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Słowo wstępne dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie
W 2020 r. mija szczególny jubileusz otwarcia nowej karty w dziejach Polski i Pomorza Zachodniego.
W 1945 r. powstało wszystko to, co polskie jako pierwsze – pierwsi osadnicy, którzy stali się mocą
sprawczą wszystkiego, co łączyło się z życiem politycznym, społecznym i gospodarczym, sami tworzyli
i współtworzyli na nowo wszystko to, co było polskie na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski.
Był to szczególny czas, w jakim i administracja polska tworzyła się z niczego. Jej zadania były zupełnie
inne, niż współczesnej administracji. Najpierw należało zabezpieczyć, choćby w minimalnym stopniu,
warunki bytowe polskich osadników, następnie zapewnić im żywności, obronę przed szabrownikami,
miejsca do zamieszkania, a w dalszej kolejności zorganizować podstawy społecznej egzystencji – utworzyć
szkoły, odbudować i uruchomić zakłady przemysłowe i usługowe, a nawet sprowadzić katolickich
duchownych, którzy niejednokrotnie byli gwarantem powodzenia osadnictwa w małych miejscowościach.
Stąd też, wystawa, którą Państwu prezentujemy, jest swoistym świadectwem niełatwego procesu
przejścia z tego, co niemieckie, w to, co polskie. Przemiana ta nie była prosta i nie dała się ograniczyć
w jednoznacznych datach. W ciągu 1945 i 1946 r. Pomorze Zachodnie, podobnie jak pozostałe ziemie
zachodnie i północne Polski było miejscem, na którym zmieniała się władza – z niemieckiej i sowieckiej
na polską. Administracja polska, która ostatecznie i nie bez trudu przejęła Pomorze Zachodnie,
sama borykała się z trudnościami wynikającymi z braków kadrowych i rzeczowych. Choć nie miała
demokratycznej legitymacji i pochodziła wprost z politycznego, sowieckiego nadania, akurat na Pomorzu
Zachodnim musiała liczyć się ze zdaniem polskich osadników, a także z katolickim duchowieństwem.
Duchowieństwo to przecież również było żywo zainteresowane, identycznie jak administracja polska na
Pomorzu Zachodnim, utrzymaniem i zwiększeniem żywiołu polskiego na tym obszarze. W tym czasie,
jak nigdy już później, splotły się cele kościoła katolickiego i administracji polskiej każdego szczebla.
Wystawa, którą prezentujemy, pozwoli zatem przybliżyć Państwu szczególną i specyficzną rolę
Koszalina w regionie zachodniopomorskim. Przełom lat 1945 i 1946 był czasem, w którym właśnie
w Koszalinie zapadały kluczowe dla regionu decyzje odnoszące się do wszystkich niemal dziedzin nie
tylko życia politycznego, ale także społecznego. Wynikało to między innymi z konieczności rozwiązania
każdego niemal problemu związanego z organizacją życia społecznego, a przede wszystkim z koniecznością
zapewnienia podstawowych potrzeb napływającej ludności polskiej na Pomorze Zachodnie.

8
Był to również czas, kiedy do Koszalina przybywali ludzie z różnych stron dawnej Rzeczypospolitej,
szczególnie z Wielkopolski.
Archiwum Państwowe w Koszalinie zaprasza do zapoznania się z wystawą „75 lat administracji
polskiej na Pomorzu Zachodnim” wraz z towarzyszącym jej katalogiem, na której zaprezentowane
zostały niezwykłe, często pokazywane po raz pierwszy dokumenty powstałe w pierwszych miesiącach
funkcjonowania Koszalina jako siedziby władz Okręgu Pomorze Zachodnie w 1945 i 1946 roku. Każda
plansza została wzbogacona fragmentami dziennika spisanego przez Piotra Zarembę – pierwszego polskiego
prezydenta Szczecina, który współtworzył władze miejskie i wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim, a także
przyczynił się do uczynienia z Koszalina przejściowego centrum administracyjnego.

