie, że umiejętne wyko-
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rzystanie terenu zurbanizowanego do obrony oraz wcześniejsze ufortyfiko-

wanie przedmieść odniosło pożądany skutek. Nacierające jednostki 1. armii 

Wojska Polskiego w czasie 10-dniowych walk poniosły bardzo duże straty, 

zaś miasto zostało zniszczone niemal w 80 procentach. 

 
Zdj. 83. Działo pancerne SU-76 wśród płonących ulic Koszalina.  

(kadr z sowieckiego filmu dokumentalnego) 

Według relacji jednego z niemieckich żołnierzy znajdujących się w Kosza-

linie, 4 marca w godzinach rannych, miasto zostało ostrzelane gwałtownym 

ogniem artylerii z rejonu Góry Chełmskiej. Ogień korygowany był z wieży 

widokowej, skąd całe miasto widoczne było jak na dłoni. Pociski spadły na 

centrum i dworzec kolejowy. Jednocześnie czołgi osiągnęły skraj lasu,  

i wkrótce potem jedna ich grupa z desantem piechoty na pancerzach ruszyła  

w kierunku koszar artyleryjskich, opanowując je po krótkiej – prawdopodob-

nie – walce 
307

. 

Wydarzenia te w jakiś sposób potwierdzają relacje nielicznych świadków –

polskich robotników przymusowych, którzy oczekiwali w Koszalinie wkrocze-

nia Rosjan. W ich wypowiedziach również mowa jest o ostrzale artyleryjskim
308

. 

Dalej sytuacja rozwijała się już błyskawicznie. Do otoczonego wcześniej 

miasta z kilku jednocześnie kierunków wjechały czołgi. Tuż po południu płk 

von Lühe zameldował gen. von Zülowowi o upadku koszar, podając jedno-

cześnie aktualną rubież obrony: „Rzeka Dzierżęcinka – promenada parkowa 

wzdłuż Wałów Niskich i Wałów Wysokich” 
309

. A zatem Rosjanie byli już  

w centrum miasta ! 
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Przebywający w tym czasie w Koszalinie Józef Gembka, widząc wjeżdża-

jące czołgi był zdziwiony, że załogi siedziały w otwartych lukach włazów, ze 

śpiewem i zawadiackim tupetem, zupełnie się nie kryjąc 
310

. Jako były 

żołnierz kampanii wrześniowej nie mógł nie zwrócić na to uwagi. Epizod ten 

świadczy o tym, że Rosjanie czuli się nazbyt pewnie i nie obawiając się 

zagrożenia. W innej sytuacji, w czasie walki czołgów w terenie zurbanizowa-

nym, regulamin nakazuje prowadzenie działań przy zamkniętych włazach  

i koniecznie przy wsparciu piechoty. 

O tym, co dalej działo się w mieście, pisze wspomniany uczestnik jego 

zaimprowizowanej obrony: 

,,(...) Na miasto padały granaty moździerzowe. Płonęły domy na Rynku  

i przy Bergstrasse 
311

. Nasz sztab [tj. Jednostek Rezerwowych – przyp. W.G] 

zaraz potem wycofał się do mleczarni przy Körliner Strasse 
312

. Zajęliśmy 

kwaterę w domu mistrza kamieniarskiego Schramma naprzeciwko mleczarni. 

Naszą grupę na Körliner Strasse ostrzelały czołgi. Koszalin był otoczony ze 

wszystkich stron sowieckimi czołgami, które do wszystkiego strzelały. Byli 

zabici i ranni[...] Przebijając się w nocy z 5 na 6 marca wpadliśmy w pobliżu 

Starych Bielic na stojące w gotowości czołgi. Znaleźliśmy się bez wyjścia  

i grupa poszła w rozsypkę. (...)” 
313

 

A zatem koncepcji „obrony miasta do ostatniego żołnierza” nie zrealizo-

wano w przypadku Koszalina, choć autorzy niektórych powojennych publi-

kacji chętnie widzieli miasto w charakterze „twierdzy”: 

„(...) zacięte walki uliczne trwały przez całą niedzielę 4 marca. W ciągu 

tego dnia do Koszalina zaczęła zbliżać się 272 dywizja piechoty, która dwa 

dni temu w ciężkich walkach rozbiła zgrupowanie niemieckie w rejonie Bobo-

lic. Dowódca tej dywizji, płk Mieszków, pod wieczór 4 marca nawiązał 

łączność z siłami i sztabem 3. gwardyjskiego korpusu pancernego i rozpoczął 

z nim wspólne działanie. [...] Garnizon koszaliński został całkowicie izolo-

wany, lecz walki uliczne w mieście niewiele straciły na intensywności. Żołnie-

rze 2 brygady zmotoryzowanej zdobywali barykadę za barykadą, dom za 

domem, i nie dając ani chwili wytchnienia przeciwnikowi, wolno, ale bez 

przerwy parli do przodu (...)” 
314

 

Właśnie straty często świadczą o intensywności walk. Tymczasem w do-

kumentacji koszalińskiego cmentarza wojennego można doliczyć się zaled- 
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wie 50 nazwisk czerwonoarmistów, których datę śmierci określono między  

3-5 marca 1945 roku 
315

. W sześciu innych przypadkach zgon nastąpił bądź  

w ostatnich dniach lutego, bądź 6 marca 
316

. 

Niestety, gorzej jest z ustaleniem miejsca śmierci, bowiem na założonym 

wkrótce prowizorycznym cmentarzu przed Pocztą Główną grzebano także 

Rosjan poległych w okolicach Koszalina. Z kolei straty Niemców w ogóle  

nie są znane, choć w mieście widywano tu i ówdzie trupy żołnierzy Wehr-

machtu 
317

. 

Raczej pewne jest, że w Koszalinie poważniejszy opór napotkali Rosjanie 

jedynie w okolicach dzisiejszej ul. Gnieźnieńskiej, gdzie prawdopodobnie 

stracili kilka wozów bojowych. Ile i jakich – tego dokładnie nie wiadomo. 

Według relacji żyjących jeszcze w Koszalinie świadków, większych walk  

o miasto jednak nie było 
318

. 

Można więc wysnuć przypuszczenie, że teza o silnym ufortyfikowaniu 

Koszalina i ciężkich, dwudniowych walkach ulicznych stworzona została  

w „minionej epoce” dla usprawiedliwienia ogromnych zniszczeń, jakich mia-

sto doznało nie tyle w trakcie działań wojennych, ile wskutek późniejszych 

wydarzeń 
319

. Oto wersje historyków opierających się przez całe lata na ofi-

cjalnych komunikatach sowieckich : 

„(...) Dnia 4 marca do późnych godzin nocnych zlikwidowano wszystkie 

punkty oporu, a dnia 5 marca 1945 r. w godzinach rannych dowódca obrony 

gen. Alexander von Zülow podpisał akt kapitulacji i wraz z całym sztabem 

poddał się do niewoli (...)” 
320

. 
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Zdj. 84. Płonące okolice dworca kolejowego (kadr z sowieckiego filmu dokumentalnego) 

Opis, pełen patosu jakby żywcem wzięty spod... Stalingradu. Są więc 

walki uliczne, jest dowódca obrony ze sztabem i honorowa kapitulacja. Bra-

kuje tylko 6 tysięcznej kolumny jeńców. Taka gratka z pewnością nie mogła 

ujść uwadze sowieckich speców od propagandy. Ewidentną nieprawdą jest 

także „kapitulacja załogi niemieckiej”. Generał von Zülow nie mógł jej pod-

pisać, bowiem w tym czasie już go w Koszalinie nie było. Wraz z resztkami 

sztabu swego Inspektoratu wycofywał się w kierunku Kołobrzegu 
321

. 

