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Szczecin

Z dziejów społeczno-gospodarczych Barlinka w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku. 

Część 2. Życie gospodarcze*

2.1. Własność miejska i dochody kasy miejskiej

Dochody miejskiej kasy pochodziły, oprócz opłat za dzierżawy gruntów, folwar-
ku miejskiego, cegielni, z podatków komunalnych oraz udziału gminy w podatkach 
ogólnopaństwowych. Do tych pierwszych należały podatki gruntowy i od nierucho-
mości, opłaty za zwierzęta, np. posiadane psy1. Ponadto magistrat czerpał dochody 
za czynności administracyjne czy poświadczanie lub uwierzytelnianie dokumen-
tów2, opłaty cmentarne (Friedhofsordnung), targowe (np. w 1906 roku 5 fenigów 
za ½ metra2 straganu lub 15 fenigów za wózek ręczny czy 5 fenigów za koszyk), 
koncesje na handel i wyszynk, a także bezpośrednio ze sprzedaży drewna z lasów 
miejskich3. Ponadto mieszkańcy miasta opłacali również prawo do korzystania z 
placu do suszenia prania przy Furcie Wodnej oraz z posiadania własnych kładek do 
prania nad Jeziorem Barlineckim. Ponadto jedna kładka stanowiła własność miasta 
i korzystający z niej również wnosili opłaty do kasy miejskiej4.

W 1864 roku do poboru dochodów miejskich w magistracie ustanowione były 
kasy: kamery miejskiej, leśna, ubogich, cegielni, kościelna, szkolna, budowy dróg, 

* Pierwsza część niniejszego artykułu ukazała się w numerze 17 NRHA. Tam też rozwinięcie skrótów 
stosowanych w przypisach (red.).

1 Ordnung betreffend die Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke der Stadt Berlin, vom 18. März 
1926; AP Szczecin, AmB, sygn. 64 (brak paginacji).

2 Ordnung für die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der Stadtgemeinde Berlinchen (za lata 
1922–1924); AP Szczecin, AmB, sygn. 64 (brak paginacji).

3 AP Szczecin, AmB, sygn. 236.
4 Plac do suszenia prania był nadzorowany przez jednego z urzędników policyjnych magistratu, 

który kontrolował osoby korzystające, czy opłaciły w kasie miejskiej składkę na ten cel, a jeśli nie 
dokonały wniesienia opłaty, to kierował do magistratu wnioski o ukaranie mandatami tych osób. 
Spotkało to m.in. nauczyciela szkoły żydowskiej Laskera w 1874; AP Szczecin, AmB, sygn. 104 
(brak paginacji). Ponadto wizytator rejencji w 1855 roku zabronił różnicowania opłaty za pochówek 
na cmentarzu miejskim w zależności od statusu mieszkańca miasta, który obowiązywał według 
ordynacji miejskiej z 1808 roku, gdyż według nowej ordynacji z 1853 roku nie było zróżnicowania 
– wszyscy mieszkańcy posiadali status obywatela miasta. Dotąd mieszczanie płacili jedynie 7 goszy 
i 6 pfenigów za zezwolenie, a ludność chroniona aż 2 talary i 15 groszy; AP Szczecin, AmB, sygn. 
5, k. 2–3. O kładkach pralniczych nad jeziorem miejskim oraz nad Chmielowym (Hopfensee): AP 
Szczecin, AmB, sygn. 255.
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szpitala. Zarządzał nimi poborca gminny Wollenberg, a podatnik na rzecz skarbu 
państwa zbierał poborca Mertens5. W 1909 roku wizytacja rejencji zwróciła uwagę, 
że zatrudniony przez miasto poborca podatków ma słabą efektywność egzekucji do-
chodów na rzecz skarbu państwa, zwłaszcza podatków pośrednich, w tym piwnego6. 
W latach dwudziestych XX wieku kasę miejską obsługiwał jeden księgowy, protoko-
lant i pomocnik. W tym czasie w Barlinku było 600 płatników podatków komunal-
nych oraz 1000 płatników opłat mieszkaniowych i komunalnych7.

Dzierżawy gruntów rolnych czy łąk stanowiły ważne źródło dochodu. Dzier-
żawcami byli często zamożni mieszkańcy miasta, m.in. właściciel fabryki pługów 
Schwartz posiadał miejskie łąki nad Płonią, a także pokłady żwiru budowlanego w 
Eichholz. Za tę ostatnią arendę wpłacał do kasy miejskiej 10 marek rocznie (koniec 
XIX wieku)8. Miasto podobnie jak społeczeństwo w wyniku inflacji lat 1920–1923 
utraciło część majątku w papierach wartościowych. Po zreformowaniu waluty i zdła-
wieniu hiperinflacji w końcu 1923 roku Barlinek posiadał nadal majątek w nieru-
chomościach warty około 3 milionów marek w złocie9.

W celu poprawy jakości gruntów rolnych, a w konsekwencji podniesienia do-
chodów z dzierżawy miasto angażowało się w prace melioracyjne, budowało rowy 
odwadniająco-nawadniające, jazy i śluzy. Urządzenia te były okresowo konserwowa-
ne, rowy oczyszczane. Pracami tymi kierował magistrat, a właściciele lub dzierżawcy 
gruntów, na których znajdowały się te urządzenia hydrotechniczne, dzielili między 
siebie proporcjonalnie koszta tych inwestycji i napraw10. Mimo to występowały róż-
nego rodzaju problemy z nadmiarem wody. Szczególnie jezioro Seepahnsee (jezioro 
Żupan w pobliżu Moskowa – nie ma oficjalnej polskiej nazwy11) wylewało często, 
podtapiając okoliczne pola miejskich rolników. W 1927 roku 10 mórg (4 ha) gospo-
darza Raddatz cały rok było podtopionych wodami tego zbiornika12.

W granicach miasta oraz jego posiadłościach wiejskich i leśnych, które w ciągu 
XIX wieku przekształciły się ostatecznie w obwód gminy miejskiej znajdowało się 
8 jezior. Największe z nich, jez. Barlineckie, zwane też Miejskim posiadało 3 wyspy. 
Jezioro było miejscem rybołówstwa, dzierżawionego od miasta przez rybaka. W po-
łowie XIX wieku czynsz za to wynosił 300 talarów rocznie. W 1929 roku do miasta 

5 AP Szczecin, AmB, sygn. 5, k. 11–12.
6 AP Szczecin, AmB, sygn. 5, k. 13–14.
7 AP Szczecin, AmB, sygn. 63.
8 AP Szczecin, AmB, sygn. 110, 113. Własność miejska w XIX wieku zwiększała się, m.in. 8 lutego 

1897 roku władze Barlinka odkupiły od Andreasa Fingasa restauratora i właściciela ogrodnictwa 
Wyspę Łabędzią (Tobelwerder) o pow. 3,4130 ha; AP Szczecin, AmB, sygn. 115.

9 AP Szczecin, AmB, sygn. 63 (sprawozdanie za 1924 rok).
10 AP Szczecin, AmB, sygn. 211 (brak paginacji). Materiał dotyczy podziału kosztów oczyszczania 

rowów na łąkach Wolfswinkel i Birkenwerder z lat 1836–1898. Obowiązki te były często powodem 
sporów władz miejskich z właścicielami o koszty, a także zakres wykonanych prac. Spór wdowy 
Dietrich z magistratem o oczyszczenie rowu odwadniającego miasto, który przechodził przez ogród 
rozstrzygany był przez Wydział Powiatowy w Myśliborzu. Ostatecznie władze miejskie po przegra-
nym procesie zawarły w 1899 roku ugodę z właścicielką ogrodu; AP Szczecin, AmB, sygn. 212 (brak 
paginacji).

11 E. Rymar, Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, Cz. VII, Zlewnia rzeki Płoni, „Przegląd Zachodnio-
pomorski” 1994, z. 3, s. 160 i mapka s. 151.

12 AP Szczecin, AmB, sygn. 214.
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należało 336 ha powierzchni wód, które w całości dzierżawił do celów rybołówczych 
Emil Mulack13. Ponadto na brzegach jeziora mieszkańcy miasta posiadali za zgodą 
magistratu i rady miejskiej własne pomosty i szopy na łodzie. Jezioro służyło rów-
nież do poboru wody do celów gospodarczych, jeszcze w połowie XIX wieku przy 
Furcie Wodnej była miejska pralnia. Nad jego brzegiem zlokalizowany był również 
wodopój dla bydła opasowego. Ponadto z jeziora Miejskiego i jez. Chmielowego 
(Hopfensee) mieszkańcy, głownie rzemieślnicy i kupcy branży spożywczej, wybiera-
li zimą lód do chłodzenia żywności w okresie letnim. Miejsca wyrębu lodu z jeziora 
wyznaczał corocznie magistrat dla każdego zainteresowanego. Ponadto z wymienio-
nych jezior zbierano również trzcinę i trawy, za co również wnoszono opłaty do kasy 
miejskiej14. Rybołówstwo prowadzone było również na jeziorach Gostyń (Justinsee), 
Żupan (Seepahnsee) i Dzikowskie (Todtensee vel Todten Berg). Prawo do połowu 
na nich zgodnie z § 20 recesu separacyjnego z 1840 roku należało do gminy miej-
skiej, która wydawała je – o czym wspomniano wyżej dzierżawę. Poławiano przede 
wszystkim leszcze, szczupaki i płocie. Ponadto w licznych stawach prowadzono ho-
dowlę karpi15.

Lasy miejskie w 1853 roku obejmowały znaczny obszar 3107 mórg, dzieliły się 
na 4 rewiry: Tödtenholz, Wielka Dąbrowa (Grosse Eichholz), Mała Dąbrowa (Kleine 
Eichholz), Puszcza Miejska (Stadtheide). Największy z rewirów Mała Dąbrowa obej-
mował łącznie 1856 mórg16. Graniczył on z królewskim lasem Prądna (Neuhaus), 
polami wsi Płonno (Klausdorf) i obwodem dworskim Żydowo. Ponadto w leśnych 
rewirach znajdowało się 143 mg pól, 391 mg łąk i 292 mg jezior i stawów, które były 
wydzierżawiane w kilkuletnie arendy. Według spisu z 1929 roku miasto miało 710 
ha lasów17.

