ZESZYTY CHOJNICKIE

Redakcja „Zeszytów Chojnickich” jednocześnie zaprasza do współpracy osoby
i instytucje, które zajmują się gromadzeniem materiałów oraz popularyzowaniem wiedzy
o regionie. Od czasu wydania kolejnej edycji „Zeszytów Chojnickich” - co stało się po
dziesięciu latach przerwy, w 1997 roku - mają one charakter regionalny i interdyscyplinarny
oraz redagowane są w niezmiennym trybie, a poszczególne jego części stanowią następujące kwestie:
•
•
•
•
•
•
•

Artykuły i rozprawy;
Studia i materiały;
Materiały źródłowe;
Biografie, sylwetki i wspomnienia;
Sprawozdania;
Recenzje, omówienia i polemiki;
Miscellanea.

Należy życzyć tej inicjatywie dalszych słonecznych dni, a obecna redakcja periodyku pamiętać będzie o swoich poprzednikach, korzystając z podjętego dyskursu
wytyczonego jeszcze przez amerykańskiego filozofa i poetę pochodzenia hiszpańskiego
George’a Santayanę (1863-1952): „Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej
powtarzanie”.
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„Zeszyty Chojnickie” towarzyszą lokalnej społeczności już od 1964 roku, kiedy
ukazał się pierwszy numer tego pisma, ciesząc się zarazem dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców miasta i powiatu. Dzięki temu na trwałe wpisały się w życie regionalne,
przypominając o jego wydarzeniach historycznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Spełniają zatem „Zeszyty” określone funkcje w społeczności regionalnej. Wśród nich wskazać można na aspekty kulturotwórcze, opiniotwórcze, dokumentujące dokonania przedstawicieli ziemi chojnickiej czy popularyzujące wiedzę o regionie.
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Od Redakcji
Oddajemy w ręce Czytelników trzydziesty piąty numer naszego rocznika. Chojnickiemu periodykowi, mówiąc kolokwialnie, stuknęły dwie piątki,
jako że ukazuje się od 1964 roku… Ta edycja „Zeszytów…” ma szczególny
charakter, bowiem zaprezentowana będzie w okresie obchodów 100. rocznicy
powrotu miasta do Macierzy.
Od wielu już lat staramy się zachować interdyscyplinarny profil czasopisma, jednakże w tym numerze dominują materiały dotyczące nauk historycznych. Możemy zapoznać się m.in. z dziejami wolnomularstwa w Chojnicach, potyczkami Kosznajdrów z aparatem bezpieczeństwa, afrykańskimi
śladami mieszkańców regionu, staropolskim wymiarem sprawiedliwości czy
przeszłością cmentarzy w gminie Chojnice.
Miło nam poinformować Czytelników, iż we wrześniu br. 80. rocznicę
urodzin obchodził Profesor Włodzimierz Jastrzębski – przewodniczący Rady
Naukowej naszego rocznika. Pan Profesor należy do grona najbardziej zasłużonych historyków Pomorza i Kujaw. Zajmuje się m.in. badaniami dotyczącymi losów Polaków i Niemców podczas II wojny światowej oraz dziejów kultury fizycznej i sportu. Jest znakomitym popularyzatorem wiedzy historycznej;
współpracuje z regionalnymi, również chojnickimi, mediami i organizacjami
(np. z ChTPN). Pracę naukową i zawodową związał ze środowiskiem bydgoskim. Był prorektorem ds. studenckich i dziekanem Wydziału Humanistycznego WSP. Jako autor kilkuset rzetelnych publikacji naukowych, organizator
konferencji i redaktor prac zbiorowych zdobył uznanie i szacunek w ogólnopolskim gronie pracowników nauki. Należał m.in. do Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Ad multos annos, Panie Profesorze!
Pamiętamy też, iż w br. mija 500. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych uczonych i artystów w dziejach ludzkości – Leonarda da Vinci. Nie
wszyscy zapewne wiedzą, że Leonardo z Mediolanu był również… bajkopisarzem. Nasze rozważania zwieńczymy zatem pouczającą i zawsze aktualną
bajką tego mistrza renesansu:
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OD WYDAWCY

