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„Dzieje wsi pomorskiej”
VII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Kłopotowo 2008

Dominika Kowalczyk (Szczecin)

KILKA UWAG DO DZIEJÓW WSI WIELGOWO
KOŁO SZCZECINA (DO 1939 ROKU)
Wielgowo (Augustwalde) obecnie jest jedną z prawobrzeżnych dzielnic
Szczecina (Stettin), położoną na południowy wschód od centrum miasta, częściowo w lasach Puszczy Goleniowskiej (Gollnower Heide)1. Tadeusz Białecki
wywodzi polską nazwę od słowa wielki czy wielgi. Jest ona odtworzeniem pochodzącego z 1312 roku określenia Velchow paludis – „bagno Wielgowo” lub
„Welchowo”2. Dzieje miejscowości do dzisiaj nie doczekały się w polskiej historiograﬁi wyczerpującego opracowania, a literatura na ten temat jest nieliczna
i rozproszona.
Opis wsi Augustwalde znalazł się w osiemnastowiecznym opisie Pomorza autorstwa Ludewiga Wilhelma Brüggemanna3. Krótka notatka, dotycząca tej miejscowości, została zamieszczona również w Landbuch des Herzogthum Stettin von
Kammin und Hinterpommern Heinricha Berghausa4. Z 1939 roku pochodzi cenne
dzieło Ottona Gebharda Friderizianische Pfälzerkolonien in Brandenburg und
Pommern5, którego obszerny rozdział poświęcono historii Wielgowa w XVIII
i XIX wieku. W 1998 roku ukazał się interesujący artykuł Udona Birkholza6, ale
ze względu na brak przypisów i wykazu literatury trudno go uznać za stricte naukowy.
1

T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy (Encyklopedyczny zarys dziejów historycznych dzielnic i osiedli oraz obiektów ﬁzjograﬁcznych miasta). Szczecin, 1991, s. 278.
2
Tamże, s. 280.
3
L. W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern. Stettin, 1784, Th. 2, Bd. 2, s. 224.
4
H. Berghaus, Landbuch des Herzogthums Stettin, von Kamin und Hinterpommern oder des Verwaltungs-Bezirks der königliche Regierung zu Stettin, Th. II Band V Abth. 1.: Die EigenthumsOrtschaften der Stadt Stargard und vom Naugarder Kreise die erste Hälfte. Berlin, 1872.
5
O. Gebhard, Friderizianische Pfälzerkolonien in Brandenburg und Pommern. Stettin, 1939.
6
U. Birkholz, 250 Jahre Augustwalde. Ein Rückblick auf die Zeit der friederizianischen Kolonisation in Pommern. „Die Pommersche Zeitung”, t. 48, z. 11, 14 III 1998, s. 11.
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Spośród polskich prac warto zwrócić uwagę na Szczecin stary i nowy Tadeusza
Białeckiego i Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, gdzie Wielgowo jest jedną z omawianych dzielnic miasta. Zbliżona objętościowo i pod względem treści notatka
(uzupełniona o dane dotyczące stanowisk archeologicznych) znalazła się również
w Encyklopedii Szczecina7. Monumentalne Dzieje Szczecina8 zawierają jedynie
kilka luźnych wzmianek na temat Wielgowa. Historię tutejszego cmentarza przedstawił Bogdan Frankiewicz w pracy Szczecińskie cmentarze9. Dla okresu po 1945
roku cenne informacje znajdujemy w publikacji Salezjanie w Szczecinie…10.

Il. 1. Położenie Wielgowa (Augustwalde), mapa z lat trzydziestych XX w.;
Deutschland und die Welt. Atlas für Beruf und Haus. Berlin, 1938 (?)
Abb. 1. Die Lage von Augustwalde, Karte aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts;
Deutschland und die Welt. Atlas für Beruf und Haus. Berlin, 1938 (?)

Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie kilku istotnych wydarzeń
z przeszłości tej zaniedbanej przez polską historiograﬁę dzielnicy. Nie pretenduje
on bynajmniej do miana kompletnego opracowania dziejów Wielgowa, co zresz7

Encyklopedia Szczecina, red. T. Białecki. Szczecin, 2000, t. 2.
Dzieje Szczecina, red. G. Labuda. Szczecin, 1983-1998, t. 1-4.
9
B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze. Szczecin, 2003.
10
J. Brakowski, Początki i rozwój duszpasterstwa salezjańskiego w Szczecinie w latach 1946-2006
w świetle archiwaliów placówek salezjańskich Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych
synów świętego Jana Bosko w Grodzie Gryfa. Materiały z sesji historycznej przeprowadzonej
w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie z okazji 88 rocznicy odzyskania
niepodległości w dniu 13.11.2006 r., red. J. Brakowski. Szczecin, 2006, s. 25-90.
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tą byłoby niemożliwe również ze względu na szczupłą objętość pracy. Cezurą
końcową jest 1939 rok – wybuch II wojny światowej, a także przyłączenie miejscowości do Szczecina. Moment ów można uznać za zakończenie wiejskiego
etapu w jej historii.
Najstarsze świadectwa ludzkiej obecności na omawianym terenie sięgają
mezolitu (ślad osadniczy i osada) oraz przełomu mezolitu i neolitu (2 osady).
Wiadomo również, że pojawiali się tutaj przedstawiciele neolitycznej kultury amfor kulistych (ślad osadniczy). W okresie wpływów rzymskich istniały na obszarze dzisiejszego Wielgowa dwie osady, zaś o zaludnieniu w późniejszym czasie
świadczy ślad osadniczy i punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza. Odkryto
także dwa ślady osadnicze z bliżej niesprecyzowanej starożytności11.
Początki obecnie istniejącej miejscowości związane są z kolonizacją wewnętrzną za czasów króla Fryderyka II. W ramach prowadzonych wówczas
prac zaplanowano założenie szeregu wsi w rejonie Podlesia (Friedrichswalde),
Rurki (Rörchen) i Kołbacza (Kolbatz). Przyszłe Wielgowo miało być największą z nich, zamierzano bowiem sprowadzić tutaj 30 rodzin. W dniach 23-24
sierpnia 1747 roku dokonano wstępnych oględzin okolic przeznaczonych pod
osadnictwo, w czym udział wzięli m.in. von Schlabrendorf, dyrektor Kamery
Wojenno-Skarbowej oraz Sprenger, radca wojenny12. Na terenie znanym jako
Felchow (za średniowiecznym Velgawe, Völchov czy Velchow)13 miały powstać
dwie wsie. Mniejszą z nich zlokalizowano na tzw. Krummen Damm (późniejsze Franzhausen, obecnie część dzielnicy Sławociesze). Pod przyszłe Wielgowo
przeznaczono sąsiedni teren, określany wówczas mianem Saugarten14.
26 września 1747 roku do Szczecina przybyło 420 osadników: 90 rodzin oraz
3 osoby stanu wolnego. Nazajutrz przewieziono ich do Dąbia (Alt Damm) i zakwaterowano na noc w domach mieszczan. Stąd część przybyszów udała się
w okolice Rurki, podczas gdy kolejną grupę zabrano nad Inę (Ihna). W Dąbiu pozostali natomiast koloniści, dla których przeznaczono tereny w Felchow15.
Według planu, mieli oni z początkiem października przystąpić do pracy
na wyznaczonym do zamieszkania obszarze. Warunki umowy zawartej uprzednio
z delegatami osadników przewidywały ponadto, iż do czasu wzniesienia solidnych budynków, chłopi korzystać będą z prowizorycznych chat. Szybko jednak
okazało się, że sytuacja nie odpowiada oczekiwaniom przybyszów. Gdy tylko
zorientowali się, jak trudny przeznaczono im teren i ile czeka ich pracy, zaprotestowali16. Według Ottona Gebharda, szczególnie rozdrażniła kolonistów koniecz11