Drzewostan składał się z różnych gatunków drzew, z czego wiele miejsca zajmo-
wały lasy dębowe i bukowe, choć te ostatnie jeszcze w połowie XIX wieku nie były 
zdatne do wyrębu. W lasach miejskich prowadzona była intensywna gospodarka le-
śna, która przynosiła do kasy miejskiej rocznie 2 do 3 tysięcy talarów. Obok wyrębu, 
polowań m.in. na dziki, jelenie i sarny, 700–800 mórg lasu miejskiego wykorzysty-
wano jako pastwiska dla opasu trzody chlewnej i bydła. Ten ostatni proceder istniał 
jeszcze w latach sześćdziesiątych XIX wieku18. W 1868 roku natomiast zniesiono 
dopiero prawo mieszczan do bezpłatnego korzystania z drewna z lasów miejskich19.

13 Landwirtschaftliches Adressbuch, Bd. VII: Provinz Brandenburg, Leipzig 1929, s. 264.
14 W 1923 roku hurtownik piwa Albert Denzer otrzymał prawo do poboru lodu z Jeziora Barlinec-

kiego przy Schwanenhaus, rzeźnik Erich Lenz przy Sportplatz, a kupiec Werich Walther na Juden-
bergu; AP Szczecin, AmB, sygn. 213 (brak paginacji); sygn. 253, k. 25 (wycinek z encyklopedii 
Meyers`a) H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427, 428;

15 AP Szczecin, AmB, sygn. 214.
16 1 mórg magdeburski (Magdeburgische Morgen) obowiązujący w Prusach w latach 1817–1872 od-

powiada w skali metrycznej 2553,21 m kw.; 1 pręt reński kwadratowy (Rheinische Rute) obwiązu-
jący w Prusach w latach 1817–1872 odpowiada w skali metrycznej 14,18 m kw.; I. Ihnatowicz, A. 
Biernat, Vademecum, dz. cyt., s. 46, 80, 82.

17 Landwirtschaftliches Adressbuch, Bd. VII: Provinz Brandenburg, Leipzig 1929, s. 264.
18 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427.
19 P. Krause, Quellen der Wirtschaftsgeschichte im Berlinchener Stadtarchiv, „Heimatkalender für den 

Kreis Soldin“ 1937, s. 115–116.
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W połowie XIX wieku do kasy miejskiej z podatków, dzierżaw, koncesji i innych 
źródeł dochodów wpływało rocznie od 5 do 6 tysięcy talarów20. Po wprowadzeniu 
reformy finansów w Niemczech w listopadzie 1923 roku budżet miasta wynosił w 
roku 1924 37,5 tys. marek w złocie. W kolejnych latach rósł dość szybko, w 1927 
roku osiągnął sumę 62,5 tys., a w 1928 roku już 70,7 tys. marek, by w okresie naj-
głębszego kryzysu gospodarczego w 1932 roku kształtować się na poziomie 92 tys. 
marek21.

2.2. Rzemiosło, przemysł i handel

Przekształcenia ustrojowe i społeczne w dobie wojen napoleońskich zmieniły 
podstawy prawne i społeczne rzemiosła i przemysłu. Podstawą do tego był edykt 
październikowy 1807 roku o zniesieniu poddaństwa i wolnym obrocie ziemią, usta-
wa miejska z 19 listopada 1808, a także ustawa o wolności wykonywania zawodów 
rzemieślniczych z 1810 roku22. W Barlinku po 1815 roku rzemiosło zajmowało 
oprócz rolnictwa miejskiego najważniejsze źródło utrzymania dla mieszkańców. 
Podobnie jak w XVIII wieku przeważały branże produkujące na rynek miejscowy 
(krawcy, piekarze, stolarze itd.) Szczególnie znaczenie posiadało jednakże szewstwo, 
bednarstwo i garbarstwo. Produkty tych gałęzi znane były również na okolicznych 
jarmarkach w innych miastach Nowej Marchii, a wyroby garbarzy barlineckich tra-
fiały nawet na Targi Frankfurckie23.

Rzemiosło, mimo likwidacji przymusu cechowego, opierało się nadal na tej or-
ganizacji samorządu zawodowo-społecznego, posiadającego średniowieczną trady-
cję. W połowie XIX wieku większość cechów musiała zrewidować swoje pochodzą-
ce często jeszcze z XVII i początków XVIII wieku statuty i opracować je zgodnie 
z wytycznymi władz zwierzchnich. Nowe przepisy organizacyjne otrzymali m.in. 
szewcy w 1845 roku, krawcy, kołodzieje i tokarze w 1857 roku, kowale i piekarze w 
1861 roku24. W latach 1881–1886 roku odnowili swoje statuty zgodnie z ustawą o 
rzemiośle z 18 lipca 1881 ponownie krawcy, stolarze, szewcy, kołodzieje i tokarze, a 
także rzeźnicy, kowale, piekarze. Ponadto w Barlinku działali również rzemieślnicy 
pozostający poza organizacją cechową. W 1887 roku tych ostatnich pośród krawców 
było 7, choć w Lipianach aż 20, natomiast stolarzy w Barlinku 7 należało do cechu, a 
8 pracowało poza samorządem zawodowym25.

Wielkość cechu zależała od popytu na wyroby danego asortymentu oraz konku-
rencji sprowadzanych z innych ośrodków wyrobów. W 1879 roku w cechu szewców 
zrzeszonych było aż 102 członków, jednak część z nich posiadała swoje warsztaty 
w innych miejscowościach (np. Sulimierz, Karsko, Pełczyce, Strzelce), często odle-

20 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 431.
21 AP Szczecin, AmB, sygn. 63.
22 S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 228-262. 
23 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 430.
24 AP Szczecin, AmB, sygn. 220.
25 W przypadku stolarzy w 1895 roku już 15 należało do cechu, a 6 było poza nim; AP Szczecin, AmB, 

sygn. 227, 228, 229, 230, 231, 233.
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głych od Barlinka, np. aż w Berlinie (5 mistrzów). Znacznie mniej liczny był we 
wspomnianym roku cech piekarzy, którego 20 mistrzów pracowało w Barlinku, a 
pozostałych 9 członków cechu w kilku okolicznych miejscowościach: Karsku, Ja-
rosławsku (Gerzlow bei Berstein), Płonnie (Klausdorf), Rychnowie (Richnow) czy 
Dziedzicach (Deetz). Z kolei pozostałe cechy liczyły już znacznie mniej członków: 
cech bednarzy tylko 16 mistrzów, krawcy 17, rzeźnicy 24, kołodziejów i tokarzy 23, 
kowali 8. Łącznie w Barlinku zarejestrowanych było 7 cechów (w 1883 roku 9 ce-
chów), zrzeszających 220 mistrzów. Ponadto część rzemieślników z innych branż, 
jak stolarze, garncarze działali poza miejscowymi cechami lub należeli do nich w 
innych miejscowościach26.

Miejscowe cechy i kupcy podlegały nadzorowi magistratu jako urzędu policyj-
nego, który wykonywał swoje funkcje kontrolne w imieniu władz prowincji i mini-
sterstwa przemysłu i handlu. Ponadto cechy od połowy XIX wieku często należały 
do ogólnopaństwowych branżowych związków, a od 1892 roku również obowiąz-
kowo należały do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie, będącej organem samorzą-
du rzemiosła w celu reprezentowania go wobec władz, a także administrowania i 
kontroli drobnej wytwórczości. Podobne związek powstawał również dla kupców, 
handlowców i sklepikarzy. Była to Izba Handlowa we Frankfurcie (Handleskammer 
Frankfurt a/O)27.

W XIX wieku poszczególni mistrzowie często pracowali sami lub tylko z robot-
nikami dniówkowymi, nie zatrudniali uczniów ani czeladników. W 1883 roku w 10 
warsztatach bednarskich pracowało jedynie 10 uczniów i czeladników, w tym mistrz 
Steuer miał na nauce 2 czeladników i 3 uczniów. Podobnie było również w innych 
branżach, a bardzo często tym zatrudnionym uczniem lub czeladnikiem był syn wła-
ściciela warsztatu, np. mistrza krawieckiego Knöbel. W 1888 roku na 240 mistrzów 
z 9 cechów było tyko 92 uczniów28. Nowi adepci rzemiosła, kończąc kolejne stopnie 
nauki, zdawali egzamin czeladniczy, a następnie mistrzowski przed komisją składają-
cą się z mistrzów – rzemieślników z Barlinka oraz przedstawicieli władz miejskich29.

Liczba cechów – o czym wyżej zaznaczono – ulegała zmianie. Cech bednarzy, 
który w 1887 roku zanikł, w 1893 roku został odnowiony. Cech garbarzy powstał w 
1887 roku, a cech blacharzy (Klempner Innung) w 1888. Rzemiosło w końcu XIX wie-
ku staje się obiektem pomocy państwa w celu zachowania miejsc pracy, gdyż napływ 
tanich produktów przemysłowych krajowych i zagranicznych powoduje, że część za-
kładów rzemieślniczych nie wytrzymuje konkurencji. Według informacji magistratu 
w 1898 roku w cechach bednarzy, garbarzy i blacharzy było zrzeszonych tylko po 4 

26 W 1887 roku cechów w mieście było już 9: piekarzy, bednarzy, garbarzy, krawców, kołodziejów i 
tokarzy, szewców, kowali, rzeźników, stolarzy, w których zarejestrowanych było 230 mistrzów za-
mieszkałych w Barlinku i w kilkudziesięciu innych miejscowościach, często odległych.

27 AP Szczecin, AmB, sygn. 220, 225. Przykładem związku branżowego może być Niemiecki Związek 
Rzeźników, do którego należał od 11 grudnia 1886 roku Cech Rzeźników w Barlinku; AP Szczecin, 
AmB, sygn. 229 (Verzeichniss aller am 31. Dezember 1891 zum Deutschen Fleischer-Verband ge-
höriger Innungen, Berlin 1892, s. 17). Do podobnej organizacji branżowej należeli kowale, stolarze; 
AP Szczecin, AmB, sygn. 228, 230.

28 AP Szczecin, AmB, sygn. 225.
29 W 1839 roku zostały wydane w formie ustawy dokładne przepisy o egzaminowaniu kandydatów na 

czeladników i mistrzów; AP Szczecin, AmB, sygn. 220.
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mistrzów. Również w pozostałych cechach zmniejszyła się liczba członków, np. szew-
ców 66, rzeźników 16, krawców 13, piekarzy 15. Statystyka sporządzona rok później 
na potrzeby władz zwierzchnich przedstawiała podobne tendencje. W 1902 roku z 
63 branż rzemieślniczych aż 36 było reprezentowanych w Barlinku, z których duża 
część nie znajdowała się w miejscowej organizacji cechowej, np. kominiarz Braun był 
zrzeszony w cechu swojej branży w Kostrzynie. Pomoc państwa obejmowała m.in. 
podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii, przede wszystkim prowadzenia księgowo-
ści, prawa handlowego i przepisów nadzoru technicznego, pomocy materialnej w za-
kupie nowoczesnych urządzeń technicznych, np. silników30.