„Cedr i inne drzewa”
Cedr, własną swą pięknością nazbyt wbity w pychę,
Uznał rosnące wkoło drzewiny za liche.
I kazał je usunąć; przyszedł wiatr i tchnieniem,
Niewstrzymanym przez nie, zwalił cedr z korzeniem.
(przełożył Leopold Staff)
Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury!
Redakcja Zeszytów Chojnickich
Chojnice, w grudniu 2019 roku
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, nr 35

Sebastian Teusz

Z Krajny do Afryki.
Julius Eduard Teusz (1845-1912)
Eduarda Teusza1 (1845-1912) miał okazję uczestniczyć w eksplorowaniu Afryki w najciekawszym okresie zwanym Wyścigiem o Afrykę (Scramble
for Africa). Wtedy to Eduard Teusz pracował kolejno dla: Niemców sprawdzając żeglowności rzeki Kuango (1879-1881), Belgów w Kongo (1881-1884),
i ponownie dla Niemców jako plantator w Kamerunie (1885-1894).
Postać Eduarda Teusza jest ciekawa z kilku różnych powodów. Po
pierwsze, można go zaliczyć do grona nielicznych Polaków biorących udział
w eksplorowaniu „Czarnego Lądu”. Kolejnym powodem jest jego dorobek naukowy. Teusz przyczynił się bowiem do odkrycia licznych gatunków roślin
i zwierząt. Trzecim powodem jest sam życiorys. W czasie swoich wypraw spotykał najbardziej znanych podróżników angielskich, portugalskich, belgijskich,
austriackich i niemieckich. Należy też zaznaczyć, że jego postać jest obecnie
kompletnie zapomniana. Nie wspominają go opracowania opisujące podbój
Afryki, a w źródłach jego nazwisko jest w najrozmaitszy sposób przekręcane.
Nawet jego największe odkrycie – delfin gatunku sousa (sotalia) teuszii – jest
w polskiej terminologii nazywany garbogrzbietem atlantyckim.
Jedyny ogólnodostępny biogram można znaleźć w Biographie Coloniale Belge2.Skupia się na pierwszych latach pobytu Teusza w Afryce i urywa
się na 1884 r. Kolejne opracowania powielają zawarte w nim informacje. Aby
zweryfikować daty narodzin, małżeństwa i śmierci, autor posłużył się archiwaliami3.
Pierwszego imienia nie używał.
Biographie Coloniale Belge, t. 2, Institut Royal Colonial Belge, Brussel 1951, s. 903.
3
Akt chrztu z księgi parafialnej w Zakrzewie, akt małżeństwa z Berlina oraz akt zgonu z Lübben
– skany w posiadaniu autora pozyskane ze stron genealogicznych: ancestry.org (akt małżeństwa
– obecnie niedostępny), metrki.genbaza.pl (akt chrztu, akta parafialne parafii Zakrzewo – obecnie
niedostępny, oryginalna księga w Archiwum Diecezji Koszalińskiej). Akt zgonu z Archiwum Miej1
2
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Podstawowym dziełem, opisującym pierwszą wyprawę Teusza do
Afryki, jest relacja Aleksandra von Mechowa4, uzupełniona przez późniejszą
pracę misjonarza Michaela Plancquaerta5. Okres kontraktu w Kongo opisuje
Eduard Pechuël-Loesche6. Ciekawymi źródłami są również wspomnienia innych podróżników, w których Teusz występuje7. Czas jego pracy w Kamerunie
przedstawiają głównie specjalistyczne niemieckie czasopisma rolnicze, a uzupełnione relacją Otta Köthe8.

Wczesne lata
Julius Eduard Teusz urodził się 8 stycznia 1845 r. w Łąkiech w powiecie złotowskim (Lanken, kriest Flatow) jako dziecko Franza Teusza (18151888) i Caroliny Hasse (1818-1897). Chrzest odbył się 19 stycznia 1845 r.
w Zakrzewie, w którym tradycyjnie chrzcili się Polacy mieszkający w Krajnie.
Nie udało sie ustalić żadnych faktów dotyczących dzieciństwa, młodości i wykształcenia Eduarda Teusza.

