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ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA PŁOTY 

DO KOŃCA XX WIEKU  

 

Miasto Płoty rozlokowało się prawie na samym styku trzech regionów geogra-

ficznych – Niziny Szczecińskiej, PobrzeŜa Słowieńskiego i północno-zachod-

nich krańców Pojezierza Drawskiego. Teren jest tutaj urozmaicony licznymi 

morenami (najwyŜsze wyniesienie istniejące w zachodniej partii miasta sięga  

31 m n.p.m.) oraz poprzecinany wodami Regi wraz z jej dopływami. Rzeka 

pętlą otacza miasto, chroniąc je od południa, wschodu i północy. Po stronie 

zachodniej w kierunku miasta i rzeki płyną dwa strumienie: Rękowa wpadająca 

do głównego nurtu od strony północno-zachodniej oraz Bytlica dopływająca do 

południowo-zachodnich partii Regi. W ten sposób teren otoczony jest zewsząd 

wodami, a samo miasto wykorzystywało kiedyś obszar zbliŜony do rozległej 

wyspy. Dawniej tereny bagienne zajmowały najniŜsze partie tarasu przylegają-

cego do rzeki i rozciągającego się po obydwu stronach jej głównego nurtu. 

Szczególnie szeroki pas mokradeł istniał we wschodnich partiach rzeki, tworząc 

naturalną ochronę późniejszej zabudowy miejskiej. Nieuporządkowany uprzed-

nio drzewostan bagienny, porastający dolne obszary tarasu, po regulacji i zagos-

podarowaniu Regi włączono w obręb utworzonego tutaj parku, z czasem za-

mieniając go na drzewa szlachetnych gatunków. Podmiejski teren połoŜony na 

zachód pomiędzy Rękową a Bytlicą zawsze był wyniesiony oraz suchy i jedynie 

przy samych brzegach strumieni mogły występować pasma podmokłych łąk. 

Teren ten obniŜał się jednak dość znacznie ku zachodowi, w niŜej połoŜonych 

partiach przechodząc w mokre łąki i trzęsawiska. Niewykluczone, Ŝe w tym 

miejscu mógł kiedyś istnieć jakiś zbiornik wodny. 
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Przez ziemię gryficką prowadziła stara „droga do Polski”. Między innymi 

łączyła ona Płoty z Reskiem. Od XVI w. zaczęła stopniowo tracić na swoim 

znaczeniu, lecz mimo to funkcjonowała aŜ do XIX w.
1
 Współczesne Płoty są 

waŜnym węzłem komunikacyjnym, łączącym miasto w czterech kierunkach: na 

północ – z Gryficami i wybrzeŜem; na północny wschód – z Kołobrzegiem  

i Koszalinem; na południowy wschód – przez Resko i Piłę z Poznaniem i Byd-

goszczą; na południowy zachód – przez Nowogard, Goleniów ze Szczecinem. 

Połączenie prowadzące ze Szczecina do Gdańska przez Płoty stanowi wycinek 

trasy szybkiego ruchu tej magistrali. 

 

 

Okres średniowiecza 

 

Badania archeologiczne potwierdziły w okolicy Płotów istnienie licznych sta-

nowisk osadniczych. Datowane są one od epoki kamienia aŜ po czasy nowoŜyt-

ne
2
. Geneza miasta sięga natomiast grodów istniejących w pętli rzeki, które we 

wczesnym średniowieczu broniły naturalnych brodów istniejących na Redze
3
. 

Jeden z nich znajdował się w północnej, drugi w południowej części później-

szego obszaru miejskiego, wyznaczonego przez rzekę i jej dopływy (ryc. 1). 

Teren po północnym grodzie, zajmujący przestrzeń pomiędzy Regą a Rękową, 

uwzględnia jeszcze mapa sztabowa wykonana w skali 1 : 25 000
4
. W 1891 r. 

istniało tutaj wyniesienie terenu otoczone dwoma liniami skarp, przy czym ze-

wnętrzna nie tylko opadała szerokim pasmem w stronę miasta, ale dochodziła 

do samej rzeki, urywając się bezpośrednio przy obecnej ul. I Armii Wojska 

Polskiego. Autorzy historii Płotów uwaŜają Ŝe gród ten miał fosę broniącą go 

od południowego wschodu, ponadto zaś wysoki, nasypowy wał ziemny, zabez-

                                              
1 S. Rzeszowski, WaŜniejsze momenty dziejów Gryfic. „Szczecin” 1962, z. 9–10, s. 22;  

A. Biranowska-Kurtz, Rozwój przestrzenny Reska do XX wieku. „Przegląd Zachodniopomorski” 
2007, z. 4, s. 49. 

2 H.J. Eggers, Die wendischen Burgwälle in Mittelpommern. „Baltische Studien”, Neue Fol-

ge 47 (1960), s. 31. 

3 Archiwum Państwowe Szczecin (dalej APSz), Rękopisy i Spuścizny, sygn. 554. Publikacja 

Miasta polskie w Tysiącleciu. T. II. Warszawa 1962, s. 433–434, podaje, Ŝe były to grodziska 
stoŜkowe, a Płoty we wczesnym średniowieczu stanowiły czoło opola.  

4 APSz, Zbiór Kartograficzny (dalej Zb. Kart.), 1 : 25 000/774. Rok 1891. 
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pieczony ostrokołem utoŜsamianym z płotem, od którego nazwę mogła przejąć 

osada wczesnodziejowa
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Płoty. Okres przedlokacyjny z hipotetycznym zasięgiem  

osady wczesnośredniowiecznej (Stare Miasto). 

1 – Rega z dopływami; 2 – tereny bagienne; 3 – hipotetyczny zasięg osady wczesno-

średniowiecznej; 4 – gród północny; 5 – gród południowy (oprac. A. Biranowska-Kurtz) 

                                              
5 Płoty. Dzieje miasta. Red. L. Turek-Kwiatkowska. Słupsk 1991, s. 17. 
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Południowy gród, uwaŜany za młodszy
6
 (pod względem czasu powstania), 

zajął obszar pomiędzy Regą a Bytlicą – miejsce, w którym później wzniesiono 

istniejący do dzisiaj zamek średniowieczny, przekształcony w dobie renesansu. 

Autorzy historii Płotów uwaŜają
7
, Ŝe ok. XIII w. uformowano tutaj kwadratowy 

gród z zaokrąglonymi naroŜnikami, potwierdzony następnie znaleziskami kultu-

ry materialnej, wpisany do literatury przedmiotu jako „Stare Miasto”
8
. Nazwa ta 

utrzymała się aŜ do XVIII w. UwaŜają równieŜ, Ŝe naprzeciwko obecnego mo-

stu kolejowego na Redze istniał kolejny gród, tzw. „Wał słowiański”, oraz Ŝe na 

terenie dzisiejszego parku znaleziskami kultury materialnej potwierdzono osad-

nictwo słowiańskie. 

Z biegiem czasu obok południowego grodu, utoŜsamianego z castrum, 

rozwinęła się osada wczesnodziejowa, która z racji połoŜenia w miejscu natu-

ralnej przeprawy przez Regę – czerpała z niej profity i miała dogodne warunki 

rozwojowe. Była na tyle rozwinięta gospodarczo i przestrzennie, Ŝe posłuŜyła 

do lokacji miasta na prawie lubeckim
9
, wzorowanego na Greifswaldzie. Nastą-

piło to 8 czerwca 1277 r., a zasadźcą był Dobiesław Wotuch (v. Woedtke)  

z Otoka. Tytułem uposaŜenia miasto otrzymało160 łanów ziemi, ponadto zwol-

nienie od podatku na przeciąg dwunastu lat, prawo wyrębu lasu, rybaczenia  

i polowań w lasach pańskich oraz na polach. Od właścicieli miasta – Hildebran-

da i Zygfryda – mieszczanie dostali zapewnienie poniesienia kosztów przy 

wznoszeniu ewentualnych obwarowań; Hildebrand i Zygfryd pozostawili sobie 

36 łanów ziemi oraz dochody w wysokości jednej trzeciej od istniejących juŜ 

młynów, jak równieŜ od tych, które zamierzano wybudować. Kościół otrzymał 

uposaŜenie w wysokości czterech łanów ziemi
10

.  

W sensie przestrzennym miasto otrzymało nietypowy układ (ryc. 2). Osią 

stała się ulica główna w linii prostej na północ, wyprowadzona od północnego 

naroŜnika terenu zamkowego (Schloss-Str.), poprzez podzamcze rozciągające 

się pomiędzy fosą zamkową a rynkiem oraz przez niewielki rynek z bryłą ko-

                                              
6 Miasta polskie..., s. 433. 

7 Płoty. Dzieje..., s. 18. 

8 Plathe in Pommern. Die Geschichte. Hamburg 1963, s. 30; H.J. Eggers, Die wendischen..., 
s. 31. 

9 G. Kratz, Die Städte der Provinz Pommern. Berlin 1896, s. 296; E. Keyser, Deutsches 
Städtebuch. Berlin b.r.w. [1939], s. 211. 

10 G. Kratz, Die Städte..., s. 296; Plathe..., s. 16. 
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ścioła, cmentarzem przykościelnym i być moŜe ratuszem na środku placu
11

. 

Pierwotnie rynek był większy, prostokątny; pomniejszono go przed 1740 r., 

wraz z nową zabudową powstałą w miejscu cmentarza (wyprowadzonego poza 

miasto dopiero w 1737 r.)
12

. Regularne, prostokątne bloki zabudowy o zróŜni-

cowanej wielkości zgrupowano po obydwu stronach głównej ulicy. Wjazdy do 

miasta wprowadzały komunikację do rynku z trzech kierunków: od południo-

wego zachodu ze Szczecina, od południowego wschodu z Reska i od północy  

z Kołobrzegu, prowadząc ją pierwotną starą drogą nadzorowaną kiedyś przez 

dawny gród północny. Na granicy z zabudową
13

 wjazdy miejskie otrzymały 

odpowiednio zamykane szlabany, umownie nazywane bramami, Płoty bowiem 

nie miały ani wałów, ani murów, ani baszt. Nie były jednak miastem otwartym, 

gdyŜ poza doskonałą lokalizacją w terenie dysponowały wymienionymi zamk-

nięciami, które w literaturze przedmiotu odnotowano umownie jako bramy: 

Gryfińską, Stargardzką i Młyńską
14

. Od strony północno-wschodniej Stare Mia-

sto zamknął strumień
15

 płynący po zewnętrznych granicach posiadłości naleŜą-

cej do późniejszego „nowego zamku” Ostenów, a potwierdzony graficznie jesz-

cze w 1740 r.
16

 

 

 

 

 

                                              
11 E. Keyser, Deutsches..., s. 211. Tak wczesne istnienie ratusza jest problematyczne, tym 

bardziej Ŝe do XVIII w. Płoty były miastem prywatnym, z samorządowością ograniczoną do 
minimum. 