Archeologiczne Zdjęcie Polski, Arkusz 31-07 – badania w 1983 r. prowadził zespół w składzie:
T. Galiński, W. Garczyński, A. Porzeziński, R. Rogosz, M. Sajkowska, R. Wołągiewicz.
12
O. Gebhard, Friderizianische…, dz. cyt., s. 126.
13
Tamże.
14
Tamże, s. 127.
15
Tamże, s. 129.
16
Tamże.
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ność spędzenia nadchodzącej zimy w zwykłych chatach, który to los miał przypaść w udziale nie tylko mężczyznom, ale także ich rodzinom17. Nic dziwnego,
że już 4 października doszło do sporu między przybyszami i von Schlabrendorfem.
Próby porozumienia spełzły na niczym i osadnicy wysłali dwóch delegatów
do Berlina z zażaleniem.
Ostatecznie Generalne Dyrektorium doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy
po myśli skarżących. Przyobiecano im szereg przywilejów, m.in. możliwość dziedzicznego posiadania przydzielonych podczas osiedlania terenów za uiszczeniem
odpowiedniej opłaty oraz zwolnienie z poboru do wojska w takim samym wymiarze, jaki obowiązywał wobec innych rodzin osiedleńczych18. Prawo to przyznawano kolonistom w państwie pruskim już od 1718 roku. Początkowo przysługiwało rodzinom imigrantów do trzeciego pokolenia włącznie, jednak Fryderyk
II ograniczył je wyłącznie do synów osadników urodzonych poza Prusami.
W 1785 roku odebrano ów przywilej chłopom osiedlonym na zagrodach mniejszych niż 10 mórg19.
Aby umożliwić edukację dzieciom kolonistów, przewidziano stanowisko nauczyciela, któremu należało wyznaczyć przydział ziemi i łąki oraz mieszkanie.
Władze zobowiązały się również do zapewnienia osadnikom możliwości sprawowania kultu religijnego w kościele. Dodatkowo chłopi uzyskali obietnicę,
że na zimę oni albo przynajmniej ich rodziny zostaną zakwaterowane w okolicznych wsiach i miastach. Na okres wolnizny koloniści mieli uzyskać zwolnienie
od cła i mostowego. Ponadto przyobiecano im zaopatrzenie w zboże. Ogólnie
mieli być traktowani łagodnie i z umiarem, w zamian za co winni posłusznie wykonywać wyznaczone służby20.
Zima 1747 roku okazała się niezwykle surowa, śnieżna i mroźna. Warunki
były tak ciężkie, że robotnicy, rekrutujący się spośród okolicznych mieszkańców,
uciekali. Uszła zresztą także część kolonistów. Zdarzały się przypadki śmierci,
również wskutek nieszczęśliwych wypadków. Mimo wszystko nadal karczowano
teren w Felchow, jednocześnie budując system melioracyjny21.
Kolejna trudność pojawiła się w momencie, gdy od osadników zażądano złożenia przysięgi na wierność nowym panom. Zrazu ociągali się z wypełnienia tego
obowiązku, domagając się realizacji wcześniejszych obietnic. Jako pierwsi, wskutek zabiegów generalnego dzierżawcy Jordana, ustąpili osadnicy z okolic Rurki
(29 lutego 1748 roku), zaś pozostali poszli w ich ślady 13 marca. Posłuszeństwo
17

Tamże.
Tamże.
19
Z. Szultka, Próby reform wsi i ożywienie gospodarcze domen w I połowie XVIII w. W: Historia
Pomorza, red. G. Labuda. Poznań, 2003, t. 2, cz. 3, s. 547-548.
20
O. Gebhard, Friderizianische…, dz. cyt., s. 129-130.
21
Tamże, s. 130.
18
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kolonistów zostało nagrodzone dostawą zboża. Wreszcie w maju 1748 roku chłopi mogli przystąpić do urządzania gospodarstw22.

