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Przedmowa

Z okazji organizowanych w 2021 roku Dni Stargardu z radością oddajemy

w ręce stargardzian przewodnik turystyczny Stargard roku 1900 oczami Otto 

Zucka. Część 1. Planty. Inspiracją do stworzenia bedekera opisującego miasto

z przełomu XIX i XX wieku było wydawnictwo Führer durch Stargard in Pomm. 

autorstwa inspektora stargardzkiej policji – Otto Zucka. 

Przewodniki turystyczne jako gatunek należący do literatury stosowanej 

znane są od starożytności, ale ich forma zmieniała się w zależności od aktual

nie panującej mody. W XIX wieku nastąpił prawdziwy rozwój przewodników 

turystycznych. W tym czasie dostarczały one informacji przede wszystkim 

na temat historii danych zabytków, często okraszonych podziwem dla historii 

danej miejscowości. W ten trend idealnie wpisała się publikacja Otto Zucka.

W przedmowie do swego przewodnika policyjny inspektor napisał, że wiele in

nych miast, mających o wiele mniej do zaoferowania niż Stargard, jeśli chodzi

o zabytki, posiadały już własne kompleksowo opracowane przewodniki. Liczył 

na to, że dzięki jego publikacji uda się ściągnąć do miasta wielu turystów z kraju 

i z zagranicy. Podkreślał też, że do tej pory Stargardem interesowali się głównie 

historycy i artyści, a warto by jego bogatą historią zaciekawili się zwykli 

podróżnicy, którzy dzięki rozwijającej się w szybkim tempie kolei mogą łatwiej

i szybciej dotrzeć do miasta.

Przewodnik Führer durch Stargard in Pomm. został wydany w stargardzkiej 

oficynie Hendessa w 1900 roku. Jego struktura jest zgodna z modelem 

przyjętym i chętnie stosowanym w drugiej połowie XIX wieku. Mianowicie autor 

zastosował w nim układ tematyczny, polegający na tym, że najpierw opisano 

historię miasta, wymieniono urzędników miejskich, przedsiębiorców, posiadaczy 

ziemskich, a nawet omówiono wpływy z podatków. Następnie O. Zuck przea

nalizował podział administracyjny miasta, aby w końcu przejść do części właś

ciwej przewodnika – opisu zabytków i ważniejszych budowli w mieście według 

przygotowanej przez siebie trasy zwiedzania. Rozpoczynała się ona na dworcu 

kolejowym, a kończyła się na Rynku, gdzie można było odpocząć

w funkcjonujących w tym miejscu hotelach czy restauracjach. W dalszej części 

przewodnika O. Zuck wymienił warte obejrzenia obiekty, które nie zostały 

uwzględnione w trasie zwiedzenia, podał informacje o najważniejszych 

towarzystwach dobroczynnych i fundacjach, cmentarzach oraz nieistniejących 

kaplicach i klasztorach. Ta część została uzupełniona materiałem ilu

stracyjnym, co stanowi dużą wartość tejże publikacji. Całość zamykała część 

reklamowa, na którą składały się ogłoszenia lokalnych przedsiębiorców.
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Podążając wybranym odcinkiem trasy turystycznej zaproponowanej przez 

Otto Zucka, czyli stargardzkimi plantami, przygotowaliśmy przewodnik, który, 

jak mamy nadzieję, będzie wspaniałą podróżą w czasie, pozwalającą zobaczyć 

miasto takim, jakim widzieli go jego mieszkańcy w 1900 roku. W niniejszej pu

blikacji starano się zachować układ zaproponowany przez komisarza policji. 

Przewodnik rozpoczyna wstęp poświęcony Stargardowi i jego mieszkańcom na 

przełomie XIX i XX wieku autorstwa Piotra Tarnawskiego. Następnie za

mieszczono plan miasta z 1900 roku (ze zbiorów Staatsbibliothek zu Berlin –

Kartenabteilung), na którym oznaczono 20 obiektów będących elementami 

składowymi zaproponowanej trasy zwiedzania. Spacer plantami rozpoczyna się 

przy obecnej cerkwi prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a kończy 