12 TamŜe. 

13 W: Płoty. Dzieje..., s. 28, podano charakterystykę lokacyjnego miasta, opierając się na 

źródłach. Wymieniają 60 domów, młyn nad Regą, stodoły za rzeką i kościół istniejący w centrum 
załoŜenia. 

14 E. Keyser, Deutsches..., s. 211. 

15 Trudno jednoznacznie określić znaczenie oraz czas powstania tego cieku. W dawnej lite-

raturze przedmiotu nie znajdujemy na niego określenia, natomiast autorzy opracowania Płoty. 
Dzieje... (s. 18) uwaŜają, Ŝe w tym miejscu przekopano fosę oblewającą nowo zrealizowany 

obiekt architektoniczny. W tym artykule posługiwać się będę określeniem „strumień-fosa zam-
kowa”. 

16 Plan zamków z 1740 r. Oryg.: Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego w Szcze-

cinie (dalej AF MNS), sygn. F.XVI/1339. W: Płoty. Dzieje..., s. 18, podano, Ŝe jeszcze w XIX wie-
ku istniały obwałowania i fosy, idące od strony zachodniej w kierunku wschodnim, w kształcie 
sierpa, którego rogi wyznaczały granice pierwszego przedlokacyjnego miasta. Autorzy nie przy-

bliŜają czasu powstania tych umocnień.  
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2. Płoty. Układ miasta w okresie średniowiecza. 

1 – Rega z dopływami; 2 – tereny bagienne; 3 – adaptacja Starego Miasta  

na potrzeby lokacyjne; 4 – folwark zamkowy; 5 – w miejscu południowego grodu  

zamek Blücherów; 6 – rynek staromiejski z kościołem i cmentarzem przykościelnym;  

7 – hipotetyczna lokalizacja zamknięcia nazywanego Bramą Szczecińską;  

8 – hipotetyczna lokalizacja zamknięcia nazywanego Bramą Gryfińską; 9 – hipotetyczna 

lokalizacja zamknięcia nazywanego Bramą Młyńską; 10 – lokalizacja najstarszych 

młynów; 11 – strumień-fosa zamkowa; 12 – teren po grodzie północnym  

(oprac. A. Biranowska-Kurtz) 
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Wydaje się, Ŝe regularność średniowiecznego układu miejskiego była wy-

nikiem adaptacji i regulacji wcześniej istniejącego w tym miejscu podgrodzia 

lub osady wczesnodziejowej, natomiast sama lokacja objęła wyłącznie zagad-

nienia prawne obejmujące zaistniałe juŜ fakty przestrzenne. Dopiero od chwili 

lokacji wcześniejszy zespół przestrzenny moŜna utoŜsamiać z miastem; przed-

tem była to jedynie osada wczesnośredniowieczna. 

Dotyczy to równieŜ przeniesienia nazwy „Stare Miasto” na cały adapto-

wany obszar, a nie, jak przyjmowano dotychczas, jedynie na teren pierwotnego 

południowego grodu i jego majdanu gospodarczego. Przekształcenia układu 

komunikacyjnego, czytelne w obszarach Starego Miasta w późniejszych karto-

gramach, są juŜ wynikiem dziewiętnastowiecznych zmian obejmujących budo-

wę nowej szosy relacji Szczecin–Gdańsk oraz przesunięcia komunikacji dro-

gowej w kierunku nowych mostów na Redze, wzniesionych u schyłku XIX stu-

lecia
17

. Niewykluczone, Ŝe w dziewiętnastowiecznych przekształceniach układu 

komunikacyjnego zaadaptowano równieŜ część pierwotnego traktu prowadzą-

cego niegdyś do starego brodu, przez naturalny wąwóz wykształcony w północ-

nej części miasta i rzeki. 

Jako Ŝe w momencie lokacji miasta Pomorze było juŜ katolickie, Płoty 

miały juŜ kościół, przypuszczalnie drewniany. Z dokumentu lokacyjnego wyni-

ka, iŜ uposaŜono go czterema łanami ziemi wraz z naleŜnymi dziesięcinami
18

. 

Ustalenia terenowe dowiodły, Ŝe najstarszy kościół był wolno stojącą realizacją 

wzniesioną na płycie rynku
19

. Przypuszczalnie był późnogotycką, jednonawową 

świątynią, z trójbocznym zamknięciem od wschodu i kwadratową w rzucie 

wieŜą od zachodu
20

. Po poŜarze w 1612 r. został odbudowany, następnie prze-

budowano go i obudowano od strony północnej, tak Ŝe w 1740 r. bezpośrednio 

przylegała do niego zabudowa mieszczańska
21

. Spowodowało to znaczące zmia-

ny przestrzenne, gdyŜ nie tylko bardzo uszczuplono powierzchnię płyty rynko-

                                              
17 W 1621 r. na Redze lody zniszczyły dotychczasowe mosty, młyny i groble. G. Kratz, Die 

Städte..., s. 297. 

18 TamŜe.  

19 Badania wykonał inŜ. arch. Stefan Kwilecki, przygotowując materiał do powojennej re-

konstrukcji i odbudowy zamku Blücherów; nie został on jednak opracowany i opublikowany. 
Dzięki uprzejmości autora wyniki przekazano mi do późniejszego wykorzystania w publikacjach. 

20 M. Słomiński, Kościół parafialny. W: Karta ewidencyjna zabytków architektury i budow-
nictwa. Szczecin 1998. Oryg.: Biuro Dokumentacji Zabytków, Szczecin. 

21 Plan zamków z 1740 r. 
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wej, ale radykalnie zmieniono teŜ dotychczasowy kontekst wolno stojącej bryły 

świątyni, „wbudowując” ją w przestrzeń bloku urbanistycznego. 

W 1367 r. wspomniano o szpitalu miejskim św. Jerzego, lokalizując go na 

zewnątrz „Bramy Stargardzkiej.” W okresie lokacji został uposaŜony dwoma 

morgami ziemi ornej i łąką. Początkowo był przytułkiem dla biednych i trędo-

watych; w XVIII w. oddano go pod zarząd magistratu. Do szpitala naleŜały 

budynek z ośmioma pomieszczeniami, stodoła i ogród warzywny Część docho-

dów uzyskiwanych z posiadłości szpitalnych przeznaczano dla biednych (1770). 

Szpital został spalony w czasie wojny siedmioletniej. 

Łącznie z osadą wczesnośredniowieczną w XIII w. cytowano castrum22
 

utoŜsamiane z południowym grodem. Po lokacji w jego miejscu wzniesiono 

zamek. W pierwszym etapie budowy na wzgórzu wymurowano wieŜę miesz-

kalną stojącą na dziedzińcu otoczonym zapewne palisadą. WieŜę zbudowano na 

planie zbliŜonym do prostokąta (12,7 x 16,9 m), w dolnych kondygnacjach  

z kamienia narzutowego, w wyŜszych – z cegły o wiązaniu wendyjskim. Przy-

puszczalnie miała cztery jednoprzestrzenne kondygnacje, połączone schodami 

umieszczonymi w grubości ściany północnej. Prowizoryczne umocnienia zastą-

piono murem obwodowym dostawionym do wieŜy i będącym przedłuŜeniem jej 

ściany wschodniej. Na reliktach tego muru widoczne są kolejne fazy budowy, 

jak równieŜ zmiana koncepcji przestrzennej, znacznie powiększającej pierwot-

nie niewielki dziedziniec. Dalsza rozbudowa doprowadziła do powstania zamku 

na planie prostokąta o wymiarach 43 x 28 m, otoczonego murem obwodowym 

dochodzącym do 6 m wysokości, z obronną wieŜą mieszkalną zlokalizowaną 

przy wschodnich partiach muru (od strony rzeki). Wjazd do zamku prowadził 

przez bramę północną i przez przedzamcze z jego folwarkiem, rozlokowane 

pomiędzy zamkiem a rynkiem
23

. Mocno wyniesione ponad teren wzgórze zam-

kowe, prostokątne, z lekko zaokrąglonymi naroŜnikami, otoczono głęboką fosą 

zaopatrzoną w most. Jeszcze w 1740 r. czytelne były wszystkie wymienione 

elementy przestrzenne kształtujące charakter wzgórza, wraz ze stawem na Byt-

licy, usytuowanym od południowego zachodu i podchodzącym bezpośrednio 

pod skarpę i fosę zamkową. 

                                              
22 E. Keyser, Deutsches..., s. 211. 

23 B. Guerquin, Zamki w Polsce. Warszawa 1984, s. 238. Rekonstrukcja poszczególnych eta-

pów rozbudowy zamku: Z. Radacki, Zamek w Płotach. W: Ziemia Gryficka (1970–1971). Red.  

T. Białecki. Szczecin 1973; tenŜe, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego. Warszawa 1976. 
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W okresie lokacji, a później w pełnym średniowieczu, miasto odsunęło się 

od pierwotnego grodu północnego i związało się z grodem południowym, który 

aŜ do epoki nowoŜytnej pełnił funkcje rezydencjonalno-obronne dla całego 

załoŜenia miejskiego. Same Płoty były niewielkim miasteczkiem prywatnym
24

 

o słuŜebnej roli wobec feudałów i być moŜe w średniowieczu było jedynie „do-

datkiem do zamku”.  

Nie wiemy natomiast, jak potoczyły się losy pierwotnego grodu północne-

go oraz czy i ewentualnie jakim przemianom uległ on zaraz po lokacji miasta. 