Il. 2. Wielgowo, dom przy ul. Fiołkowej, prawdopodobnie najstarszy zachowany budynek, stan z marca 2008 r.; fot. autorka
Abb. 2. Augustwalde, Haus an der Fiołkowastraße, das wahrscheinlich älteste erhalten
gebliebene Gebäude, Zustand aus dem März 2008; Fot. Autorin

Ostatecznie w wyniku akcji osadniczej z lat 1747-1748 założono szereg wsi,
z których Wielgowo było najbardziej okazałą. Na mocy rozkazu z 6 grudnia 1751
roku miejscowość uzyskała miano Augustwalde na cześć księcia Augusta von
Braunschweig-Bevern, ówczesnego gubernatora Szczecina, szwagra Fryderyka
Wielkiego23. Administracyjnie wieś przynależała do Podlesia24.
Przybysze, których osadzono w Wielgowie, pochodzili z zachodnich Niemiec,
przede wszystkim z okolic Palatynatu (Pfalz). Najprawdopodobniej dwóch spośród 30 kolonistów zmarło w drodze. Pozostali (poza jednym) byli rolnikami,
większość posiadała również znajomość rzemiosła. Wśród pierwszych mieszkańców wsi znajdowało się 3 krawców, tkacz, cyrulik (i jednocześnie bednarz),
pończosznik, szewc, 2 kowali, ślusarz oraz stolarz. Najstarszy osadnik liczył so22
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bie 68 lat25. Każdemu z osiedleńców przydzielono 40 mórg pola i tyleż łąki, sołtys otrzymał 6 mórg pola więcej26. Pierwszym, który pełnił ten urząd, był Ludwig
Hartmuth27.
Czas wolnizny dla Wielgowa miał trwać trzy lata28. Początkowy okres był
bardzo trudny dla mieszkańców nowo założonych wsi. Gebhard tak charakteryzował warunki, z którymi przyszło się zmagać przybyszom: „Nigdzie grunt
nie był tak piaszczysty i bagno tak nieurodzajne, wiosenne przymrozki i letnie
susze, słaby wzrost i gradobicie, zniszczenie skromnych zbiorów przez zwierzynę, plagi myszy i roje wróbli oraz żarłoczność szarańczy tak częste jak tutaj”29.
Samo Wielgowo znane jest zresztą do dzisiaj z gleb bielicowych, zaliczanych do
najmniej urodzajnych w Szczecinie30. Zdawano sobie sprawę z tego niedostatku
już w XVIII wieku. Ludwig Brüggemann pisał wprost o piaszczystości tutejszej
ziemi31.
Na dobitkę w pierwszych latach pojawiał się pomór bydła. Zniechęceni chłopi
opuszczali gospodarstwa, zdarzały się nawet przypadki otwartego oporu. Kamera
musiała kilku osadników, szczególnie z Wielgowa, ukarać więzieniem. Po trzech
wolnych latach sytuacja kolonistów była tak zła, że dodano im kolejny rok wolnizny32. W lutym 1752 roku Kamera odebrała gospodarstwa czterem mieszkańcom
Wielgowa. Podczas żniw w 1753 roku zdarzały się odmowy służby i grupę chłopów z kolonizacyjnych wiosek, w tym wielgowskiego sołtysa, jako podżegaczy
zabrano do Szczecina33.
Wybuch wojny siedmioletniej w 1756 roku jeszcze pogorszył sytuację mieszkańców okolicznych terenów. Wtargnęły tutaj wówczas wojska rosyjskie, które
stacjonowały po wsiach, przyczyniając się do pogłębienia panującego ubóstwa.
Na domiar złego duża część pól leżała odłogiem, a ludność musiała żywić się
ziemniakami, które pierwotnie były przeznaczone do zasadzenia. Położenie chłopów było tak złe, że po zakończeniu wojny większość zachodniopomorskich kolonii otrzymała rok wolnizny34.
W momencie, gdy sytuacja zaczęła się poprawiać, na skutek regulacji jeziora Miedwie (Madü-See) podniósł się poziom Płoni (Plöne) i rzeka zaczęła zalewać łąki w pobliżu mniejszej z założonych w Felchow kolonii. Mieszkańcy
25
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Wielgowa schronili się wówczas za groblami, co zaowocowało długotrwałym
sporem między osadnikami z obydwu wsi35. Punktem zapalnym stało się zgłoszone przez Kamerę żądanie wywiązywania się przez kolonistów z podwód.
Obowiązek ten został rzeczywiście zapisany w protokole założycielskim, według Gebharda miał być jednak opłacany36. Natomiast współczesny omawianym
wypadkom Brüggemann podaje, że mieszkańcy Wielgowa byli zobowiązani
do wykonywania bezpłatnych podwód37.