przy Bramie Świętojańskiej. Trasa obejmuje również obiekty aktualnie nieis

tniejące, a które w 1900 roku były ważnymi elementami stargardzkiej 

przestrzeni miejskiej. W dalszej części przewodnika każdy z punktów za

znaczonych na mapie został opisany na podstawie informacji zawartych

w Führer durch Stargard in Pomm. Otto Zucka. Z racji tego, że „podróżujemy

w czasie” opisy zostały dostosowane do 1900 roku. Opis każdego punktu

na trasie został wzbogacony materiałem ilustracyjnym (ze zbiorów Muzeum

ArcheologicznoHistorycznego w Stargardzie i Heimatkreisausschuss Stargard 

in Pommern w Elmshorn) pokazującym, jak wyglądały opisywane zabytki

na przełomie XIX i XX wieku. Oprócz ikonografii przedstawiającej dany obiekt, 

przy niektórych punktach zamieszczono ogłoszenia reklamowe znajdujące

się w pierwotnej wersji przewodnika. Dopiski redakcyjne takie jak: niemieckie 

nazwy w zapisie oryginalnym, polskie nazwy ulic, korekty błędnych informacji 

zawartych w przewodniku O. Zucka, zostały umieszczone w nawiasach

kwadratowych.

Mamy nadzieję, że nasz przewodnik pokazujący piękno stargardzkich plant 

w 1900 roku zostanie z sympatią przyjęty przez stargardzian i nie tylko. 

Naszym Czytelnikom życzymy zaś wspaniałej podróży w czasie do Stargardu

z 1900 roku i ciekawego odkrywania tego, co obecnie jest niewidoczne dla 

naszych oczu. 

Monika OgiewaSejnota
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Stargard i stargardzianie na progu XX wieku

Wiek XIX był dla świata czasem wielu przemian, zarówno społecznych, 

kulturowych, jak i gospodarczych. To era nowych odkryć i wynalazków. Tempa 

nabierała rewolucja przemysłowa, rozkwitały miasta. Te procesy nie ominęły 

także Stargardu. A jak wyglądało miasto nad Iną na przełomie XIX i XX wieku?

Stargard był jednym z największych miast rejencji szczecińskiej w prowincji 

Pomorze, stolicą powiatu szadzkiego (utworzonego w 1815 roku), a w 1901 

roku stał się także miastem na prawach powiatu. W ostatniej dekadzie

XIX wieku nadburmistrzami Stargardu byli Hermann Pehlemann, a następnie 

Richard Schroeder. Miasto rozwijało się gospodarczo, przestrzennie i demo

graficznie. Na dzień 1 lutego 1900 roku Stargard liczył 27 001 mieszkańców 

(dla porównania w 1815 roku ponad 8 000), w tym 1 803 wojskowych.

Miasto posiadało nowoczesną infrastrukturę komunalną, z której, oprócz 

uruchomionej już w 1856 roku gazowni, większość powstała w ostatniej 

dekadzie XIX wieku – wodociągi (1897), elektrownia (1899) oraz oczyszczalnia 

ścieków i kanalizacja (1899). Stargard był ważnym węzłem kolejowym,

a warsztaty kolejowe były największym zakładem pracy w regionie. Posiadał 

połączenia kolejowe z Berlinem, Szczecinem, Poznaniem, Gdańskiem, 

Kostrzynem i Piłą. Od lat 90. XIX wieku działała już także kolej wąskotorowa 

łącząca Stargard z mniejszymi miejscowościami powiatu szadzkiego i nowo

gardzkiego. Zwiększała się liczba lokalnych firm przemysłowych, rolniczych,

czy handlowych oraz rzemiosł. W 1900 roku miasto podzielone było

na 14 okręgów, a dotychczasowe przedmieścia Stargardu stawały się coraz 

ważniejszymi jego dzielnicami. Nowa zabudowa miejska powstawała w okoli

cach dworca kolejowego oraz między linią kolejową a Starym Miastem, głównie 

przy Barnimstrasse [Dworcowa oraz Księcia Barnima I], Bahnhofstrasse

[Kardynała Stefana Wyszyńskiego], Jobststrasse [Marszałka Józefa Piłsud

skiego oraz Hetmana Stefana Czarnieckiego], Bergstrasse [Wojska Polskiego] 

oraz Lehmannstrasse [Marii Konopnickiej]. Wśród niej nowe kamienice 

mieszczące m.in. hotele i restauracje, ale także monumentalny zespół kosza

rowy budowany w latach 18811884 przy Cunowerstrasse [11 Listopada]