Katarzyna Królczyk
Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie
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Karykatura wojewody Leonarda Borkowicza zamieszczona w „Kurierze Szczecińskim”, 1945 r.
Reprodukcja za: Pierwszy wojewoda szczeciński. Dokumenty i komentarze (1945-1949),
oprac. Z. Chmielewski, K. Kozłowski, Szczecin 1986, po s. 64.
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RGANIZACJA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
NA POMORZU ZACHODNIM W LATACH 1945-1946

75 lat administracji polskiej na Pomorzu Zachodnim otworzyło zupełnie nowy rozdział
w dziejach tego regionu i państwa polskiego. Za formalną datę objęcia działaniami administracji polskiej
nad Pomorzem Zachodnim należy przyjąć 14 marca 1945 r., to jest dzień, w którym dawna niemiecka
prowincja pomorska oraz wschodnia część dawnej prowincji brandenburskiej, na mocy decyzji Rządu
Tymczasowego RP, weszły w skład III Okręgu Administracyjnego Pomorze Zachodnie. W celu w miarę
sprawnego zarządzania Okręgiem, nie tworzono administracji lokalnej od podstaw, lecz przyjęto
większość istniejących rozwiązań po działalności dawnych niemieckich urzędów i instytucji administracji
gospodarczej. Okręg, kierowany przez Pełnomocnika Rządu RP, funkcjonował od 14 marca 1945 r.
do 28 czerwca 1946 r., Wcześniej jednakże funkcjonowały w obiegu urzędowym i potocznym nazwy
w odniesieniu do władz okręgowych: „urząd wojewódzki” i „wojewoda”.
Przywódcy koalicji antyhitlerowskiej przekazali z dniem 2 sierpnia 1945 r. administracji polskiej
obszary od linii granicznej na Odrze i Nysie Łużyckiej ze Szczecinem, podejmując jednocześnie decyzję
o wysiedleniu ludności niemieckiej. Uzgodnienia w tym zakresie miały charakter roboczy, zaś trwałe
porozumienia miały nastąpić podczas pokojowej konferencji, do której już nie doszło. Jeszcze w czasie
walk Armii Czerwonej i Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim Rząd Tymczasowy (bez demokratycznej
legitymacji) podjął decyzję o utworzeniu administracji polskiej na Pomorzu Zachodnim, co dokonało się
15 sierpnia 1945 r. Pierwszym Pełnomocnikiem Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie został Aleksander
Kaczocha-Józefski (od 14 marca 1945 r.). 11 kwietnia 1945 r. stanowisko to objął Leonard Borkowicz,
pełniący dotąd funkcję pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP przy I Froncie Białoruskim. Początkowo,
przejściową siedzibą Okręgu była Piła (do około 8 maja 1945 r.), a następnie Szczecin i Stargard (do 23
maja 1945 r.). W tym też czasie istniała ekspozytura Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorza
Zachodniego w Pile.
Ze względu na to, że największe miasto Okręgu i późniejszego województwa – Szczecin, pełniący
do końca niemieckiego panowania na Pomorzu Zachodnim wiodącą i stołeczną rolę w regionie, był
trzykrotnie przejmowany na podstawie decyzji władz radzieckich przez władze polskie.
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Administracja polska była zmuszona opuścić miasto i z tego też powodu władze Okręgu od 24
maja 1945 r. ustanowiono w Koszalinie. Dopiero 5 lipca 1945 r. Polska przejęła ostatecznie Szczecin; do
tego czasu w regionie panował swoisty system trójwładzy sprawowany przez radzieckich komendantów
wojennych, administracji niemieckiej i polskiej. Pomiędzy 15 stycznia 1946 r. a 28 lutego 1946 r. ponownie
przeniesiono Urząd Wojewódzki i inne agendy administracji okręgowych do Szczecina, zachowując
przejściowo w Koszalinie delegaturę Urzędu Wojewódzkiego. Utworzony pomiędzy marcem a majem
1945 r.
III Okręg Pomorze Zachodnie obejmował znaczną część terenu obszaru, który rozpościerał się
od Bytowa i Lęborka do Odry oraz – na południu Okręgu – do Żar i Świebodzina wraz z enklawą wokół
Wschowy. W końcu maja 1945 r. z Okręgu wyłączono obwody (powiaty) znajdujące się na ziemi lubuskiej,
a z dniem 7 lipca 1945 r., na podstawie uchwały Rady Ministrów, wyłączono z Okręgu obwody (powiaty):
Bytów, Lębork, Miastko, Sławno i Słupsk (wraz ze Słupskiem) i włączono do województwa gdańskiego.
Okręgu wyłączono również obwody (powiaty) Człuchów i Złotów, włączając je do województwa bydgoskiego,
zaś wyłączone z Okręgu obwody (powiaty) Gorzów Wielkopolski, Trzcianka, Strzelce Krajeńskie oraz
miasto Piła włączono do województwa poznańskiego.
29 maja 1946 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów III Okręg Pomorze Zachodnie został
przekształcony w województwo szczecińskie, w skład którego weszło 26 obwodów (powiatów) oraz jeden
obwód (powiat) miejski (Szczecin). Do województwa ponownie włączono powiaty Bytów, Człuchów,
Miastko, Sławno, Słupsk (wraz ze Słupskiem) i Złotów; powiat lęborski pozostał jednakże w województwie
gdańskim.
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Koszalin, 25 maja 1945 r.
„(...) Rano staranie się o możliwość ogolenia się (przecież żyletki skradli w Szczecinie),
skromniejsze już śniadanie, potem oględziny nowego Urzędu Wojewódzkiego
oraz żmudna robota przydziału pokoi dla poszczególnych działów.
W Starogardzie ładowałem prześwietny Urząd Wojewódzki do pociągu,
dziś ładuję go do gmachu (...). Pogoda śliczna, czuć w powietrzu wiatr od morza (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 25.]
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Apteka „Pod Gryfem” przy dawnej ul. Armii Czerwonej (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego),
1945 r. AP Koszalin, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie, sygn. 38, f. 59.
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YCIE CODZIENNE