Il. 3. Wielgowo na mapie z 1889 roku;
ze zbiorów Archiwum Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Abb. 3. Augustwalde auf der Karte aus dem Jahr 1889;
aus den Sammlungen von dem Archiv der Denkmaldokumentation in Stettin

Gdy w latach 1777-1780 trwały prace przy wznoszeniu dwóch nowych folwarków – Wielichówka (Münsterberg) i Cisewa (Zimmermannshorst) – zażądano od osadników dużej ilości bezpłatnych podwód. Protesty wysyłane do Kamery
nie odniosły pożądanego skutku, więc chłopi zwrócili się ze skargą na piśmie
do Wielkiego Kanclerza Carmera. Sprawę ponownie zbadano i wydano orzeczenie, iż koloniści są wprawdzie zobowiązani do świadczenia podwód, ale wyłącznie za wynagrodzeniem. Urzędnicy Kamery zostali ponadto zganieni za wymuszanie nadmiernych świadczeń w przeszłości i otrzymali nakaz opłacenia już
35

Tamże, s. 134.
Tamże.
37
L. W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung…, dz. cyt., s. 224.
36

105

Dominika Kowalczyk

wykonanych służb z funduszu melioracyjnego38. Ten wyrok zachęcił osadników
do dalszego oporu w sprawie wykonywania podwód, nawet płatnych.

Il. 4. Wielgowo, nieistniejąca obecnie świątynia protestancka;
strona internetowa www.prawobrzeze.eu
Abb. 4. Augustwalde, der heute nicht mehr existierende protestantische Tempel;
Internetseite: www.prawobrzeze.eu

