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– To się zdarzyło po raz pierwszy – mówi Doro-
ta Cywińska, kustosz Archiwum Państwowego 
w Koszalinie. – Potomek dawnych mieszkań-
ców naszego miasta przysyła nam dokumenta-
cję, która dotyczy tego, co działo się tu przed 
1945 rokiem. Te dokumenty uzupełnią i posze-
rzą wiedzę o historii miasta.

Dana Jurszewicz

Często natomiast się zdarza, że trafiają do AP dokumen-
ty – pożółkłe papiery w teczkach, zawiniątkach, znajdowa-
ne podczas prac remontowych. To są niekiedy bardzo inte-
resujące rzeczy – jak np. instrukcja z 1941 roku dotycząca 
bezpiecznego schowania dokumentów, ksiąg metrykalnych, 
świadectw, zdjęć itp. przed skutkami działań wojennych. 
Jakiś czas temu pewien mieszkaniec Mielna podczas takich 
prac znalazł coś w rodzaju teczki personalnej czy domo-
wego archiwum wysokiego oficera Kriegsmarine. Są tam 
świadectwa szkolne, przebieg kariery wojskowej, nawet do-
kumenty z podpisem admirała Karla von Dönitza. Ten czło-
wiek tu mieszkał i może ktoś go będzie chciał kiedyś od-
naleźć. – Cieszę się, że nie są niszczone, wyrzucane, tylko 
przynoszone do nas – dodaje Dorota Cywińska. – To samo 
dotyczy dokumentów, zdjęć tuż powojennych. Prosimy to 
robić nadal, nic nie oczyszczać, nie kleić ani naprawiać. My 
to zrobimy.

Apteki „Pod Orłem”
Wróćmy jednak do pliku dokumentów przesłanych przez 

Dietricha Kohlschmidta z Hamburga. Jak pisze – w ubie-
głym roku obejrzał na stronie AP w Koszalinie publikację 
„200 twarzy Koszalina”. Na jednym ze zdjęć zobaczył dom 
będący własnością jego dziadka – Johannesa Hoffmanna,  
w którym on sam się wychowywał. To obiekt przy obecnej 
ulicy Zwycięstwa 32. A dziadek założył tam w 1901 roku 
aptekę o nazwie Neuetor Apoteke (Apteka Nowobramska). 
Nazwę nadał od ulicy – wówczas właśnie Neuetorstrasse 43.

Dojrzalsi koszalinianie zapewne pamiętają tę niedu-
żą aptekę, bowiem po 1945 roku nadal tam działała, pro-
wadzona już oczywiście przez Polaka. Nie wiadomo, kto 

prowadził ją w tamtych latach, bowiem w „Dziejach Ko-
szalina, t. II. Po 1945 r.” znajdziemy informację, że jesz-
cze w 1950 r. nie było w Koszalinie żadnego farmaceuty. 
Do 1960 roku w mieście działały tylko trzy apteki, dopiero 
w 1970 pracowało już siedem. W początkach XXI w. oka-
zało się, że kamienicy grozi zawalenie. Apteka się wypro-
wadziła w okolice ul. Piłsudskiego, zaś obiekt zakupił pry-
watny właściciel, który uratował go i zaadaptował w 2001 
r. na lokal gastronomiczny mieszczący się tam do dzisiaj. 
Zniknął wielki ptak (orzeł) znad okien, ale ich układ, wej-
ścia do apteki i bramy do całego budynku pozostały takie 
same. Takie orły umieszczono zresztą także nad dwiema in-
nymi aptekami w mieście. Ptak z rozłożonymi skrzydłami 
był (jest?) patronem aptek i dzisiaj. Często noszą one nawet 
nazwę „Pod Orłem”.

Korespondencja z Hamburga
Wnuk dawnego aptekarza zadał sobie wiele trudu, by 

ustalić, jak wyglądały losy tego miejsca, część tej historii 
zawiera list jego babci Elisabeth napisany prawdopodob-
nie w 1945 r. do kogoś o nazwisku Werk, może znajome-
go aptekarza. Niestety, nie zachował się w całości i nie 
wiemy, jak potoczyły się losy wdowy po wojnie. Wnuk 
o tym nie pisze. Resztę dopowiedziały nam dokumenty 
w AP, w tym nieocenione Adresbuchy.

Otóż Johannes Hoffman, pochodzący z Culm (obecnie 
Chełmno), zdaje 15 grudnia 1884 roku w Dreźnie egza-
min aptekarski z wynikiem bardzo dobrym i otrzymu-
je zgodę na prowadzenie apteki. 12 listopada 1901 roku 
otrzymuje licencję opatrzoną znakiem skarbowym za 50 
marek i suchą pieczęcią. Otwiera lokal w budynku przy 

Ze starych listów i dziecięcych 

Zdjęcie z 1933 r., ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza

Jedna z reklam zamieszczanych w ówczesnej prasie Rysunek wykonany przez wnuka Dietricha

Zdjęcie z 1993 roku wykonane przez D. Kohlschmidta