Płoty otrzymały prawa lubeckie, a zatem dalszy rozwój ośrodka wiązano  

z funkcjami wynikającymi z tego prawodawstwa. Nowe, niezwykle atrakcyjne 

perspektywy, dające ogromne moŜliwości rozwoju gospodarczego, związane 

były z uaktywnieniem handlu, wymianą towarową oraz z koniecznością prowa-

dzenia Ŝeglugi wodami Regi, aŜ do brzegów morza. PoniewaŜ południowe tere-

ny miejskie oddzielała od rzeki wysoka skarpa zamkowa, jedyne miejsce, gdzie 

moŜliwe było przystosowanie terenu do funkcji przeładunkowo-handlowych, 

znajdujemy na obszarze częściowo zainwestowanego juŜ pierwotnego grodu 

północnego. Być moŜe z tym terenem naleŜałoby wiązać funkcje portowo-

-przeładunkowo-handlowe, jednak dla średniowiecza nieustalona jest spławność 

Regi na odcinku Płoty–Gryfice. Do końca XIX w. obszar dawnego grodu pół-

nocnego był niezabudowany, otoczony skarpami i znacznie wyniesiony ponad 

otoczenie; dodatkowo opisywano go jako „Schloss B”. Taki obraz prezentują 

mapy z tego okresu
25

. 

 

                                              
24 Miasto naleŜało kolejno do Wedlów, Haydebrecków, od 1377 r. do Ostenów, do 1731 r. 

do Blücherów. W 1731 r. Chrystian Ludwik von Blücher sprzedał miasto wraz z całym zamkiem 
Matiasowi Konradowi von der Osten. G. Kratz, Die Städte..., s. 297; E. Keyser, Deutsches...  

25 Mapa miasta z 1890 r. Repr. w: W. Witek, Płoty, woj. zachodniopomorskie. Studium war-
tości kulturowych. Szczecin 2000. Autor nie przytoczył pełnych danych dotyczących tego kartogra-

mu, toteŜ trudno sprawdzić zasadność datowania. Cytowany wyŜej plan miasta w skali 1 : 25 000 

datowany został na rok 1891. Porównując te dwa kartogramy, trudno się zgodzić z niezwykłym 

przyrostem tkanki miejskiej, który miałby nastąpić w latach 1890–1891. Niespotykany byłby 

równieŜ fakt „błyskawicznego” utrwalenia tego zdarzenia przestrzennego w przekazie graficznym 

– rysunkowym. Dla tej mapy bardziej zasadne jest datowanie na połowę XIX w., tym bardziej Ŝe 

w przytoczonym przez W. Witka planie miasta w północnych partiach Płotów występują jeszcze 

duŜe partie wolnej przestrzeni, niepokrytej tkanką miejską; niewykształcony jest teŜ w pełni układ 

przestrzenny całego załoŜenia, zieleń parku porasta jedynie południowo-wschodnie partie tarasu, 

a zabudowa mieszczańska Nowego Miasta nie wyszła poza wcześniejszą, częściową obudowę 

dwóch ulic (Jedności Narodowej i I Armii Wojska Polskiego). Posiłkując się kartogramem przy-

wołanym przez W. Witka, na potrzeby niniejszej pracy datowanie przesunęłam na połowę XIX w. 
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Okres nowoŜytny 

 

W 1448 r. Płoty podzielono pomiędzy dwóch Ostenów: Wedigo otrzymał: 

jedną czwartą zamku, jedną ósmą miasta, podwórzec przed zamkiem, połowę 

naleŜności od młyna i posiadłości majątkowych; Dennies – zamek w Dąbiu 

Łobeskim, jedną ósmą Płotów wraz z połową naleŜności z młyna i od podda-

nych zamieszkujących okoliczne wsie
26

. Udzielenie poparcia jednego z właści-

cieli w sporze toczonym między miastem Kołobrzeg a jego katedrą doprowa-

dziło w 1465 r. do zbrojnej napaści mieszczan kołobrzeskich na Płoty, spalenia 

Starego Miasta i zrujnowania zamku
27

. Nie wiemy nic o sposobie odbudowy 

miasta; w miejscu zniszczonego zamku wybudowano nową bryłę, nadając jej 

charakter obronny. Zamek został przebudowany ponownie w epoce renesansu 

(1540) przez Ostenów. Obok wieŜy powstał wówczas trzykondygnacyjny dom 

mieszkalny zajmujący północno-wschodni naroŜnik dziedzińca. Na parterze 

umieszczono salę ze sklepieniem wspartym na jednym słupie; od strony ze-

wnętrznej drugiego piętra i od podwórza na wszystkich kondygnacjach wpro-

wadzono kluczowe strzelnice. Okna ozdobiono obramieniami o wykrojach ko-

tarowych, a od strony północnej dodano wykusz
28

.  

W 1577 r. Wedigo von Osten sprzedał rodzinie Blücherów swoją część 

miasta
29

 wraz z zamkiem, który Blücherowie w kilka lat później przebudowali, 

niszcząc przy tym bryłę pierwotnej wieŜy mieszkalnej przez dodanie zewnętrz-

nej klatki schodowej
30

. W tym samym czasie, w wyniku mariaŜu pomiędzy 

rodzinami dotychczasowych właścicieli, Płoty stały się wspólną własnością 

połączonych ze sobą rodów Blücherów i Ostenów. 

                                              
26 Płoty. Dzieje..., s. 23. 

27 G. Kratz, Die Städte..., s. 297. 

28 B. Guerquin, Zamki..., s. 238. 

29 W tym czasie dobra Blücherów składały się z domu mieszkalnego, browaru, wieŜy, sześciu 

zabudowań gospodarczych. Płoty. Dzieje..., s. 29–30. UwaŜa się, Ŝe przyczyna sprzedaŜy zamku 

kryła się równieŜ w bankructwie Ostenów, wywołanym krachem finansowym bankiera Hansa 

Loitza ze Szczecina. Niepłacenie i zablokowanie długów zaciągniętych przez Zygmunta Augusta, 

króla polski, spowodowało, Ŝe ogłoszone w 1572 r. bankructwo Loitzów objęło teŜ moŜne rody 

pomorskie, nie otrzymały one bowiem zwrotu swoich depozytów pienięŜnych ulokowanych  

w bankach Loitzów. Zbankrutowali równieŜ Ostenowie. B. Lemańczyk, Płoty Ostenów. „Kurier 
Szczeciński”, 18.10.2002. 

30 B. Guerquin, Zamki..., s. 238. 
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Po sprzedaŜy „starego zamku” Wedigo von Osten pozostał w mieście.  

W latach 1606–1618 wybudował nową siedzibę, tzw. mniejszy lub nowy zamek, 

lokalizując ją w oddaleniu ok. 200 m na południowy wschód od pierwotnego 

obiektu. Najstarszą bryłę zamku, załoŜeniem zbliŜoną do rodzinnego pierwo-

wzoru, z późniejszym opracowaniem stylistycznym
31

, wkomponowano pomię-

dzy zabudowę mieszczańską, Regę a strumień-fosę zamkową, wyznaczający 

północną granicę średniowiecznego miasta. Równocześnie z zamkiem wznie-

siono bramę wjazdową ulokowaną od strony miasta. Maciej Słomiński pisze
32

, 

Ŝe projekt budowli przypisuje się Wilhelmowi Zachariaszowi – budowniczemu 

Starego Zamku w Płotach oraz skrzydeł północnego i zachodniego Zamku 

KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie. Przed 1740 r. nastąpiły duŜe przekształcenia, 

gdyŜ plan z tego czasu
33

 prezentuje rozległe juŜ załoŜenie pałacowe, z dobudo-

wanymi dwoma skrzydłami bocznymi, z których południowe otrzymało parad-

ne barokowe schody z biegami rozchodzącymi się na dwie strony i powiązany-

mi z niewielkim ogrodem ozdobnym. Do północnej strony bramy przejazdowej 

dostawiono budynek gospodarczy (chlewnię), a z końcem XIX w. były juŜ tutaj 

kolejne oficyny łączące się z sobą i wraz z bramą mające obrys w kształcie lite-

ry „Z”. 

W zakolu rzeki prowadzono planową gospodarkę, wprowadzając w miej-

sce nadrzecznych łęgów cztery rzędy regularnych nasadzeń drzewnych, a po-

wyŜej nich prostokątne kwatery ogrodowe (?) okolone alejami. Zapewne juŜ  

w połowie XVIII w. tymi działaniami moŜna potwierdzić prace nad samym 

parkiem – a być moŜe nad starym zwierzyńcem? Tym bardziej zastanawiający 

jest fakt, Ŝe cytowane juŜ plany miasta z połowy i końca XIX w. pokazują 

„udziwniony” rzut zamku, czterokrotnie łamiącego się pod kątem prostym  

i w przybliŜeniu tworzącego załoŜenie zbliŜone do trzech stopni schodów. Po-

dobnie nierealne jest otoczenie zamku, z wysoką skarpą sypaną od strony rzeki  

i wzdłuŜ strumienia-fosy zamkowej, nadając jej charakter bardzo wysokiego 

nasypiska.  

 

                                              
31 U.Z. Maciejewska, Rezydencja rodziny Bismarck-Osten w Płotach. Poznań 1984 (praca 

magisterska napisana pod kier. dr. J. Skuratowicza, Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UAM  
w Poznaniu), s. 10. 

32 M. Słomiński, Nowy zamek. Karta ewidencyjna... 1998. Oryg.: Państwowe SłuŜby Ochro-

ny Zabytków, Szczecin. 

33 Plan zamków z 1740 r.  
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3. Płoty. Układ miasta w okresie nowoŜytnym. 