Kiedy w 1781 roku po raz kolejny odmówili spełnienia obowiązku, starszyzna zbuntowanych wsi została uwięziona w Szczecinie. Wśród ukaranych był
także sołtys Wielgowa. Mieszkańcy nie rezygnowali jednak z tego, co uważali za
swój przywilej. Wysłali delegata, który miał przedstawić ich sprawę Wielkiemu
Kanclerzowi. Jednocześnie zgromadzone kobiety napominały uwięzionych,
by nie uginali się, dopóki nie powróci wysłannik z odpowiedzią z Berlina39.
Aresztowani wytrwali rzeczywiście w oporze, jak twierdzi Gebhard, przede
wszystkim dlatego, że dobrze wiedzieli, czego mogą się spodziewać po swoich
ziomkach, jeśli okazaliby uległość40. Tym razem osadnicy nie uzyskali pomocy
38
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od kanclerza, jednak więźniów wreszcie uwolniono. Wkrótce chłopi ponowili odmowę wykonywania podwód. Sprawa pozostawała nierozstrzygnięta przez lata,
chociaż z chwilą zakończenia prac melioracyjnych spór stracił na znaczeniu41.
Mimo trudności i nie najlepszych warunków przyrodniczych, kolejne lata
przynosiły stopniowy rozwój Wielgowa. Według Berghausa, niemałą rolę odgrywała możliwość zarobku przy ścince i wywózce drewna, która zachęcała ludzi
do osiedlenia się tutaj42. W 1811 roku doszło do uwłaszczenia chłopów43.
W okresie 1748-1817 przynależność administracyjna miejscowości zmieniała się kilkakrotnie. Początkowo podlegała ona Podlesiu, od 1802 roku –
Urzędowi Rentowemu w Kołbaczu44, w latach 1816-1817 należała do powiatu
Stargard (Stargard), a w 1817 roku została przyłączona do powiatu Nowogard
(Naugard)45.
W 1872 roku liczbę mieszkańców wsi szacowano na 696 osób. Zabudowa
składała się z 75 budynków mieszkalnych, 3 rzemieślniczych oraz 74 wolnych
od podatku. Według spisu przeprowadzonego w 1867 roku hodowano
w Wielgowie 77 koni, 189 wołów i 348 owiec46.
Ludność miejscowości była niejednolita pod względem wyznaniowym.
Spośród pierwszych osiedlonych tutaj rodzin 13 należało do kościoła katolickiego, 13 do reformowanego, 4 pozostałe zaś to luteranie47. Początkowo przydzielono protestantów do paraﬁi w Płoni (Buchholz), jednak mieszkańcy od początku korzystali także z posługi duchownych z Dąbia48. W 1764 roku oﬁcjalnie
oddano reformowanych pod opiekę gminy stargardzkiej, zaś w 1769 roku luteranom wyznaczono wspólnotę w Dąbiu49. Katolicy należeli pierwotnie do gminy w Szczecinie50. Nie posiadała ona wówczas własnej świątyni i nabożeństwa
odbywały się na szczecińskim zamku51. W 1785 roku Wielgowo otrzymało katolicki dom modlitwy52. Od 1865 roku wszyscy wyznawcy Kościoła rzymskiego zamieszkujący obszar dawnego obwodu Podlesie należeli do wspólnej paraﬁi
w Borzysławcu (Luisenthal)53.
Wspomniany wyżej spis zliczył na wspólnej liście wszystkich protestantów,
żyjących w osadzie (luteranów i reformowanych) jako przedstawicieli wiary
41
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ewangelicko-unickiej, określając ich liczbę na 603 osoby. Chociaż dokładna ilość
reformowanych w tamtym czasie nie jest znana, niewątpliwie mieli własnego kościelnego oraz nauczyciela, nadal należeli też do paraﬁi w Stargardzie54.
Od początku planowano założenie w Wielgowie odrębnej paraﬁi protestanckiej. Budowa świątyni rozpoczęła się w 1756 roku, wkrótce jednak wstrzymano
ją z powodu wojny i braku pieniędzy. Podjętych ponownie w 1759 roku prac właściwie nie ukończono, nadal brakowało też dzwonów, ołtarza i ambony. Mimo
to wkrótce zaczęto wygłaszać w nowym kościele kazania55. W 1786 roku, gdy
wreszcie zdecydowano się na kontynuację budowy, świątynia była już w tak złym
stanie, że groziła zawaleniem. Podjęto decyzję o zmniejszeniu rozmiarów budynku, zrezygnowano także z okazałej drewnianej wieży, zadowalając się wzniesieniem niewielkiej wieżyczki. Wkrótce zmarł budowniczy, co w połączeniu z problemami ﬁnansowymi doprowadziło znowu do zawieszenia prac. Sytuację uratował dochód ze sprzedaży drewna, oszczędzonego dzięki ograniczeniu rozmiarów budynku. Pieniądze te umożliwiły zakończenie budowy. Świątynia została
zaopatrzona w dzwon, a w 1793 roku otrzymała ołtarz56. W ciągu następnych
lat kościół stanowił najbardziej charakterystyczny element wiejskiej zabudowy
Wielgowa. Niestety, podczas II wojny światowej uległ poważnym uszkodzeniom. Po 1945 roku uznano go za niezdatny do użytku i rozebrano57.
Niejasne jest datowanie wielgowskiego cmentarza. Według Bogdana
Frankiewicza, obecnie istniejący cmentarz komunalny w Wielgowie został założony około 1888 roku58. Jeśli tak było istotnie, pozostaje pytanie, gdzie znajdowało się pierwotne miejsce pochówku, które służyło mieszkańcom w ciągu
pierwszych 140 lat istnienia wsi. Możliwe, że grzebano zmarłych na przykościelnym placu, sprawa ta jednak wymaga dalszych badań.
Wielgowo posiadało własną szkołę, wspólną dla wszystkich trzech wyznań59. Katolikom lekcji religii udzielał, przypuszczalnie od 1865 roku, ksiądz
z Borzysławca60. Obydwie społeczności protestanckie miały własnego kościelnego i opiekuna szkoły. Funkcję tę pełnili, przynajmniej początkowo, młodzi koloniści, potraﬁący czytać i pisać61. Za wykonywaną pracę przysługiwało im prawo
do mieszkania, ogrodu i łąki. Otrzymywali niewielką zapłatę za każdego ucznia,
poza tym w związku ze sprawowaną funkcją kościelną pół korca zboża i wynagrodzenie za posługę podczas chrztów, wesel i pogrzebów. Wystarczało to zazwyczaj tylko na bardzo skromne życie. Dopiero w znacznie późniejszych latach
54
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nauczyciele zaczęli otrzymywać należną pensję, uzależnioną od liczby dzieci
w szkole62.