Ponadto rzemieślnicy zaczęli tworzyć zgodnie z propozycjami władz admini-
stracyjnych, a także samorządu zawodowego (izb rzemieślnicze) cechy powiatowe. 
Przykładem tego ostatniego może być Powiatowy Cech Blacharzy, którego zało-
życielskie zebranie odbyło się 16 września 1888 roku. Został on założony przez 5 
mistrzów, w tym dwóch z Barlinka, a na jego siedzibę zostało wybrane to ostatnie 
miasto31. Jednakże już po 10 latach działania, ze względu na brak chętnych do wstę-
powania do cechu blacharzy został on rozwiązany na podstawie decyzji nadzwyczaj-
nego zgromadzenia, na które przybyło jedynie 4 członków, a ci w roku następnym 
przystąpili do wspólnego cechu z kowalami, kotlarzami i ślusarzami32. Inną formą 
pomocy państwa, a przede wszystkim kontroli usług stało się tworzenie przymusu 
cechowego, który miał też wyeliminować konkurencję. Proces ten występował od 
końca XIX wieku. W 1899 roku takie przepisy zostały wydane dla cechu krawców, 
rzeźników, kowali i połączonych z nimi ślusarzy, kotlarzy i blacharzy, stolarzy, koło-
dziejów i tokarzy itd.33

Oprócz rzemiosła w Barlinku w połowie XIX wieku działało i powstało kilka 
zakładów przemysłowych. Pierwszym z nich, nie licząc młynów, była papiernia ist-
niejąca od lat trzydziestych XVIII wieku. W 1827 roku fabryka ta warta była 10 ty-
sięcy talarów, a w 1850 roku czynsz dzierżawny wynosił 2600 talarów. W 1842 roku 
zamontowano w niej pierwszą maszynę parową w Barlinku, ale już w 1853 roku 
papiernia została postawiona w stan upadłości, choć produkcja trwała nadal jeszcze 
kilka lat, do 1868 roku34. Ostatecznie młyn papierniczy został w 1869 roku przebu-
dowany na młyn zbożowy.

30 AP Szczecin, AmB, sygn. 225.
31 Kolejne zebranie potwierdzające założenie cechu odbyło się 16 listopada 1888 roku. Na działalność 

cechu decyzję wydał Wydział Obwodowy przy Rejencji Frankfurckiej 1 marca 1889 roku na podsta-
wie statutu zatwierdzonego przez jego członków 4 lutego 1889 roku; AP Szczecin, AmB, sygn. 226 
(statut w załączeniu).

32 AP Szczecin, AmB, sygn. 226. Wspólny cech branży metalowej liczył w 40 mistrzów; AP Szczecin, 
AmB, sygn. 230.

33 AP Szczecin, AmB, sygn. 227 (Statut der Schneider-Innung (Zwangs-Innung) zu Berlinchen, 25. 
Mai 1899), 229 (der Schneider-Innung (Zwangs-Innung) zu Berlinchen, 15/17. März 1899), sygn. 
230 (Statut der Schmiede-, Schlosser-, Kupferschmiede- und Klempner-Innung (Zwangs-Innung) 
zu Berlinchen, 12. Juni 1899), sygn. 231.

34 W 1860 roku kolejny właściciel papierni wybudował nową zaporę na Płoni dla podniesienia stanu 
wody; H. Berghaus, Landbuch…, s. 431; P. Krause, Quellen der Wirtschaftsgeschichte im Berlinchener 
Stadtarchiv, „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 16 (1937), s. 119; K. Hoffmann, Gdzie papier 
czerpano, Szczecin 2007, s. 32-50, 68–73.
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Okoliczne lasy zasobne w drewno sprzyjały powstaniu przemysłu drzewnego. W 
drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku w Barlinku działały dwa duże za-
kłady tej branży, założone przez rodziny Jahnke i J. Messowa. Ich produkcja wiązała 
się ściśle z historycznymi tradycjami bednarstwa i obróbki drewna w Barlinku oraz 
okolicznymi lasami dębowymi i bukowymi. Pierwszy z nich założył Werner Jahnke, 
początkowo był to tylko tartak i zakład produkujący półprodukty dla fabryk mebli. 
W 1903 roku synowie Wernera Bernhard i Artur rozpoczęli produkcję krzeseł. Już w 
kilkanaście lat później była to duża fabryka krzeseł z własnym tartakiem i zapleczem 
do wstępnej obróbki drewna. Produkowano w niej krzesła proste, a także nowocze-
sne i stylowe. Rokrocznie firma Jahnke wypuszczała nowe modele, które zyskiwały 
uznanie na rynku krajowym i zagranicą35. Zakład ten był prawdopodobnie najbar-
dziej znaną firmą z Barlinka na terenie Niemiec w okresie międzywojennym XX 
wieku. W 1933 roku fabryka krzeseł zatrudniała 250 pracowników, a ponadto jeszcze 
100 robotników pracowało w tartaku i składzie drewna dostarczającym materiały do 
produkcji krzeseł. Produkcja była nabywana przez sieci handlowe do sprzedaży de-
talicznej, a także dostarczana dla gastronomi i hotelarstwa. W fabryce produkowano 
krzesła zgodnie z najnowszymi trendami mody i stylów w meblarstwie, ale równo-
cześnie nie zaniedbywano tradycyjnych modeli, których montaż odbywał się przez 
długie lata, a ich wzory wywodziły się często z dawnych tradycji rzemieślniczych, 
które dostosowywano do produkcji masowej.

Konkurencyjnym przedsiębiorstwem były zakłady Stuhlfabrik J. Messow. Zało-
żono je w 1848 roku jako garbarnię i fabrykę wyrobów wełnianych. W 1878 roku 
zakład ten przekształcono w tartak, w którym również wytwarzano krzesła. W 1889 
roku wytwarzanie krzeseł stało się podstawowym produktem, a zakład otrzymał na-
zwę fabryki krzeseł36.

W obu zakładach drzewnych stosowane były nowoczesne metody produkcji, 
maszyny toczące i skrawające, wycinarki i urządzenia do wyginania drewnianych 
elementów. Ponadto stosowano różnego rodzaju politurowania, okładziny itd.37

Kolejnym eksponowanym zakładem była fabryka pługów Eduard Schwartz & 
Sohn G.m.b.H. Plugfabrik bei Berlinchen Nm., której tradycje sięgają połowy XIX 
wieku, kiedy w 1859 roku Eduard Schwartz założył warsztat produkujący narzędzia 
rolnicze. Warsztat został zlokalizowany na miejscu dawnego młyna, na północ od 
miasta nad Płonią. Utworzone przedsiębiorstwo za sprawą Ottona Schwartza, syna 
właściciela, zaczęło się rozrastać w końcu XIX wieku, co wiązało się z dobrą ko-
niunkturą na maszyny rolnicze38. Zakład produkował pługi i inne maszyny rolni-
cze, których nowe typy były testowane bezpośrednio na polach fabryki. Schwartz 

35 A. Kauffmann, Das hohe Lied der Arbeit, „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 2, 1923,  
s. 112–113.

36 A. Kauffmann, Das hohe Lied der Arbeit, dz. cyt., s. 114–115.
37 A. Kauffmann, Das hohe Lied der Arbeit, dz. cyt., s. 113–115.
38 Druga połowa XIX wieku była w Niemczech okresem rozwoju rolnictwa, aby stało się ono z jednej 

strony dochodowe dla właścicieli ziemskich i rolników, a przede wszystkim by nadążyło z zapo-
trzebowaniem na żywność w związku z wysokim przyrostem naturalnym ludności. Niemcy stały 
się wówczas przodującym krajem w dziedzinie rozwoju przemysłu dla rolnictwa: nawozy sztuczne, 
maszyny rolnicze itd.
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opatentował niektóre swoje produkty, m.in. pług kołowy z prowadnicą (Karrenpflug 
mit Selbstführung). Fabryka zatrudniała ok. 300 pracowników, a dzieliła się na kilka 
wydziałów produkcyjnych39.

Przed I wojną światową znaczna część produkcji narzędzi rolniczych – uznawa-
nych za bardzo nowoczesne i wydajne była eksportowana do Rosji i krajów bałkań-
skich. Zmiany granic po 1918 roku spowodowały poważne problemy w eksporcie 
na rynki wschodnie, co powodowało ograniczenie produkcji. Również kryzys we-
wnętrzny lat 1919–1924 i 1929–1933 nie sprzyjał rozwojowi fabryki, której moce 
produkcyjne ograniczone zostały do 1/5 stanu przed 1914 rokiem, a zatrudnienie 
spadło do 70 pracowników mimo pozyskania nowych kontrahentów w krajach po-
łudniowej Afryki, gdzie znajdowali się koloniści niemieccy40. 

Widok zakładów Eduarda Schwartza, umieszczony na papierze firmowym. 
1914 rok (AP Szczecin, AmB, sygn. 240, brak paginacji).

Z fabryką Schwarza związana była cegielnia, również dobrze wyposażona w 
techniczne urządzenia do produkcji. Glina wydobywana była w (Janowo 4,5 km na 
płn. od Barlinka) Johanneshöhe i wagonami transportowana do cegielni, gdzie znaj-
dowały się specjalne piece do wypalania z temperaturą 2 tys. stopni41.

Z kolei młyny barlineckie (Vormühle, Lohmühle, Rathsschneidemühle, Papier-
muehle) w końcu XIX wieku przerabiały około 500 wispli (1 wspel – ok. 1400 litrów) 
ziarna olejowego. Jeden z tych młynów (Vormuelhe) posiadał już w połowie XIX 
wieku maszynę parową (6KM)42. 

Robotnicy wywodzili się z pospólstwa, przeważnie z okolicznych wsi. Byli to 
pracownicy dniówkowi. Część rodzin ubogich w miesiącach letnich utrzymywała 
się ze zbierania runa leśnego. Od lat osiemdziesiątych XIX wieku robotnicy fabryk 
Schwartza, Jahnke czy Messowa byli ubezpieczeni w kasach chorych ogólnokrajo-
wych lub też zakładowych. Ta ostatnia działała m.in. w Fabryce Pługów Schwartza 
już od końca XIX wieku43.