16

Informacja o uruchomieniu komunikacji
samochodowej przez Okręgową Dyrekcję Poczt
i Telegrafów w Koszalinie na trasach:
Koszalin–Szczecin–Koszalin, Koszalin–Królewiec
(Chojna)–Koszalin i Koszalin–Poznań–Koszalin.
Koszalin, 27 lipca 1945 r. AP Koszalin,
Zarząd Miejski i Miejska Rada
Narodowa w Koszalinie, sygn. 19, f. 96.
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17

Informacja zamieszczona w „Wiadomościach Koszalińskich” w sprawie niedostatecznego
zaangażowania Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
w działalność kulturalną w Okręgu Pomorze Zachodnie. Koszalin, 2 września 1945 r.
„Wiadomości Koszalińskie” z 2 IX 1945 r., nr 1, s. 3.

Koszalin, 24 lipca 1945 r.
„ (...) Rano meldunek u wojewody, który właśnie co przyjechał z Warszawy (…).
A reszta dnia: sto drobiazgów i setka wizyt u wszystkich. Przede wszystkim sprawy portu
[w Szczecinie], już nie mówiąc o nieszczęsnej aprowizacji.
Pobyt w Koszalinie kosztował mnie nerwowo i fizycznie więcej niż Szczecin.
A odpoczynku nie miałem od tylu lat, wiec mimo moich 35 lat
gotowym tego tempa długo nie pociągnąć (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 79.]
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Sprawozdanie Referatu Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Koszalinie skierowane do Wydziału Ogólnego (pierwsza strona) w sprawie rozszerzającego się tyfusu
w mieście. Koszalin, 21 sierpnia 1945 r. AP Koszalin, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koszalinie, sygn. 22, f. 10.
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Pismo Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie do Pełnomocnika Rządu RP na Obwód (powiat) Zagórze (Gryfice) w sprawie warunków udzielenia zgody
na małżeństwo wśród obywateli polskich i cudzoziemców. Koszalin, 22 stycznia 1946 r. AP Koszalin, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie, sygn. 609, f. 1-2.
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Fragment zniszczonej ul. Młyńskiej w Koszalinie, po 1945 r.
Muzeum w Koszalinie, zbiór fotografii, sygn. 867/HM/II.
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UDNOŚĆ NIEMIECKA

22

Zarządzenie Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Szczecin (Prezydenta Szczecina)
w sprawie zakazu zatrudniania ludności niemieckiej w polskich instytucjach
państwowych, prywatnych firmach, państwowych przedsiębiorstwach
i w gospodarstwach domowych oraz w sprawie repatriacji ludności niemieckiej.
Szczecin, 27 kwietnia 1946 r. AP Szczecin, Zbiór plakatów i afiszy, sygn. 1037.