1 – Rega z dopływami; 2 – tereny bagienne; 3 – lokacyjne Stare Miasto z rynkiem, 

kościołem i cmentarzem przykościelnym; 4 – zamek Blücherów z zachowanymi  

nasypami ziemnymi i fosami (umocnienia po grodzie południowym) wraz z terenem 

zamkowym i z przejazdem bramnym; 5 – Nowe Miasto, przybliŜony zasięg pierwotnej 

zabudowy z rynkiem nowomiejskim oraz „starą” drogą do Kołobrzegu (przed regula-

cją); 6 – kompleks przestrzenny zamku Ostenów; 7 – strumień-fosa zamkowa;  

8 – początki parku zamkowego; 9 – lokalizacja najstarszych młynów i foluszy;  

10 – czytelne wały po grodzie północnym (oprac. A. Biranowska-Kurtz) 
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Zasoby mieszkaniowe miasteczka musiały być niezwykle skromne, gdyŜ 

w 1612 r. spłonęło ono całkowicie.
34

 Na styku ze Starym Miastem utworzono 

Nowe Miasto
35

z rynkiem i ratuszem
36

, z południową pierzeją nowomiejskiego 

rynku przyległą do strumienia-fosy zamkowej i staromiejskiej substancji miesz-

kaniowej. Koncepcja odbudowy Płotów przesunęła nowe realizacje na wschód 

od głównej północnej arterii (Wilhelm-Str. – dziś ul. Jedności Narodowej;  

Landwehr-Str.), a jednocześnie powyŜej terenów przeznaczonych pod „mniej-

szy zamek”, wypełniając sobą przestrzeń połoŜoną pomiędzy nurtem rzeki  

a średniowieczną trasą przelotową. Najwcześniejsza zabudowa pomału zaczęła 

tworzyć południową pierzeję ulicy (w 1939 r. Adolf-Hitler-Str., obecnie ul. I Armii 

Wojska Polskiego)
37

, nie mniej całkowite jej wypełnienie nastąpiło dopiero 

około połowy XIX w.
38

 Ekstensywna zabudowa nowomiejskiej części, powsta-

jąca na obszernych działkach siedliskowych, pozwalała na ciągłe przekształce-

nia i modernizowanie odcinków planu oraz wprowadzanie w przestrzeń miejską 

nowych realizacji oraz ulic. Były one moŜliwe do wykonania, gdyŜ pomiędzy 

średniowieczną zabudową miejską a Regą, od północy, pozostawały ogromne, 

wciąŜ niezabudowane przestrzenie, które naleŜało traktować jako miejskie re-

zerwy budowlane – do późniejszego wykorzystania. Wielkość posesji przy no-

wych ulicach określały bądź to naturalne warunki topograficzne, bądź głębo-

kość typowych działek siedliskowych wyznaczanych dla tworzonej zabudowy. 

W końcu XIX w. wielkości i głębokości działek pozwoliły na kolejne podziały  

i wytyczenie dalszych, nowych ulic (Linden-Str. – dziś ul. Kościuszki; Rudolf-

-Otto-Str. – Piastowska; Schul-Str. – Przechodnia; Ring-Str. – Grunwaldzka). 

                                              
34 G. Kratz, Die Städte..., s. 297; H. Berghaus, Landbuch von Pommern und Rügen. Berlin 

1883, s. 559; B. Guerquin, Zamki..., s. 238; Płoty. Dzieje..., s. 29 i in. 

35 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des Königl. Preuss. Herzogthums Vor- 
und Hinterpommern. Stettin 1800, s. 363 i 371. 

36 Płoty. Dzieje..., s. 29. 

37 W niemieckiej dokumentacji fotograficznej zachowanej w zbiorach AF MNS ulica ta na-

zywana jest Körlinerstrasse (np. sygn. F.XVI/1336), natomiast F.R. Barran w swoim opracowaniu 

(Städte-Atlas...) posiłkuje się nazewnictwem zaczerpniętym bezpośrednio z lat poprzedzających 
drugą wojnę światową. 

38 Cyt. mapa z poł. XIX w. Autorzy publikacji Płoty. Dzieje... (s. 66–67) uwaŜają, Ŝe jeszcze 

w XIX w. miasto miało tylko trzy ulice bez nazwy. Jedyną nazwaną ulicą była Pocztowa, z racji 

zajazdu pocztowego z nią związanego. Nazwy oraz numerację domów wprowadzono dopiero  

w XX w.; wcześniej w całej miejscowości posługiwano się tylko numerami hipotecznymi. 
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Po poŜarze z 1612 r. w średniowiecznej przestrzeni rozpoczęto odbudowę 

najwaŜniejszych budynków, w tym kościoła
39

, jednak wypełnienie zabudową 

całego Starego i Nowego Miasta naleŜy przesunąć na lata po zakończeniu woj-

ny trzydziestoletniej i znacznie późniejsze – na czas względnego spokoju i sta-

bilizacji. Kościół oddano do uŜytku w 1617 r., z prowizorycznie nakrytym da-

chem
40

.  

Przyjmuje się, Ŝe wojna trzydziestoletnia (1618–1648) dotkliwie uszczu-

pliła zasoby miasta i bardzo nadweręŜyła jego kondycję. W 1621 r. wielka po-

wódź zniszczyła wszystkie młyny, mosty i groble istniejące na rzece
41

. Ciągle 

przemieszczające się wojska, kwaterunki, liczne poŜogi doprowadziły do 

ogromnego zuboŜenia wielu dziedzin Ŝycia. W samym 1628 r. wskutek prze-

marszu wojsk cesarskich zginęło wielu mieszczan oraz spłonęły aŜ 64 domo-

stwa
42

. W spisie z tego samego roku wykazano 33 całe „dziedzictwa” opodat-

kowane na pół florena, 18 średnich po 8 groszy i 57 „półdziedzictw” po 4 gro-

sze, dysponujących łącznie areałem 111,5 łana ziemi
43

. W szalejących zarazach 

(1638–1639) Ŝycie utraciło dwustu mieszkańców. Zginęło równieŜ całe pogło-

wie bydła i trzody chlewnej
44

. Kontrybucje, zarazy, zniszczenia doprowadziły 

do tego, Ŝe cała Ŝyjąca ludności Płotów schroniła się w lasach przed przecho-

dzącymi tutaj w 1648 r. wojskami cesarskimi
45

, pozostawiając cały swój doby-

tek na pastwę Ŝołdactwa. Przy tak niesprzyjających warunkach odbudowę mia-

sta moŜna było podjąć dopiero po 1648 r., mimo Ŝe w 1649 r. inwentarz zam-

kowy w dalszym ciągu wykazywał ogromne braki w uposaŜeniu folwarku: Był 
tu jeden wóz, ale zabrali go Ŝołnierze; pozostały cztery stare klacze, dwie z nich 

                                              
39 E. Keyser Deutsches... Do jego odbudowy przystąpiono w 1619 r. 

40 M. Słomiński, Kościół... W 1730 r. dostawiono dwie poprzeczne przybudówki, tworząc 

(wraz z korpusem budowli) plan krzyŜa. W północnej przybudówce umieszczono grobowiec rodzi-

ny von der Osten. W 1735 r. zamiast prowizorycznego dachu wprowadzono nowe zwieńczenie, 

wzniesione według projektu konduktora budowlanego Krüppela; podwyŜszono mury wieŜy do 

wysokości 54 stóp, a na murowanym trzonie umieszczono ryglową kondygnację wieŜy o wysokości 

51 stóp. Całość nakryto barokowym prześwitującym hełmem. W 1771 r. hełm zastąpiono „ozdobną 

kopułą”. W XIX w. kościół groził zawaleniem, toteŜ w latach 1846–1848 przeprowadzono kolejny 

remont pod kierunkiem mistrza budowlanego Horna. Kolejne remonty: 1859–1860, 1880; rozebrany 
w 1904 r. Widok kościoła sprzed rozbiórki w: W. Witek, Płoty..., pocztówka. 

41 G. Katz, Die Städte..., s. 297; L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung..., s. 362. 

42 Płoty. Dzieje..., s. 31. W. Witek (Płoty..., s. 15) podaje, Ŝe w 1638 r. miasto zostało całko-

wicie wypalone. 

43 G. Kratz, Die Städte..., s. 297. 

44 TamŜe; H. Berghaus, Landbuch..., s. 559. 

45 Płoty. Dzieje..., s. 32. 
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niedługo zdechły; były cztery krowy, ale dwie zabrali Ŝołnierze; są tylko dwa 
cielęta, cztery stare świnie i siedemnaście prosiąt46

.  

Miasto ponownie zostało doszczętnie zniszczone przez wojska rosyjskie  

i pruskie w trakcie działań wojny północnej (1700–1721) i siedmioletniej 

(1756–1763). Jako kwatera główna rosyjskiego generała von Berga
47

 cztero-

krotnie przechodziło z rąk do rąk
48

. Ze względów strategicznych spalono teŜ 

wszystkie stodoły połoŜone po drugiej stronie Regi
49

. 

Najstarsze wizualizacje miasta pochodzą z 1740 r.
50

 Zarówno plan, jak  

i panorama (ryc. 4 i 5) prezentują wybrane partie struktury miejskiej. W dal-

szym ciągu istniały fosy starego obiektu i wały wynoszące zamek ponad zabu-

dowę miasteczka. Na pokaźnym obszarze pomiędzy zamkiem a rynkiem był 

folwark z wolno stojącą zabudową zlokalizowaną w róŜnych miejscach majda-

nu oraz budynek bramny
51

 rozdzielający przestrzeń rynkową od zabudowań 

gospodarskich. Folwark ciągle jeszcze nazywano Starym Miastem
52

, chociaŜ, 

jak wyŜej wykazano, w czasie lokacji nazwą tą objęto równieŜ adaptowaną 

przestrzeń miejską. W XVIII w. zburzono południową partię wieŜy mieszkalnej 

tak, Ŝe zamek przekształcił się w nowoŜytną rezydencję
53

 (ryc. 6). Po wojnie 

siedmioletniej zrezygnowano z uŜytkowania starego zamku. W XIX w. wyko-

rzystywano jego go jako szkołę z internatem dla dzieci trudnych i opuszczo-

nych, jednak w 1860 r. poŜar wypalił budynek aŜ do parteru; w formie ruiny
54

 

zamek przetrwał do 1956 r. 

                                              
46 TamŜe. 

47 E. Keyser, Deutsches..., s. 211. W czasie wojny siedmioletniej w „starym zamku” w Pło-

tach główną kwaterę mieli ksiąŜę Wołkoński i carski generał von Berg. Po wojnie von Ostenowie 
zrezygnowali z uŜytkowania tego zamku. 

48 Płoty. Dzieje..., s. 34. 

49 TamŜe. 
50 Są nimi: wspomniany plan zamków z 1740 r. oraz panorama miasta wg Knüppela. Repr. 

w: H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin. H. 10. Stettin 1912, 
ryc. 6. 

51 B. Guerquin (Zamki..., s. 238) podaje, Ŝe w XVII w. w fosie od strony miasta zbudowano 

budynek bramny.  

52 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung..., s. 363; Th. Kantzow, Pomerania oder 
Urspruck, Altheit und Geschichte der Völker und Lande Pommern, Cassuben, Wenden, Stettin, 
Rügen in vierzehn Büchern beschreiben. Greifswald 1817, s. 111; G. Kratz, Die Städte..., s. 297. 
Z przekazów tych nie wynika bardziej precyzyjna lokalizacja tego folwarku. 