39 A. Kauffmann, Das hohe Lied der Arbeit, dz. cyt., s. 105–109.
40 I. Brune, Instustriestadt im Grünen. Wirtschaftliche Enteckungsfahren durch die Mark. LVII, „Wirt-

schafts Zeitung” nr 155/1933, brak paginacji.
41 A. Kauffmann, Das hohe Lied der Arbeit, dz. cyt., s. 108–109.
42 P. Krause, Quellen der Wirtschaftsgeschichte, dz. cyt., s. 119.
43 AP Szczecin, AmB, sygn. 240.
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W końcu XIX wieku władze Barlinka nawiązały kontakty z przedsiębiorcami z 
Bremy, aby pozyskać ich do rozwoju miejscowego przemysłu, zwłaszcza drzewne-
go. Jednakże z jednej strony brak możliwości finansowych miasta i powiatu w celu 
współudziału w budowie fabryki celulozy, a także brak możliwości corocznego po-
zysku drewna do przerobu w fabryce za 1 milion marek spowodował, że inwestorzy 
z Bremy wycofali się ostatecznie44.

Handel w mieście w XIX wieku opierał się nadal o cykliczne jarmarki oraz co-
tygodniowe targi. Na tych pierwszych, które odbywały się w Barlinku 5 razy w roku 
(1906 roku była to środa przed Septuagesima (9 niedziela przed Wielkanocą), po 
Judica (2 niedziela przed Wielkanocą), Jubilate (3 niedziela po Wielkanocy), św. 
Wawrzyńca (10 sierpnia) i Galli (16 października), spotykali się nie tylko miejscowi 
kupcy i rzemieślnicy, ale do miasta ściągali również handlowcy i wytwórcy z innych 
miast Nowej Marchii czy Brandenburgii, a także Śląska, Wielkopolski, Prus Zachod-
nich i pobliskiego Pomorza. Jeszcze w okresie międzywojennym XX wieku w Barlin-
ku odbywały się jarmarki kramarskie (np. w 1927 roku 5 kwietnia i 19 października) 
i końskie (np. w 1922 roku 4 kwietnia i 17 października)45. Jednocześnie wytwórcy i 
kupcy z Barlinka często wyjeżdżali na targi oraz jarmarki do okolicznych miast no-
womarchijskich: Gorzowa, Strzelec, Drezdenka, Choszczna, Myśliborza46.

Natomiast dni targowe wyznaczone były w każdą środę i sobotę z wyjątkiem 
świąt religijnych i państwowych. Handel targowy był regulowany przez przepisy ma-
gistratu w tzw. ordynkach targowych, m. in. z 10 lipca 1833 roku (Marktstandord-
nung für die Stadt Berlinchen. 10. Juli 1833) czy 22 listopada 1906 roku47. Ponadto 
miejscowi kupcy i rzemieślnicy prowadzili handel we własnych składach i warsz-
tatach. W 1917 roku sklepy i warsztaty mogły być czynne dla klientów od godziny 
7 do 19, a w soboty do 20, ale w 1919 roku ustalono czas na 7–1948. Z czasem też 
reglamentowano koncesje na prowadzenie handlu w poszczególnych branżach, np. 
w 1920 roku władze powiatowe zgodnie z zarządzeniem władz centralnych 5 paź-
dziernika wydawać rozpoczęły koncesje na handel mięsem, które w Barlinku otrzy-
mali rzeźnicy skupieni w miejscowym cechu oraz kilku handlowców zajmujących 
się obrotem mięsem oraz zwierzętami rzeźnymi49.

W latach trzydziestych XX wieku w Barlinku działało łącznie kilkadziesiąt skle-
pów i warsztatów usługowo-rzemieślniczych. W 1936 roku funkcjonowało 7 pie-
karni i cukierni, 4 rzeźników, 6 zakładów fryzjerskich, 8 sklepów kolonialnych, 2 
fotografów, 3 drogerie, po 2 sklepy rowerowe, gospodarstwa domowego, obuwnicze, 
po 3 ze sprzętem elektrycznym, odzieżowe i cukierniczo-kawowe, a także przy ulicy 

44 Pod uwagę brano rozbudowę Młyna Papierni na fabrykę celulozy i papieru; AP Szczecin, AmB, 
sygn. 238 (brak paginacji).

45 AP Szczecin, AmB, sygn. 229; „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 1, 1922, s. 101, Jg. 7, 1928, 
s. 148.

46 AP Szczecin, AmB, sygn. 236.
47 AP Szczecin, AmB, sygn. 236, 237. Godziny trwania targu czy jarmarku uzależnione były od pory 

roku. Latem handel odbywał się już od 7 rano do 13, a zimą od 8 do 13. W 1887 roku terminy jar-
marków w Barlinku wyznaczone były na czwartki. 

48 AP Szczecin, AmB, sygn. 220.
49 AP Szczecin, AmB, sygn. 229.
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Strzeleckiej działał dom towarowy braci Schlüter. Ponadto w mieście mieściły się 4 
składy maszyn rolniczych, tyleż samo warsztatów malarskich, po 3 zakłady zegar-
mistrzowskie i jubilerskie, kowalskie, stolarnie, po 2 rymarskie, szklarskie, szewskie, 
garncarskie, blacharskie, dekarskie, fotograficzne, a także dwóch przedsiębiorców 
zajmujących się transportem samochodowym, warsztat samochodowy i szkoła jaz-
dy. Działała również księgarnia Kurta Kammerera, która spełniała również rolę za-
kładu introligatorskiego, drukarni i oficyny wydawniczej50.

W związku z turystyczno-rekreacyjnym charakterem Barlinka w mieście oprócz 
dwóch hoteli Georga Rothe przy ul. Niepodległości 16 i Ericha Waltera przy ul. Nie-
podległości 17 działało jeszcze 5 pensjonatów-zajazdów, w tym Kurhaus Waldheim, 
Nowy Dom Bractwa Kurkowego (Neues Schutzenhaus) czy Gasthof zum goldenen 
Hirsch51.

Osobne miejsce w dziejach gospodarczych i społecznych Barlinka XIX i począt-
ków XX wieku zajmuje kasa oszczędności, stanowiąca długo jedyną instytucje finan-
sową w mieście. Filię Banku Rzeszy (Reichsbanknebenstelle) utworzono dopiero 2 
kwietnia 1907 roku. Poza tym w mieście swój punkt obsługi klienta miała również 
Powiatowa Kasa Oszczędności z Myśliborza (Kreisparrkasse Soldin)52. 

Miejska Kasa Oszczędności w Barlinku (Städtliche Sparrkasse Berlinchen) po-
wstała 6 lutego 1855 roku. Pierwotnym założeniem kasy – co wiązało się programem 
pomocy społecznej – było wspieranie osób niezamożnych, zwłaszcza robotników 
dniówkowych i czeladników przez uczenie ich oszczędzania. Z czasem jednak stała 
się ona placówką oszczędnościową dla wszystkich mieszkańców. W końcu XIX wie-
ku jednak z niewielkiej placówki stała się znaczącą instytucją finansową, posiadającą 
ponad 1 mln marek aktywów i rocznie ok. 140 tys. marek obrotu. Zaufanie banku 
miejskiego zostało zachwiane poważnie podczas powojennego (1920–1923) kryzysu 
finansowego (hiperinflacja)53.

Po reformie walutowej z 15 listopada 1923 roku Miejska Kasa Oszczędności po-
nownie stała się instytucją zaufania dla mieszkańców54. W ciągu 6 tygodni od refor-
my (od wprowadzenia marki rentowej (Rentenmark)) założono 241 nowych kont 
giro, a w 1924 roku kolejnych 400. Ponadto w kasie zostało założonych przez miesz-
kańców miasta 507 kont oszczędnościowych. W 1924 roku kasa oszczędności miała 
obrotu 50 milionów nowych marek. Na koniec 1925 roku było 1261 kont oszczęd-
nościowych i 779 giro, a obrót sięgał 88,8 miliona RM, a w 1927 już 140 milionów. 
W 1928 roku w kasie było 971 książeczek oszczędnościowych, samych odsetek z 
nich było na sumę 176600 RM; stan kont giro i oszczędnościowych na koniec 1928 
roku wynosił 3,20 miliona RM, czyli 75% stanu z 1913 roku, czyli powojenna inflacja 
spowodował, że jeszcze w 1929 roku nie udało się odbudować zasobów finansowych 
ludności z czasów wilhelmińskich.

50 „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 1936, s. 238–243.
51 „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 1936, s. 240.
52 AP Szczecin, AmB, sygn. 249.
53 AP Szczecin, AmB, sygn. 308–309; sygn. 316.
54 O reorganizacji kasy miejskiej oszczędności: AP Szczecin, AmB, sygn. 63 (sprawozdanie za 1924 

rok).
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Kasa aktywnie wspierała gospodarkę regionu. W latach 1925–1928 udzielała 
kredytu hipotecznego na budowę 244 mieszkań. W 1928 roku Brandenburski Zwią-
zek Kas Oszczędności dokonał rewizji kasy w Bralinku, która zakończyła się pozy-
tywną oceną, a wyniki kasy dały jej 6 miejsce w rankingu 46 kas miejskich z rejencji 
frankfurckiej. Kolejne lata mimo Wielkiego Kryzysu przyniosły miejskiej kasie do-
bre wyniki. W 1930 roku posiadała ona depozyty o wartości 3,24 mln. marek, a 1932 
roku aż 4,78 mln. RM.

W dniu 15 kwietnia 1931 roku obchodzono uroczyście 75-lecie działania Miej-
skiej Kasy Oszczędności. Burmistrz Fritz Wunnicke podsumował jej działalność, że 
w ciągu tych lat zdobyła ona najlepszą pozycję pośród tego typu placówek w po-
wiecie. W marcu 1931 roku w kasie przeprowadzono nadzwyczajną kontrolę przez 
towarzystwo powiernicze. Kolejny rok, 1932, okazał się bardzo trudny dla kasy 
oszczędności, gdyż poważnie zmniejszyły się obroty, ale w końcu roku nastąpiła 
pewna poprawa w ilości kont, co zwiastowało poprawę koniunktury dla zakładu. 
Wpływ na to miały również zawirowania polityczne, co powodowało wycofywanie 
oszczędności z banków. W dniu 28 września 1932 roku przyjęty został nowy statut 
kasy oszczędności, który został zatwierdzony przez nadprezydenta prowincji 19 paź-
dziernika55. Kasa działała aż do początku 1945 roku z roku na rok poprawiając swoje 
wyniki. Wiązało się to z nazistowskim modelem oszczędzania, który został narzu-
cony społeczeństwu, a także ograniczeniami w dostępie do dóbr konsumpcyjnych, 
oraz wywozu dewiz za granicę.