dla 9. Kołobrzeskiego Pułku Grenadierów im. Hrabiego Gneisenau (2. Pomor

ski) oraz w 1901 roku nowy budynek Urzędu Powiatowego i Ziemskiego przy 

ówczesnej Jobststrasse [Hetmana Stefana Czarnieckiego]. Istniały już także 

inne budynki użyteczności publicznej jak szpital miejski przy Bergstrasse

i szpital garnizonowy przy Friedrichstrasse [Warszawska; nieistniejący budynek 

policji] oraz nieistniejący gmach sądu przy Gerichtsplatz [Plac Wolności].
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W końcu XIX wieku powstała także nowa infrastruktura szkolna, z której 

wiele obiektów funkcjonuje do dziś. W tym czasie najbardziej znaną szkołą,

o najstarszej tradycji, było Królewskie i Miejskie Gimnazjum Groeninga, którego 

nowa siedziba, od 1882 roku, znajdowała się przy Blücherstrasse [Stanisława 

Staszica]. Był to wzorcowy budynek szkolny, którego makieta prezentowana 

była na Wystawie Światowej w Chicago w 1893 roku. Najmłodszą ówcześnie 

szkołą była Szkoła Powszechna dla Dziewcząt i Chłopców  wybudowana

w 1896 roku przy Schulstrasse [Bolesława Limanowskiego]. Wiele z tych

inwestycji powstało dzięki kontrybucji, którą otrzymały Prusy od Francji

po zwycięskiej wojnie z lat 1870/71. Pod względem wyznaniowym 

przynależność mieszkańców do poszczególnych kościołów była następująca: 

24 871 ewangelików, 1 180 katolików, 432 chrześcijan innych wyznań,

518 osób wyznania mojżeszowego. Modlili się oni w sześciu stargardzkich 

świątyniach, a jedną z najmłodszych był kościół Chrystusa (1890) – obecnie 

cerkiew prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Część z nich 

poddawana była na przełomie wieków renowacji, tak jak kościół św. Jana

Chrzciciela (restauracja wnętrza w 1883 roku oraz odbudowa hełmu wieży

w latach 1892/93) czy kościół Mariacki (konserwacja z lat 1902

i 19051911 pod kierunkiem Heinricha Denekego). W wolnych chwilach 

mieszkańcy mogli korzystać m.in. z teatrów, w których wystawiano spektakle

i organizowano koncerty, kąpielisk nad Iną, czy też angażować

się w działalność licznych związków i towarzystw. Stargardzianie mogli się zao

patrywać w wielu sklepach i korzystać z salonów usługowych. Nadal dużą 

popularnością cieszyły się targi i jarmarki ze średniowiecznym rodowodem 

odbywające się przy Rynku.

Mimo dziewiętnastowiecznego postępu, w panoramie Stargardu nadal 

górowały wieże średniowiecznych kościołów i baszt, a mieszkańcy mogli 

spacerować po stargardzkich plantach i podziwiać mury miejskie oraz bramy 

przypominające o wielowiekowej historii tego pięknego miasta.

Piotr Tarnawski



Plan miasta z wyróżnionymi punkatmi wycieczki po plantach 
(ilustracja na podstawie Plan der Stadt Stargard in Pommern, 1900. 

Ze zbiorów: Staatsbibliothek zu Berlin – Kartenabteilung)
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Wycieczka po plantach

1. Kościół Chrystusa

Spacer rozpoczynamy przy malowniczo położonym kościele Chrystusa 

[Christuskirche; obecnie cerkiew prawosławna Świętych Piotra i Pawła],

który został zbudowany w latach 1889/90 według projektu rządowego radcy 

i budowniczego Hermanna Cuno. Kościół został poświęcony 17 września 1890 

roku i od tego momentu służył jako Dom Boży kalwińskiej gminie reformowanej. 

Kościół stoi na terenie dawnego cmentarza tejże gminy, który funkcjonował

od 28 września 1803 roku do 22 października 1842 roku. Koszty budowy 

kościoła, łącznie z wyposażeniem wnętrza i zakupem dzwonów, wyniosły

43 000 marek. Suma ta pochodziła z zapisu wdowy Schleiffer z domu Maass 

(26.07.18153.12.1889), która przekazała gminie ponad 60 000 marek. 

Najwyższa wieża mierzy 33 m wysokości. Opiekunem kościoła jest rząd 

królewski [Königliche Regierung].