Co ciekawe, polską „legendę” dementują sami ... Rosjanie. Już po zakoń-

czeniu wojny, Radzieckie Biuro Informacyjne wydało w formie książkowej 

osiem tomów dokumentów, z których każdy zawiera informację o działa-

niach Armii Czerwonej w poszczególnych okresach tzw. Wojny Ojczyźnianej 

ZSRR. Ostatnie dwa tomy obejmują m.in. działania w Polsce 
322

. 

W komunikacie wojennym z dnia 6 marca 1945 roku (!) czytamy m.in.: 

„(...) Na południowy Zachód od KOSZALINA (Köslin) wojska 2 Frontu 

Białoruskiego likwidowały okrążonego nieprzyjaciela i wzięły do niewoli 

dowódcę koszalińskiego okręgu wojskowego gen. leutnanta von Zülowa wraz 

z jego sztabem. Ponadto wzięto do niewoli przeszło 1000 żołnierzy i oficerów 

niemieckich (...)” 
323

 

Sensacją w tym miejscu są jednak sporządzone niemal „na gorąco” (tj.  

w 1946 roku) wspomnienia koszalińskiego pastora Lothara Rudnicka, z któ-

rych wynika, że do obrony miasta pozostawiono niewielkie siły, liczące  
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w sumie około... 100 żołnierzy 
324

. Ich zadaniem było prowadzenie działań 

opóźniających, by umożliwić odwrót większych jednostek w kierunku 

Kołobrzegu. 

W tej sytuacji pryska mit o „Festung Köslin”. Historia wojskowości nie 

zna bowiem takiego przypadku, aby punkt oporu, pozbawiony najmniejszej 

choćby namiastki fortyfikacji stałych bądź polowych zasługiwał na miano 

„twierdzy”, która – obsadzona przez zaimprowizowaną kompanię piechoty –

przez prawie trzy dni była w stanie powstrzymać natarcie i uwikłać w walki 

uliczne siły całego korpusu pancernego. 

Zadziwia jeszcze jeden szczegół: dlaczego przez ponad cztery dziesięcio-

lecia obchodzono rocznicę „wyzwolenia” miasta w dniu 4 marca zamiast  

o dzień później ? Jak widać, fakt ten nie doczekał się jeszcze dokładnego 

wyjaśnienia. Tym bardziej, że oficjalny komunikat wojenny Naczelnego 

Dowództwa Armii Radzieckiej ukazał się właśnie wieczorem 4 marca  

i zawierał następującą ocenę wydarzeń: 

„(...) Wojska 2 Frontu Białoruskiego, rozwijając działania zaczepne,  

w dniu 4 marca dotarły do wybrzeży Morza Bałtyckiego i opanowały Kosza-

lin – ważny węzeł komunikacyjny i silny punkt oporu nieprzyjaciela na kie-

runku Gdańska i Szczecina. W ten sposób wojska radzieckie rozdzieliły 

walczące na Pomorzu wojska niemieckie na dwa oddzielne zgrupowania.  

W toku natarcia wojska Frontu zajęły ponad 50 miejscowości (...)” 
325

 

Istotę owego „silnego punktu 

oporu nieprzyjaciela” już wyjaśni-

liśmy. Natomiast zdumiewać może 

fakt, że do historii Koszalina dopi-

sano jeszcze jeden dzień walk ulicz-

nych, toczących się już po ogłosze-

niu oficjalnego komunikatu o opa-

nowaniu miasta. Czyżby zawczasu 

zadziałała „propaganda sukcesu” ? 

Są jeszcze przy tej okazji i inne 

tajemnicze wydarzenia. Z mate-
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Zdj. 85. Załoga czołgu por. gw. Anikanowa 

ze składu 3 Korpusu Pancernego Gwardii 

pierwsza dotarła do Bałtyku (źródło:  

E. Kosiarz, Wyzwolenie Polski północnej 

1945, Gdynia 1967 r.) 
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riałów będących w posiadaniu koszalińskiego Muzeum wynika, że na wieść  

o zbliżaniu się wojsk sowieckich do miasta, wspomniana grupa internowa-

nych włoskich żołnierzy opuściła Koszalin kierując się drogą na Sianów. 

Prawdopodobnie chcieli oddać się w ręce Rosjan i przeczekać w ten sposób 

spodziewane natarcie 
326

. W niedługi czas później, ich zwłoki znaleziono we 

wspólnej mogile 
327

. Czy w marcowy dzień 1945 r. zwycięska Armia Czer-

wona przypadkiem nie potraktowała Włochów jako sojuszników Hitlera? 

Podobnie miała się rzecz z 29 rannymi żołnierzami niemieckimi, pozosta-

wionymi w lazarecie mieszczącym się w budynku dzisiejszego I LO im. St. 

Dubois. Dla nich spotkanie z czerwonoarmistami również zakończyło się tra-

gicznie. W obydwu tych przypadkach prowadzone jest śledztwo przez Insty-

tut Pamięci Narodowej w Szczecinie 
328

. 

Tak czy inaczej, Koszalin znalazł się w rękach rosyjskich, co zostało upa-

miętnione 4 marca przed północą oddaniem w Moskwie 20 salw honorowych 

z 224 dział. Ze względu na fakt, że wokół tego wydarzenia narosło wiele 

legend i niewłaściwych interpretacji, rzecz wymaga kolejnego wyjaśnienia
329

. 

Odpowiedź odnajdujemy w sowieckiej „Prawdzie” z dnia 5 marca 1945 r. 

Zwyczajowo na pierwszej stronie gazety codziennie zamieszczano komuni-

kat wojenny informujący o zdobyciu kolejnych miejscowości. Tego dnia 

podano do wiadomości fakt osiągnięcia wybrzeża Bałtyku przez wojska I i II 

Frontu Białoruskiego. Wykaz miast obejmował: Barwice (Barwalde), Czapli-

nek (Tempelburg), Złocieniec (Falkenburg), Drawsko (Dramburg), Węgorzy-

no (Wangerin), Łobez (Labes), Chociwel (Freienwalde), Świdwin (Schivelbe-

in), Darłowo (Rügenwalde), Karlino (Körlin) i Koszalin (Köslin). Dalej 

następowały okolicznościowe rozkazy Stalina, w których sowiecki wódz 

wyrażał podziękowanie wojskom za przeprowadzenie działań bojowych. 

Czynił to codziennie, zaś rozkazy redagowane były według identycznego 

wzorca, w którym zmieniano tylko nazwy miejscowości, numery jednostek 

i nazwiska dowódców. W interesującej nas gazecie zamieszczono dwa rozka-

zy datowane 4 marca 1945 r. Rozkaz nr 288 dotyczył I Frontu Białoruskiego 

marszałka Żukowa, wymieniając również podporządkowaną mu 1 armię 

Wojska Polskiego. W treści powtórzono miejscowości wymienione we wspo-

mnianym komunikacie wojennym. Drugi rozkaz, sygnowany numerem 289, 

skierowany był do marszałka Rokossowskiego dowodzącego II Frontem 

Białoruskim. Co ciekawe, wśród zdobytych miast wymieniono tylko Kosza-
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lin (!), pisany z rosyjska w niemieckim brzmieniu jako Kezlin oraz przedsta-

wiono do wyróżnienia 54 generałów i oficerów różnych rodzajów broni. 

Tradycyjnym zwyczajem nakazano uczcić zwycięstwo salutem armatnim. 