Rozwój przemysłu i rzemiosła był czynnikiem przyczyniającym się do dużego 
wzrostu liczby mieszkańców Barlinka. W 1920 roku w 3 największych zakładach 
przemysłowych w mieście pracowało łącznie 660 robotników56. W 1933 roku dla 
około połowy mieszkańców miasta (ok. 3500) dochody z pracy w zakładach produk-
cyjnych – fabrykach i warsztatach – stanowiły główne źródło utrzymania, a z rolnic-
twa i leśnictwa utrzymywała się 15,1% obywateli Barlinka (1150 mieszkańców)57. 
W 1939 roku z rolnictwa utrzymywało się nadal 1029 mieszkańców, przemysłu i 
rzemiosła – 3724, handlu i transportu – 848, w administracji i służbach komunal-
nych pracowało 683. Ponadto 152 obywateli Barlinka czerpało dochody z pracy jako 
służba domowa, a 1111 utrzymywało się bez określonego zajęcia (Selbstständige Be-
rufslose)58.

55 AP Szczecin, AmB, sygn. 63; sygn. 323.
56 Pismo władz Barlinka do Dyrekcji Kolei w Berlinie z 10 maja 1920 roku o złym stanie połączeń 

kolejowych Barlinka z Berlinem i Frankfurtem nad Odrą; AP Szczecin, AmB, sygn. 186 (brak pagi-
nacji).

57 I. Brune, Instustriestadt im Grünen. Wirtschaftliche Enteckungsfahren durch die Mark. LVII, „Wirt-
schafts Zeitung” nr 155/1933, brak paginacji.

58 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 557 (Berlin 1942), s. 4/72–73.
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2.3. Rolnictwo

Zajęcia rolnicze w XIX oraz w XX wieku w życiu mieszkańców Barlinka odgry-
wały nadal poważną rolę. W mieście zamieszkiwało wielu mieszczan utrzymujących 
się wyłącznie z rolnictwa, a wielu wykonujących zajęcia pozarolnicze posiadało czę-
sto również grunty orne lub łąki czy ogrody, które stanowiły ich dodatkowe źródło 
dochodu oraz utrzymania. Grunty orne położone najbliżej miasta były piaszczyste, 
ale w już dalszej odległości w kierunku zachodnim i południowym posiadały bar-
dzo dobrą klasę. Te ostatnie grunty docenione jednak dopiero po przeprowadzeniu 
procesu uwłaszczeniowego na terenie miasta w 1840 roku (Reces separacyjny), co 
było efektem zmian społeczno-gospodarczych w pruskim rolnictwie, poczynając od 
edyktów o zniesieniu poddaństwa z 1807 roku i o uwłaszczeniu z 1811 roku. Wów-
czas to utworzono 17 nowych dużych gospodarstw rolnych. Trzy z nich położone na 
północny zachód od miasta (1/2–3/4 mili59) miały nazwy Albertinenburg, Wilhelm-
swunsch i Elisenthal60.

W połowie XIX wieku grunty orne należące do mieszkańców Barlinka, a tak-
że instytucji komunalnych, kościelnych i dobroczynnych obejmowały 8560 mórg 
(1 mg – 0,25 ha), z tego 25 największych właścicieli prywatnych posiadało ponad 
połowę tego areału (4565 mg), gdy pozostałych 322 drobnych właścicieli dzieliło 
między siebie 3401 mg. Ponadto największym jednostkowym właścicielem (użyt-
kownikiem) pól uprawnych była miejscowa parafia, która posiadała 344 mg na upo-
sażenie proboszcza oraz 55 mg dla diakona (wikarego). Niewielkie działki posiadał 
już szpital św. Jerzego (34,2 mg) oraz szkoła (1,143 mg). Łąki natomiast znajdowały 
się na terenach podmokłych i były stale odwadniane, obejmowały areał 1048 mg i 
podzielone były między poszczególne grupy właścicieli w mieście. Poza tym było 
jeszcze 460 mg pastwisk znajdowało się w posiadaniu wspomnianych 25 dużych i 
322 małych posiadaczy. W XIX wieku ogrodnictwo i sadownictwo miało jedynie 
charakter przydomowy. Te ostatnie uprawy obejmowały 202 mg61.

W 1895 roku w Barlinku było aż 50 właścicieli ziemskich, których roczny czysty 
dochód z uprawy ziemi przekraczał 35 talarów. Byli to zarówno mieszczanie rolnicy 
(Ackerbürger), gospodarze (Landwirt), właściciele ziemscy (Gutsbesitzer), ale rów-
nież rzemieślnicy, kupcy, a także przemysłowcy, w tym właściciel fabryki pługów 
Otto Schwartz. Ten ostatni otrzymywał 1873 talarów dochodu z własnych oraz 250 
z dzierżawionych gruntów, głownie od miasta (w 1910 roku dzierżawił 47 ha)62. W 
kolejnych latach liczba właścicieli ziemskich w Barlinku utrzymywała się na podob-
nym poziomie, wśród nich byli też członkowie magistratu i rady miejskiej, m.in. 
Thobias Burlein, Wilhelm Goldowsky i in.

Podstawowymi uprawami były zboża: pszenica, żyto, jęczmień, owies, następnie 
ziemniaki, lucerna, koniczyna, a także w I połowie XIX wieku jeszcze morwa. W 

59 1 mila pruska (preussische Meile) w latach 1817–1872 odpowiada w skali metrycznej 7532,485 
metrów.

60 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427; P. Krause, Quellen der Wirtschaftsgeschichte, dz. cyt., s. 117.
61 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427.
62 AP Szczecin, AmB, sygn. 223 (brak paginacji).
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1850 roku wg Heinricha Berghausa rolnicy miejscy oraz mieszczanie posiadali 285 
koni, 470 sztuk bydła, głównie krów, 3177 sztuk owiec, 450 kóz i 500 sztuk trzo-
dy chlewnej63. Poza tym jeszcze do lat pięćdziesiątych XIX wieku hodowane były 
jedwabniki, z których np. w 1852 roku wyprodukowano 136 garnców jedwabnych 
nici64.

Uprawa roli sprzyjała rozwojowi rzemiosł rolniczych, głównie młynarstwa. W 
1899 roku było 5 młynów: Hermanna Maassa, Thobiasa Burleina, Alberta Beyers-
dorffa, Johanna Stange i Hermanna Jahnsa, którzy posiadali również własne gospo-
darstwa rolne65. 

Stan ten utrzymywał się aż do początku XX wieku, do czasu I wojny światowej, 
choć już w końcu XIX wieku uwidoczniły się pewne zmiany w rodzaju upraw, wy-
nikające z kryzysu rolnego lat osiemdziesiątych. Ich pełne rozwiniecie nastąpiło w 
okresie międzywojennym XX wieku, kiedy rolnictwo, pomimo znacznego uprze-
mysłowienia, stanowiło nadal ważną rolę w gospodarce Barlinka. Na początku lat 
trzydziestych zarejestrowanych było w mieście 130 gospodarstw rolnych, w tym 
50 dużych majątków (nawet po 400 mg) utworzonych w 1929 roku w następstwie 
parcelacji ziemi komunalnej i osiedlenia na niej kolonistów. Obok tych nowych 
gospodarstw w końcu lat dwudziestych XX wieku największymi posiadaczami zie-
mi rolnej byli nadal właściciel fabryki pługów, Adolf Schwartz (223 ha), Heinrich 
D`Avis (294 ha), Spółka Rolna „Eigene Scholle” z Frankfurtu nad Odrą (252 ha), 
a także właściciel fabryki wapienia, baron von Renteln (196 ha), bracia Jahnke (91 
ha) i Fritz Goldowsky (88 ha)66. Łącznie z całego obszaru gminy liczącego 20000 
mórg aż 13000 mg stanowiły użytki rolne. Głównymi produktami rolnictwa było 
– co wynikało z warunków naturalnych i klimatycznych – żyto i ziemniaki, w dal-
szej kolejności pszenica. W tym czasie bardzo dużo na znaczeniu zyskało ogrod-
nictwo, a szczególnie sadownictwo, które stało się podstawą utrzymania dla wielu 
mniejszych właścicieli. Barlinek stał się ważnym ośrodkiem produkcji jabłek, które 
przeznaczone były do przetwórstwa oraz konsumpcji nie tylko na rynku lokalnym, 
ale kierowane były do odległych ośrodków w okresie zbiorów, a poprzez budowę 
specjalnych przechowalni i w okresie zimowym. Owoce barlineckich sadowników 
stanowiły dobrą konkurencję w dużych miastach dla owoców sprowadzanych, np. z 
Ameryki Środkowej.

2.4. Komunikacja. Drogi bite i kolej, poczta, telegraf i telefon

Barlinek w I połowie XIX wieku był na szlaku poczty pruskiej z Myśliborza do 
Choszczna oraz przy drodze wojskowej z Gorzowa do Stargardu67. Oba szlaki komu-
nikacyjne nie stwarzały miastu dogodnych połączeń ze światem zewnętrznym, a w 

63 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427.
64 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 427.
65 AP Szczecin, AmB, sygn. 223 (brak paginacji).
66 Landwirtschaftliches Adressbuch, Bd. VII: Provinz Brandenburg, Leipzig 1929, s. 263–264.
67 H. Berghaus, Landbuch, dz. cyt., s. 431.
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okresie jesiennej słoty czy wiosennych roztopów były trudne do pokonania. Sytuacja 
ta nie sprzyjała rozbudowie rzemiosła czy przemysłu, nastawionych na wywóz poza 
najbliższą okolicę. Dopiero w latach czterdziestych XIX wieku zrodził się pomysł 
budowy nowoczesnej brukowanej szosy z Dolic do Gorzowa przez Barlinek68. Dzięki 
staraniom miasta oraz sejmiku powiatowego i starosty w 1847 roku podjęto decyzję 
o budowie drogi z funduszu powiatowego, którą ukończono mimo wydarzeń rewo-
lucyjnych 1848 roku już w 1849 roku69.