23
Zarządzenie Zastępcy Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie
w sprawie zatrudnienia osób narodowości niemieckiej w Szczecinie
i obwodzie wieleckim (powiecie szczecińskim). Szczecin, 22 listopada 1945 r.
AP Szczecin, Zbiór plakatów i afiszy, sygn. 271.

Odezwa Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Pomorze Zachodnie
i wojewody szczecińskiego Leonarda Borkowicza do ludności polskiej
w sprawie współpracy w zakresie wysiedlania ludności niemieckiej
z Polski. Koszalin, 14 lutego (czerwca) 1946 r. AP Szczecin,
Zbiór plakatów i afiszy, sygn. 1050.

(niedziela) Koszalin, 17 czerwca 1945 r.
„(...) Uroczystość wypędzenia szatana z Kościoła Panny Marii w Koszalinie.
Kościół był od 400 lat we władaniu protestantów,
a teraz wraca z powrotem we władanie katolickie. (...)”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 46.]
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Obwieszczenie Prezydenta
Szczecina do ludności
niemieckiej Szczecina
o możliwościach opuszczenia
miasta transportem kolejowym.
Szczecin, 9 listopada 1945 r.
AP Szczecin,
Zbiór plakatów i afiszy,
sygn. 274.

26

Pochód pracowników Poczty Polskiej. Koszalin, 1946 r.
AP Koszalin, Zbiór Stefanii Tomaszewskiej, zbiór fotografii.
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DMINISTRACJA
PAŃSTWOWA
I SAMORZĄDOWA

28
28

Pismo Okręgowego Zarządu Kąpielisk
i Zdrojowisk Okręgu Pomorze Zachodnie
z siedzibą w Koszalinie skierowane
do redakcji „Wiadomości Koszalińskich”
w sprawie zadań realizowanych przez
Zarząd w zakresie organizacji
oraz obsługi uzdrowisk i kąpielisk
na Pomorzu Zachodnim. Koszalin,
15 października 1945 r. AP Koszalin,
Narodowy Bank Polski
Oddział Wojewódzki w Koszalinie,
sygn. 98, f. 32-33.
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Pismo Okręgowego Zarządu Kąpielisk
i Zdrojowisk Okręgu Pomorze Zachodnie
z siedzibą w Koszalinie skierowane
do redakcji „Wiadomości Koszalińskich”
w sprawie zadań realizowanych przez
Zarząd w zakresie organizacji
oraz obsługi uzdrowisk i kąpielisk
na Pomorzu Zachodnim. Koszalin,
15 października 1945 r. AP Koszalin,
Narodowy Bank Polski
Oddział Wojewódzki w Koszalinie,
sygn. 98, f. 32-33.

Koszalin, 28 maja 1945 r.
„(...) Nieudana wyprawa autem nad morze. Stać 200 m od morza,
słyszeć jego szum i nie mieć przepustki od Komendy Ochrony Wybrzeża.
Efekt: powrót 3 autami z powrotem. Są i obfite kolacje w Koszalinie,
czego doświadczyłem na własnej skórze będąc na przyjęciu w grupie przemysłowej.
Ale te kolacje musiałem okupić spaniem na łóżku u Duniłłowicza w wojewódzkiej willi (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 27-28.]
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Schemat organizacyjny Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na Okręg Pomorze Zachodnie
z siedzibą w Koszalinie. Koszalin, 2 czerwca 1945 r. AP Koszalin, Narodowy Bank Polski
Oddział Wojewódzki w Koszalinie, sygn. 98, f. 59.
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Wykaz spółdzielni produkcyjnych
i usługowych w obwodach (powiatach)
Białogród (Białogard), Kołobrzeg i Koszalin
podległych Związkowi Rewizyjnemu
Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej
na Okręg Pomorze Zachodnie z siedzibą
w Koszalinie. Koszalin, 8 stycznia 1946 r.
AP Koszalin, Narodowy Bank Polski
Oddział Wojewódzkiw Koszalinie,
sygn. 98, f. 99-100.
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Ruiny budynku dworca kolejowego, 1945 r.
Muzeum w Koszalinie, zbiór fotografii, sygn. 1441/1/HM/II.
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Odezwa Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Szczecinie do młodzieży Pomorza
Zachodniego dotycząca organizacji
przyspieszonych kursów pedagogicznych
Szczecin, 17 grudnia 1945 r. AP Szczecin,
Zbiór druków ulotnych, sygn. 224.