O istnieniu w tym miejscu cmentarza gminy reformowanej informuje 

kamień. Warto zauważyć, że idąc w górę po promenadzie, po drugiej stronie 

znajdował się cmentarz, który był miejscem ostatniego spoczynku ewangelików. 

O jego funkcjonowaniu świadczą zachowane pojedyncze nagrobki.
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2. Wieża Ciśnień 

Idąc dalej promenadą widzimy wieżę ciśnień [Wasserthurm], która została 

zbudowana w 1897 roku w stylu neogotyckim według projektu Miejskiego 

Wydziału Budowlanego [Stadtbauamts]. Znajduje się w niej zbiornik 

o pojemności 300 m³, do którego doprowadzana jest woda ze zlokalizowanego 

w odległości 1 km zakładu wodociągowego. Górna krawędź zbiornika znajduje 

się na wysokości 44 m, a sama wieża ma wysokość 65 m. Najniższy poziom 

wody w zbiorniku znajduje się 36 m wyżej niż najwyższy naturalny punkt 

w mieście.
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3. Baszta „Morze Czerwone” 

Przyjaznym terenem, urozmaiconym ogrodowymi ozdobami, docieramy

do przyciągającej wzrok starej baszty. Nazywana jest „Morze 

Czerwone” [„Rothes Meer”]. Wybudowana została w 1513 roku i jest 

przykładem doskonale zachowanych dawnych baszt. Podstawa baszty

jest w rzucie kwadratowa, następnie przechodzi w cylindryczną wieżę 

zwieńczoną ośmiobocznym bębnem i stożkiem. Ciekawym elementem elewacji 

są romby z zendrówki. Baszta ma wysokość 34 m. W sierpniu 1868 roku

w jej podstawie wykuto przejście do Holzmarktstrasse [Władysława Łokietka]. 

Pochodzenie nazwy baszty jest nieznane. Wiadomo, że była w użyciu

od czasów wojny trzydziestoletniej. Legenda głosi, że określenie miało powstać 

w wyniku straszliwego rozlewu krwi, który podobno miał miejsce w pobliżu 

baszty 14 lipca 1630 roku.
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4. Mury

Wzdłuż trasy są widoczne do dziś, pochodzące z czasów średniowiecza, 

stare mury oddzielające miasto od jego przedmieść. Mury w dolnej części

są zbudowane z kamieni narzutowych. Według dr. Daniela Cramera ich budowa 

miała rozpocząć się w 1229 roku [budowę murów datuję się na 2. połowę

XIII wieku]. W późniejszym okresie zostały one podwyższone przez 

nadbudowę wykonaną z wypalanych cegieł. Był to sposób budowy murów

po zachodniej, południowozachodniej i północnozachodniej stronie miasta.

Te odcinki miejskich obwarowań powstały najwcześniej, a zarazem były 

najwyższe i najmocniejsze. Wynikało to z tego, że w tych miejscach rzeka Ina 

nie stanowiła naturalnej obrony, jak miało to miejsce po stronie wschodniej. 

Część murów usytuowana pomiędzy odnogami Iny jest wykonana głównie 

z wypalanych cegieł, gorszej jakości i pochodzących z późniejszego czasu. 

W murze zostały wbudowane, w zależności od ważności miejsca, murowane 

z wypalanej cegły, okazałe baszty oraz czatownie o różnej wysokości.

Najbliższe okolice Baszty „Morze Czerwone” są szczególnie często 

odwiedzane przez najmłodszych stargardzian, dla których przygotowano place 

zabaw. Tutaj też w miesiącach letnich w każdą trzecią niedzielę miesiąca, 

w południe od 12 do 13 odbywają się koncerty promenadowe orkiestry 

regimentu, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.



14

5. Brama Pyrzycka 

Idąc dalej promenadą dochodzimy do budowli o wartości historycznej – 

Bramy Pyrzyckiej [Pyritzerthor]. Została zbudowana prawdopodobnie w końcu 

XIV lub na początku XV wieku [widoczne ślady wskazują na XIII wiek]. 

Zachowana brama jest wewnętrzną częścią dawnego systemu bramnego. 

Przedbramie z wysokim szczytem z muru pruskiego i środkowa gardziel zostały 

rozebrane przy okazji splantowania głównego wału. Podstawa została 

wykonana z kamieni narzutowych i znajduje się w niej ostrołukowy przejazd.

Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się jednakowej wielkości, duże 

pomieszczenia, które służyły załodze m.in. jako miejsca odpoczynku. W bramie 

znajdował się również mały karcer z kolebkowym sklepieniem. Na trzeciej 

kondygnacji znajduje się kryty ganek z otworami strzelniczymi. Oba szczyty

są wyjątkowo malownicze i oryginalne, co uwidoczniło się po usunięciu tynku. 

W szczególności elewacja polna z ostrołukową niszą stanowi ciekawy obraz 

architektoniczny, którego efekt wzmacnia jeszcze kontrast między coko

łem z granitowej kostki a wyższymi kondygnacjami zdobionymi blendami

z wypalanej cegły. Bramę zamykała brona. Po tym jak w 1666 roku podczas 

pożaru okolicznych domów został zniszczony dach Bramy Pyrzyckiej,

w odbudowanej bramie umieszczono zegar, a w sygnaturce dzwon,

który usunięto dopiero podczas renowacji bramy w 1899 roku. Na dzwonie, 

pierwotnie odlanym dla kościoła Mariackiego, znajdował się napis: „Soli deo 

honor et gloria. Me fecit Joh. Jac. Mangold Stettinesis. Anno 1697” [„Jedynemu 

Bogu cześć i chwała. Wykonał mnie Johann Jacob Mangold 

szczecinianin. Roku 1697”]

W XVIII wieku brama została, jak się przypuszcza, urządzona dla celów 

mieszkalnych. Otwory strzelnicze zostały wówczas zamurowane i zaopatrzone 

w okna. Podczas zeszłorocznej [w roku 1899] odbudowy przywrócono otwory 

okienne do pierwotnej formy.
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6. Kasyno oficerskie 

Schodząc promenadą w dół po lewej stronie jest widoczny budynek kasyna 

oficerskiego [OffizierKasino], usytuowany przy murze miejskim z rozległym

i wspaniałym ogrodem. Teren o powierzchni ok. ¾ ha, stanowił dawniej fosę

i był własnością miasta. Po splantowaniu fosy przez kapitana Friedricha Franza 

von Brunnowa w 1800 roku i przekształceniu jej w ogród przez nasadzenia, 

budynek ten wraz z przylegającą do niego basteją, przeszły w ręce kapitana 

Nicolausa von Dusterlho za cenę 1 550 talarów. Późniejsi właściciele 

przekształcili basteję w chętnie odwiedzaną palarnię, w której nawet późniejszy 

feldmarszałek Gebhard Leberecht Blücher książę von Wahlstatt spędził wiele 

godzin grając w karty ze swoimi znajomymi w latach 18081811, kiedy jako 

generalny gubernator Pomorza i Nowej Marchii miał w Stargardzie swoją 

siedzibę. W 1829 roku teren ten stał się własnością kamerdynera 

[Kammerdienst; chodzi o pracownika komory fiskalnej] Friedricha Bauma

za cenę 1 500 talarów, a po wybudowaniu sali i kręgielni w 1859 roku 

odziedziczył go jego syn. Jesienią 1874 roku państwo odkupiło od niego ogród

i budynki za 23 000 talarów. W dniu 1 maja 1875 roku budynek został przejęty 

przez korpus oficerski. W 1897 roku późniejsza tzw. wieża Blüchera [obecna 

Basteja] została podwyższona o nowoczesną neogotycką kondygnację.
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7. Baszta Lodowa

Naszą uwagę przykuwa wznosząca się przed naszymi oczami tzw. Baszta 

Lodowa [Eisthurm]. W zakresie projektowania i budowy jest podobna do Baszty 

„Morze Czerwone” i położona po południowej stronie miasta. Zbudowana 

została pod koniec XV lub na początku XVI wieku z wypalanych cegieł i z tego 

powodu jest zachowana w doskonałym stanie. W 1880 roku została 

odrestaurowana, przy okazji czego zmieniono formę zwieńczenia. Dolna część 

baszty jeszcze kilka lat temu służyła jako piwnica lodowa, stąd też jej nazwa. 