Pierwsza wyprawa - „Mataiza”
Pierwsze potwierdzone informacje o Teuszu pochodzą z okresu, kiedy pracował w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Berlinie9 na stanowisku starszego pomocnika (niem. Obergehilfer. W tym czasie został zaproszony
do ekspedycji naukowej. Nowopowstałe imperium rozwijało bazę informacji,
które miały posłużyć do budowy przyszłej potęgi kolonialnej. Wyprawy tego
rodzaju cechowały się solidnym przygotowaniem. Ekspedycja, pod kierownictwem pruskiego majora Fridricha Alexandra von Mechowa, miała na celu zbadanie biegu rzeki Kwango oraz sprawdzenie czy da się nią wpłynąć do ujścia
rzeki Kongo10.

skiego w Lübben (sygn. S 39 (45/1912)).
A. von Mechow, Bericht über die von ihm geführte Expedition zur Aufklärung des Kuango-Stromes
(1878/81); Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1882, s. 475-489.
5
M. Plancquaert, Les Jaga et les Bayaka, Brussel 1932.
6
E. Pechuël-Loesche, Kongoland, Jena 1887; E. Pechuël-Loesche, Herrn Stanley’s Partisane und
meine offiziellen Berichte vom Kongolande, Leipzig 1886.
7
Do najważniejszych należy zaliczyć: H. Wissmanna, H. Capela i R. Ivensa, H. M. Stanleya,
O. Baumana, E. Zintgraffa.
8
http://web.archive.org/web/20161111215102/http://cekora.de/opa-02.htm, dostęp 18.07.2018.
9
Miejscem pracy była palmiarnia (Palmenhaus) i Victoria Regia-Haus, A. von Mechow, Expeditionsbericht von ihm nach seinem Tagebuch verfasst,herausgegeben von Beatrix Heintze, s. 104,
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/46437, dostęp 25.09.2018.
10
A. von Mechow, Bericht…,dz. cyt., s. 475-489.
4
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Ryc. 1.

6 kwietnia 1878 r. von Mechow z Teuszem i Bugslagiem przybyli do
Saint-Paul de Loanda. Półtora roku trwały przygotowania do wymarszu. Głównym problemem było skompletowanie tragarzy i najemników. Uczestnicy wypraw w interior często zaznaczali, że miejscowi bali się takich ekspedycji. Było
to spowodowane nieznajomością terenu oraz obawą przed mieszkańcami lasów, którzy w strachu przed handlarzami niewolników agresywnie reagowali
na obcych. Ostatecznie wyprawa składała się, oprócz trzech białych, ze 115
tragarzy. Dopiero 12 czerwca 1880 r. badacze dotarli do Malange, a 17 lipca do
wioski Kwango, gdzie zostali przyjęci przez wodza Bayaka. Byli oni pierwszymi białymi, którzy dotarli do tego terytorium. W związku z nieufnością Bayaka
wobec obcych Eduard został zatrzymany w wiosce jako gość. W tym czasie
von Mechow i Bugslag, wraz z 19 tragarzami, 23 września popłynęli Kwango,
aby sprawdzić żeglowność rzeki. 9 października dotarli do dopływu Kwilu,
skąd drogą lądową wrócili do obozu, w którym zostawili Teusza. Jak pisze
biograf Eduarda Teusza, „ta pierwsza podróż obudziła w Teuszu chęć przygód
i poszukiwań naukowych w dziedzinach zoologii i botaniki”11. Jezuicki misjonarz Michael Plancquaert wspomina przydomek „Mataiza”, jaki miał otrzymać
Teusz od miejscowych12.

