
Książkę dedykuję mojemu dziadkowi Romanowi i jego żonie Marii. 
Ich groby są teraz po obu stronach granicy. Ich życie w tragiczny sposób zmieniła historia. 

Ale wspólne najpiękniejsze lata spędzili razem w starym Szczecinie.
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Kosman z Książnicy Pomorskiej oraz Marii Kompowskiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Szczecinie.
Dużą pomocą służyli mi członkowie portalu sedina.pl, szczególnie [Iwonka], Arkadiusz Bis [Busol], 
Paweł Knap [Torney], [Fitek-69], [Piotr433], [Schulz], [Bartosz], [mirejkot], [krzekowo], [hehenio] 
oraz [Woytas]. Trudno tu wszystkich wyliczyć.
W sprawach Kaiserliche Marine imponującą wiedzą podzielił się niezawodny Andrzej Jaskuła z czaso-
pisma „Morze, Statki i Okręty”.
Ciekawe fotografie udostępnili m.in. Marek Łuczak oraz Adam Jarski z AJ-PRESS.
Przygotowanie płyty było możliwe dzięki pracy Mariana Króla (cyfrowy remastering nagrań) z Radia 
VOX FM, oraz pomocy Tomasza Cieślaka (kopiowanie starych nagrań) i Jana Zagozdy (udostępnie-
nie prywatnych zbiorów), obaj panowie są z Polskiego Radia SA.
Cenne uwagi do korekty przed drugim wydaniem zgłosili Przemysław Fenrych, Stanisław Heropoli-
tański, Janusz Moczulski, Aleksy Pawlak, Adam Tritt oraz Magdalena Zalewska.

Wielomiesięczne nocne zmagania z historią Szczecina dzielnie wytrzymała moja żona Sylwia, dzieci 
Maciek i Mikołaj oraz koty Fikander, Figa i Kiziakowa.
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Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy  
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 

o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki 
nawiązujące do interesujących nas tematów. 
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Po latach zaniedbań i zapo-
mnienia, w drugiej poło-
wie XIX wieku, Szczecin 

zaczął wkraczać w swój najlepszy okres 
pod niemieckimi rządami. Burzliwe 
dzieje sprawiły, że wcześniej, przez set-
ki lat, liczba mieszkańców miasta nigdy 
nie przekraczała kilkunastu tysięcy. Spis 
ludności przeprowadzony w 1812 roku 
pokazał, że na terenie Szczecina żyje nie-
wiele ponad 20 tys. osób. Przez następne 
lata dużo się nie zmieniało. W 1850 roku 
w mieście żyło i pracowało nieco ponad 
44 tys. osób. Gwałtowny przełom na-
stąpił później. Spis ludności dokonany 
w 1861 roku wykazał już 64 tys. miesz-
kańców. W 1880 roku doliczono się pra-
wie 92 tys. osób, a w 1890 roku już 116 
tys. szczecinian! Zaledwie 10 lat później 

Miasto

Sto lat temu serce Szczecina biło nad Odrą. Zacumowane przy brzegu łodzie to 
pływające sklepy z rybami. Po drugiej stronie rzeki widać stare spichlerze na wyspie 
Łasztowni (dawniej Lastadie). Dziś nie ma już po nich śladu.