Il. 5. Wielgowo, pomnik poległych w I wojnie światowej, stan przed 1945 r.;
strona internetowa: www.prawobrzeze.eu
Abb. 5. Augustwalde, Das Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges, Zustand vor 1945;
Internetseite: www.prawobrzeze.eu

Wstrząsem w życiu społeczności Wielgowa musiała być I wojna światowa.
Grupa młodych ludzi została wówczas wcielona do wojska. Nie wszyscy powrócili, o czym świadczy zachowany do dzisiaj (mimo poważnych uszkodzeń) pomnik poległych (il. 5.). Mimo tego tragicznego wydarzenia, rozwój miejscowości w początkach XX wieku przebiegał pomyślnie, do czego przyczyniła się niewątpliwie linia kolejowa, łącząca wieś ze Szczecinem. Korzystną okolicznością
była także bliskość Puszczy Goleniowskiej63. Można przypuszczać, iż obydwa
62
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te czynniki – dobra komunikacja z miastem i liczne tereny zielone – zachęcały do osiedlania się w Wielgowie. Zapewne walory przyrodniczo-krajobrazowe
przyciągały amatorów turystyki, analogicznie jak w przypadku położonego w sąsiedztwie Kniei Bukowej (Buchheide Forst) Klęskowa (Hökendorf)64.

Il. 6. Wielgowo na mapie z okresu międzywojennego;
ze zbiorów Archiwum Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Abb. 6. Augustwalde auf der Karte aus der Zwischenkriegszeit;
aus den Sammlungen von dem Archiv der Denkmaldokumentation in Stettin

Ówcześni mieszkańcy Szczecina potraﬁli docenić wartość rekreacyjną obszarów parkowych i leśnych, o czym świadczy popularność takich założeń jak Park
Kasprowicza (Quistorp Park) czy Park Leśny Arkoński (Eckerberger Wald).
Wyrazem tych zamiłowań było także zaprojektowanie Cmentarza Centralnego
64

M. Łuczak, Szczecin: Klęskowo = Hökendorf. Szczecin, 2006, s. 54.

110

Kilka uwag do dziejów wsi Wielgowo koło Szczecina (do 1939 roku)