53 B. Guerquin, Zamki..., s. 238; Zamek Blücherów (stary) wg litografii E. Sannego z ok. 

1845 r. Oryg. AF MNS, sygn. F.XVI/1341. 

54 Widok starego zamku wg litografii Thiedego (XIX w.). Oryg.: AF MNS, sygn. F.XVI/1335. 
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4. Płoty. Plan zamków, 1740. 

Oryg.: AF MNS, sygn. F. XVI/1339 (plan zreprodukowano w ustawieniu zgodnym  

ze stronami świata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Płoty. Widok miasta wg Knüppela z 1740 r. 

Repr. z: H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler..., ryc. 6 
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6. Płoty. Zamek Blücherów ok. 1845 r. wg litografii E. Sannego. 

Oryg.: AF MNS, sygn. F. XVI/1341 

 

Panorama z 1740 r. daje nam wgląd w rozbudowany juŜ kompleks prze-

strzenny „nowego zamku” Ostenów, wraz z nasadzeniami drzew szlachetnych 

wprowadzonymi w taras nadrzeczny, dającymi początek późniejszemu parkowi 

o cechach załoŜenia angielskiego. JeŜeli w połowie XVIII w. ten obszar Płotów 

wciąŜ nazywano Starym Miastem, naleŜy wnosić, iŜ w przestrzeni miejskiej 

funkcjonowało juŜ inne – nowoŜytne załoŜenie. Na północ od średniowieczne-

go strumienia-fosy zamkowej prowadzona była juŜ planowa gospodarka prze-

strzenna, wyraŜająca się istnieniem prostokątnego placu oraz regularnymi nasa-

dzeniami zieleni wysokiej, odcinkami prowadzonymi równolegle do Regi  

i wymienionego cieku. W panoramie miasta niemoŜliwe jest wyodrębnienie 

nowoŜytnego zespołu urbanistyczno-przestrzennego, prezentuje ona bowiem 

tereny widziane od południowego wschodu, rozciągające się pomiędzy oby-

dwoma zamkami. Nad miastem góruje pokaźna bryła „starego zamku”, kościół 

z wieŜą pochodzącą z 1736 r. i jakiś bliŜej niesprecyzowany, wysoki prostokąt-

ny budynek, mogący istnieć w miejscu „nowego zamku”. Poza murowanymi 

zamkami, całą pozostałą zabudowę wzniesiono w konstrukcji ryglowej, łącznie 
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z wieŜą kościoła zakończoną barokowym hełmem oraz ze stodołami zlokalizo-

wanymi po zewnętrznej stronie rzeki
55

. Zabudowa mieszczańska nie przekra-

czała dwóch kondygnacji, domy miały wysokie dwuspadowe dachy, kalenicami 

ustawione do ulic. Wydaje się, Ŝe większość domów była juŜ realizacjami szero-

kofrontowymi. Miasto liczyło 101 budynków krytych dachówkami, z czego 

jeden był pod strzechę
56

. Zamieszkiwało je sześciuset mieszkańców
57

. W 1762 r. 

zniszczono zabudowania dworskie oraz mosty
58

, chcąc utrudnić wojskom rosyj-

skim wyprawę na Kołobrzeg
59

. Natychmiast przystąpiono do budowy nowych 

przejść, przesuwając je w stosunku do wcześniejszej lokalizacji. Nowy most 

miał 168 m długości i 18 stóp szerokości. W 1822 r. zaniechano pobierania cła 

mostowego
60

. W drugiej połowie XVIII w. ulice miasta otrzymały nowe na-

wierzchnie wykonane z tłuczonego kamienia ukształtowanego w kostkę
61

. 

W końcu XVIII w. do zasobów Płotów naleŜały: 103 domy z ceglanymi 

dachami, 45 stodół (w tym dwie pod ceramicznym dachem) i kościół luterański. 

Miasto zamieszkane było przez 628 mieszkańców
62

, a cała substancja budowla-

na (w swej zasadniczej bryle) mieściła się w obszarze pomiędzy dwoma zam-

kami oraz przy Nowym Rynku. 

                                              
55 Wprowadzony w 1730 r. tzw. Baureglement wprowadzał jednoznaczny zakaz wznoszenia 

nowych budynków gospodarskich, zwłaszcza stodół, w obrysie murów miejskich lub w innej 

przestrzeni określającej zasięg miasta. A. Biranowska-Kurtz, Stodoły w miastach Pomorza Za-
chodniego. W: Materiały konferencyjne II Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa 
– wspólne dziedzictwo”. Szczecin 2001, s. 175–181. 

56 Płoty. Dzieje..., s. 39. 

57 G. Kratz, Die Städte..., s. 298–299. Od tego czasu nieprzerwanie powiększa się liczba 

mieszkańców, aby w 1861 r. osiągnąć wielkość 2227, z czego jedynie trzy osoby wyznawały 
wiarę katolicką, a 58 mojŜeszową.  

58 Płoty. Dzieje..., s. 35. Dokonały tego wojska rosyjskie stacjonujące w mieście. 

59 Plathe..., s. 38. 

60Płoty. Dzieje..., s. 76. Płoty miały dwa mosty: miejski i prywatny, naleŜący do Ostenów, 

zlokalizowany na Redze, powyŜej miasta. Trzecim jest kratownicowy most kolejowy.  

61 L.W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung..., s. 371. 

62 Charte von dem Herzogthum Pommern, sowohl Schwedisch- als Preussischen Theils, 
nach den bewährtesten Hülfsmitteln an gestochenen und gezeichneten Charten, der Brüggeman-
nischen u. Gadebuschi. Beschreibung, ing. den neuesten astronomi. Beobachtungen entworfen 
von F.L.G. Nürnberg bey den Hom. Erben 1792. Mit Röm. Kayserl. allergn. Freyheit. Mapa 

drukowana, wielobarwna o wymiarach 100 x 57,8 cm. Oryg.: APSz, Zb. Kart., Rep. 44, nr 14,  

nr inw. 76. 
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Do XVII w. nie stosowano w Płotach Ŝadnego prawodawstwa statutowego, 

posługiwano się prawem zwyczajowym (lubeckim)
63

. Powołana w 1713 r. rada 

miejska załatwiała jedynie drobne sprawy. Niektóre z nich dotyczyły zagadnień 

budowlanych oraz sposobu regulowania sporów granicznych lub uŜytkowania 

gruntów miejskich. RozwaŜano teŜ sprawy bardziej szczegółowe, np., który  

z sąsiadów ponosi koszty załoŜenia rynien spustowych pomiędzy ścianami 

szczytowymi istniejącego budynku a nowo wznoszoną realizacją
64

. W latach 

trzydziestych XVIII w. zaczęto wprowadzać rygorystycznie przestrzegane prze-

pisy przeciwpoŜarowe, opracowane przez władze pruskie. Przepisy z 1726 r.
65

 

zalecały wznoszenie budownictwa trwałego, za jakie wówczas uwaŜano kon-

strukcje szachulcowe. Odbudowywane zgodnie z tymi załoŜeniami miasto  

w 1773 r. ubezpieczono na sumę 92 910 talarów w Pomorskim Towarzystwie 

Ubezpieczeniowym, rozpoczynając jednocześnie kompletowanie niezbędnego 

sprzętu przeciwpoŜarowego. Płoty dysponowały wówczas: 322 wiadrami, 352 dra-

binami, 112 bosakami oraz 22 konwiami na wodę, lecz mimo to ochotnicza 

straŜ poŜarna zaczęła działać dopiero w 1849 r.
66

 Od drugiej połowy XIX w. 

coraz częściej wprowadzane są w Ŝycie zalecenia nadzoru budowlanego, tym 

waŜniejsze, Ŝe miasto zaczyna się wówczas coraz bardziej rozrastać przestrzen-

nie. Z polecenia tego nadzoru w Płotach działała komisja budowlana, w której 

uczestniczyli zawsze miejscowi specjaliści
67

. 

 

 

Okres XIX i XX wieku 

 

Początek XIX w. to kolejne zmagania wojenne, w których przechodzący przez 

Płoty ponadregionalny trakt komunikacyjny szczególnie często wykorzystywa-

ny był przez róŜne przemieszczające się wojska. Zimą 1806 r. pomiędzy starym 

a nowym zamkiem rozłoŜyli się obozem Francuzi, Ŝądając od mieszczan speł-

niania coraz to większych powinności. W konsekwencji cała ludność wraz  

z wójtem i właścicielem uciekła z miasta, pozostawiając je po raz kolejny na 

                                              
63 E. Keyser, Deutsches... 

64 Płoty. Dzieje..., s. 27. 

65 TamŜe, s. 39. 

66 TamŜe, s. 39, 56–57. 

67 H. Berghaus, Landbuch..., s. 569. 
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pastwę Ŝołdactwa. W 1807 r. przeciągnęła przez Płoty czterotysięczna armia, 

zostawiając na stałych kwaterunkach stuosobową grupę wojska. Poza jej utrzy-

maniem mieszczanie musieli dostarczyć 6000 bochnów chleba na rzecz armii 

stacjonującej w Trzebiatowie. Wycofująca się po klęsce armia francuska wyko-

rzystała Płoty jako czasowy lazaret, rozkładając się tutaj na dłuŜszy czas z ran-

nymi
68

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Płoty. Wycinek mapy sztabowej 1 : 25 000, ok. poł. XIX w. 

Repr. z: W. Witek, Płoty... 

 

 

                                              
68 Płoty. Dzieje..., s. 49. 
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Na początku XIX w. miasto liczyło 200 domów, które nie zaspokajały po-

trzeb lokalowych mieszkańców, tym bardziej Ŝe rozpoczął się wzmoŜony pro-

ces napływu ludności wiejskiej. Pod zabudowę przeznaczano kolejne tereny, 

znacznie rozszerzając granice miasta, a niektóre enklawy zabudowy zaczęto lo-

kalizować juŜ w dość znacznym oddaleniu od dotychczasowego centrum (ryc. 7). 