Nie było to żadne nadzwyczajne wydarzenie, bowiem w ten sposób już od 

wielu miesięcy Moskwa dwukrotnie każdego wieczoru czciła sukcesy Armii 

Czerwonej. Był to swoisty rytuał. 4 marca 1945 r. sukcesy I Frontu Białoru-

skiego wiwatowano o godzinie 22, natomiast fakt zdobycia Koszalina został 

uhonorowany o godzinie 23. Były to typowe działania propagandowe,  

mające wpływać na podniesienie morale sowieckiego społeczeństwa, sławiąc 

jednocześnie zasługi Armii Radzieckiej w rozgromieniu faszystowskich Nie-

miec
330

. Wielość wymienionych w rozkazie oficerów sowieckich, dowo-

dzących jednostkami od szczebla batalionu do armii włącznie, miała z pew-

nością sugerować zacięte walki o Koszalin
331

. Tymczasem operacja ta miała 
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siaj, 4 marca wyszły na brzeg Morza Bałtyckiego i opanowały Kezlin - ważny węzeł komu-

nikacyjny i silny punkt oporu Niemców na szlaku z Danciga do Sztettina, odcinając w ten 

sposób wojska przeciwnika we wschodnim Pomorzu od jego wojsk na Pomorzu Zachod-

nim. W bojach o zdobycie miasta Kezlin wyróżniły się wojska generała-pułkownika Trub-

nikowa, generała-lejtenanta Romanowskiego, generała-lejtenanta Lipina, generała-majo-

ra Skorobogatkina, generała-majora Korotkowa, podpułkownika Bacienko, pułkownika 

Chramcowa, pułkownika Rogowa, pułkownika Mieszkowa; czołgiści generała-lejtenenta 

wojsk pancernych Czerniawskiego, generała-lejtenenta wojsk pancernych Panfiłowa, 

podpułkownika Jegorowa, pułkownika Urwanowa, podpułkownika Kuc, podpułkownika 

Riazancewa, pułkownika Charitonowa, podpułkownika Niemkowicza, podpułkownika 

Bałykowa, majora Potapowa; artylerzyści generała-pułkownika artylerii Sokolskiego, 

generała-lejtenenta artylerii Diegtariewa, generala-majora artylerii Karepina, gene- 

rała-majora artylerii Bezruk, pułkownika Biełkowa, pułkownika Kciukowa, podpułkowni-

ka Wojciechowskiego, podpułkownika Kozłowskiego, podpułkownika Jutcewa, pułkownika 

Kułiczuk, pułkownika Sakina; piloci generala-pulkownika lotnictwa Wierszynina, gene-

rała-majora lotnictwa Aleksiejewa, generała-lejtenanta lotnictwa Bajdukowa, gene- 

rała-lejtenanta lotnictwa Osipienko, pułkownika Griszczenko, pułkownika Rybakowa, 

pułkownika Winogradowa, pułkownika Kaługina, pułkownika Dodonowa, pułkownika 

Smołowika, pułkownika Wuss, podpułkownika Bardiejewa, pułkownika Tiurina, 

podpułkownika Kazaczenko, pułkownika Pokajewogo, majora Bierszańskoj, podpułkowni-

ka Jelisajewa; saperzy generała-majora wojsk inżynieryjnych Błagosławowa, pułkownika 

Winogor, pułkownika Klementiewa, pułkownika-inżyniera Połowniewa; łącznościowcy 

generała-majora wojsk łączności Borzowa, podpułkownika Szapowałowa, podpułkownika 

Maksimowa, majora Gradeckiego. Dla upamiętnienia odniesionego zwycięstwa, związki 

taktyczne i oddziały najbardziej wyróżniające się w bojach o opanowanie miasta Kezlin 

przedstawić do wyróżnienia mianem „Pomorskich” i do nagrodzenia orderami. Dzisiaj,  

4 marca, o godzinie 23.00 stolica naszej Ojczyzny Moskwa, w imieniu Ojczyzny salutuje 
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znaczenie bardziej symboliczne. Wobec tego, iż dotarcie na brzeg morza było 

w istocie rozcięciem na dwie części niemieckiej Grupy Armii „Wisła”, wyda-

rzeniu temu nadano propagandowy rozgłos. 

Inna sprawa, że wojska niemieckie były już bardzo osłabione i pod  

każdym względem ustępowały Rosjanom. Nietrudno zatem było pokonać 

takiego przeciwnika, dysponując przewagą lotnictwa i broni pancernej. 

 
Zdj. 86. Strona tytułowa sowieckiej „Prawdy” z dnia 5 marca 1945 r. z rozkazem Stalina 

dotyczącym oddania salw armatnich na cześć zdobycia Koszalina (tekst z prawej strony) 

Pierwszym sowieckim komendantem wojennym Koszalina mianowany 

został mjr Woronkow, któremu podlegały rozmaite oddziały tyłowe zaj-

mujące nietknięte niemal koszary po dawnej 32 Dywizji Piechoty Wehrmach-

tu. Działalność komendantury oparta była na instrukcji z dnia 10 październi-

                                                                                                                                                       
wojskom 2. Frontu Białoruskiego, które opanowały miasto Kezlin - oddając dwadzieścia 

artyleryjskich salw z dwustu dwudziestu czterech dział. Za wzorowe przeprowadzenie 

działań bojowych, wyrażam podziękowanie dowodzonym przez Was wojskom, które wzięły 

udział w walkach o opanowanie miasta Kezlin. Wieczna sława bohaterom, poległym  

w bojach za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Śmierć niemieckim najeźdźcom. 

Naczelny Dowódca Marszałek Związku Radzieckiego J Stalin. 4 marca 1945 roku.  

nr 289”.
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ka 1944 r. wydanej przez władze sowieckie 
332

. Zgodnie z jej treścią, do naj-

ważniejszych czynności należało: 

 zabezpieczenie ciągłości transportu żołnierzy, amunicji, sprzętu i innych 

materiałów potrzebnych do prowadzenia działań wojennych; 

 zapewnienie bezpieczeństwa wojskom sowieckim poprzez niedopusz-

czenie do aktów sabotażu, dywersji i szpiegostwa oraz utrzymanie 

porządku i dyscypliny wśród własnych żołnierzy; 

 zabezpieczenie mienia poniemieckiego przed szabrownictwem, a w 

szczególności tej części, którą nazywano „zdobyczą wojenną”; 

 sprawowanie władzy cywilnej, zabezpieczenie porządku i ładu wśród 

ludności cywilnej. 

W narożnym budynku stojącym u zbiegu dzisiejszych ulic Zwycięstwa  

i Dworcowej ulokowano placówkę NKWD (późniejszy sklep z konfekcją 

męską „Anatol”) 
333

. Tu rozpoczęły się pierwsze represje skierowane prze-

ciwko niemieckim mieszkańcom. Już 5 marca do siedziby NKWD przypro-

wadzono ok. 50 osób i zamknięto je na całą noc w jednym pokoju. 

Według relacji wspomnianego pastora Rudnicka, w mieście tym czasie 

rozgrywały się dantejskie sceny. Zabito ponad sto osób, często z bardzo 

błahych powodów, m.in. za brak zegarków bądź alkoholu. Niektórzy męż-

czyźni ginęli w obronie swoich gwałconych żon i córek. Nie oszczędzano 

nawet 70-letnich kobiet i sióstr zakonnych 
334

. Represje wobec Niemców 

nasiliły się w jakiś czas później, po zastrzeleniu przez nieznanych sprawców 

zastępcy komendanta miasta, majora Kudriawcewa 
335

. Dokonano tego  

w dość niejasnych okolicznościach w pobliżu miejsca, gdzie przez wiele lat 

mieściła się restauracja „Tawerna”. Niemieccy historycy ustalili, że w ciągu 

roku od zajęcia Koszalina życie straciło 824 Niemców z miejscowej parafii 

ewangelickiej. 