Ankieta dotycząca stanu budynku
szkolnego w Kościernicy, pow. Białogard.
Kościenica, 8 czerwca 1945 r. AP Koszalin,
Inspektorat Szkolny w Białogardzie,
sygn. 14, f. 5.
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Pismo Obwodowego (Powiatowego) Biura Techniczno-Budowlanego w Białogrodzie (Białogardzie)
do Zarządu Miasta w Świdwinie w sprawie konieczności usunięcia niemieckich znaków drogowych
i zastąpieniem ich tablicami w języku polskim wraz z przykładami tablic drogowych.
Białogród (Białogard), 21 lipca 1945 r. AP Koszalin, Zarząd Miejski
i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie, sygn. 58, f. 1-3.
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Ankieta dotycząca stanu
budynku szkolnego w Kościernicy,
pow. Białogard. Kościenica,
8 czerwca 1945 r. AP Koszalin,
Inspektorat Szkolny
w Białogardzie, sygn. 14, f. 5.

Koszalin, 27 maja 1945 r.
„(...) Po mszy św. wyjazd z dyrektorem poczt dwoma powózkami na majówkę.
Pierwszy raz od sześciu lat mogę powiedzieć, że pojechałem gdzieś za miasto istotnie dla własnej,
nieskrępowanej przyjemności. Jedziemy przez śliczny las bukowy do ładnej wioski Jarmund [Jamund],
wyjątkowo jeszcze zamieszkałej przez Niemców, a dalej do wioski Labus,
położonej przy samym brzegu dużego jeziora przymorskiego,
jeziora Jarmundzkiego [Jamneńskiego]. (…)
Wieczorem kolacja u Piechockiego [Piechowiaka], dyrektora poczt (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 27.]
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Zniszczona pierzeja południowa Rynku wraz z dawnym ratuszem w Koszalinie, 1945 r.
Muzeum w Koszalinie, zbiór fotografii, sygn. 542/HM/II.

37

Mapa administracyjna powiatu koszalińskiego, skala oryginału: 1:100 000, ok. 1946 r.
AP Koszalin, Zbiór map i planów z terenu województwa koszalińskiego, sygn. II/50.
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Pismo Pełnomocnika
Rządu RP na Okręg
Pomorze Zachodnie
do Pełnomocników
obwodowych Rządu RP
w sprawie normalizacji
stanu osobowego
pracowników
administracyjnych miast
i gmin w poszczególnych
obwodach (powiatach).
Koszalin, 29 listopada
1945 r. AP Koszalin,
Zarząd Miejski i Miejska
Rada Narodowa
w Połczynie-Zdroju,
sygn. 1, f. 1.

Pismo Ministra
Administracji Publicznej
w Warszawie (odpis)
do wojewodów
(pierwsza strona)
w sprawie „wyłączenia
wrogich elementów
z polskiego
społeczeństwa”
oraz procedury
rehabilitacji. Warszawa,
Karlino 22 listopada
1945 r. AP Koszalin,
Zarząd Miejski i Miejska
Rada Narodowa
w Karlinie, sygn. 54, f. 1.
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Nakaz Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Koszalin skierowany do wójtów w powiecie koszalińskim w sprawie uprzątnięcia śmieci i wywieszenia
polskich chorągwi. Koszalin, 5 czerwca 1945 r. AP Koszalin, Gminy wiejskie powiatu koszalińskiego – gmina Kraśnik, sygn. 13, f. 1.

Koszalin, 26 maja 1945 r.
„(...) Obiad wspólny z wicewojewodą – rozmowa o piekarniach, morzu, gwiazdach
i komendantach wojennych. (…) Rozmieszczam wszystkie urzędy w przynależne im gniazdka,
czyli właściwie nabijam Urząd Wojewódzki w butelkę. (…) Sześć lat niewoli
i potem tak gwałtowny przeskok. Przecież, do cholery,
gdzie jestem – w Köslin Regierungshauptstadt jako jeden ze zdobywców!
A gdzie byłem – w Stettin jako Oberbürgermeister! (…).
Chwilami pomiędzy sporem, czy Dyrekcję Lasów wcielić do Urzędu Pełnomocnika,
czy nie, błyska mi myśl: przecież nie pamiętamy o niesamowitym komizmie sytuacji!
Die Polen rządzą w Niemczech, a Niemcy się płaszczą i to w tym 1945 roku (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 26.]