U góry monumentalne Wały Chrobrego (Hakenterrasse), które na wiele lat stały się symbolem miasta. Na dole typowa portowa 
krzątanina. Wiele towarów trzeba było przenieść na pokład statku na własnych plecach.
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w kronikach dumnie odnotowano kolej-
ny wynik – aż 210 tys. 702 osoby, co od 
razu uplasowało Szczecin w gronie naj-
większych i najszybciej rozwijających się 
ośrodków cesarskich Niemiec.
Miasto bardzo szybko nadrabiało wie-
loletnie opóźnienia, korzystając z nie-
wielkiej odległości od Berlina, dobrej 
koniunktury gospodarczej oraz dosko-
nałego położenia zapewniającego bły-
skawiczny rozwój portu i szczecińskich 
stoczni. Po wielu latach starań, w 1873 
roku, udało się znieść ograniczenia wyni-
kające z faktu, że Szczecin był wcześniej 
ważną wojskową twierdzą. Likwidacja 
fortów i murów obronnych umożliwiła 
rozpoczęcie śmiałych inwestycji. W 1878 
roku przy dzisiejszym placu Tobruckim 
zbudowano piękny nowy ratusz. W 1879 
roku na ulicach pojawiły się pierwsze 
konne tramwaje, a trzy lata później uru-
chomiono pierwszą centralę telefonicz-
ną. W 1889 roku w wielu szczecińskich 
domach zamiast tradycyjnych lamp naf-
towych zapaliły się elektryczne żarówki. 
W tym samym czasie, założona jeszcze 
w 1851 roku, stocznia Vulcan otrzyma-
ła całą serię zamówień od największych 
niemieckich armatorów, co umożliwiło 
jej rozwój. Warto dodać, że Vulcan był 
pierwszą cywilną stocznią w Prusach, 
która dostała zlecenie od wojska. 
Przełom XIX i XX wieku to czas jesz-
cze większych i bardziej rewolucyjnych 
zmian. W 1896 roku znany śląski przemy-
słowiec hrabia F. Henckel Donnersmarck 
podjął decyzję o rozpoczęciu dużej inwe-
stycji i otworzył w Szczecinie hutę. Do-
kładnie w tym samym czasie bracia Emil 
i Bernhard Stoewerowie uruchomili 
w nowej fabryce produkcję motocy-
kli i samochodów. 29 listopada 1897 
roku zbudowany w Szczecinie czte-
rokominowy transatlantyk „Kaiser 
Wilhelm der Grosse” zdobył presti-
żową „Błękitną Wstęgę Atlantyku”, 
udowadniając, że jest największym 
i najszybszym statkiem na świecie. 
Dzięki temu wydarzeniu nazwa 
stoczni Vulcan Stettin trafiła na 
czołówki najważniejszych ga-
zet w Europie i Ameryce. We 
wrześniu 1898 roku w mieście 
gościł sam cesarz Wilhelm I. 
Głowa państwa wraz z liczną 
świtą przybyła na uroczyste 

Centrum miasta i Königstor, czyli Brama Królewska, w maju 1915 roku. Budynki po prawej 
stronie już nie istnieją. Po lewej widać letni tramwaj. Pocztówka na dole przedstawia 
dawną Breitestrasse (obecnie ul. Wyszyńskiego, po wojnie ul. Wielka).

Portowe spichlerze pełniły rolę magazynów. 
Spaliły się w czasie alianckich nalotów  
w 1943 i w 1944 roku.

otwarcie wielkiego Portu Wolnocłowe-
go. W tym samym roku w Szczecinie 
uruchomiono tramwaje elektryczne oraz 
kolej obwodową łączącą centrum miasta 
z położonymi na północy Policami.
Szczecin miał szczęście do ludzi, któ-
rzy nim zarządzali. W 1901 roku, dzięki 
staraniom ówczesnego burmistrza Her-
manna Hakena, rozpoczęto realizację 
największego przedsięwzięcia budowla-
nego miasta – monumentalnych tarasów 
oraz kompleksu budynków publicznych 
w miejscu dawnego, wyburzonego For-
tu Leopolda. Reprezentacyjne Wały 
Chrobrego, zwane wtedy Hakenterrasse, 
otwarto w 1907 roku. Wielki budynek 
Rejencji Szczecińskiej (rejencja – okręg 
administracyjny w dawnych krajach 
związkowych Niemiec, jeden z nich miał 
stolicę w Szczecinie) wznoszono od 1904 
roku. Obecnie mieści się w nim Urząd 
Wojewódzki. Obok w 1908 roku ruszyła 