Nowy szlak znacznie poprawił zły stan komunikacji. Tym sposobem miasto 
otrzymało w Dolicach korzystne połączenie z linią kolejową Stargard (Szczecin)-
Poznań wybudowaną w tym samym okresie (1846–1848). Nowa droga stała się też 
podstawą do podniesienia rangi istniejącego w Barlinku urzędu pocztowego, któ-
ry dotąd stanowił niesamodzielną placówkę podporządkowaną urzędowi w Myśli-
borzu, dokąd dotąd kierowano miejscowy ruch pocztowy. W 1850 roku barlinecki 
urząd pocztowy został usamodzielniony70.

Przez większość XIX wieku Urząd Pocztowy w Barlinku znajdował się w wynaj-
mowanych pomieszczeniach, początkowo w oberży Barkusky`ego „Pod Rosyjskim 
Carem”, która w XIX wieku została zamieniona na Hotel Rothe. Następnie poczta po-
siadała siedzibę w domu mistrza stolarskiego Dahlke przy dzisiejszej ul. Niepodległo-
ści (Richterstrasse 66). Dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku Okręgowa Dy-
rekcja Poczty we Frankfurcie podjęła decyzję o budowie budynku na potrzeby Urzę-
du Pocztowego w Barlinku. Inwestycję te prowadził mistrz budowlany Goldowsky, a 
pocztę w nowej siedzibie otwarto 1 października 1885 roku (Bahnhofstrasse 35)71.

W 1840 roku otwarto połączenie pocztowe (3 razy w tygodniu) z Gorzowem, a 
następnie do Dolic i Pełczyc. Dotąd wszystkie przesyłki były przekazywane najpierw 
do Myśliborza, choć część z nich przesyłano do Lipian, które położone były na linii 
pocztowej Kostrzyń-Stargard72. Ruch pocztowy przez Myślibórz nie był duży, w paź-
dzierniku 1849 roku 18 paczek z i 25 do Barlinka, ale kiedy w mieście były jarmarki 
końskie, ruch wzrastał, także wykorzystywano prywatne furmanki i dyliżanse. Po 
otwarciu połączenia kolejowego Barlinek-Głazów 31 października 1883 roku do linii 
Kostrzyń-Stargard pocztę przesyłano przez Lipiany. Połączenie pocztowe do Dolic 
i Pełczyc zniesiono po otwarciu 7 sierpnia 1898 roku linii kolejowej do Choszczna. 
Wówczas barlinecka poczta rozpoczęła ekspedycję poczty koleją. Z kolei 2 grudnia 
1898 roku zlikwidowano połączenie pocztowym omnibusem z Gorzowem. W 1920 
roku poczta niemiecka uruchomiła autobus pocztowy na trasie Barlinek-Gorzów. 
On też przejął poważną część frachtu pocztowego73.

68 Inicjatywa budowy dróg bitych w Prusach zrodziła się w latach dwudziestych XIX wieku i prowa-
dzona była wielotorowo przez władze państwowe, a także samorząd prowincjonalny i powiatowy; P. 
Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, „Heimatkalender des Kreises Soldin“, 1931, s. 124. 

69 W 1856 roku wywodzący się z Barlinka rachmistrz Ulrich w Anklam opublikował memoriał o 
przebudowie Płoni w kanał żeglugowy, co przyczynić się miało do rozwoju Barlinka i sąsiedniego 
powiatu pyrzyckiego. Ten pomysł ponawiano kilkakrotnie, ale żeglowność Płoni nigdy się nie urze-
czywistniła; P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, s. 126.

70 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 124.
71 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 126. AP Szczecin, AmB, sygn. 247.
72 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 121–123.
73 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 124–125.
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W 1864 roku mieszczanie Barlinka wspólnie z magistratem rozpoczęli starania o 
wybudowanie połączenia telegraficznego. W tym celu podjęli się współfinansowania 
budowy linii telegraficznej i organizacji urzędu telegraficznego przy miejscowej po-
czcie. Poszczególni przedsiębiorcy i kupcy wpłacali składkę lub też dostarczali słupy 
telegraficzne. Połączenie telegraficzne zostało wybudowane z Lipian do Barlinka w 
1868 roku, a pierwszym urzędnikiem stacji telegrafu został sekretarz miejski Schulz. 
Otwarcie połączenia nastąpiło w październiku 1868 roku74.

Budowa linii kolejowych do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku w Prusach była w 
gestii przedsiębiorców prywatnych, wspieranych przez państwo, samorząd prowin-
cjonalny i lokalny, a także organizacje gospodarcze. Władze miejskie Barlinka, a także 
jego mieszkańcy rozpoczęli starania o uzyskanie połączenia kolejowego już w końcu 
lat sześćdziesiątych XIX wieku. Początkowo pojawiły się pomysły wybudowania linii 
kolejowej do Gorzowa (1865, 1879), ale nie uzyskały one akceptacji władz państwo-
wych, regulujących kierunki rozwoju komunikacji, a także środków na podjęcie prac 
budowlanych75. Dopiero na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX 
wieku powstał plan budowy połączenia kolejowego do Barlinka. Umożliwić to miała 
powstająca Kolej Stargardzko-Kostrzyńska (Stargard-Küstriner Eisenbahn). Wybu-
dowało ją Towarzystwo Akcyjne Kolei Stargardzko-Kostrzyńskiej (Stargard-Küstri-
ner Eisenbahn Gesellschaft), którego udziałowcami byli: państwo pruskie, samorządy 
prowincji Brandenburgia i Pomorze oraz powiatów i miasta będących na trasie kolei. 
Linia ta przebiegała przez Pyrzyce, Lipiany, Głazów, Myślibórz, Dębno do Kostrzyna. 
Nowe połączenie oddane zostało do użytku 31 sierpnia 1882 roku.

W celu włączenia Barlinka do nowo wybudowanej linii kolejowej powołano osob-
ną spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Kolei Głazów-Barlinek z kapitałem 950 
tys. marek i udziałem samorządów prowincji Brandenburgia (118 tys. marek), po-
wiatu Myślibórz (200 tys. marek) i Barlinka (59 tys. marek). Pozostałe udziały zostały 
sprzedane prywatnym udziałowcom. Koncesję na wybudowanie 18-kilometrowego 
połączenia z Barlinka do stacji Głazów na trasie Stargard-Kostrzyn towarzystwo otrzy-
mało 30 lipca 1883 roku. W tym czasie prowadzono już prace projektowe i budowlane 
nad linią przez Sulimierz, Mostkowo i Dzikowo. Wykonawcą inwestycji była firma 
Hermanna Bachsteina, jednego z budowniczych połączenia Stargard-Kostrzyn76.

Dworzec zlokalizowany został na zachód od miasta na wzgórzach po prawej 
stronie szosy w kierunku Dzikowa (Lipian) przy drodze do Jesieniowa (Schönow), 
na ternie dzisiejszych zakładów drzewnych. Dworzec składał się z budynku stacji, 
szopy oraz rampy wyładowczej77. Uroczystego otwarcia połączenia kolejowego Bar-
linka z Głazowem i dalej z Kostrzynem, stacją węzłową na skrzyżowaniu linii Kolei 
Wschodniej (Ostbahn) Berlin-Królewiec oraz Kolei Odrzańskiej dokonano 31 paź-
dziernika 1883 roku78.

74 AP Szczecin, AmB, sygn. 247, k. 21–70. Krause pisze, że telegraf uruchomiono dopiero 1 sierpnia 
1872 roku; P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 127.

75 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 126.
76 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner und der Glasow-Berlinchen Eisenbahn für 

das rechnungsjahr 1891/92, Neudamm [b.r.w.], s. 3.
77 AP Szczecin, AmB, sygn. 333, k. 27.
78 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 124.
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Połączenie kolejowe Barlinka z Głazowem, a przez Kostrzyn z Berlinem stało 
się poważnym impulsem do rozwoju gospodarczego miasta, głownie przemysłu, ale 
również ze względu na walory krajobrazowe jako ośrodka wypoczynkowego. Rok-
rocznie na trasie Barlinek-Głazów odprawiano ponad 2000 pociągów towarowych, 
osobowych i składów łączonych. Tylko w pierwszych 6 miesiącach działania linii 
przewieziono 10369 pasażerów i 8568 ton towarów. W kolejnych latach liczba osób 
korzystających z pociągów wzrastała z 26768 (w roku 1884/85) do 31008 (1891/92), 
a towarów z 18 tys. ton do 43 tys. ton. W roku sprawozdawczym 1891/92 tylko ze 
stacji w Barlinku skorzystało 19763 pasażerów, a w 1893/94 już 23280 podróżnych, 
natomiast obrót towarów na stacji wyniósł 32 tys. ton79.

Jednakże to nie satysfakcjonowało miejscowych władz i środowisk gospodar-
czych, które zaproponowały przedłużenie połączenia z Głazowa aż do Choszczna 
przez Pełczyce i w ten sposób uzyskanie dogodniejszego połączenie z linią Szczecin-
Poznań. Zainteresowanie tą inwestycją wykazała również dyrekcja Towarzystwa Ko-
lejowego Stargard-Kostrzyn, która już wcześniej przejęła administrację nad koleją 
barlinecką80. Jednakże starania w tym względzie trwały aż do 1896 roku. Wówczas to 
ministerstwo robót publicznych wydało koncesję dla stargardzkiego towarzystwa na 
budowę połączenia Barlinka z Choszcznem przez Żydowo, Niepołcko, Chrapowo, 
Pełczyce i Boguszyny81.

Prace nad budową nowej linii kolejowej (30 km) trwały 3 lata. W związku z tym 
powstał problem przebiegu torów przez Barlinek. Początkowo chciano od istniejące-
go dworca poprowadzić torowisko daleko na północ od miasta, na północny wschód 
od Lohmühle, folusza (Walkmühle) i dalej przez Płonię między Młynem Dolnym i 
Papiernią. Jednak przygotowano również inne rozwiązanie, które zwyciężyło. Był to 
projekt całkowitej przebudowy węzła kolejowego w Barlinku. Końcowy odcinek linii 
z Głazowa został przesunięty na zachód i następnie tuż przed miastem poprowadzo-
ny północnymi obrzeżami Barlinka wzdłuż dzisiejszej ulicy Podwale (Poetengang) 
przez Młynówkę, między jeziorem Chmielowym a młynem Lohmühle, by następnie 
tory skierowano w kierunku wschodnim ku szosie do Pełczyc82. Podczas tej budowy 
pojawiły się również dwa projekty usytuowania nowego dworca kolejowego. Pierw-
szy z nich przewidywał umieszczenie dworca od ulicy 31. Stycznia (Steidamm) 
wzdłuż północnej strony ulicy Podwale przy tartaku Jahnke. Jednakże ostatecznie 
zdecydowano się na drugie rozwiązanie i dworzec został wybudowany na północ-
no-wschodnim krańcu miasta przy Jeziorze Chmielowym wzdłuż ówczesnej dróg 
do Żydowa i fabryki pługów. Miasto zobowiązało się do wybudowania drogi do-

79 Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner und der Glasow-Berlinchen Eisenbahn für 
das Rechnungsjahr 1891/92, Neudamm [b.r.w.], s. 16, BeilageVI-X.