Wykaz ten nie obejmuje katolików ani żołnierzy poległych w walce bądź 

zamordowanych w lazaretach i innych miejscach 
336

. Powracająca spod Kar-

lina i z okolic ludność niemiecka w dniach 6-7 marca została zgrupowana  

w jednym rejonie miasta, tj w kwartale ulic: Połczyńskiej, Konstytucji  

3 Maja, Drzymały i stamtąd etapami wysiedlana za Odrę od lata 1945 r. 
337
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 Koszalin współczesny, op. cit, s. 30
 

333 
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334 
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Zdj. 87. Istniejący do dnia dzisiejszego budynek przy zbiegu ulic Zwycięstwa 

i Dworcowej – pierwsza siedziba NKWD (następnie mieścił się w nim ...  

Komitet Powiatowy PPR – z tego okresu pochodzi prezentowana pocztówka  

ze zbiorów Jana Grobelskiego) 

Sowiecka komendantura wojenna obrała na swoją siedzibę nieistniejący 

dziś budynek przy ul. Zwycięstwa 40 
338

 przylegający do tzw. czerwonego 

banku (do niedawna gmach NBP nieopodal „Saturna”). Sam bank również 

znalazł się w dyspozycji nowych władz. Miejsce to wybrano nieprzypadko-

wo, bowiem obszerne sejfy bezpiecznie skrywać mogły cenne „trofea”
339

. 

Komendant major Woronkow wraz ze swoją sekretarką zamieszkał w domu 

przy obecnej ul. Zwycięstwa 233, u rodziny polskiego piekarza Leona 

Żywickiego 
340

. 

W większych obiektach użyteczności publicznych zorganizowano kilka 

szpitali polowych i ośrodków dla rekonwalescentów. Mieściły się one m.in.  

w gmachu dzisiejszego Sądu Okręgowego przy ul. L. Waryńskiego, w prze-

stronnych wnętrzach I LO im. St. Dubois, w budynku Szkoły Podstawowej  

nr 1, a także w obecnej siedzibie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Gra-

nicznej przy ul. J. Piłsudskiego. Prócz tego w użytkowaniu sowieckiej służby 

zdrowia znalazły się wszystkie poniemieckie szpitale i przychodnie. 

Niebawem w Koszalinie rozlokowano także polski szpital wojskowy, kie-

rowany przez mjr. lek. Kazimierza Mulata 
341

. Dochodzili w nim do zdrowia 
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żołnierze 1 armii WP ranni w walkach o Kołobrzeg. Czterech z nich zmarło.  

2 grudnia 1966 r. ich szczątki pochowano na Cmentarz Wojenny w podkoło-

brzeskim Zieleniewie 
342

. 

Wspomnianej fali gwałtów w zajętym przez Rosjan Koszalinie towarzy-

szyły na szeroką skalę rabunki. W tym celu do miasta przybyły specjalne 

grupy Rosjan, które rozpoczęły demontaż maszyn i urządzeń z opuszczonych 

fabryk i zakładów przemysłowych, wysyłając je następnie w głąb ZSRR. Taki 

m.in. los spotkał fabrykę papieru. Później podpalono stare centrum miasta. 

Można przyjąć za pewnik, że jedna z ekip dowodzonej przez ppłk. Leonti-

ja Denisowa i działającej na tyłach 2 Frontu Białoruskiego specjalnej grupy 

Armii Czerwonej szukającej dóbr kultury wiosną 1945 r. odwiedziła Kosza-

lin. I na pewno nie wyjechała z niego z pustymi rękoma 
343

. Być może rabo-

wała zabytki z Berlina, o których półtora roku później pisał z Koszalina  

w swych raportach Henryk Malinowski 
344

. 

 
Zdj. 88. Płonące śródmieście Koszalina z widokiem na budynek straży pożarnej. Z lewej 

strony bardzo wyraźne kłęby dymu (kadr sowieckiego filmu dokumentalnego) 

Wśród kilometrów taśm filmowych, które operatorzy radzieckiej czołówki 

wojennej nakręcili w latach 1944-1945 na obecnych ziemiach polskich są 

także krótkie sekwencje z zajętego przez Rosjan Koszalina. Z wieży katedry 

operator utrwalił panoramę najstarszej części miasta od charakterystycznego 
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budynku straży pożarnej po Rynek. Widać było wiele zniszczonych domów  

i snujące się dymy. Na dworcu kolejowym i niektórych ulicach płonęły 

budynki 

Był już maj i obowiązywał rozkaz Józefa Stalina zakazujący gwałtów  

i podpaleń, które towarzyszyły pochodowi Armii Czerwonej przez pierwsze 

cztery miesiące 1945 roku. Czyżby to co widać na wspomnianych zdjęciach 

filmowych, podpalono tylko na potrzeby... operatora? 

Według nie do końca potwierdzonych informacji w mieście funkcjonował 

również obóz filtracyjny NKWD dla robotników przymusowych. Zlokalizo-

wano go prawdopodobnie w fabryce papy, mieszczącej się nieopodal dworca 

kolejowego pomiędzy dzisiejszym bankiem PKO a Domem Technika. 

Działająca tam grupa operacyjna NKWD „(...) miała weryfikować robotni-

ków w trakcie wielogodzinnych przesłuchań. Jeśli działali w AK lub innych 

organizacjach, wywożono ich w nieznanym kierunku (...)”. 
345

 

 
Zdj. 89. Płonące śródmieście Koszalina, Na pierwszym planie stojący jeszcze do  

niedawna były budynek PKO BP. Widać unoszący się dym (kadr z sowieckiego 

filmu dokumentalnego) 

Pierwsi polscy żołnierze pojawili się w Koszalinie już w kilka dni po zaję-

ciu miasta przez Rosjan. Byli to czołgiści 1. Brygady Pancernej im. Bohate-

rów Westerplatte, którą po walkach na Wale Pomorskim podporządkowano 

dowództwu II Frontu Białoruskiego i skierowano w rejon Gdyni-Gdańska. 

Dnia 8 marca brygada wyruszyła  z  Dębicy  i  kierując  się  na  wschód,  trasą 
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Zdj. 90. Marzec 1945 r. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte w drodze na 

Gdynię i Gdańsk. Tak mógł wyglądać przemarsz polskich czołgów przez Koszalin  

(źródło : K. Kaczmarek, Polskie Wojsko na Wschodzie 1943-1945, Od Mierei do Łaby 

i Wełtawy. Lublin 2005, s. 503) 

przez Sławoborze, Białogard zbliżyła się do Koszalina. Nazajutrz przejechała 

ulicami miasta i przez Sławno-Słupsk-Domaradz-Lębork w dniu 11 marca 

dotarła do wyznaczonego rejonu ześrodkowania 
346

. Później brała udział  

w walkach o Trójmiasto, kończąc symbolicznie swój szlak bojowy na 

Westerplatte 
347

. 

* * * 

Tuż po zakończeniu działań wojennych, 10 maja 1945 r. do Koszalina 

przyjechał pociąg z 500 polskimi osadnikami z Gniezna 
348

, a 7 lipca ok. 

godz. 17.00 do miasta wkroczyły od strony Gorzowa Wielkopolskiego jed-

nostki 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii pod dowództwem gen. bryg. 

Mikołaja Prus-Więckowskiego 
349

. 

Rozpoczął się nowy, polski okres w dziejach garnizonu koszalińskiego. 
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Zdj. 91. Widok na zniszczone i wypalone śródmieście Koszalina – lipiec 1945 r. 

(fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) 
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Summary 
 

The publication is the first attempt to present, in a concise way, the military 

history of Koszalin. Comprising seven hundred years of history of Koszalin, the 

book describes major events concerning the military forces in a chronological 

way. 