Miasto
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NAJWIĘKSZE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE W SZCZECINIE W LATACH  
1873–1913 ORAZ W 1942 R. (LICZBA ZATRUDNIONYCH ROBOTNIKÓW)

nazwa zakładu         1873  1882  1894  1904  1913  1942

Stocznia Vulcan          1900  3560  3900  5500  7500 ¹  1670
Stocznia Oderwerke           400    670     700     400    900  4720
Stocznia Nüscke u. Co       -      80     200    310    340      -
Fabryka maszyn i statków Aron i Gollnow        319  440  -  -  -  -
Zakład konstrukcji stalowych J. Gollnow u. Sohn  -  -  -    300    700  2970
Fabryka B. Stoewera  (maszyny i rowery)        20  260     910  1700          1600  -
Fabryka Gebrüder Stoewer (samochody)   -  -  -    310   920  1730
Pommersche Provinzial Zucker Siederei      300   350    670    800    750  ?
Stettiner Portland Zement Fabrik       400  600     600    500    500  ?
Portland Zement Fabrik Stern          450  550    620    550    500  ?
Pommersche Portland Cement Fabrik         500  700    600     500    500  ?
Fabryka cegły szamotowej Dider       125  330   600  1700  -  ?
Fabryka chemiczna Pommerensdorf     550  600    750    825    960  ?
Fabryka chemiczna Union      -    180     600     530    600  ?
Fabryka sztucznego jedwabiu w Żydowcach   -  -  -    200          1000  ?
Przemysł konfekcyjny razem      -  -  8000  6800         8000  ?
Huta Kraft          -  -     -  1200          1130  ?

¹ Filia w Hamburgu zatrudniała w 1913 roku również 7500 robotników

budowa potężnego gmachu muzeum. 
Efekt końcowy był imponujący i przez 
następne sto lat stanowił najbardziej zna-
ną wizytówkę miasta.
W 1914 roku, tuż przed wybuchem 
wojny, ukończono kanał łączący drogą 
wodną Szczecin i Odrę z Berlinem i Ha-
welą. Ta olbrzymia inwestycja wymaga-
ła niezwykłego kunsztu inżynierskiego, 
którego najlepszym przykładem jest 
działająca do dziś w Niederfinow potęż-
na, wielopiętrowa... winda dla statków! 
Różnica poziomów wody wynosi tam 
aż 36 m. Niestety, planowanych zysków 
płynących z nowego kanału nie udało się 
już osiągnąć.
Przeszkodą w realizacji tego celu była 
pierwsza wojna światowa i jej konse-
kwencje. Podobnie jak wiele innych 
niemieckich miast Szczecin zatrzymał 
się w rozwoju. I choć nad Odrą wojnę 
widać było głównie po setkach rannych 
żołnierzy przywożonych tu na rekonwa-
lescencję, w tym samym czasie gwałtow-
nie spadły obroty portu, zaś w wyniku 
powojennej zmiany granic miasto na 
zawsze utraciło swoje dawne zaplecze. 
Na początku lat 20. Szczecin podjął trud-
ną walkę z hiperinflacją. W 1927 roku 
zamknięto słynną stocznię Vulcan. Do-

piero w 1936 roku w porcie osiągnięto 
w przeładunkach poziom 8 368 tys. ton, 
czyli powtórzono wynik z 1913 roku. 
Próbą powrotu do lat świetności było 
utworzenie w 1939 roku tzw. Wielkiego 
Szczecina. Dzięki decyzjom administra-
cyjnym i przyłączeniu okolicznych mia-
steczek oraz wsi liczba ludności miasta 
wzrosła nagle do prawie 383 tys., zaś 
Szczecin pod względem powierzchni stał 
się trzecim miastem Rzeszy po Berlinie 

i Hamburgu! Dalsze plany rozwoju zni-
weczył wybuch kolejnej wojny. Tym ra-
zem oznaczało to ostateczny koniec daw-
nego miasta. Dywanowe naloty aliantów 
przeprowadzone w 1944 i 1945 roku cał-
kowicie zniszczyły najważniejsze dzielni-
ce oraz zakłady przemysłowe. Dalszego 
spustoszenia i grabieży dokonali po woj-
nie stacjonujący w Szczecinie i okolicach 
Rosjanie. Nową historię miasta zaczęli 
tworzyć Polacy. 