80 W 1885 roku towarzystwo Kolei Głazów-Barlinek zostało włączone do Towarzystwa Kolei Stargard-
Kostrzyn; Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner und der Glasow-Berlinchen Ei-
senbahn für das Rechnungsjahr 1891/92, Neudamm [b.r.w.], s. 3.

81 AP Szczecin, AmB, sygn. 333, k. 1–3.
82 AP Szczecin, AmB, sygn. 333, k. 27-284 (ostatnia karta to plan przebiegu linii kolejowej przez Bar-

linek z 1897 roku); Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner Eisenbahn für das 
Rechnungsjahr 1897/98, Neudamm [b.r.w.], 3-4; Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-
Cüstriner Eisenbahn für das Rechnungsjahr 1899/00, Neudamm [b.r.w.], 5–7.
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jazdowej do dworca (ul. Dworcowa) od skrzyżowania ulic Pełczyckiej (Bernsteiner 
Chaussee) i św. Bonifacego (Siederstrasse). Ostatecznie połączenie z Barlinka do 
Choszczna po przeprowadzeniu 5 sierpnia odbioru technicznego oddano do użytku 
7 sierpnia 1898 roku83.

Przeniesienie dworca kolejowego i przeprowadzenie linii kolejowej przez całe 
miasto stało się tez pretekstem do budowy kilku bocznic kolejowych i kolejek wą-
skotorowych do zakładów przemysłowych – Tartaku i Fabryki Krzeseł W. Jahnke 
(W. Jahnke JR Dampfsägewerk und Stuhlfabrik) oraz Fabryki Pługów Schwarz, do 
Janowa, a także do majątku ziemskiego właściciela D`Avis (majątek Albertinenburg) 
i Wielhelma Sta(e)nge (Espenbusch)84.

Pierwsze dziesięciolecia XX wieku były okresem planowania oraz starań o bu-
dowę nowych połączeń kolejowych Barlinka. W latach 1904–1905 władze Barlinka, 
a także miejscowi przemysłowcy, m.in. właściciel fabryki krzeseł W. Jahnke, zaan-
gażowali się w pomysł budowy linii kolejowej z Głuska w Puszczy Drawskiej przez 
Dobiegniew do Strzelec Krajeńskich i do Barlinka85. Kolejnym pomysłem był powrót 
do planów wybudowania kolei Barlinek-Gorzów. W tym celu w 1912 roku zawar-
to porozumienie z Towarzystwem Kolejowym dla Saksonii i Turyngii (Sachsisch-
Thüringsche Eisenbahn und Kraftwagen Betrieb Gesellschaft) o zaprojektowanie i 
wybudowanie tego połączenia. Jednakże mimo początkowego entuzjazmu innych 
partnerów, w tym władz Gorzowa, władz państwowych itd. pomysł nie doczekał się 
realizacji i w końcu 1913 roku prace studyjne zostały zawieszone86. Ponadto w 1919 
roku ostatecznie upadł projekt połączenia Barlinka z Pyrzycami, gdyż władze pań-
stwowe, mimo nacisków samorządów obu powiatów i prowincji (Brandenburgia, 
Pomorze), odmówiły wsparcia inwestycji87.

Przedłużenie linii kolejowej z Głazowa przez Barlinek aż do Choszczna (46,83 
km) poważnie zwiększyło ruch pasażerski i towarowy w Barlinku. Szczególnym ro-
kiem był 1899/1900, kiedy to samego frachtu towarowego przeładowano na stacji 
ponad 67 tys. ton. W kolejnych latach, aż do początków I wojny światowej w 1914 
roku przez stację kolejową w Barlinku ruch pasażerski kształtował się na poziomie 
ponad 40 tysięcy pasażerów i od 40 do 50 tysięcy ton ładunków, przede wszyst-
kim wyrobów fabryk pługów, krzeseł, tartaku, produktów rolnych wytwarzanych w 
okolicznych gospodarstwach i majątkach ziemskich, w tym zwierząt żywych (bydło, 
trzoda chlewna). Do miasta natomiast sprowadzany był węgiel, głownie do miejsco-
wej gazowni, stal dla fabryki pługów i drewno.

83 Szczecin, AmB, sygn. 333, k. 395; P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 124.
84 Bocznice i zakładowe kolejki wąskotorowe powstały w latach 1900–1910; Szczecin, AmB, sygn. 190 

(brak paginacji); 334 (brak paginacji).
85 AP Szczecin, AmB, sygn. 187 (brak paginacji).
86 Władze Barlinka kilkakrotnie uchwaliły dotacje celowe, każda po 800 marek na prace projektowe; 

AP Szczecin, AmB, sygn. 194 (brak paginacji).
87 AP Szczecin, AmB, sygn. 190 (brak paginacji).
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Tabela nr 7. Obroty towarowe i ruch pasażerski na stacji Barlinek

Rok Obroty towarowe (w tonach) Ruch pasażerski (osoby)
1899/1900 67165 50224

1900/01 41015 43437
1901/02 43599 18088 odprawionych osób

Źródło: Jahres-Bericht über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner Eisenbahn für das Rechnungsjahr 
1899/00, Neudamm [b.r.w.], s. 38–39, 44–45, 50–51, 56–57; Jahres-Bericht über die Verwaltung der 
Stargard-Cüstriner Eisenbahn für das Rechnungsjahr 1900/01, Neudamm [b.r.w.], s. 51, 57; Jahres-Be-
richt über die Verwaltung der Stargard-Cüstriner Eisenbahn für das Rechnungsjahr 1899/00, Neudamm 
[b.r.w.], s. 47, 50.

Wraz z doprowadzeniem komunikacji kolejowej w Barlinku w latach 1883–1898 
zrodziła się potrzeba rozbudowy łączności telegraficznej, a w końcu budowy połą-
czeń telefonicznych. W lipcu 1900 roku Urząd Pocztowy w Barlinku przygotował 
plan rozbudowy lokalnych połączeń telegraficznych w regionie oraz budowy sieci 
telefonicznej w mieście. Nowe linie telegraficzne miały dostać fabryki Schwarza i da-
lej do Żydowa, następnie też przez Lutówko do Równa, Brunek, Rathsschneidemühl 
i Dzikowa, a także nowe połączenie telegraficzne z Pełczycami wzdłuż drogi.

W 1885 roku Barlinek został połączony linią telefoniczną z Dzikowem i Rychno-
wem. Były to linie o charakterze urzędowym. Sieć abonencką, dostępną również dla 
mieszkańców miasta uruchomiono dopiero 24 października 1900 roku88.

Rada Miejska zatwierdziła 4 lipca 1900 roku plan budowy napowietrznej sieci 
telefonicznej w mieście i w tym celu wykorzystanie dachów wyższych budynków. 
Główna linia telefoniczna przebiegać miała wzdłuż dzisiejszej ulicy Niepodległości. 
Centralę telefoniczną założono w budynku poczty, a pierwszymi abonentami tele-
fonów oprócz władz miejskich w ratuszu byli przede wszystkim miejscowi przemy-
słowcy i ich zakłady. W kolejnych latach liczba aparatów telefonicznych wzrastała. 
Połączenia telefoniczne otrzymywali inni mieszkańcy Barlinka, a także poza nim, 
np. w Dzikowie. Ponadto w mieście w okresie przed i do końca I wojny światowej ad-
ministracja pocztowa założyła kilkanaście prywatnych łączy telegraficznych, w tym 
w urzędzie miejskim czy do leśniczówki miejskiej. W 1929 roku w Barlinku było 
ponad 100 abonentów telefonów89.

W okresie międzywojennym Barlinek leżał na skrzyżowaniu dróg, które w re-
gionie stanowiły dość dobre połączenie kolejowe i drogowe.90. Duży ruch samocho-
dów ciężarowych w tym okresie spowodował konieczność budowy obwodnicy dla 
głównych ulic miasta. To było też potrzebne dla rozwijającej się gospodarki, ale nie 
wszyscy to rozumieli. Opór stawiały przede wszystkim środowiska rzemieślnicze, 
gdyż według nich rozwój komunikacji powodował napływ konkurencyjnych wyro-
bów innych wytwórców91. 

88 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 127.
89 AP Szczecin, AmB, sygn. 252, passim.
90 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 125.
91 P. Krause, Das Berlinchener Verkehrswesen, dz. cyt., s. 125.
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Okres I wojny światowej przyniósł spadek kolejowych przewozów pasażerskich, 
a powojenny kryzys gospodarczy spowodował poważny spadek przewozów towa-
rowych. Straty te odrobione zostały w II połowie lat dwudziestych, a ostatecznie w 
okresie nazistowskim do 1939 roku.

2.5. Barlinek ośrodkiem rekreacji i wypoczynku

Wraz z rozwojem środków transportu w regionie, a zwłaszcza wybudowaniem 
połączenia kolejowego do Kostrzyna w 1883 roku Barlinek zyskał możliwość wyko-
rzystania swoich walorów klimatyczno-krajoznawczych poprzez rozwijanie działal-
ności turystycznej, nie tylko długoterminowej, która prowadzona była już wcześniej, 
ale także niedzielnej92.

Miasto oferowało turystom łagodny klimat ze średnią temperaturą lata +14,2 
stopnia, a zimy +3,2 stopnia Celsjusza, dużą ilość powietrza ozonowego, a także dość 
duże Jezioro Barlineckie otoczone wysokimi lasami iglastymi, liściastymi (bukowo-
dębowymi) i mieszanymi, liczne jeziora śródleśne, a także malowniczą dolinę rzeki 
Płoni i wzgórza z pięknym widokiem na miasto oraz okolicę.