1. From Middle Ages to the Napoleonic Era – the chapter describes the pro-

cess of fortification in the Middle Ages, the way the city was defended, and  

its transformation into a military garrison in 1713. The attention was also  

paid to the 17th Infantry Regiment called the Pomeranian Guards of Frede-

rick the Great. There is also a description of the siege of Koszalin by the Rus-

sian army during the Seven Year War, and the history of the city under  

French occupation form 1807 until 1808, taking into consideration the  

march route of the Polish Army commanded by Colonel Antoni Sułkowski  

in the direction of the fortress in Kołobrzeg. The chapter ends with the 

description of participation of citizens of Koszalin in the upheaval after the 

accession of Prussia into anti-Napoleonic coalition in 1813. 

2. 1816 – 1919 – the chapter presents the process of formation of permanent 

garrison of Landwehr in the newly created region. It also mentions Novem-

ber Uprising insurrectionists working at the construction of the road to Sia-

nów. Much attention is paid to the hussar units stationing at Maria Skłodo-

wska-Curie Street and to the fusiliers from the 54 Infantry Regiment of Von 

Der Goltz. There is a description of their participation in Prussian – Italian –

Austrian war in 1866 and Franco-Prussian war of 1870 - 1871 (including the 

battle of Gravelotte). There are also pages devoted to the Royal Cadet Scho-

ol situated at the present Marshall Józef Piłsudski Street. The atmosphere in 

the city during World War I is also presented in the chapter. For the first time, 

there is a more detailed description of the Pilots School situated at the pre-

sent Morska Street, supplemented with previously unpublished photogra- 

phs. 

3. Between the Wars – 1919 – 1939 – the chapter describes the militarization  

of the garrison after the Treaty of Versailles. It also describes the history of 

the buildings abandoned by the army, listing at the same time all combatants’ 

associations and paramilitary organizations active in Koszalin together with 

the addresses of their seats. The chapter describes in a detailed way the pro-

cess of gradual rebuilding of Wehrmacht in the city after 1935 and the con-

struction of barracks and situation of each unit. There is also a description of 

their activities in the September Campaign in Poland in 1939, and the conci-

se history of 32
nd

 Koszalin Infantry Division at the fronts of World War II. 
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4. March 1945 – the chapter describes the atmosphere in Koszalin before  

arrival of the Red Army, i.e. the retreat of the German Army and the evacu-

ation of local people. Due to the fact that there were many legends concer-

ning 4
th

 March 1945, the author proves that the phrase „Festung Köslin” was 

created only to justify the enormous damage done by the Soviet Army. The 

chapter also describes the 3
rd

 Guards Armoured Corps and presents the pro-

file of Gen. Aleksey Panfilov – the Soviet „liberator” of Koszalin. The chap-

ter ends with arrival of units of 1
st
 Warsaw Cavalry Division on 7

th
 July  

1945, and constitutes the portent of the history of the Division stationing in 

Koszalin since 1945 until present, being in preparation. 

The monograph comprises many resources of the National Archive in 

Koszalin and of the local Museum, never published before. 

The contents are also enhanced with German resources and relations of the 

witnesses to the events in 1945. The work is supplemented with unpublished 

before photographs illustrating the history of almost all units stationed in 

Koszalin from the earliest days until the end of WW II. 
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Zusammenfassung 
 

Die Veröffentlichung wäre der erste Versuch in synthetischer Weise, die 

Kösliner Geschichte darzustellen. In Anbetracht der Stadtgeschichte, die sich 

über sieben Jahrhundert entwickelte, wurde das Buch chronologisch veröff-

entlicht, welches auch die wichtigsten militärischen Ereignisse von Köslin  

seit früheren Zeiten bis 1945 berücksichtigt. 

Die Monographie besteht aus vier Teilen, die wesentliche Episode vom 

militärichen Leben der Stadt betreffen. 

1. Seit dem Mittelalter bis zur Napoleons’ Epoche – Man beschrieb die 

Enstehung der Stadtfortyfikation im Mittelalter, die Weise ihrer Verteidi-

gung, sowie ihre Umgestaltung in den ständigen militärischen Standort seit 

1713. Man widmete mehr Aufmerksamkeit der stehenden in Köslin Infante-

rie, die als Pommersche Garde von Friedrich der Große bakannt war. Es 

wurde beschrieben nicht nur die Kösliner Belagerung durch den russischen 

Heer während der siebenjähringen Krieges, aber auch die Stadtgeschichte 

während der französischen Besatzung in den Jahren 1807-1808 unter 

Berücksichtigung des Durchmarsches der polnischen Truppen, die vom 

Oberst Antoni Sułkowski Richtung Kolberger Festung geführt waren. Das 

Kapitel endet mit der Teilnahme von Kösliner Bürgern am Landsturm, nach 

dem Preußens Zutritt zur antinapoleonischen Koalition 1813. 

2. Die Jahre 1816-1919 – In dem Kapitel stellte man dar, wie die Lan- 

dwehr–Stamm – Garnison in der neulich gebildeten Hauptstadt des Regie-

rungsbezierks gestaltet war. Man erwähnte auch von polnischen Novem-

ber-Aufständischen, die beim Wegbau Richtung Zanov angestellt waren. 

Mehr Aufmerksamkeit widmete man den Husaren, die seit 1852 in der heu-

tigen M. Curie-Skłodowska – Straße stationierten, sowie dem Füsilierba-

taillon aus dem 54. Pommerschen Infanterie – Regiment von der Goltz (7. 

Pomm.). Man beschrieb ihre Teilnahme an: 

- preußisch – italienisch – österreichischem Krieg 1866; 

- französisch – preußischem Krieg 1870-1871 (u. a. Schlacht bei Gravelotte) 

Man beachtete die Zeit, als die Königliche Kadettenanstalt in der jetztigen 

Marszałka Józefa Piłsudskiego – Straße funktionierte. Man stellte auch die 

Atmosphäre dar, die während des I. Weltkrieges in der Stadt herrschte. Zum 

ersten Mal beschrieb man umfangreich das Bestehen der militärischen Flu-

gschule, die in der gegenwärtigen Morska-Straße lokalisiert war. Die 

Sammlung der Andenken ist durch mehrere unbekannte Bilder größer 

geworden. 
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3. In der Zwischenkriegszeit (1919-1939) – In diesem Kapitel wurde die Ent-

militarisierung des Standortes gemäß dem Diktat von Versailes beschrieben. 

Man schilderte weitere Geschichte der verlassenen militärischen Gebäuden. 

Man konzentrierte sich besonders auf die ehemaligen Kriegsteilnehmerge-

sellschaften sowie die paramilitärischen Organisationen aus Köslin. Es gab 

auch ihre Sitzanschriften an. Man beschrieb auch genau den Prozeß der 

sukzessiven Erneuerung der Wehrmacht in der Stadt nach dem Jahr 1935, 

den Bau der Kaserne, sowie die Verteilung der einzelnen Einheiten. Man 

beschrieb ihre Teilnahme während des Feldzuges im September 1939 auf 

dem Polens Territorium, sowie - allgemein - das Schicksal der Kösliner 32. 

Infanterie an allen Fronten des II. Weltkrieges. 

4. März - Tage 1945 – Im Kapitel beschrieb man die herrschende Atmosphäre 

in Köslin während der Tage vor dem Einmarsch der Sowjetarmee d. h. die 

Absetzbewegung der deutschen Truppen sowie die Evakuierung der Lokal-

bevölkerung. Hinsichtlich der Tatsache, dass sich um das Datum – 4. März 

1945 viele unechte Legenden vermehrten, bemühte man sich im Kapitel zu 

beweisen, dass der Oberbegrift „Festung Köslin“ deswegen entstand, damit 

die zahlreichen Zerstörungen, die von der Sowjetarmee verursacht wurden, 

entschuldigt werden könnten. Man wiedergab die Schlagkraft des sowjeti-

schen 3. Gardenpanzerkorps sowie die Gestalt vom General Aleksiej 

Panfilow, der die Stadt Köslin „befreite“. Das Kapitel endet am 7. Juli 1945. 