Mieszkańców nowych osiedli obowiązywały prawa naleŜne staromiejskim oby-

watelom. Na lewym brzegu rzeki, przy drodze do Lisewa, w 1839 r. szynkarz 

Wilcke załoŜył enklawę Wilckesfreude z siedmioma domami
69

; w 1837 r. w są-

siedztwie młyna (przy drodze prowadzącej do Reska) karczmarz Roloff pobu-

dował folwark
70

 wraz z karczmą-zajazdem; w 1844 r. na zewnątrz miasta 

wzniesiono 13 domów; w 1851 r. przy wapiennikach zlokalizowanych na za-

chód od miasta oraz przy drodze do Markowic powstała kolejna zabudowa. 

Autorzy monografii Płotów
71

 wiąŜą te działania z podziałem gruntów pomiędzy 

Ostenami a miastem, usankcjonowanym w 1866 r., kiedy wcześniejsze nieuŜyt-

ki rolne przeznaczono do zagospodarowania. Podają równieŜ, Ŝe wszystkie 

projekty budowlane zostały przygotowane i były konsekwentnie i z wielką roz-

wagą realizowane przez miejskie przedsiębiorstwo budowlane, toteŜ nowe en-

klawy przestrzenne oraz poszczególne realizacje budowlane stanowiły wzór dla 

innych miast pomorskich. Skoro działania te znalazły odzwierciedlenie w natu-

rze i literaturze przedmiotu, to dziwi odnotowana w 1867 r. liczba domów 

(199), z której wynika, Ŝe utrzymała się ona na tym samym poziomie od po-

czątku tego stulecia (200). W historii miasta nie odnotowano jednak w tym 

czasie Ŝadnego większego kataklizmu. Waldemar Witek pisze, Ŝe juŜ w 1866 r. 

pojawiły się zaczątki przedmieścia nowogardzkiego oraz innego – kształtujące-

go się wzdłuŜ drogi do Gryfie, przy nowo wytyczonym połączeniu do Karlina. 

W następnym akapicie autor sugeruje, iŜ po I wojnie światowej [...] po zamianie 
gruntów między miastem a zamkiem [...] przy szosie do Gryfie ulokowano zwar-
te osiedle domów o zróŜnicowanych formach architektonicznych, tym samym 

przesuwając początek tego zespołu na czas po 1918 r.
72

 

                                              
69 Nazwa tej enklawy zatwierdzona została przez króla w 1834 r.  

70 Zajmował powierzchnię 250 mórg. Zabudowania: dom mieszkalny, stodoła, dwie obory, 

gorzelnia. Jego karczma była niezwykle uczęszczana i zaliczano ją do najbogatszych obiektów 
mieszczańskich; obok niej prowadziła droga pocztowa. 

71 Płoty. Dzieje..., s. 60, 61, 63. 

72 W. Witek, Płoty..., s. 16. 
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Z podziałem gruntów miejskich związana była równieŜ posiadłość zam-

kowa, wcześniej wyłączona spod jurysdykcji miejskiej – tzw. mały folwark 

zamkowy, od 1866 r. podzielony na teren miejski i zamkowy. W 1803 r. w skład 

tej posiadłości wchodziły obydwa zamki, kościół parafialny, wielka owczarnia 

(tzw. stara), młyn wodny o czterech cięgach, tartak, oberŜa, leśniczówka, komo-

ra celna na Redze, kuźnia i 14 budynków na terenie tzw. wolności zamkowej
73

. 

Mały folwark istniał na niewielkim obszarze pomiędzy mostem południowym 

na Redze a starym zamkiem. W drugiej połowie XVIII w. były tam trzy młyny 

wodne do przemiału zboŜa i kaszy oraz tartak. Łącznie w Płotach było osiem 

młynów, w tym trzy nad Regą. Geneza tych ostatnich sięga średniowiecza, kie-

dy mieszczanie otrzymali prawo ich zakładania na wszystkich wodach wokół 

miasta, pod warunkiem przekazywania właścicielowi Płotów naleŜnych docho-

dów. W drugiej połowie XIX w. Gustaw Hirsch występuje jako właściciel 

dwóch młynów wodnych, tartaku i olejarni (zabudowania w konstrukcji ryglo-

wej). Brakuje szerszych wiadomości o foluszu, jednak cytowanie go wraz  

z owczarnią poświadcza fakt wykonywania w Płotach zawodów sukienniczych.  

Najwcześniej na przedmieściu nowogardzkim pojawił się zespół cmentar-

ny, ukształtowany ok. 1737 r.
74

 W tymŜe roku zaprzestano pochówków w śre-

dniowiecznym zespole przykościelnym na Starym Rynku, a teren po nim prze-

znaczono na Nowy Rynek. Wydaje się jednak, Ŝe poszerzono wówczas jedynie 

płytę tego rynku, poniewaŜ pierwotnego jego ukształtowania naleŜy poszukiwać 

ok. 1612 r. lub niewiele później. 

Nowy cmentarz zlokalizowano przy drodze wylotowej do Nowogardu  

i Szczecina
75

. MoŜliwe, Ŝe do połowy XIX w. został rozszerzony, o czym świadczą 

nieregularnie poprowadzone jego północno-wschodnie granice. Pomiędzy po-

łową wieku, a przed rokiem 1891, utworzono dalszą partię, lokalizując nową 

część od strony południowo-wschodniej. Obydwa człony rozdzielono ogólno-

dostępną ulicą miejską. Po pierwszej wojnie światowej nastąpiło dalsze posze-

                                              
73 APSz, Rejencja Szczecińska, Wydział Prezydialny, sygn. 3389. 

74 Zazwyczaj likwidacja starego cmentarza poprzedzona była budową nowego zespołu  

w zmienionej lokalizacji. Z tych powodów powstanie nowego cmentarza na przedmieściu przesu-

nęłam, datując je przed 1737 r. Brakuje równieŜ przekazów, czy zespół przykościelny całkowicie 

zlikwidowano w 1737 r., czy teŜ wzorem innych miast pomorskich funkcjonował jeszcze jakiś 

czas, jedynie w celu pielęgnacji grobów (np. Resko, Nowe Warpno i in.). A. Biranowska-Kurtz, 
Resko..., s. 67–68. 

75 Potwierdzony mapą z połowy XIX w. 
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rzenie cmentarza
76

. Do 1945 r. te zespoły cmentarne słuŜyły ewangelikom, gdyŜ 

liczba katolickiej ludności miasta nie przekroczyła dziesięciu osób
77

. Od 1812 r. 

stale powiększała się liczba ludności wyznania mojŜeszowego, a w połowie 

XIX w. gmina była najsilniejsza. Jej zasoby pozwoliły na wzniesienie niewiel-

kiego kirkutu, zlokalizowanego po zachodniej stronie staromiejskiej części mia-

sta, pomiędzy strumieniem Bytlica a linią kolejową. Nie znamy daty jego reali-

zacji; został zniszczony w okresie międzywojennym. 

Pomiędzy cmentarzem ewangelickim a Regą znajdował się znaczny teren 

zieleni liściastej (być moŜe łęgi nadrzeczne lub ogród) ze strzelnicą usytuowaną 

równolegle do wysokiego brzegu rzeki. Teren naleŜał do bractwa kurkowego, 

działającego do 1914 r., a wywodzącego się z XVII w. W wieku XVIII przez 

dłuŜszy czas działalność bractwa była zawieszona. NaleŜała do niego większość 

męŜczyzn mieszkających w mieście. Strzelnica pozwalała na prowadzenie ćwi-

czeń w strzelaniu do kurka. Bezpośrednio przy rzece, w obszarze południowo-

wschodnim, takŜe naleŜącym do bractwa, funkcjonowało kąpielisko miejskie. 

Zabudowa mieszkaniowa przedmieścia nowogardzkiego pojawiła się naj-

pierw wzdłuŜ Post Strasse (dziś ul. Pocztowa), aby przed 1939 r. rozciągnąć się 

po obydwu stronach tej ulicy i przy powstających bocznych jej odgałęzieniach. 

Im dalej od centrum, tym działki były większe, a zabudowa bardziej eksten-

sywna
78

. 

W 1859 r. oddano do uŜytku prowadzącą przez Płoty linię kolejową relacji 

Stargard Szczeciński – Koszalin, w 1891 r. – linię łączącą Wysoką Kamieńską  

z Płotami
79

, a od 1900 r. – Szczecin Dąbie i Kołobrzeg. KrzyŜowanie się tras 

Ŝelaznych w Płotach spowodowało, Ŝe miasto podniesiono do rangi waŜnego 

węzła kolejowego, a zabudowania dworcowe były uznawane za najnowocześ-

niejsze pomorskie rozwiązania tego typu. Kolej wybudowała dąbsko-koło-

brzeska spółka kolejowa, wznosząc w latach 1909–1910 budynki dworcowe 

składające się z dworca, wieŜy ciśnień i nastawni. Nadano im formy charaktery-

                                              
76 W Witek, Płoty..., s. 14. 

77 Dane demograficzne na podst.: G. Kratz, Die Städte...; E. Keyser, Deutsches... Rok 1740 

– 600 mieszkańców; 1782 – 590 (16 Ŝydów); 1794 – 681 (16 Ŝydów); 1812 – 795 (3 katolików, 

10 Ŝydów); 1816 – 802 (4 katolików, 18 Ŝydów); 1831 – 1431 – (3 katolików, 37 Ŝydów); 1843 – 

1771 (2 katolików, 37 Ŝydów); 1852 – 2031 (6 katolików, 75 Ŝydów); 1861 – 2227 (9 katolików, 
58 Ŝydów). 

78 Plan miasta sprzed 1939 r., repr. z: F.R. Barran, Städte-Atlas Pommern. Leer 1989, s. 86. 

79 S. Januszewski, Most kolejowy w Płotach. W: Karta ewidencyjna..., 1993. Oryg.: Biuro 

Studiów i Dokumentacji Zabytków, Szczecin. 
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styczne dla budownictwa kolejowego z ok. 1910 r., które są wypadkową secesji 

i nurtu klasycyzującego
80

.  