Od II połowy XIX wieku na jeziorze uprawiano żeglarstwo i wioślarstwo93. Nad 
jeziorem już w 1845 roku wybudowano łazienki kąpielowe (Badehaus). Ich budowy 
podjął się cieśla Wilhelm Zastrow wraz z kilkoma innymi rzemieślnikami. Otrzyma-
li oni też prawo do dzierżawy zakładu kąpielowego od miasta. Wybudowany został 
on na Judenbergu, jednak jego wykorzystanie nie było pełne. Z tego też względu w 
1854 roku szklarz W. Reinhardt zgłosił do magistratu, że wybuduje swoje własne 
łazienki kąpielowe na jeziorze miejskim przy swoim ogrodzie. Pomysł ten jednak 
został oddalony, choć po kilku latach ponownie Reinhardt złożył podanie o zgodę 
na budowę łazienek kąpielowych, co zostało zrealizowane w 1858 roku. W zamian za 
to oraz dzierżawę fragmentu jeziora płacił do kasy miejskiej podobnie jak Zastrow 
coroczną opłatę w wysokości 1 talara. W kolejnych latach istniejące łazienki przej-
mowali kolejni właściciele-dzierżawcy, m.in. miejski rolnik Gurr od 1877 roku, a od 
1900 roku jego żona, której zakład posiadał aż 6 kabin. W 1895 roku hotelarz Spren-
gel zawarł umowę z miastem na wybudowanie budynku kąpielowego na jeziorze w 
miejscu uzgodnionym wspólnie z administracją policyjną i dzierżawcą rybołówstwa 
na jeziorze Rosengartenem. W zamian za to płacił on dzierżawę w wysokości 5 ma-
rek. Podobną umowę zawarł również inny hotelarz Regen. Również inni właściciele 
pensjonatów i hoteli zakładali własne łazienki kąpielowe nad jeziorem miejskim. 
Posiadały one z reguły od 2 do 3 kabin dla gości hotelowych94.

W 1908 roku w mieście istniało kilkanaście kąpielisk z różnej wielkości z ła-
zienkami, w tym miejskie – publiczne kąpielisko95. To ostatnie w 1927 roku zostały 
zastąpione nowoczesnym kąpieliskiem przy dzisiejszej ulicy Sportowej (Muckebur-

92 Führer durch Berlinchen, dz. cyt., s. 10–11.
93 Führer durch Berlinchen, dz. cyt., s. 11.
94 AP Szczecin, AmB, sygn. 254.
95 AP Szczecin, AmB, sygn. 254.
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gerstrasse) obok stadionu miejskiego i kortów tenisowych96. Nowy zakład posiadał 
dobrze przygotowaną plażę, otoczoną od strony lądu szeregiem przebieralni dla pla-
żowiczów i natryskami. Budynek główny kąpieliska wybudowany w stylu szwajcar-
skim spełniał rolę również schroniska młodzieżowego, które dotąd znajdowało się 
w budynku hali sportowej. W tej ostatniej instytucji w rok po otwarciu, w 1925 roku 
udzielono aż 216 noclegów97. 

Kąpielisko miejskie dzierżawił piekarz Otto Sydow. Czas kąpieli w zakładzie 
podczas sezonu letniego był od 6 rano do zmierzchu. Obywatele Barlinka posiadali 
prawo do bezpłatnego korzystania z łazienek na miejskiej plaży codziennie od 18.30, 
a w niedziele również od 6 do 9 rano98. 

Rozwój bazy turystycznej wiązał się ściśle z rozbudową miasta wzdłuż brzegów 
jeziora miejskiego w kierunku Strzelec Krajeńskich, ale nie tylko. Również w samym 
mieście powstawały pensjonaty, a mieszczanie w swoich domach przygotowywali 
kwatery prywatne. Ponadto w mieście przy ul. Jeziornej (Seestrasse) działał w okre-
sie międzywojennym XX wieku prywatny zakład przyrodoleczniczy prowadzący 
kuracje z zastosowaniem kąpieli leczniczych. Ponadto nad samym jeziorem położo-
ny był hotel Strandhotel, jednakże w 1921 roku został on zlikwidowany, a jego budy-
nek został przekazany na siedzibę przeniesionego z Myśliborza Urzędu Skarbowego 
(Finanzamt)99.

Miasto prowadziło akcję reklamową zachęcającą mieszkańców Berlina, a także 
Frankfurtu nad Odrą do wypoczynku letniego w Barlinku oraz wycieczek niedziel-
nych. W tym celu magistrat współpracował z organizacjami turystycznymi i regio-
nalnymi w Berlinie i Brandenburgii, m.in. Märkischer Verband für Fremdenverkehr 
und Ansiedlung e.V. czy też wydawcą leksykonu kąpielisk „Die Welt der Bäder und 
Kurorte”100. Ponadto miejski urząd komunikacji (Stadtverkehrsamt) pełnił również 
funkcję informacji turystycznej: prowadził spis kwater prywatnych i pensjonatów, a 
także odpowiedzialny był za promocję miasta w środkach masowego przekazu (pra-
sa oraz od połowy lat dwudziestych XX wieku w radio).

W materiałach reklamowych podkreślano, a czas podróży z Berlina z przesiad-
ką w Kostrzynie wynosił 3 godziny, a cena biletu w 3 klasie w 1917 roku wynosiła 
jedynie 2,50 marki (w 1918 roku już 5 marek)101. Ponadto podkreślano położenie 
Barlinka nad pięknym jeziorem w otoczeniu lasów, a także posiadanie przez miasto 
pełnych zdobyczy cywilizacji – kanalizacji, wodociągów, elektryczności, gazu itd. 
(Freundliche Stadt am 250 Ha. Grossen See. Wasserleitung, Kanalisation, waldreiche 
Umgebung).

W 1913 roku w miejsce dotychczasowej restauracji Eichwald magistrat ze środ-
ków komunalnych wybudował kompleks restauracyjny Waldschenke nad jeziorem 

96 F.R. Barran, Städte-Atlas Ostbrandenburg, Leer 1990, s. 21.
97 Führer durch Berlinchen, dz. cyt., s. 12; AP Szczecin, AmB, sygn. 63 (brak paginacji).
98 AP Szczecin, AmB, sygn. 63.
99 AP Szczecin, AmB, sygn. 96 (brak paginacji). Również meble hotelu wystawione przez miasto na 

licytację były zakupione przez urząd skarbowy i jego pracowników.
100 AP Szczecin, AmB, sygn. 215, 216, 409, 410. (brak paginacji).
101 AP Szczecin, AmB, sygn. 215 (brak paginacji – Ratschlaege fuer Freundeeines Eigenheims – bro-

szura towarzystwa turystycznego i osiedleńczego z 1917 roku i 1918 roku).
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Mapa topograficzna 1:25000 ze zaznaczonymi trasami turystycznymi wokół Barlinka.  
Wydana w 1934 roku stanowiła załącznik do przewodnika turystycznego  

po mieście Führer durch Berlinchen…,  
AP Szczecin, Zbiór Kartograficzny – kolekcja, sygn. 1033-2.

Uklejno (Ukleisee) w lesie miejskim przy ulicy Sportowej (Mückeburgerstrasse, 
2,5 km od centrum). Uroczyste otwarcie nastąpiło w czwartek 21 maja 1914 roku z 
udziałem miejscowych towarzystw chóralnych, gimnastycznych i orkiestry miejskiej 
(Stadtkapelle). Kompleks składał się z budynku restauracji z pokojami hotelowymi, 
zabudowań gospodarczych, a także muszli koncertowej102. Po zakończeniu budowy 
Waldschenke zostało wydzierżawione barlineckiemu hotelarzowi Rothe.

W okresie międzywojennym wokół Barlinka wytyczonych było kilka szlaków 
spacerowych i turystycznych (łącznie około 100 km). Te pierwsze obliczone na wę-

102 AP Szczecin, AmB, sygn. 90, passim, k. 212–232 – egzemplarze lokalnych gazet z Choszczna Go-
rzowa, Myśliborza, Pełczyc, Strzelec Krajeńskich z ogłoszeniami – zaproszeniami na otwarcie Wald-
schenke w Barlinku. W teczce są również projekty techniczne budynków, prospekty firm budowla-
nych biorących udział w budowie restauracji. Też: AP Szczecin, AmB, sygn. 215.
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drówki od 45 minut do 2,5 godziny prowadziły przede wszystkim przez malownicze 
okolice doliny Płoni aż do Fabryki Pługów oraz wokół Jeziora Barlineckiego do róż-
nych źródeł wody źródlanej na południowym jego brzegu. Natomiast całodzienne 
szlaki wędrówek dla turystów przygotowane zostały po wschodniej stronie szosy z 
Barlinka do Gorzowa w lasach państwowych na południe od Jeziora Barlineckiego 
aż do jeziora Okunie (Wuckensee) oraz jeziora Sarnik (Zorniksee) położonego na 
południowym krańcu lasu miejskiego z leśniczówką Forst Stadtheide103. Opisane zo-
stały one w przewodniku turystycznym po mieście wydanym w 1934 roku, a także 
wykreślone na dołączonej do niego mapie topograficznej104.

W 1939 roku opis tras wycieczkowych w okolicach Barlinka wraz z mapą poglą-
dową dołączony został do kalendarza powiatowego (od 1937 roku pod nazwą He-
imatjahrbuch)105. Poza tym liczne artykuły krajoznawcze pisali barlineccy nauczy-
ciele do wspomnianego już kalendarza powiatowego, m.in. Fritz Nickel o wzgórzu 
Fuchsberg koło Niepołcka (Jg. 1937, s. 166–68) czy Paul Rutke o ptakach w dolinie 
Płoni (tamże, s. 63–66).

103 AP Szczecin, Zbiór kartograficzny – kolekcja, sygn. 779, 1033 (dwa egzemplarze planu miasta w 
skali 1:5000 z 1934 roku oraz na ich odwrocie mapy topograficzne okolic Barlinka w skali 1:25000 
z oznaczonymi trasami turystycznymi. Plan ten i mapa stanowiły załącznik do przewodnika tury-
stycznego po Barlinku i okolicy – patrz przypis poniżej).

104 Przewodnik został opracowany przez nauczycieli Fritza Nickela i Hermanna Mittelstädta na zlece-
nie Miejskiego Urzędu Komunikacji (Städtlicher Verkehrsamt); Führer durch Berlinchen und Umge-
bung. Bearbeitet von Lehrer Fritz Nickel, Geschichtlicher Anhang von Lehrer Hermann Mittelstädt, 
Frankfurt an der Oder 1934, 80s. Opis tras turystycznych wokół Barlinka na stronach 11, 26–40.

105 „Heimatkalender für den Kreis Soldin“ Jg. 14, 1939.
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