11
12

Biographie…, dz. cyt., s. 903.
M. Plancquaert, Les Jaga et les Bayaka du Kwango, Brussel 1932, s. 133. Przydomek może być
fonetyczną wersją nazwiska lub portugalskim określeniem „rzeźnik”. Intensywnie polujący przy
użyciu nowoczesnej, a przez to skutecznej broni, Teusz mógł zasłużyć na takie określenie w oczach
tubylców.
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Druga wyprawa - 7% szansy13
W następnym roku, za wstawiennictwem Eduarda Pechüel-Loesche,
Teusz napisał list intencyjny do Komitetu Studiów Górnego Kongo (Comité
d’études du Haut-Congo). 1 września 1881 r.
Kontrakt podpisany przez
Pechüel-Loesche’a
w
Brukseli
15 stycznia 1882 r. zakładał: 1) zbadanie możliwości dotarcia do Wodospadów Stanleya od strony oceanu;
2) budowę stacji i plantacji, jeśli warunki z punktu pierwszego okażą się
możliwe do zrealizowania; 3) sprawdzenie drogi lądowej z Wodospadów
Stanleya do Vivi i zbadanie bogactw
naturalnych14. Kolejne punkty opisywały szczegóły kontraktu15.
21 marca 1882 r. Teusz na pokładzie parowca Belgique przybył do
stacji Vivi. Zaraz tez zaczął chorować.
Wysoka gorączka unieruchomiła go
na kilka tygodni. Gdy poczuł się lepiej, na nowo podjął badania naukowe,
by wzbogacić swoją kolekcję. Okazy
spreparowane w tym okresie (rośliny
i ptactwo) były regularnie wysyłane do
Berlina. Ten czas był dla niego okresem
Ryc. 2.
intensywnych polowań. „Bardzo spokojny, z zimną krwią przynosił z polowań wspaniałe zdobycze: antylopy, bawoły, hipopotamy”16.
W lipcu 1882 r. Teusz towarzyszył Pechüel-Loesche’emu w podróży
do departamentu Pool. Z eskortą piętnastu Zanzibarczyków i siedmiu mieszkańców prowincji Kabinda karawana przybyła bez przeszkód do miejscowości
Zinga i opuściła ją jeszcze tego samego dnia. Wieczorem przekroczyła granicę
dystryktu Mowa. Karawana rozbiła obóz nad brzegiem rzeki, gdy nocą jeden
z Zanzibarczyków, Djuma, przybył z wiadomością, że w niedalekiej wiosce
Taki procent europejczyków wytrzymywał pełen trzyletni kontrakt w Kongu.
E. Pechuël-Loesche, Kongoland, Jena 1887, s. 1.
15
E. Pechuël-Loesche podaje w swej pracy, że został on później jednostronnie zmieniony.
16
Biographie..., dz. cyt., s. 903.
13
14
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Bacango de Mowa widać ognie, a jej mieszkańcy zajęci byli zbrojeniem się
przed atakiem na obóz. Pechüel-Loesche wysłał Djumę po pomoc do miejscowości Manyanga, lecz ten szybko został zabity strzałami, Pechüela zaś zraniono
w rękę. W czasie chaotycznej walki Teusz wraz ze swym towarzyszem musieli
bronić się rewolwerami. Nazajutrz, ku swej radości, ujrzeli karawanę z flagą
Komitetu17. Nicolas Grang, młody oficer, który był w drodze z Leopoldville do
Manyangi, przypadkiem dowiedział się od uciekinierów o niebezpieczeństwie
grożącym odkrywcom i natychmiast przyspieszył marsz. Następnie Pechüel
i Teusz ruszyli w drogę do Leopoldville.
Te wydarzenia skłoniły władze kolonii do interwencji. Na miejsce został wysłany oddział pod dowództwem kapitana Edmonda Hanssensa, który
dotarł do Mowa, aby położyć kres rewolcie. Po powrocie do Leopoldville okazało się, że stacja badawcza znalazła się w złej sytuacji. Wielu zatrudnionych
miało gorączkę. Wśród nich byli również Pechüel i Teusz. Eduarda ponownie
dotknęła wysoka temperatura ciała połączona z hematurią (krwiomocz). Koledzy opiekowali się nim z ogromnym poświęceniem. Zaopatrzenie w żywność
było bardzo niepewne. Aby usprawnić dostawy, Louis Pierre Alphonse Valcke
stworzył stację Sabuki przeznaczoną do zaopatrywania Leopoldville. Krok ten
przyniósł oczekiwany skutek. Gdy Henry Morton Stanley18 wrócił z Europy
w lutym 1883 r., był bardzo zadowolony z zastanej sytuacji. Teusz przeszedł
rekonwalescencję. Na nowo podjął pracę agronoma w Leopoldville, które
dzięki jego inicjatywie zostało ozdobione ogrodem. Wtedy też założył ogród
przy misji katolickiej w Linzolo. W 1884 r. w Leopoldville powstała też plantacja kawy założona przez Eduarda19, a wszystkie uprawy kakao miały narodzić
się z jednego, przywiezionego w jego kieszeni ziarna20. Podsumowanie swojego trzyletniego kontraktu zawarł Teusz w liście drukowanym w Die Deutsche
Kolonien21. Opisywał w nim entuzjastycznie możliwości rozwoju rolnictwa
w koloniach. Wymienił rośliny i zwierzęta, których uprawa i hodowla dawała
dobre rezultaty. Szczególne miejsce poświęcił warunkom bytowym. Zwracał
uwagę na potrzebę odpoczynku, noszenia nakrycia głowy22 oraz konieczność
Była nią żółta gwiazda na niebieskim tle.
Teusz pojawia się we wspomnieniach Stanleya tylko raz i do tego nie bezpośrednio. „Bula Matari”
cytuje list, w którym jego współpracownik Swinburne wspomina ziemniaki (English potatoes)
otrzymane od Teusza (nazwisko napisane z błędem – „Teuz”). H.M. Stanley, The Congo and the
Founding of its Free State; a Story of Work and Exploration, New York 1885, s. 258.
19
Les colonies Fracaises, Régime de la propriété, régime de la main-d’oeuvre, l’agriculture aux
colonies, Paris 1900, s. 369.
20
Ibidem.
21
A. L. Melzer, Die Deutsche Kolonien. Der Congo-Staat, Australien und Amerika, Berlin 1885,
s. 14-17.
22
Na trzech zachowanych fotografiach Eduard ma na sobie kapelusz lub hełm korkowy.
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zachowania suchych stóp i zmiany przemoczonej odzieży. Zalecał też budowę
kamiennych domów z oddaloną latryną.
Dla Europejczyków pobyt w Afryce był okazją do uwiecznienia swego
nazwiska przez odkrycie nowych gatunków. Również wśród współpracowników Stanleya doszło do tego rodzaju rywalizacji. W swoich wspomnieniach
Harry Hamilton Johnston23 opisuje perkołyskę (Podica) pozyskaną przez Teusz w czasie podróży po rzece Kongo. „Nieuprzejmy niemiecki ogrodnik”,
który ją preparował, nie miał jednak ochoty podzielić się zdobyczą. Jak sprawdził Marcel Luwel24, biograf Johnstona, tym ogrodnikiem był Teusz. Johnston
w prywatnych notatkach zaznaczył na marginesie, że owym ogrodnikiem był
„ten wstrętny Teusz” (that odious Teusz). Eduardowi nie udało się odkryć nowych gatunków. Okazy, które wysłał do Berlina, były znane już wcześniej.