(Hauptfriedhof) – parku-ogrodu, miejsca, które miało służyć nie tylko pochówkom,
lecz również zachęcać do spacerów65. Co znamienne, potrzebę wydzielenia terenów zielonych służących rekreacji akcentował szczeciński nadburmistrz Friedrich
Ackermann, zabiegając o rozszerzenie granic administracyjnych miasta66.
W 1915 roku w sąsiadującym z Wielgowem Zdunowie (Hohenkrug bei
Augustwalde) rozpoczęto budowę szpitala. W 1932 roku zakład, specjalizujący
się w opiece nad chorymi na gruźlicę, posiadał dwa oddziały – kobiecy i męski
– dysponujące 328 łóżkami W skład kompleksu wchodziło sanatorium, sale operacyjne i laboratoria. Pacjenci korzystali z jadalni, sali wypoczynkowej, biblioteki, łazienek, leżaków. Każde łóżko oraz każdy leżak były zaopatrzone w radio
na słuchawki67. Lokalizacja „wzorcowego szpitala”68 w tym rejonie świadczy,
iż okolice Wielgowa były uważane za korzystne dla zdrowia. Zapewne owa opinia przyczyniała się do wzrostu zainteresowania miejscowością i jej rozwoju
w okresie międzywojennym. Zaczęła tutaj powstawać zabudowa willowa, wspierana przez miejscowy oddział Kasy Oszczędnościowej powiatu nowogardzkiego69. Od tego momentu wieś zaczęła nabierać charakteru podmiejskiej dzielnicy
willowej, co rozpoczęło proces zmian lokalnej społeczności.
W 1932 roku Wielgowo wraz z przyległościami (Leśniczówka Wielgowo
– Forsthaus Augustwalde, Oleszna – Henningsholm, Dworzec Zdunowo – Banhof
Hohenkrug, Szpital w Zdunowie – Hohenkrug Tuberkulose-Krankenhaus, Błędów
– Jägersweil, Zajazd Tiedt – Gastwirtschaft Tiedt) liczyło 140 domów mieszkalnych. Liczbę gospodarstw oszacowano na 291. Według spisu z 16 czerwca
1925 roku, teren ten zamieszkiwało 1237 osób. 1154 tutejszych protestantów należało do paraﬁi w Dąbiu, podczas gdy 66 katolików znajdowało się pod opieką
rzymskiej paraﬁi w tym samym mieście. Brak wyznania deklarowało dwoje ludzi70. W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do 342371. 15 października tegoż
roku Wielgowo zostało odłączone od powiatu nowogardzkiego i weszło w skład
Wielkiego Szczecina72. Tym samym, przynajmniej formalnie, zakończył się wiejski rozdział w historii miejscowości.
Powyższy zarys nie wyczerpuje tematyki związanej z historią Wielgowa
do 1939 roku. Może jedynie stanowić punkt wyjścia do szczegółowych badań,
65
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które powinny objąć zarówno zagadnienia życia gospodarczego, społecznego,
jak i kulturalnego. Należy brać pod uwagę fakt, iż zadanie będzie utrudnione
ze względu na zerwanie ciągłości kulturowej omawianego obszaru oraz z powodu rozproszenia ocalałych źródeł. Problem ten jest zresztą typowy dla studiów
nad przeszłością Pomorza Zachodniego. Na zakończenie pozostaje wyrazić nadzieję, że Wielgowo, miejscowość jak dotąd traktowana po macoszemu przez
polską historiograﬁę, doczeka się wreszcie monograﬁi.
***

Dominika Kowalczyk (Stettin)

EINIGE BEMERKUNGEN ZU DER GESCHICHTE
DES DORFES WIELGOWO BEI SZCZECIN (BIS 1939)
Zusammenfassung
Wielgowo (Augustwalde) ist ein am rechten Ufer gelegener Stadtviertel von
Szczecin (Stettin). Der deutsche Name Augustwalde, wurde ihm 1751 zum Ehren
vom Fürsten August von Braunschweig-Bevern, dem Schwäger von Friedrich dem
Großen, gegeben.
Ursprünglich war der Ort ein Kolonisationsdorf. Seine Anfänge kann man auf das
Jahr 1748 zurückführen, als hier 30 Auswanderer aus dem Deutschlandinnere angesiedelt wurden. Sehr schwere natürliche Bedingungen, ein niedriger Bodenwert,
sowie die Naturkatastrophen trugen dazu bei, dass die ersten Jahre der Ansiedler
sehr schwierig waren. Es kam auch sehr oft zu den Streitereien zwischen den
Ansiedlern und der Stettiner Kamera. 1872 wohnten schon 696 Personen auf dem
Gebiet von Wielgowo, die Menschen siedelten hier an, denn sie wurden oft von der
Möglichkeit, beim Ausforsten oder Holzausfuhr Geld zu verdienen, angelockt.
Der Dorfaufschwung erfolgte Anfang des 20. Jahrhunderts, sehr stark trug dazu
die Bahnverbindung mit Stettin bei. In der Zwischenkriegzeit entwickelte sich
in Augustwalde die Villabebauung. Am 15. Oktober 1939 wurde die Ansiedlung
in die Grenzen von Stettin geschlossen.
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