40
Ustawa z 11 września 1944 r.
o organizacji i zakresie działania
rad narodowych (pierwsza
strona), stanowiąca podstawę
prawną działania Krajowej Rady
Narodowej (samozwańczego
parlamentu powstałego przez
Polską Partię Robotniczą) i rad
narodowych wyższego i niższego
szczebla. AP Koszalin,
Komitet Powiatowy Polskiej
Partii Socjalistycznej w
Koszalinie, sygn. 27, f. 25.

41

Obwieszczenie Kierownika Tymczasowego Zarządu Państwowego na Okręg Pomorze Zachodnie w sprawie postępowania
z nieruchomościami opuszczonymi w Koszalinie. Koszalin, 29 maja 1945 r. AP Koszalin, Komitet Powiatowy
Polskiej Partii Socjalistycznej w Koszalinie, sygn. 27, f. 35.

42

Fragment śródmieścia Koszalina po wstępnym usunięciu ruin, po 1945 r. Muzeum w Koszalinie,
zbiór fotografii, sygn. 868/HM/II.

43

Mapa administracyjna powiatu miasteckiego, skala oryginału: 1:100 000, ok. 1946 r.
AP Koszalin, Zbiór map i planów z terenu województwa koszalińskiego, sygn. II/59.

44

Wystąpienie burmistrza Świdwina Jana
Górskiego otwierające pierwsze
posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w
Świdwinie (pierwsza strona).
Świdwin, 5 września 1945 r. AP Koszalin,
Zarząd Miejski i Miejska
Rada Narodowa w Świdwinie, sygn. 61, f. 6.

Inwentarz majątku stanowiącego własność
Zarządu Miejskiego w Canowie
(Sianowie). Canów (Sianów), 15 grudnia 1945
r. AP Koszalin, Zarząd Miejski
i Miejska Rada Narodowa w Sianowie, sygn.
38, f. 1.

45
Wykaz miejscowości powiatu koszalińskiego zatwierdzony przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych w dniu 30 grudnia
1946 r. (dwie pierwsze strony),powstały w oparciu o opinię Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Poznań-Szczecin, 1946 r. AP Koszalin, Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sianowie, sygn. 14, f. 2-3.

Koszalin, 30 czerwca 1945 r.
„(...) Dużo rzeczy u wojewody w związku z jego wyjazdem do Berlina
i w związku z projektami przesiedlenia Polaków z Berlina do Szczecina.
Codzienna praca organizacyjna: podałem głupie sformułowania i sam cały dzień dyktuję na maszynę.
Trzeba wziąć w swe ręce cugle, bo inaczej nie ja będę woził, ale mnie powiozą (...).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 58.]

46

Pismo wójta Gminy Kraśnik do sołtysa
w Biesiekierzu w sprawie utworzenia
koła Stronnictwa Ludowego.
Biesiekierz, 19 lipca 1945 r.
AP Koszalin, Gminy wiejskie powiatu
koszalińskiego – gmina Kraśnik,
sygn. 13, f. 9.

47

Raport z zebrania w Starym Sławnie
(Sławsku) w sprawie okoliczności powołania
komórki Polskiej Partii Robotniczej i sporu
pomiędzy sołtysem wsi a osadnikiem
wojskowym, Stare Sławno (Sławsko),
16 listopada 1945 r. AP Koszalin,
Komitet Powiatowy Polskiej Partii
Robotniczej w Sławnie, sygn. 18, f. 15.

48

Północna i zachodnia pierzeja Rynku w Koszalinie, 1945 r. Muzeum w Koszalinie,
zbiór fotografii, sygn. 541/HM/II.
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50
Zarządzenie Pełnomocnika Rządu RP na
Obwód Białogród (Białogard) w sprawie
zakazu sprzedaży alkoholu żołnierzom Armii
Czerwonej. Białogród (Białogard), 25 sierpnia
1945 r. AP Koszalin, Zarząd Miejski i Miejska
Rada Narodowa w Połczynie-Zdroju, sygn.
3, f. 9.