Wcześniej nazywano ją Basztą Tkaczy [Wollweberthurm], ponieważ leżała

na skrzyżowaniu ulic Wollweberstrasse [Bolesława Krzywoustego]

i Wollweberberg [Sukiennicza]. Po zewnętrznej stronie baszty znajdowała

się szeroka fosa i wysoki wał ziemny. Wał ten po południowej stronie miasta 

został splantowany w 1740 roku za namową księcia Moritza von Anhalt

Dessau, który w tym czasie dowodził stargardzkim garnizonem, a na jego 

miejscu powstał plac, który przez długi czas służył jako miejsce nadające

się do organizowania parad i innych ćwiczeń wojskowych. Mury w tym miejscu 

zostały obniżone na znacznej długości, tak że odsłonięto wówczas Basztę 

Lodową. W tym czasie zlikwidowano również „Zieloną Furtę” [„Grüne Pforte”], 

która prowadziła do miasta od strony wschodniej i to przez nią 14 lipca 1630 

roku wojska szwedzkie pod wodzą pułkownika von Dewitza [chodzi

o Zygfryda von Damitza] weszły do miasta zajętego przez wojska cesarskie.
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8. Plac Blüchera

Idąc dalej docieramy do Placu Blüchera [Blücherplatz; obecnie Park 

Popiela]. W tym miejscu dawniej istniał plac do ćwiczeń wojskowych

[Exerziergarten], który przekształcono w plac będący fragmentem promenady 

w pobliżu rzeki Iny. Oficerowie 9. Kołobrzeskiego Pułku Grenadierów

im. Hrabiego Gneisenau (2. Pomorski) wznieśli tu pomnik ku czci towarzyszy 

i żołnierzy pułku, którzy polegli w wojnie 1870/71. Na granitowym postumencie, 

na który prowadzą trzy stopnie, ustawiono sześcian, z czarnego śląskiego 

marmuru, dźwigający odlany z brązu obelisk zwieńczony kulą, na której siedzi 

orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Na marmurowym bloku wypisane są złotymi 

literami nazwy bitew, potyczek i oblężeń, w których pułk brał udział w kampanii 

1870/71, na jednej z czterech stron obelisku umieszczona jest dedykacja: 

„Seinen im Kriege 1870/71 für König und Vaterland gefallen Kameraden.

Das Offizierkorps des Colberg’schen Grenadier Regiments” [„Towarzyszom, 

którzy polegli w wojnie 1870/71 za Króla i Ojczyznę. Korpus oficerski 

Kołobrzeskiego Pułku Grenadierów”]. Pod tym napisem znajduje

się opleciony wieńcem dębowym, wizerunek Krzyża Żelaznego, pod którym 

widniał napis: Colberg 1807 [Kołobrzeg 1807]. Trzy kolejne pola zajmują 

nazwiska osób poległych z każdego z trzech batalionów. Pomnik otoczony jest 

czterema żeliwnymi lufami armatnimi połączonymi ze sobą łańcuchami,

które zostały przydzielone pułkowi przez Jego Królewską Mość. 2 grudnia

1873 roku, w trzecią rocznicę bitwy pod Champigny, odbyło się uroczyste 

odsłonięcie pomnika. Z tej okazji do Stargardu przybył dowódca pułku,

generał feldmarszałek Hellmuth Karl Bernhard hrabia von Moltke. Uroczystą 

mowę wygłosił królewski superintendent Hoeppner [prawdopodobnie chodzi 

o głównego pastora kościoła Mariackiego w latach 18491881 Friedricha 

Gustava Hoeppnera, a nie królewskiego superintendenta].
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9. Most Panieński oraz fabryka sody, łaźnia i pralnia Bumckego 

Za pomnikiem, po drugiej stronie Iny, nad którą prowadzi Most Panieński 

[Jungfernbrücke], znajdują się Łaźnia Bumckego [Bumcke’sche Badeanstalt] 

i należąca do tego samego właściciela fabryka sody [Bumcke’s SodaFabrik]. 