Ryc. 3.

Alfred Brehm25 opisuje mungo (Herpestes fasciatus) – rodzaj ssaka
z rodziny mangustowatych, którego posiadał Teusz w Kongo. Zwierzęta te były
często przetrzymywane przez ludzi ponieważ żywiły się owadami i odstraszały
gryzonie. Były też bardzo wścibskie i potrafiły swoją ciekawością powodować szkody. Pechüel-Loesche stracił w ten sposób pojemnik z rtęcią. Mungo
należący do Teusza bawił się chronometrem, tłukąc nim o kufry i ściany. Ten
delikatny sprzęt był nie do zdobycia w Malandje, gdzie wówczas przebywali.
Eduard Teusz był też właścicielem psa, który towarzyszy mu na wszystkich
fotografiach.

H. H. Johnston, The river Congo, London 1895, s. 248.
M. Luwel, H. H. Johnston et H. M. Stanley sur le Congo, Brussel 1978, s. 29.
25
A. E. Brehm, E. Pechüel-Loesche, Brehm’s Life of animals: a complete natural history for popular
home instruction and for the use of schools, Chicago 1895, s. 150.
23
24
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Dalsza kariera
Po zakończeniu kontraktu 1 listopada 1884 r. Teusz powrócił do Europy. Od 1885 r. pracował w Kamerunie na plantacji Bimbia dla firmy Woermann, Jantzen & Thormählen (jako dyrektor spółki Kamerun-Land-und Plantagengesellschaft), która została powołana 25 lipca 1885 r. w Hamburgu. Opis
majątku, którym zarządzał, zostawił austriacki podróżnik Oskar Baumann:
„W dniu 22 listopada [1886 r.] udałem się do plantacji nad Kriegsschiff-Bai26,
gdzie w towarzystwie dyrektora, pana Teusza, spędziłem dwa przyjemne dni. Pan
Teusz, kiedyś uczestnik wyprawy von Mechowa rzeką Kuango27, później przez
trzy lata pracował jako agronom w Kongo w okolicy Wodospadów Stanleya. Kongo dało nam powód do niekończącej się rozmowy. Plantacja zajmuje teren od
urwiska z jednej strony do zatoki z drugiej. Schody prowadzą do rampy, gdzie
wzrasta okazały dom z drewna [...] i jest otoczony polami manioku, bananów
i warzyw”28.

