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W Koszalinie powstała Dębowa Aleja Pamięci
Najbardziej zasłużeni dla Koszalina przedwojenni mieszkańcy miasta mają od poniedziałku swoje pomniki
przyrody. Są to siedmioletnie dęby kolumnowe, które w poniedziałek posadzono na miejscu
nieistniejącego już cmentarza niemieckiego. Władze Koszalina zdecydowały się w ten sposób upamiętnić
25 najwybitniejszych byłych mieszkańców.
Wszystkie uhonorowane w ten sposób osoby to Niemcy, mieszkający przed wojną w tym mieście. Są to m.in.
założyciel Koszalina biskup Herman von Gleichen, współtwórca II zasady termodynamiki Rudolf Clausius oraz
Johann Micraelius, teolog i kompozytor, autor sześciotomowej "Historii Pomorza". W przyszłości pod każdym
drzewem znajdzie się kamień, na którym umieszczone będą tabliczki z imieniem i nazwiskiem uhonorowanej
osoby.
Posadzone w kształcie litery L dęby utworzyły Aleję Dębów Pamięci. "To na razie pierwszy etap. Może za rok
posadzimy kolejne drzewa, by uczcić pamięć, tym razem powojennych mieszkańców Koszalina" - powiedział PAP
rzecznik prezydenta miasta Grzegorz Śliżewski.
Drzewa sadzili byli prezydenci Koszalina, przedstawiciele rady miasta, kilku wyznań religijnych, młodzież oraz
członkowie Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina.
Patronów dębów wytypowano po konsultacjach m.in. z Muzeum Koszalina oraz tamtejszym Archiwum
Państwowym. (PAP)
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Dąb ks. kardynała Jeża w alei
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W najbliższy poniedziałek, 30 czerwca o godz. 12. Aleja Dębów w Koszalinie wzbogaci się o kolejne
drzewo.
JE ks. biskup Edward Dajczak, prezydent Mirosław Mikietyński i Tomasz Czuczak, przewodniczący Rady
Miejskiej posadzą dąb upamiętniający ks. kardynała Ignacego Jeża - Honorowego Obywatela Koszalina, twórcę
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Aleja jest oznaczona tablicą (powyżej), na której już wkrótce pojawi się również (centralnie) dąb ks. kardynała
Ignacego Jeża. Już wkrótce przy każdym z dębów znajdą się również specjalne kamienie, na których wyryte
zostaną nazwiska osób, którym zostały one poświęcone.
W połowie 2006 r. w sąsiedztwie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (pl. Polonii) posadzonych zostało 25
siedmioletnich dębów kolumnowych, które utworzyły Aleję Dębów Pamięci.
Drzewa posadzili prezydenci miasta sprawujący władzę w Koszalinie, przedstawiciele wyznań, które istniały
w Koszalinie przed II wojną światową i obecnie mają swoje siedziby w mieście, a także przedstawiciele Klubu
Pioniera, Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina, Młodzieżowej Rady Miasta itp.

Dęby upamiętniają ważne postaci w historii Koszalina, m.in. biskupa Hermana von Gleichena, założyciela miasta,
Jana Chrzciciela, patrona miasta, Rudolfa Clausiusa, współtwórcę II zasady termodynamiki czy Johanna
Micraeliusa, teologa i kompozytora oraz autora 6-tomowej Historii Pomorza i rektora Pedagogium w Szczecinie.
Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Koszalin.

Koszalin: Dąb pamięci kardynała Ignacego Jeża
W poniedziałek, 30 czerwca koszalińska Aleja Dębów wzbogaci się o kolejne drzewo. JE ks. biskup
Edward Dajczak, Prezydent Mirosław Mikietyński i Tomasz Czuczak, przewodniczący Rady
Miejskiej posadzą dąb upamiętniający ks. kardynała Ignacego Jeża.
W połowie 2006 r. w sąsiedztwie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (pl. Polonii) posadzonych zostało
25 siedmioletnich dębów kolumnowych, które utworzyły Aleję Dębów Pamięci. Drzewa posadzili
prezydenci miasta sprawujący władzę w Koszalinie, przedstawiciele wyznań, które istniały w
Koszalinie przed II wojną światową i obecnie mają swoje siedziby w mieście, a także przedstawiciele
Klubu Pioniera, Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina, Młodzieżowej Rady Miasta itp.
Dęby upamiętniają ważne postaci w historii Koszalina, m.in. biskupa Hermana von Gleichena,
założyciela miasta, Jana Chrzciciela, patrona miasta, Rudolfa Clausiusa, współtwórcę II zasady
termodynamiki czy Johanna Micraeliusa, teologa i kompozytora oraz autora 6-tomowej Historii
Pomorza i rektora Pedagogium w Szczecinie.
W najbliższy poniedziałek, 30 czerwca o godz. 12.00 Aleja Dębów wzbogaci się o kolejne drzewo. JE
ks. biskup Edward Dajczak, Prezydent Mirosław Mikietyński i Tomasz Czuczak, przewodniczący Rady
Miejskiej posadzą dąb upamiętniający ks. kardynała Ignacego Jeża - Honorowego Obywatela
Koszalina, twórcę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Aleja jest oznaczona tablicą (skan w załączeniu), na której już wkrótce pojawi się również (centralnie)
dąb kardynała Ignacego Jeża. Już wkrótce przy każdym z dębów znajdą się również specjalne
kamienie, na których wyryte zostaną nazwiska osób, którym zostały one poświęcone.
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