Wykaz miejscowości powiatu koszalińskiego
zatwierdzony przez Ministerstwo Ziem
Odzyskanych w dniu 30 grudnia 1946 r.
(dwie pierwsze strony), powstały w oparciu o
opinię Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Poznań-Szczecin, 1946 r. AP Koszalin,
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa
w Sianowie, sygn. 14, f. 2-3.

51
Rozkaz nr 2 (w języku polskim i niemieckim)
Wojennego Komendanta i Rejonu
Białogrodu (Białogardu) w sprawie
obowiązku rejestracji w Komendanturze
Wojennej. Białogród (Białogard), 8 maja 1945
r. AP Koszalin, Zarząd Miejski
i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie,
sygn. 26, f. 1-2.

Pinów [Pniewo] – Koszalin, 24 maja 1945 r.
„(...) Rano o 5 pobudka – samochód i hamulce nareperowano (…). Ale nie zaskakuje starter.
Holuje nas z kilometr samochód rosyjski. Starter zaskoczył.
Jedziemy, co chwilę stając i pchając ciężarówkę, 10 km na godzinę.
Wreszcie, po niesamowitej jeździe stop w Klein Jestin 11 km od Koszalina.
Dalej już nie można ani pchać w 6 osób sześciotonowy samochód, ani jechać o własnych siłach. (…)
Zatrzymuję pierwszy lepszy samochód rosyjski i jadę 11 km do Koszalina na workach z żytem (…).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 24.]

52

Akt przekazania administracji polskiej z rąk
Armii Czerwonej majątku rolnego
w Chomętowie koło Brzeżna (w języku
polskim i rosyjskim). Chomętowo-Białogard,
2 października 1945 r. AP Koszalin,
Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
sygn. 72, f. 115-116.

53

Prośba wójta gminy w Kraśniku skierowana
do komendanta sowieckiego w Parsowie
w sprawie utworzenia polskiej restauracji,
mianowania sołtysa w Kraśniku i utworzenia
straży pożarnej. Biesiekierz, 19 lipca 1945 r.
AP Koszalin, Gminy wiejskie
powiatu koszalińskiego – Gmina Kraśnik,
sygn. 13, f. 10.

54

Prace przy odgruzowaniu śródmieścia Koszalina, po 1945 r.
Muzeum w Koszalinie, zbiór fotografii, sygn. 582/HM/II.
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56

Pierwsze opracowanie statystyczne obejmujące najważniejsze dziedziny gospodarki, odnoszące się
do Okręgu Pomorze Zachodnie. Koszalin, 15 maja i 1 lipca 1945 r. AP Koszalin, Narodowy Bank Polski
Oddział Wojewódzki w Koszalinie, sygn. 98, f. 1-2.

57

Informacja dotycząca zmiany granic Okręgu
(województwa) Pomorze Zachodnie skierowana
przez Pełnomocnika Rządu RP do pełnomocników
obwodowych i Prezydenta Szczecina. Koszalin,
18 lipca 1945 r. AP koszalin, Gminy wiejskie powiatu
koszalińskiego – gmina Kraśnik, sygn. 13, f. 7.

Koszalin, 28 maja 1945 r.
„(...) Nareszcie mogę wprowadzić choć cień porządku w stajnię Augiasza.
Cały czas mej nieobecności w województwie
(jak byłem w Szczecinie) działy się tu rzeczy raczej osobliwe.
Kładę temu kres i to po swojemu. Trwa to całe przedpołudnie. Aż do chwili,
gdy do mego pokoju wpada niespodzianie dr Szenic z Poznania (...).
Opowiada, jak jechał ze „szabrem” do Poznania ze Starogardu.
Propozycje łapówki, afery z dywanami i inne nieprawości. Dziki Zachód w jaskrawej postaci. (…).”
[P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 26-27.]
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Obwieszczenie pierwszego prezydenta polskiego Szczecina informujące
o przejęciu miasta przez administrację polską. Szczecin, 7 lipca 1945 r.
AP Szczecin, Dziennik Piotra Zaremby.
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