Piękna panorama z widokiem na Wały Chrobrego oraz przystań statków białej floty. 
Zdjęcie zrobione zostało ok. 1930 roku. W tym czasie Szczecin walczył jeszcze ze 
skutkami wielkiego kryzysu. Po prawej stronie, za pływającym dokiem, widać tereny 
nieczynnej stoczni Schiffswerft A.G.

Miasto
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Urzędnicy zazwyczaj narzekają 
na brak miejsca do pracy i nie-
dobór środków. Tak samo było 

w gwałtownie rozwijającym się XIX-
wiecznym Szczecinie. By rozwiązać ten 
problem, w 1856 roku podjęto decyzję 
o budowie nowego ratusza miejskiego. 
Niestety, brak pieniędzy w kasie miasta 
spowodował, że inwestycję rozpoczęto 
dopiero we wrześniu 1875 roku, kiedy to 
uroczyście wmurowano kamień węgiel-
ny. Plany okazałego budynku z czerwonej 
cegły (stąd często stosowana dziś nazwa 
– Czerwony Ratusz) przygotował radca 
budowlany Konrad Kruhl. Zatwierdzo-
ny do realizacji projekt miał formę bar-
dzo efektownego, dużego gotyckiego pa-
łacu. Pewne komplikacje spowodowała 
nietypowa działka – ratusz musiał stanąć 
na dość stromej skarpie. Z tego powodu 
od strony Odry oraz dzisiejszego placu 
Tobruckiego (wtedy było tu popularne 
targowisko zwane Grüne Schanze) za-
projektowano dodatkowe podpory oraz 
specjalne dwubiegowe schody prowa-
dzące do głównego wejścia.
Inwestycję ukończono w styczniu 1879 
roku. Nowy Ratusz wyglądał bardzo 
okazale także od drugiej, zachodniej 
strony. Tutaj, obok arkadowego porty-
ku umieszczono figury symbolizujące 
przemysł, rolnictwo, żeglarstwo oraz 
wiedzę. Na fotografiach wykonanych od 
strony Victoria Platz widać też dobrze 
popularną szczecińską fontannę. Później 
Victoria Platz przemianowano na Adolf 
Hitler Platz (po wojnie pl. Stefana Bato-
rego), zaś w miejscu fontanny pojawił się 
duży betonowy basen przeciwpożarowy 
wykorzystywany podczas nalotów dy-
wanowych w czasie II wojny światowej. 
Nowy Ratusz, w którym Zarząd Miasta 
mieścił się do 1945 roku, zapewnił lepsze 
warunki pracy na krótki czas. Już kilka-
naście lat później przystąpiono do reali-

Urzędy

Budowę Czerwonego Ratusza przy Grüne Schanze (obecnie pl. Tobrucki) ukończono  
w 1879 roku. Miał on rozwiązać problemy lokalowe władz miejskich, ale poprawił 
sytuację tylko na kilka lat. Na placu przed ratuszem było popularne targowisko.

zacji następnego projektu dla kolejnych 
niemieckich urzędników. Cóż, biurokra-
cja ma swoje prawa. 
Budowę najbardziej okazałego gmachu 
dla władz Rejencji Szczecińskiej rozpo-
częto w 1904 roku w najlepszym do tego 
celu miejscu, czyli na słynnych Wałach 
Chrobrego (wtedy Tarasy Hakena – Ha-

kenterrasse). Rejencja, nazywana przez 
Niemców oficjalnie: Regierungsbezirk 
Stettin, obejmowała rejon Pomorza Za-
chodniego oraz Pomorza Przedniego 
i wraz z rejencjami koszalińską, strza-
łowską (dziś niemiecki Stralsund) oraz 
pilską wchodziła w skład Prowincji Po-
morskiej. Projekt budynków przygoto-