Jedną nitkę kolei poprowadzono z północy, powyŜej linii Regi, na północ-

ny zachód od substancji miejskiej (Greifenberger Str.), lokalizując przy niej 
dworzec kolejowy; drugą linię wytrasowano w znacznym oddaleniu od zachod-

nich granic miasta. Naturalnym działaniem przestrzennym stało się wytyczenie 

nowych ulic miejskich prowadzących w kierunku dworca kolejowego (Hinden-

burg-Str. – dziś ul. Dworcowa; Wilhem-Str. – Jedności Narodowej) oraz po-

wstanie zabudowy ciąŜącej w tamtym kierunku. Zgrupowano ją w dwóch par-

tiach, nadając im róŜny charakter. Pomiędzy strumieniem Rękowa a północną 

nitką kolei wytyczono Neue Strasse (Rejtana) z kilkunastoma długimi i wąskimi 

działkami budowlanymi i wolno stojącą zabudową, zajmującą przestrzeń kształ-

tem zbliŜoną do trójkąta. Spore, nieregularne załoŜenie przestrzenne zlokalizo-

wano przy samym dworcu, pomiędzy Regą a ulicami: An der Rege od południa, 
Greifenberg-Strasse (Jagiellońska) od zachodu i Wald- oraz Akazien-Weg od 

północy. Ekstensywną zabudowę tego członu miasta wznoszono na obszernych 

działkach siedliskowych połączonych z ogrodami.  

W XIX w. regulacjom poddano układ komunikacyjny i dawne ulice staro-

miejskie. Działania takie wymusiła budowa poszerzonych odcinków szosy łą-

czącej Szczecin i Gdańsk oraz korekty wykonane z końcem stulecia, a wynika-

jące z budowy nowych przepraw mostowych przez Regę
81

. Niewykluczone, Ŝe 

przekształcenia te zaadaptowały część średniowiecznego traktu prowadzonego 

kiedyś do starego brodu i jego naturalnego wąwozu wykształconego w północ-

nej części miasta i rzeki. Kolejne zmiany układu droŜnego nastąpiły juŜ po 1945 r. 

oraz w roku 2002, kiedy Stare Miasto przecięto szerokopasmową arterią szyb-

kiego ruchu z licznymi rozjazdami kształtowanymi według najnowszych tren-

dów projektowych (ryc. 8). Partiami zmieniły one przebieg, granice i charakter 

ulic, szerokość ich światła, jednocześnie burząc na wielu odcinkach historyczną 

zabudowę miejską. 

 

 

                                              
80 S. Januszewski, Wodociągowa wieŜa ciśnień – kolejowa. W: tamŜe, 1992; M. Słomiński, 

Dworzec kolejowy w Płotach. W: tamŜe, 1990. Oryginały: Archiwum Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, Szczecin. 

81 W 1621 r. na Redze lody zniszczyły dotychczasowe mosty, młyny i groble. G. Kratz, Die 
Städte..., s. 297. 
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8. Płoty. Fragment miasta w pętli rzecznej po przebiciu w 2002 r. nowej magistrali 

komunikacyjnej relacji Szczecin–Gdańsk (oprac. A. Biranowska-Kurtz) 

 

Dziewiętnastowieczne korekty układu urbanistycznego wraz z rozszerze-

niami pozwalały na wznoszenie budownictwa wykonanego w trwałych kon-

strukcjach murowanych, tym bardziej Ŝe w juŜ od 1832 r. działała cegielnia 

miejska
82

 i na jej produkcji oparto budowę nowej oraz wymianę nadwątlonej 

substancji architektonicznej. Z rokiem 1832 wiązać teŜ moŜna stopniową wy-

mianę dotychczasowej szachulcowej substancji miejskiej na budownictwo mu-

rowane. 

                                              
82 E. Keyser, Deutsches..., s. 211. 
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W XIX w. miasto zaopatrzono w niezbędną infrastrukturę: w 1900 r. ulice 

oświetlano elektrycznie, czerpiąc energię z małej elektrowni wodnej, zapewnia-

jącej pobór mocy
83

; zamiast dawnej elektrowni turbinowej w 1924 r. zbudowa-

no gmach poczty wraz z automatyczną centralą telefoniczną
84

, wyposaŜoną  

w najnowsze urządzenia techniczne; do 1939 r. funkcjonowała drukarnia wyda-

jąca „Plather Zeitung”
85

, istniały dwa hotele, kawiarnia, cukiernia, dwa sklepy 

jubilerskie i inne obiekty uŜyteczności publicznej. 
W 1880 r. zapadła decyzja o kolejnym remoncie kościoła staromiejskiego. 

Opracowano projekt rozbudowy, jednak konieczność rozbiórki około połowy 

starej budowli oraz wysokie koszty samego remontu zadecydowały o całkowi-

tym rozebraniu świątyni (1904) i wybudowaniu nowej. Przeznaczono dla niej 

korzystniejszą lokalizację – na granicy posiadłości zamkowych i przy szosie do 

Karlina. Część gruntów pod kościół ufundował właściciel zamku, część zaku-

piono od rolnika Gerarda Grochowa i kupca Stubego. Neogotycką świątynię 

wzniesiono w latach 1902–1903 według projektu Schmidta z Löcknitz, będące-

go jednocześnie kierownikiem budowy
86

. Kościół jest budowlą z czerwonej 

cegły z dachem pokrytym dachówką holenderką, z wieŜą węŜszą od korpusu 

nawowego, nakrytą hełmem ośmiobocznym i łupkiem, z wydzielonym trój-

bocznie zamkniętym prezbiterium i o krótkim dwuprzęsłowym korpusie. 

Zgromadzone przez dotychczasowe rody obszerne zbiory słynnej „Biblio-

teki Pomorskiej”
87

, manuskrypty (300 tomów), dokumenty i starodruki związa-

ne z Pomorzem oraz szczególnie wartościowa kolekcja numizmatów pomor-

                                              
83 H. Berghaus, Landbuch..., s. 42–43. 

84 Płoty. Dzieje..., s. 70. 

85 TamŜe, s. 83.  

86 M. Słomński, Kościół... Inne prace wykonywali: ślusarskie – mistrz Juliusz Panel z Plot, 

blacharskie – mistrz Schroeder z Płot, dekarskie – mistrz Hermann z Berlina. Hełm wieŜy pokrył 

łupkiem mistrz dekarskie Ellmer ze Szczecina. Cegły licowej dostarczyły cegielnie: von Kno-

belsdoffa-Bernckenhoffa z Siwkowic oraz pułkownika von Normanna z Barkowa, cegły na kon-

strukcję ścian – cegielnia Radna i Broetzmanna z Płot, klinkieru na filary i cegły na sklepienia – 

cegielnia Radna z Płot, ceglanych kształtek – firma Pommerscher Industrieverein auf Aktien ze 

Szczecina. Malowanie ścian wykonał mistrz malarski Erdmann, dekoracje ścian przedstawiające 

Chrzest Chrystusa i Ostatnią Wieczerzę (dzisiaj nieistniejące) – artysta malarz Dittmer ze Szcze-

cina, witraŜe – firma Busch z Schönebergu pod Berlinem, obraz ołtarzowy – zakład artystyczny 
misji miejskiej z Berlina, centralne ogrzewanie – firma Fritz Löhr ze Szczecina. 

87 Zgromadzone przez szambelana dworu Friedricha Wilhelma von Ostena (1721–1786). 

Jego teściem był burmistrz Szczecina Liebherr, właściciel największej biblioteki na Pomorzu. Pod 

jego wpływem Osten „połknął bakcyla kolekcjonerstwa i zbieractwa”. Zbiory zięcia szybko 

zaczęły dorównywać kolekcji teścia. B. Lemańczyk, Płoty... 
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skich, jak równieŜ zbiór brukselskich gobelinów z ok. 1650 r.
88

, 240 portretów 

wybitnych Pomorzan
89

 i inne cenne zbiory sztuki wymagały odpowiednich po-

mieszczeń do ekspozycji i przechowywania. „Mały zamek” nie spełniał wymo-

gów koniecznych dla tych zbiorów, toteŜ na polecenie hrabiego Karla Bernhar-

da von Bismarck-Osten
90

 w latach 1910–1912 dokonano przekształcenia do-

tychczasowej formy zamku w reprezentacyjne, otwarte załoŜenie, sprzęŜone  

z rzeką, łęgami i parkiem nadrzecznym oraz powiązane z ogromnym majdanem 

gospodarczym wyposaŜonym w niezbędną zabudowę usługowo-gospodarczą. 

Dojazd z miasta do zamku prowadził od strony zachodniej kompleksu przez 

siedemnastowieczny budynek bramny
91

 z późniejszymi oficynami mieszkalno-

-usługowymi i przez reprezentacyjno-paradny dziedziniec. Na północ od kom-

pleksu, na dość sporym wzniesieniu, posadowiono neogotycki kościół parafial-

ny; na południe, przy trasie komunikacyjnej – budynki dawnych stajni, oddzie-

lone od kościoła alejką i bramką prowadzoną na teren parku.  

Rezydencję wzniesiono jako trójskrzydłową budowlę o nieregularnym 

rzucie w kształcie litery „C”. Fasadę korpusu głównego zwrócono w kierunku 

zachodnim; w środkowej części jest on dwu- i półtraktowy, z usytuowanym na 

osi głównej wejściem i ośmiobocznym westybulem w kondygnacji parteru. 

Prostokątny w rzucie i jednotraktowy najstarszy renesansowy budynek prze-

kształcono w skrzydło południowe załoŜenia przestrzennego; północne skrzydło 

jest dwuipółtraktowe. Rzut całej budowli został ukształtowany swobodnie, bez 

wprowadzenia osi symetrii, z licznymi ryzalitami o róŜnorodnych formach  

i kształtach. Korpus główny obiektu nakryto bardzo wysokim dachem dwuspa-

dowym z rzędami „wolich oczu”; pozostałe części – dachami o róŜnorodnie 

kształtowanych połaciach i kątach nachylenia (ryc. 9 i 10). 

 

 

                                              
88 Sześć gobelinów przedstawiało sceny z Ŝycia Abrahama. 

89 B. Lemańczyk, Płoty...  
90 Ostatni z Ostenów – hrabia Carl Ludwig August Franz – zmarł w nowym zamku 

17.03.1895. Najstarsza z jego córek Elisabeth (1849–1874) wyszła za Philippa von Bismarcka 

(1844–1894), bratanka kanclerza. Jedynym synem ElŜbiety i Filipa był Karl Bernhard von Bis-

marck, ur. w Konarzewie k. Nowogardu, zm. w 1952 r. w Bad Nauheim w wieku 78 lat. W 1895 r. 

otrzymał rozległe dobra ziemskie (ok. 5 tys. ha) i zamek w Płotach, a w 1905 r. od cesarza Wil-
helma II tytuł hrabiowski oraz przydomek od nazwiska: „von Bismarck-Osten”. 