Am jenem Tag marschierte in Köslin die 1. Warschauer Kavalleriedivision 

ein. Es wird auch als Vorbote betrachtet, der noch in Vorbereitung bleiben-

den, weiteren Folge der polnischen Militärtruppen seit 1945 bis zur Gegen-

wart umfasst. 

In dieser Monographie nutzte man die Sammlung des Staatsarchivs sowie 

des Ortsmuseums aus, die bis jetzt nicht bekannt waren. 

Der Inhalt wurde auch durch die deutschen Informationsquellen sowie die 

Zeugenaussagen vom Jahr 1945 bereichert. Die Gesamtheit ergänzen noch 

nicht publizierte Aufnahmen, die das Geschichte fast allen in Köslin statio-

nierenden Einheiten seit damaliger Zeit bis zum Ende des II. Weltkrieges 

wiederspiegeln. 
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Изложение 
 

Книга является первой попыткой представления синтетически  

военной истории Кошалина. Имея ввиду семивековую историю города, 

книга подготовлена хронологически, учитывая самые важные события 

связаны с военной историей Кошалина с давнейших времён до 1945г. 

Она состоит из четырёх глав, которые касаются наиболее оснавных 

эпизодов военной жизнии города: 

I. От средневековья до наполеонского периода – описан процесс 

возведения укреплений вокруг города во средние века, способы его 

обороны, а также превращение города в постоянный гарнизон с 1713г. 

Много внимания посвящено стоящему в Кошалине 17 Полку пехоты 

имеющего звание „Поморянской гвардии Фридерика Великого”. 

Описана осада Кошалина российской армией во время Семилетнией 

войны, а также история города во время французской оккупации  

1807-1808гг., с учтением продвижения польских частей п-ка Антона 

Сулковского в направлении крепости Колобжег. Глава заканчивается 

участием горожан Кошалина в народном ополчении после вступления 

Пруссии в антинаполеонскую коалицию в 1813 году. 

II. С 1816 по 1919 г. – в главе представлено процесс формирования 

постоянного гарнизона полевой пехоты (Landwehr) в ново-основанной 

столицы округа. Упомянуто также о участниках польского Ноябрьс-

кого восстания работающих на стройке дороги в Сянув. Много сказано 

о части гусаров стоящей с 1852 г. на нынешнией улице М. Кюри-Ск-

лодовской, и также солдатах 54 Полка пехоты (7 Поморского) фон Гол-

ьтца (von der Goltza). Описано их участие в войнах: прусско-

итальянско-австрийской 1866 г. и французско-прусской 1870-1871гг. 

(м. пр. сражение под Графелотте). Учтено период существования 

Королевского кадетского (суворовского) училищия при нынешнией 

улице Маршала Иосифа Пилсудского. Представлена атмосфера будней 

города во время Первой мировой войны. Впервые описано 

деятельность военного авиационного училищия расположенного при 

нынешнией улице Морской, обогащая содержание о неизвестные до 

сих пор фотографии. 

III. Между войнами – 1919-1939 – глава описывает демилитари-зацию 

гарнизона после заключения Версальского договора. Представлено 

судьбу покинутых войсками зданий и объектов, перечисляя 

одновременно все общества ветеранов войны и военизированных 

организаций, действующих в Кошалине и их адреса. Тщательно 
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описано процесс возрождения вермахта в городе после 1935 г., 

строительство казарм и расположение в них частей. Представлено 

также их боевые действия в сентябре 1939 г. на территории Польши,  

а также – в общих чертах – действия кошалинской 32-й Пехотной 

дивизии на фронтах Второй мировой войны. 

IV. Мартовские дни 1945 года – в этой главе представлено настроение 

преобладущее в Кошалине на кануне вступления Красной Армии,  

а именно отступление немецкой армии и эвакуацию мирного 

населения. Имея ввиду факт, что вокруг даты 4 марта 1945г. 

накопливалось много невероятных лененд, в главе есть попынка 

доказать, что понятие „Крепость Кошалин” („Festung Köslin”) создано 

только для оправдания громадных разрушений совершенных 

советскими войсками. Представлено ударную группировку  

3 Гвардейского танкового корпуса а также биографию ген. Алексея 

Панфилова – советского „освободителя” Кошалина. 

Глава кончается вступлением в Кошалин частей 1 Варшавской 

кавалерийской дивизии 7 июля 1945г. Является она уведомлением –

будущей в подготовке - второй части истории гарнизона, охватывающей 

период размещения в ним частей Войска польского с 1945 до 

современных времлн. 

В книге использованы не печатаны ещё материалы Государственного 

архива в Кошалине и местного музея. Содержание обогашают также 

немецкие источники а также отчлты свидителей событий 1945г. Вел это 

пополняюут неизвестные фотографии, иллюстрирующие историю почти 

всех частей, стоящих в Кошалине с давнейших времён до окончания 

Второй мировой войны. 
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6. Tablica upamiętniająca historię 17. Regimentu Grenadierów – s. 16 

7. Płk Heinrich von Manteuffel - dowódca 17. Regimentu w latach  

1756-1764 (źródło : H. Bleckwenn, Unser Pommern Nr 2/1966, s. 21) – 

s. 17 

8. Król Prus Fryderyk II Wielki (1712-1786) – s. 18 

9. Kozak rosyjski z okresu wojny 7-letniej (źródło: H. Bleckwenn, Unser 

Pommern, nr 3/1966, s. 23) - s. 19 

10. Generał lejtnant Piotr A. Rumiancew (źródło: H. Kroczyński, Kołobrzeg 

– miasto twierdza, Kołobrzeg 2006, s. 21) – s. 20 

11. Książę Antoni Paweł Sułkowski na czele swojego pułku pod Kołobrze-

giem (mai. Stefan Pajączkowski – ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego  

w Kołobrzegu) – s. 22 

12. Książę Antoni Paweł Sułkowski w mundurze generała dywizji wojsk Księ-

stwa Warszawskiego (mai. Georg Friedrich Raschke – ze zbiorów Wiel-

kopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu) – s. 23 

13. Towarzysze broni z okresu walk o kołobrzeską twierdzę w 1807 r. Od 

lewej: żołnierz francuskiego 3. Pułku Piechoty Lekkiej, grenadier oraz 

fizylier polskiego 1 Pułku Piechoty (źródło: H. Kroczyński, Twierdza 

Kołobrzeg, Warszawa 1998, s. 58) – s. 24 

14. August Ernest von Braun – s. 26 

15. Żołnierze pruskiej tzw.obrony krajowej z 1813 r. W środku kawalerzysta 

jednego z pomorskich pułków Landwehry. W takich m.in. uniformach 

występowali żołnierze garnizonu koszalińskiego uczestniczący w kampa-

nii antynapoleońskiej – s. 27 

16. Pomnik ku czci koszalinian poległych w wojnach napoleońskich, 

odsłonięty na Górze Chełmskiej w 1829 r. – s. 30 
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17. Fragment planu Koszalina z 1893 r. z wyraźnie zaznaczonym torem do 