W tym miejscu ponownie zaczyna się promenada spacerowa i ciągnie

się wzdłuż rzeki lekkim łukiem wokół miasta. Most Panieński został zbudowany 

przez generała Franza Ottona von Pircha pod koniec XVIII wieku, aby połączyć 

promenadę zwaną „Weidensteig” z placem do ćwiczeń wojskowych.
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10. Nowa Brama 

Promenadą spacerową dochodzimy do mostu, który zamyka tzw. „Nowa 

Brama” [„Neues Thor”]. Powstała ona w 1845 roku podczas budowy drogi

do Suchania.
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11. Miejska Wyższa Szkoła Żeńska 

Wracamy teraz na Grosse Mühlenstrasse [Kazimierza Wielkiego], gdzie

po naszej lewej stronie wznosi się budynek Miejskiej Wyższej Szkoły Żeńskiej 

[Städtische Höheren Mädchenschule]. Szkoła, założona w 1838 roku, rozwinęła 

się z małej placówki w dziesięcioklasową instytucję, w której obecnie uczy się 

307 uczennic. W 1879 roku szkoła przeniosła się ze starego, zbyt małego 

budynku szkolnego na rogu Gr. Mühlen i Johannisstrasse [Bolesława 

Chrobrego] do przestronnego, nowego budynku z czerwonej cegły przy

Gr. Mühlenstrasse nr 1. Budynek został zbudowany w latach 1878/79 kosztem 

90 000 marek i oddany do użytku zgodnie z przeznaczeniem 17 kwietnia

1879 roku, kiedy odbyła się uroczysta inauguracja.
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12. Arsenał

W sąsiedztwie boiska szkolnego przy Ostmauerstrasse [Basztowa] 

znajduje się budynek gospodarczy, który pierwotnie należał do Zespołu Dworu 

Miejskiego, później służył jako zbrojownia, a następnie przez długi czas

(do lutego 1875 roku) był wykorzystywany jako więzienie kryminalne.
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13. Aleja Spacerowa 

Od strony wschodniej i południowowschodniej znajduje się niski wał 

obsadzony wierzbami, któremu nadano nazwę „Weidensteig” [„Aleja 

Spacerowa”]. Wzdłuż brzegu rzeki Iny biegnie porośnięta cienistymi drzewami 

promenada, z której widać baszty i fragmenty murów, będące pozostałościami 

po dawnych fortyfikacjach. Idąc dalej w kierunku wschodnim dochodzimy

do jazu [Wehr], przy którym woda w Inie jest spiętrzana i umożliwia przejście 

przez rzekę w kierunku stawu młyńskiego [Mühlenteich]. Dawniej

w tym miejscu znajdowała się Furta Rzeźnicza [Schlachtpforte].

Jej nazwa pochodzi od mieszczącej się tam rzeźni, która około 1780 roku 

została przeniesiona przed Bramę Młyńską, na Nordmauerstrasse [Klasztorna].
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14. Brama Wałowa

Dochodzimy do trzeciej z dawniej istniejących trzech bram lądowych, przez 

które prowadzony był ruch do i z miasta. Brama Wałowa [Wallthor], znajdująca 

się po wschodniej stronie miasta, ma wiele wspólnego z Bramą Pyrzycką

w swojej konstrukcji i również stanowi dość przyjemny widok. Dawniej

po zwodzonym moście przechodziło się przez rzekę Inę do przedbramia,

a stamtąd do istniejącej do dziś bramy głównej. Na froncie bramy we wnękach 

umieszczony był wizerunek i herb księcia Eryka II, co pozwala przypuszczać, 

że została ona zbudowana w 2. połowie XV wieku, kiedy Eryk panował

i czasowo mieszkał w Stargardzie. Górne piętro wraz ze szczytami wydaje się 

być przebudowane w XVII wieku w stylu renesansowym. W 1884 roku brama 

została odnowiona, a w przejeździe zamiast starego drewnianego stropu 

powstało sklepienie krzyżowe. W sygnaturce bramy znajdował się zegar 

wybijający godziny. W murze miejskim, przy Bramie Wałowej, znajdowała się 

tzw. Baszta Kowalska [Schmiedeturm], którą rozebrano w 1871 roku.
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15. Baszta „Białogłówka” 

Idziemy dalej, aby obejrzeć trzecią zachowaną do dziś Basztę 

„Białogłówkę” [„Weisskopf”], która wyrasta z gęstych zarośli po drugiej stronie 

Iny. Stoi w rogu, który rzeka Ina pierwotnie utworzyła w północnowschodniej 

części miasta, gdzie podobno w przeszłości stał książęcy gród. Baszta 

zbudowana została prawdopodobnie w XIV wieku [XV wiek]. Ma mniej 

skomplikowaną formę, ponieważ część cylindryczna bezpośrednio podtrzymuje 

masywny stożek jej zwieńczenia.
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16. Synagoga 

Nieopodal Baszty „Białogłówki” przy Speicherstrasse [Spichrzowa] 

wybudowano w 1873 roku budynek, w którym na górze znajdują się mieszkania 

rabina i kantora, a w dolnych pomieszczeniach mieści się szkoła religijna.