Nowa inwestycja przy Wałach Chrobrego ruszyła w 1904 roku. Na zdjęciu widać 
ukończony budynek Rejencji Szczecińskiej (po prawej) oraz pozbawione jeszcze okien 
potężne mury gmachu muzeum (po lewej). 
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Urzędy

wał berliński architekt Paul Kieschke 
(autor m.in. projektów budowli rządo-
wych w Poczdamie i Koblencji) przy 
współpracy szczecińskich architektów 
Rösenera oraz Lehmgrübnera. Olbrzy-
mi gmach w stylu północnoniemieckie-
go renesansu miał według planów pięć 
skrzydeł i aż dwa dziedzińce! Podobnie 
jak Nowy Ratusz kompleks przy Haken-
terrasse został zbudowany z czerwonej 
cegły. Dziś, po ponad stu latach, w wielu 
miejscach ściany pokrywa efektownie 
pnąca się roślinność. Budynki wznie-
siono w czasach, gdy władze miasta stać 
było na bogate wykończenie wnętrz. Nie 
oszczędzano ani na cennych marmurach, 
ani na kryształach i drogich boazeriach. 
Większość wyposażenia przetrwała do 
dziś, a w pięknych pomieszczeniach  
mieści się Urząd Wojewódzki.
Ostatnim kompleksem wybudowanym 
przed wojną dla niemieckich urzędni-
ków był budynek, który dziś jest sie-
dzibą polskich władz miasta. Piękny 
gmach przy Jasnych Błoniach wznie-
siono dla administracji Prowincji 
Pomorskiej (Landeshaus) w latach 
1924-1927. Teren zakupiono od 
radcy handlowego Martina Qui-
storpa. Bardzo nowoczesny, jak na tamte 
czasy, projekt przygotował dr inż. Georg 
Steinmetz z Charlottenburga. Inwesty-

cję realizowano w ekspresowym tempie. 
Po roku był już gotowy główny gmach, 
w 1925 roku ukończono budowę skrzyd-
ła wschodniego, a w 1926 roku skrzydła 
zachodniego. Całość uroczyście otwar-
to 23 listopada 1927 roku. Również ten 
gmach od razu otrzymał bardzo elegan-
ckie wykończenie. Wiele pomieszczeń 
wyłożono boazerią, zbudowano dużą au-
tomatyczną centralę telefoniczną i wzor-
cową stołówkę z ruchomymi taśmami 

podającymi na tacach gorące potrawy. 
W lewym skrzydle (patrząc od strony 
głównego wejścia) znajdowały się naj-
większe i najbardziej okazałe sale przy-
stosowane do organizowania ważnych 
uroczystości. W 1933 roku budynek 
przejęła hitlerowska NSDAP (National-
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
– Narodowosocjalistyczna Partia Ro-
botnicza Niemiec) i zajmowała go aż do 
końca w 1945 roku. Dziś jest to siedziba 
Filharmonii Szczecińskiej. 

Okazały gmach Głównego Urzędu Celnego (Hauptzollamt) zbudowany na Łasztowni w latach 1904-1908. Budynek miał kształt litery „L”  
z dłuższym bokiem ustawionym wzdłuż Odry. Projekt wykonał słynny architekt Adolf Wilhelm Meyer-Schwartau (autor m.in. Hakenterrasse).

Czerwony Ratusz widziany od strony Victoria Platz (później Adolf Hitler Platz, obecnie 
pl. Stefana Batorego). Zarząd Miasta miał tu swoją siedzibę do 1945 roku. Skwer przed 
budynkiem ozdabiała efektowna fontanna.

Urzędy

Szczecin XIX-XX WYDANIE II 2016.indd   11 2016-03-15   12:06:46