jazdy konnej (Reitbahn). Widać też kaplicą Św. Gertrudy i ul. Huzarów 

(źródło: zbiory Archiwum Państwowego w Koszalinie) – s. 32 

18. Służąca za narzędziownię dla huzarów kaplica Św. Gertrudy – widok  

z końca XIX w. (źródło: K.Rypniewska, H.P.Schultz, Koszalin w starych 

fotografiach, Koszalin 1995, s. 15) – s. 32 

19. Huzar 5. Regimentu von Blüchera w mundurze wg wzoru z 1871 r. (ilu-

stracja z nieznanego źródła, prawdopodobnie z dawnej historii pułku) – 

s. 33 

20. Krzyż pamiątkowy „Königgratz” nadawany za kampanią 1866 r. (ze 

zbiorów autora) – s. 36 

21. Medal pamiątkowy „Za kampanią 1870-1871”. Udekorowano nim wielu 

koszalińskich fizylierów (ze zbiorów autora) – s. 37 

22. Atak 54 Regimentu van den Goltza na pozycje francuskie pod Gravelotte 

(reprodukcja, pocztówki z 1910 r.) – s. 37 

23. Godło 54 Regimentu Piechoty van den Goltza – s. 38 

24. Różne wzory umundurowania pruskiej piechoty typowe dla końca XIX w. 

(wg Meyers Lexikon z 1896 r. wyd. 5) – s. 39 

25. Żołnierze garnizonu koszalińskiego. U siedzącego z prawej strony widać 

wyraźnie cyfrą „54” na naramienniku (zdj. wykonane w zakładzie foto-

graficznym Richarda Sandego) – s. 439 

26. Nowy sztandar stacjonującego w Koszalinie III batalionu 54 Regimentu 

Piechoty van den Goltza, wręczony 27.01.1900 r. z okazji urodzin cesa-

rza – s. 41 

27. Obchody 40-lecia Regimentu van den Goltza na Rynku w Koszalinie  

w maju 1900 roku – s. 42 

28. Pomnik ku czci żołnierzy III batalionu 54 pp poległych w wojnie pru- 

sko-francuskiej 1870/71 odsłonięty na placu Fryderyka Wilhelma  

w Koszalinie – s. 42 

29. Pocztówka z widokiem na budynek koszarowy 9. kompanii przy 

Rogzower Alee 28 – s. 43 

30. Muszkieter Ludwik Marciniak–żolnierz 11 kompanii, służący w Koszali-

nie w latach 1905-1907 (fot. ze zbiorów rodzinnych dr. T.Katafiasza ze 

Słupska) – s. 43 

31. Kapitan Hugo von Wedel wraz z kadrą podoficerską 12. kompanii 

fizylierów na dziedzińcu tzw. „czerwonych koszar”  ok. 1904 r. (fotogra-

fia ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) – s. 44 

32. Odręczny plan koszar 10. kompanii na rogu dzisiejszych ulic Zwycięstwa 

i Grottgera (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Koszalinie) – s. 45 
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33. Odręczny plan koszar 12 kompanii w okolicach dzisiejszych ulic 

Moniuszki i Chopina (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Koszalinie) 

– s. 45 

34. Sarbinowo – powódź po sztormie w styczniu 1914 r. – s. 46 

35. Kasyno oficerskie przy Rogzower Alee 8 (obecnie siedziba PZU „Życie” 

S.A.) – pocztówka prawdopodobnie z okresu I wojny światowej – s. 47 

36. Koszary na Rokosowie – widok od strony placu apelowego – s. 47 

37. Orkiestra 54. Regimentu na poligonie w Biedrusku koło Poznania – ok. 

1910 r. – s. 48 

38. Poświadczenie służby wystawione we wrześniu 1912 r. muszkieterowi 

Marcinowi Gliniewiczowi z koszalińskiej 12 kompanii 54 pułku piechoty 

(ze zbiorów autora) – s. 49 

39. Gmach Królewskiego Korpusu Kadetów przy Danziger Strasse 86 (pocz-

tówka z lat I wojny światowej – ze zbiorów autora) – s. 50 

40. Wnętrze tzw. Waffenhalle w gmachu Królewskiego Korpusu Kadetów ok. 

1920 r (zdj. ze zbiorów E. Blocka.) – s. 52 

41. Koszalińscy kadeci ze swoim wychowawcą – s. 53 

42. Kasyno oficerskie Wojskowej Szkoły Pilotów w Koszalinie (pocztówka  

z okresu I wojny światowej) – s. 55 

43. Ćwiczenia w strzelaniu z lotniczych karabinów maszynowych (ze zbiorów 

J. Sterczyńskiego) – s. 56 

44. Samolot myśliwski typu Albatros C 12 przed hangarami (ze zbiorów  

J. Sterczyńskiego) – s. 56 

45. Rok 1918 – szkolny, dwumiejscowy samolot – Albatros na koszalińskim 

lotnisku. W tle widoczny budynek kasyna oficerskiego(ze zbiorów J. Ster-

czyńskiego) – s. 57 

46. Rok 1918 – z koszalińskiego lotniska startowały także potężne dwusilni-

kowe samoloty bombardujące typu Friedrichshafen (ze zbiorów J. Ster-

czyńskiego) – s. 57 

47. Kapotaż samolotu pilotowanego przez por. Martina (ze zbiorów J. Ster-

czyńskiego) – s. 58 

48. Pocztówka przedstawiająca wojenną rzeczywistość Koszalina: koszary  

i lazaret (ze zbiorów autora) – s. 59 

49. Propagandowa pocztówka z okresu z wojny światowej z motywem pomni-

ka na Górze Chełmskiej (ze zbiorów J. Skowyrskiego) – s. 60 

50. Jeden z wojskowych ośrodków dla rekonwalescentów w Unieściu (pocz-

tówka z okresu I wojny światowej) – s. 60 

51. Koszalińscy fizylierzy w czasie I wojny światowej (fotografia w zbiorach 

autora) – s. 61 
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52. Nieznany z nazwiska żołnierz z 9 Regimentu Landwehry, służący w Ko-

szalinie w latach I wojny światowej (zdjęcie wykonane w zakładzie foto-

graficznym E. Ziemera) – s. 61 

53. Wojenna korespondencja z Koszalina z 1916 roku. Dobrze widoczny 

stempel pocztowy Rezerwowego Batalionu 9 Regimentu Landwery (ze 

zbiorów autora) – s. 61 

54. Pomnik autorstwa prof. Lahrsa z Królewca, poświęcony 813 mieszkań-

com Koszalina poległym na frontach I wojny światowej 

55. Pomnik żołnierzy III batalionu 54. Pułku Piechoty van den Goltza, 

odsłonięty w 1928 r. (fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) – s. 63 