Na początku 1887 r. plantacja zajmowała sto hektarów. Rosło tam około 70 tys. kakaowców. Roślina ta, po wcześniejszych próbach uprawy tytoniu, okazała się najbardziej opłacalna. O znaczeniu plantacji świadczy mapa
Karte des Deutschen Schutzgebietes von Kamerun. Nach dem jetzigen stande
der Kenntnis entworfen und gezeichnet von L. von der Vecht29 z 1888 r.. Na
południowy wschód od Victorii (Limbe) można na niej znaleźć „farmę Teusz”
(Teusz Farm).
Otto Köthe, podwładny Eduarda, w swoich wspomnieniach zostawił
po sobie ciekawy obraz życia codziennego na plantacji. Opisał dobre warunki,
wysoką kulturę pracy, życzliwe podejście do pracowników – zarówno miejscowych, jak i przybyłych z Europy – oraz zakrapiane wieczory. Jeśli te były
szczególnie udane Eduard i jego żona30 udawali wtedy małpy31.

Ang. Man-o-war Bay. Nazwa pochodzi od zakotwiczonych w zatoce okrętów wojennych, które
miały zwalczać handel niewolnikami.
27
Oryginalna pisownia.
28
O. Lenz, O. Baumann, Sammlung von Afrika – Reisebeschreibungen österreichischer Forschungsreisende, t. 8, Baden bei Wien 2011, s. 330.
29
http://www.bmarchives.org/items/show/100202333, dostęp 9.07.2018.
30
Podczas pobytu Eduarda w Europie ogłoszono zaręczyny, a 30 marca 1892 r. w Berlinie odbył się
ślub z Idą Mathilde Lucy Fläschner. Berliner Börsenzeitung, 8 września 1891, s. 13; odpis aktu
ślubu w posiadaniu autora.
31
http://web.archive.org/web/20161111215102/http://cekora.de/opa-02.htm, dostęp 18.07.2018.
26
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Późniejsze życie
W 1889 r. Eduard Teusz został odznaczony Gwiazdą Zasług (L’Etoile de Service au Congo)32. Odznaczenie to przyznawano osobom zasłużonym
w tworzeniu nowej kolonii. Teusz znalazł się w gronie pierwszych 86 osób
wśród takich sław jak Stanley czy Wissmann. Podstawą do nadania orderu były
zasługi przy tworzeniu nowoczesnego rolnictwa. W późniejszym okresie odznaczenie dawano każdemu, kto zrealizował trzyletni kontrakt, a każdy kolejny oznaczano belką. Firma medalierska P. De Greef do dziś prowadzi swoją
działalność w Brukseli. Po zakończeniu pracy w Kamerunie Teusz zamieszkał
w Lübben pod adresem Bergstrasse 6a, gdzie zmarł 21 marca 1912 r.33

Narodowość
Eduard Teusz uważany był za Niemca przez niemal wszystkich, których spotkał w czasie swoich podróży. Jego współpracownik, Otto Köthe,
określił go jednak jako Polaka (ein Pole)34. Köthe, będąc Niemcem, był lepiej zorientowany w stosunkach etnicznych we własnym państwie. Inaczej niż
Belgowie, Francuzi lub Anglicy, którzy na podstawie języka, jakim posługiwał się Eduard, uznawali go za Niemca. Podczas pobytu Eduarda w Europie
w 1885 r.. Lokalna prasa polskojęzyczna zauważyła, że nazwisko powinno
być wymawiane „z polska”35. Eduard zainspirował członków swojej rodziny
do podróży. W Kamerunie pracował z nim Aleksander Kazimierz Teusz36 zaś
Władysław Teusz zmarł jako magazynier wojskowy w Tsingtao w Chinach
w czasie powstania bokserów.