91 M. Słomiński, Oficyna z bramą przejazdową. W: Karta ewidencyjna..., 2005. Oryg.: Wo-

jewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Szczecin. 
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9. Płoty. Nowy zamek Ostenów, stan sprzed 1939 r., widok od strony Regi.  

Oryg.: AF MNS, neg. 3796 (13 x 18 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Płoty. Nowy zamek Ostenów, stan sprzed 1939 r., elewacja północno-wschodnia. 

Oryg.: AF MNS, neg. 3797 (13 x 18 cm) 
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Rozbudowę, przebudowę oraz modernizację kompleksu zamkowego wy-

konano w latach 1910–1912 według projektu architekta Paula Korffa z Laage  

w Meklemburgi
92

, nadając całości charakter modnego wówczas „renesansu 

niemieckiego”. 

WzdłuŜ Regi usytuowano park, północnymi partiami łączący się z parkiem 

miejskim. Bezpośrednio za zamkiem zachowała się najstarsza jego część,  

o regularnym układzie charakterystycznym dla ogrodów francuskich i z aleją 

lipową na osi zieleńca. Pomiędzy połową XIX w., a przed rokiem 1891, w ob-

ręb parku włączono przyległy las, tworząc w jego części enklawę zieleni o cha-

rakterze krajobrazowego parku angielskiego, z miękko rysującymi się ścieŜka-

mi, duŜą polaną i kortami tenisowymi. Do 1945 r. w przestrzeni parku istniały 

teŜ pawilony ogrodowe oraz grobowiec rodziny von Bismarck-Osten. 

W przedwojennym planie Płotów (przed 1939 r.) czytelne były wszystkie 

etapy powstawania miasta oraz narastania kolejnych faz jego budowy
93

. ZróŜni-

cowanie wielkości i charakteru działki budowlanej, miejsca jej lokalizacji  

w przestrzeni miejskiej, zagęszczanie lub rozrzedzanie struktury zabudowy, 

sposobu realizacji – powodowały, Ŝe zachowane przedwojenne kartogramy 

pozwalają nie tylko na precyzyjne określanie i odczytywanie wszystkich etapów 

powstawania miasta, ale równieŜ na wysnuwanie szczegółowych wniosków 

dotyczących czasu, sposobu, jakości oraz charakteru zabudowy powstającej  

w kolejnych etapach realizacyjnych. 

Intensywna zabudowa miejska z gęsto zabudowanymi podwórkami po-

wstawała na niewielkich, maksymalnie zagęszczonych działkach budowlanych  

i grupowała się w obszarze Starego Miasta przy ulicach: König-Strasse, Kreutz- 

-Strasse (dziś ul. Sienkiewicza), Gasse Str. ????; od zachodu: Garten-Strasse; od 

wschodu: Mühlen-Strasse łącząca się z Körlinerstrasse (I Armii Wojska Pol-

skiego)
94

. Na północ od starego zamku prowadziła Schloss-Strasse, aby poza 

rynkiem – juŜ na nowomiejskiej przestrzeni – rozdzielić się w dwóch kierun-

kach: Landwehr-Strasse skręcającą na północny wschód i Wilhelm-Strasse (dziś 

ul. Jedności Narodowej) podąŜającą na północny zachód do dworca kolejowe-

go. Rynek staromiejski z ratuszem przesunięto z osi w kierunku wschodnim.  

W obszarze staromiejskim zabudowa tworzyła zwarte ciągi z liniami regulacyj-

                                              
92 Studiował na politechnice w Neustadt w Meklemburgii i głównie w tej dzielnicy prowa-

dził swoją działalność architektoniczną. Na Pomorzu wzniósł równieŜ pałac w Mostach. 

93 Plan miasta przed 1939 r. 

94 Zob. przyp. 37. 
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nymi przylegającymi bezpośrednio do jezdni i równoległymi do światła ulic. Na 

niektórych odcinkach nowomiejskich zabudowa równieŜ tworzyła zwarte ciągi, 

z liniami regulacyjnymi odsuniętymi od granicy jezdni, w głąb posesji. Część 

realizacji powstawała jednak jako wolno stojące obiekty budowlane. W nowo-

miejskiej strefie miasta zabudowę poprzedzano najczęściej przedogródkami; 

wznoszono ją na pokaźnych i bardzo zróŜnicowanych wielkościowo działkach 

siedliskowych, powiązanych z rozległymi ogrodami rozciągającymi się na za-

pleczach. Tutaj jedynie niektóre podwórka były szczelniej zabudowane, a w ich 

przestrzeni umieszczano niewielkie obiekty gospodarcze (chlewiki, szopy, dre-

wutnie). 

Architekturę kształtującą obydwie pierzeje głównej ulicy przelotowej mia-

steczka (dziś I Armii Wojska Polskiego) odsunięto od linii regulacyjnej,  

a kształtem i wielkością mocno zróŜnicowano działki budowlane. Podobny 

charakter otrzymała Ring-Strasse (Grunwaldzka), od zachodu łącząca się z pla-

cem Hinderberg ?????, rozłoŜonym przed mleczarnią. Rozległy park zamkowy 

wypełniał całą przestrzeń pomiędzy zapleczami działek przy dzisiejszej ul. I Armii 

Wojska Polskiego a zakolem Regi, stanowiąc doskonale zadbany kompleks 

zieleni, poprzecinany miękko prowadzonymi alejami, widokowo łączący się  

z parkiem miejskim porastającym przeciwległy brzeg rzeki (ryc. 11). 

5 marca 1945 r. Płoty zostały zdobyte przez wojska radzieckie, a następnie 

przekazane administracji polskiej. Zmiana państwowości doprowadziła do 

znacznej zapaści gospodarczej, poniewaŜ powołanie nowej administracji nie 

naleŜało do prostych działań. Płoty otrzymały administrację gminną i zachowa-

ły funkcje rolnicze. W czerwcu 1945 r. reaktywowano linię kolejową Resko  

– Płoty – Wysoka Kamieńska; w listopadzie: Runowo Pomorskie – Płoty;  

w grudniu: Płoty–Trzebiatów
95

. PoŜar, który nastąpił w 1945 r., wypalił znaczą 

część budynków w rejonie ul. Sienkiewicza, pozostawiając tam „wielką wyrwę 

budowlaną”. Kolejne ubytki powstawały w wyniku dekapitalizacji lub „dzi-

kich” rozbiórek dawnej zabudowy szachulcowej. W latach 1959–1967 prze-

prowadzono badania, wykonano projekty i prace rewitalizacyjne związane  

z odbudową starego zamku Blücherów. Po ich zakończeniu w obiekcie umiesz-

czono bibliotekę, później filię Archiwum Państwowego ze Szczecina. Zamek 

Ostenów pełnił róŜne funkcje. Obecnie mieści bibliotekę, urząd miasta i szkołę. 

Część pomieszczeń nie jest uŜytkowana, a dawne zbiory uległy rozproszeniu. 

                                              
95 Płoty. Dzieje..., s. 26, 108, 208. 
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11. Płoty. Wycinek mapy sztabowej 1 : 25 000, 1941 r. 

Oryg.: APSz, Zb. Kart., 1 : 25 000 
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Zakończenie 

 

Płoty stanowią przykład prywatnego zespołu przestrzennego o niezwykle cie-

kawej genezie, wiąŜącej się z funkcjonowaniem dwóch rodów wczesno-

średniowiecznych. W dobie lokacji, a potem w pełnym średniowieczu, miasto 

odsunęło się od dawnego grodu północnego i związało z południowym, który 

zachował funkcje rezydencjonalno-obronne do epoki nowoŜytnej, a rezydencjo-

nalne – niemal do naszych czasów. Druga, nowoŜytna rezydencja funkcjonuje 

nieprzerwanie do dziś. Kontynuacja rozwoju dwóch zespołów rezydencjonal-

nych zapisała się w przestrzeni (plan z 1740 r.), prezentując nie tylko zamki-

pałace, ale i liczne załoŜenia im towarzyszące: zabudowania gospodarczo-

folwarczne, ogrody, bardzo wczesny bulwar nadrzeczny (z początku XVIII w., 

na prawym brzegu rzeki), prowadzącą do mostu aleję wysadzaną drzewami,  

a w końcu XIX w. przestrzennie wykształcony park z wiązką promieniście 

prowadzonych dróg (być moŜe planowanych juŜ w baroku?). Okres nowoŜytny 

dowodzi, Ŝe w strukturze urbanistycznej miasta nastąpiły istotne zmiany, łącz-

nie z powstaniem Nowego Miasta (bez powołania osobnej jurysdykcji), wypeł-

niającego od północy wolną przestrzeń pomiędzy staromiejską zabudową  

a zakolem rzeki. Nowy obszar częściowo zagospodarowano juŜ w epoce nowo-

Ŝytnej, która mimo zaburzeń historycznych, niepowodzeń i zniszczeń, pod 

względem urbanistyczno-przestrzennym była w Płotach równie dobra jak śred-

niowiecze. 

Niewielkiej liczbie mieszkających tu rodzin Płoty oferowały przede 

wszystkim funkcje usługowe na rzecz dwóch rezydencji, niezaleŜnie od rynku 

lokalnego dla mieszczan i okolicznych wsi. Wprawdzie w okresie nowoŜytnym 

nastąpiło nieznaczne zachwianie rozwoju gospodarczego, nie przeszkodziło ono 

jednak dość intensywnemu rozwojowi przestrzennemu i znakomitej kompozycji 

miasta, które na przełomie XIX i XX w. powiększono o nowe tereny. W 2002 r. 

poprowadzono przez Płoty kształtowaną współcześnie arterię szybkiego ruchu  

z licznymi rozjazdami, radykalnie zmieniając kontekst kompozycji przestrzen-

nej miasta rozlokowanego pomiędzy zielenią parku, zakolem rzeki a rezyden-

cjami (zob. ryc. 8). Ta niezwykle szeroka arteria rozcięła miasto na dwie nie-

spójne części, wprowadzając w Płotach „wielkomiejskie” perspektywy oraz 

burząc historyczne załoŜenia i układy przestrzenne, zamknięcia ulic oraz dawny 

nastrój specyficznego „sielskiego” klimatu tego miasteczka. 

 