56. Pomnik żołnierzy 49. pułku piechoty (6 pomorskiego) na placu Brauna 

(ze zbiorów Karla Schroedera) – s. 64 

57. Wychowanek koszalińskiej Szkoły Kadetów por. Gerhard Rossbach wraz 

z członkami swojego „Freikorpsu” – prawdopodobnie rok 1919 – s. 65 

58. Główny budynek tzw. „nowych koszar” III batalionu 54 Regimentu Pie-

choty przy dawnej Rogzower Alee 96 (pocztówka ze zbiorów A. Skorka  

z Koszalina) – s. 66 

59. Rysunek projektowy frontowej części głównego budynku nowych koszar 

po adaptacji dla potrzeb policji (źródło : zbiory Archiwum Państwowego 

w Koszałinie) – s. 67 

60. Kamień pamiątkowy postawiony u podnóża Góry Chełmskiej ku czci K. 

Kretha i G. Rossa – koszalińskich SA-mannów (ze zbiorów autora) – s. 70 

61. Symbolem remilitaryzacji Koszalina stało się ustawienie na Rynku arma-

ty z okresu I wojny światowej i starego moździerza (pocztówka z lat 30. – 

ze zbiorów autora) – s. 74 

62. Pierwsza siedziba sztabu 32 Dywizji Piechoty – gmach rejencji przy 

Regierung Strasse (pocztówka z l. 30 – ze zbiorów autora) s. 75 

63. Godło koszalińskiej 32. Dywizji Piechoty Wehrmachtu – s. 76 

64. Kompanie II batalionu 94 pp na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. 

Żołnierze stoją tyłem do północnej pierzei Rynku. W tle wznoszony  

w latach 1936/37 budynek dzisiejszego banku PKO S.A – s. 77 

65. Koszary jednostek 32. Dywizji Piechoty przy dawnej General Lützmann 

Strasse tzw„Infanterie Kaserne” (pocztówka prawdopodobnie z lat 40.) –

s. 78 

66. Haubica 150 mm holowana przez półgąsienicowy ciągnik artyleryjski 

SdKfz – s. 79 

67. Grupowe zdjęcie żołnierzy z 32 pułku artylerii 32 DP – sierpień 1939 r. 

(repr. zdjęcia – ze zbiorów autora) – s. 81 

68. Budowa bazy lotniczej w Unieściu – ok. 1934 r.(ze zbiorów Muzeum w 

Koszalinie) – s. 81 
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69. Dawna Waffenhalle po przebudowie w 1933 r. (ze zbiorów E. Blocka) – 

s. 82 

70. Trzeci pluton słuchaczy koszalińskiej NPEA wraz z wykładowcami – 1943 

r. (zwraca uwagę umundurowanie z symbolami SS i NSDAP) – s. 83 

71. Koncentracja oddziałów 32. Dywizji Piechoty na poligonie Gross Born 

przed agresją na Polskę – ostatnie dni sierpnia 1939 r. (repr. zdjęcia – ze 

zbiorów autora) – s. 85 

72. 3 września 1939 r. – szpica 94. pułku piechoty 32. DP obserwuje polskie 

pozycje na przeciwległym brzegu Wisły (repr. zdjęcia – J. Schröder, J. 

Schultz-Naumann, Die Geschichte der pommerschen 32 Infanterie-Divi-

sion 1935-1945) – s. 85 

73. „Tarcza Demiańska” – odznaka za walki w tzw. kotle demiańskim – s. 86 

74. Działania 32 DP w rejonie Chojnic-Człuchowa i Kamienia Krajeńskiego 

w lutym 1945r. (źródło: J. Schröder u. J. Schultz-Naumann, Die 

Geschichte der pommerschen 32 Infanterie-Division 1935-1945, s. 195) 

– s. 88 

75. Działania odwrotowe 32. Dywizji Piechoty na Pomorzu Gdańskim oraz 

między Helem a Pilawą wiosną 1945 r. (źródło: J. Schröder u. J.  

Schultz-Naumann, Die Geschichte der pommerschen 32 Infanterie-Divi-

sion 1935-1945, s. 205) – s. 89 

76. Ostatni dowódca koszalińskiej 32 Dywizji Piechoty gen. por. Hans 

Boekh-Behrens. Zmarł w 1955 r. w niewoli sowieckiej (repr. zdjęcia – J. 

Schröder u. J. Schultz-Naumann, Die Geschichte der pommerschen  

32 Infanterie-Division 1935-1945) – s. 90 

77. Jeden ze schronów przeciwlotniczych w parku im. Książąt Pomorskich 

(zdjęcie współczesne) – s. 92 

78. Luty 1945 r. – typowy widok na pomorskich drogach – ewakuacja nie-

mieckiej ludności przed zbliżającym się frontem – s. 94 

79. Czołgi średnie T-34 z armatą 85 mm stanowiły podstawowe wyposażenie 

jednostek 3 Korpusu Pancernego Gwardii gen. A. Panfiłowa – s. 95 

80. Gen. por. Aleksiej Panfiłow – dowódca 3 Korpusu Pancernego Gwardii 

– s. 96 

81. Generalleutnant Alexander von Zülow – ostatni dowódca garnizonu 

koszalińskiego – s. 96 

82. Czołgi na ulicach Koszalina. Kadr z sowieckiego filmu dokumentalnego, 

który miał potwierdzać tezę o zaciekłych walkach o „Festung Köslin”.  

W rzeczywistości film powstał na użytek propagandy już po zajęciu mia-

sta przez Rosjan – s. 101 

83. Działo pancerne SU-76 wśród płonących ulic Koszalina, (kadr z sowiec-

kiego filmu dokumentalnego) – s. 102 
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84. Płonące okolice dworca kolejowego (kadr z sowieckiego filmu dokumen-

talnego) – s. 105 

85. Załoga czołgu por. gw. Anikanowa ze składu 3. KPanc. Gw. pierwsza 

dotarła do Bałtyku (źródło : E.Kosiarz, Wyzwolenie Polski północnej 

1945, Gdynia 1967 r.) – s. 106 

86. Strona tytułowa sowieckiej „Prawdy” z dnia 5 marca 1945 r. z rozkazem 

Stalina dotyczącym oddania salw armatnich na cześć zdobycia Koszalina 

– s. 109 

87. Istniejący do dnia dzisiejszego budynek przy zbiegu ulic Zwycięstwa  

i Dworcowej – pierwsza siedziba NKWD (następnie mieścił się w nim ... 

Komitet Powiatowy PPR – z tego okresu pochodzi prezentowana pocz-

tówka) – s. 111 

88. Płonące śródmieście Koszalina z widokiem na budynek straży pożarnej. 

Z lewej strony bardzo wyraźne kłęby dymu (kadr z sowieckiego filmu 

dokumentalnego) – s. 112 

89. Płonące śródmieście Koszalina, Na pierwszym planie zachowany do dnia 

dzisiejszego dawny budynek PKO BP. Widać unoszący się dym (kadr  

z sowieckiego filmu dokumentalnego) – s. 113 

90. Marzec 1945 r. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte w dro-

dze na Gdynię i Gdańsk Tak mógł wyglądać przemarsz polskich czołgów 

przez Koszalin (źródło: K. Kaczmarek, Polskie Wojsko na Wschodzie 

1943-1945, Lublin 2005) – s. 114 

91. Widok na zniszczone i wypalone śródmieście Koszalina – lipiec 1945 r. 

(fot. ze zbiorów Muzeum w Koszalinie) – s. 115 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

AK – Armia Krajowa  

BPanc – Brygada Pancerna 

COSSG – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej  

DP – Dywizja Piechoty  

gen. – generał 

gen. bryg. – generał brygady 

gen. mjr – generał major 

gen. por. – generał porucznik 

IR – Infanterie Regiment (niem.) pułk piechoty 

kal. – kaliber 

KKS – Koszaliński Klub Sportowy  

kpt. – kapitan 

LO – Liceum Ogólnokształcące 

marsz. – marszałek 

mjr – major 

mp. – miejsce postoju 

NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennych Diel (ros.) Ludowy Komisa-

riat Spraw Wewnętrznych 

NPEA – Nationalpolitische Erziehungsanstalten (niem.) Narodowo-Politycz-

ny Zakład Wychowawczy 

płk – pułkownik 

por. – porucznik 

PP (pp) – pułk piechoty 

ppłk – podpułkownik 

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

S.A – Sturm Abteilungen (niem.) oddziały szturmowe 

Schupo – Schutzpolizei (niem.) policja ochronna 

SS – Schutz Staffeln (niem.) sztafety ochronne 

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 



 




	Spis treści
	Wstęp
	Rozdział I: Od średniowiecza do epoki napoleońskiej
	Rozdział II: Lata 1816-1919
	Rozdział III: Między wojnami-lata 1919-1939
	Rozdział IV: Marcowe dni 1945 r.
	Summary in English
	Zusammenfassung
	Изложение
	Bibliografia
	Wykaz zdjęć i ilustracji
	Wykaz skrótów