Na dziedzińcu posesji znajduje się synagoga [Synagoge], która została 

zbudowana od podstaw z myślą o 400 osobach. Szczyt prezentuje bizantyjskie 

formy architektury. W 1876 roku odbyła się jej gruntowna renowacja,

zaś 17 września tego samego roku miało miejsce uroczyste poświęcenie.
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17. Spichlerz zbożowy 

Następnie naszą uwagę przykuwa budowla o starożytnej konstrukcji,

z dużą liczbą okienek. Jest to dawny spichlerz elektorski [kurfürstliche 

Kornspeicher], który jest już wymieniony w katastrze z 1696 roku. W XVIII 

wieku mieściła się w nim Królewska Faktoria Soli [Königliche Salzfaktorei]. 

Obecnie służy on ponownie do przechowywania zboża. Jest własnością 

Królewskiej Domeny Fiskalnej [Königl. DomänenFiskus].
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18. Brama Młyńska 

Ulicą nazwaną od imienia zasłużonego dla miasta burmistrza Petera 

Gröninga [Portowa], dochodzimy do Bramy Młyńskiej [Mühlenthor] – wizytówki 

miasta, wzniesionej nad odnogą rzeki Iny i z widocznym herbem Stargardu. 

Jest to stara tzw. brama wodna, która z biegiem czasu została poddana różnym 

przeróbkom. W porównaniu ze starą zupełnie przebudowano budowlę. 

Pierwotny, ostrołukowy przepust pomiędzy wieżami zamieniono na sklepiony 

łukiem odcinkowym. Wieże zwieńczono stożkami. Nad dwuspadowym dachem 

wymurowano ścianę kurtynową. Powodem pośredniej konstrukcji było 

pochylenie zachodniej wieży, które jest widoczne do dziś. Od strony miasta,

we wnęce znajduje się pomorski gryf.

Prawdopodobnie powstanie bramy można datować na początek XV wieku, 

kiedy to w mieście nastąpił rozkwit handlu. W tym czasie kupieckie statki 

przewoziły zboże z żyznych stargardzkich pól w dół rzeki Iny do nadmorskich 

miast, a w pomieszczeniach Bramy Młyńskiej podobno kupcy zawierali 

transakcje handlowe. Już na początku XVI wieku wybudowano specjalny 

budynek giełdy w miejscu, w którym później znajdował się budynek kontroli 

celnej i podatkowej [Packhof]. W późniejszym okresie brama wodna straciła 

swoje znaczenie jako fortyfikacja obronna i stała się całkowicie zbędna. 

Związane to było z przeniesieniem Wielkiego Młyna, znajdującego się przy 

Grosser Wall [Bolesława Chrobrego] poza miasto. W latach 18201830

we wnętrzu Bramy Młyńskiej znajdowała się miejska izba zatrzymań, 

składająca się z dwóch pomieszczeń.
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19. Aleja Słowicza 

Aby mieć dobry widok na miasto, wchodzimy po 51 stopniach schodów 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Młyńskiej na tak zwaną 

Aleję Słowiczą [Nachtigallensteigen]. Jest ona połączona z Rondlem i stanowi 

część dawnych obwałowań miejskich, które ciągnęły się po drugiej stronie 

ramienia Iny w kierunku „Białogłówki”. Na długim odcinku promenada oferuje 

piękny widok na rzędy domów w mieście. Po drugiej stronie, wzdłuż Alei 

Słowiczej, mieści się tzw. „Höllengrund”, który ciągnie się jak wąwóz,

a jego zbocza są strome i porośnięte drzewami i krzewami wszelkiego rodzaju.
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20. Brama Świętojańska 

Zwiedzanie kończymy przy dawnej Bramie Świętojańskiej [Johannisthor], 

która znajdowała się po lewej stronie kościoła Chrystusa. W jej skład wchodziły: 

most zwodzony, istniejące do tej pory przedbramie i brama wewnętrzna, 

będąca kilkukondygnacyjnym budynkiem, który w latach 17211820 

funkcjonował jako więzienie prowincji pomorskiej, a następnie zakład dla 

obłąkanych. Budynek został sprzedany do rozbiórki w 1842 roku. 