Ryc. 4.

Bulletin officiel de l’Etat indépendant du Congo, 3, 1889, s. 45.
Afrika-Post, wydane przez Woermann-Linie (Direktor Teuß, in: Afrika-Post 25 (7)), s. 9; akt zgonu
w posiadaniu autora pozyskany z Archiwum Miejskiego w Lübben (sygn. S 39 (45/1912).
34
http://web.archive.org/web/20161111215102/http://cekora.de/opa-02.htm, dostęp 18.07.2018.
35
„Przyjaciel”, 8 stycznia 1885, 10, 2; „Gazeta Toruńska” 1885, 19, 4.
36
„Thorner Presse”, 4 kwietnia 1889; Der deutsche Correspondent, 3 września 1899.
32
33
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Dziedzictwo:
1. Gatunki odkryte przez Juliusa Eduarda Teusza
1) Sousa (Sotalia) teuszii37
2) Amorphophallus teuszii38
3) Belmontia teuszii
4) Pandanus teuszii
5) Clematis (Clematopsis) teuszii
6) Sabaea teuszii
7) Exochaenium (Exachenium) teuszii
8) Combretum teuszii
9) Hydrosme teuszii
10) Milettia teuszii
11) Lonchocarpus teuszii
12) Hygrophila teuszii
13) Vernonia teuszii
14) Cyclocarpa stellaris
15) Buchnera quangensis
16) Cycnium Buchneri
17) Leiocarpodicraea quangensis
18) Hydrostachys Bismarckii
19) Hydrosme Eichlerii
20) Amorphophallus Eichlerii
2. Kolekcje
W Berlinie w Muzeum Historii Naturalnej znajduje się kolekcja pięćdziesięciu ptaków spreparowanych przez Teusza39, a w dziale etnograficznym
Muzeum Historycznego Miasta Berlina zobaczyć można kolekcję broni i instrumentów muzycznych przesłanych przez niego z Afryki.
Słowa kluczowe: Julius Eduard Teusz, sotalia teuszii (garbogrzbiet atlantycki), Angola,
Kongo (l’Etat indépendant du Congo, Comité d’études du Haut-Congo), Kamerun (Kamerun-Land-und Plantagengesellschaft).

„Nature”, 25 czerwca 1891, s. 175.
Ten i pozostałe na liście to gatunki roślin.
39
Zgromadzone okazy przywieziono w 1882 roku do Berlina, gdzie były opisywane przez Jeana
Louis Cabanisa w 1882 i 1884 r. w Journal of Ornithology.
37
38
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Krzysztof Kowalkowski

Wawrzyniec Szóstak (1885-1939).
St. posterunkowy Policji Państwowej
w Czarnej Wodzie
Wawrzyniec Szóstak urodził się
1 sierpnia 1885 roku w Żabnie, dziś w pow.
śremskim, woj. wielkopolskim. W sporządzonym 7 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Żabnie akcie urodzenia napisano, że ojcem
Lorenza (Wawrzyńca) był także Wawrzyniec,
a matką Antonina Wichłowska, oboje katolicy. W akcie tym nazwisko ojca i syna zapisano Szostak, ale ojciec podpisując się w akcie
urodzenie swoje nazwisko napisał Wawżyn
Szóstak1. Wiadomo, że wcześniej, bo już
28 lipca 1879 roku urodził się im syn Ludwig
(Ludwik). Także w tym akcie urodzenia ojciec podpisał się Szóstak2. Nie znane są jedFot. 1. Wawrzyniec Szóstak.
nak losy Ludwika. Nie wiadomo czy rodzina
Z Archiwum KPP
w Starogardzie Gd.
miała więcej dzieci, bo w latach 1878-1890 są
to jedyne odnotowane w USC Żabno urodzenia w tej rodzinie. Również Adalbert Szóstak z Grzybna (być może brat Wawrzyńca - ojca) zgłaszając 25 lipca 1886 roku w USC Żabno urodzenie syna
Ludwiga (Ludwika) podpisał się Wojciech Szóstak i tak to nazwisko wpisano
do aktu urodzenia3.
Akt urodzenia nr 122, USC Żabno, Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), sygn. 53/1992/01/34.
Akt urodzenia nr 94, USC Żabno, APP, sygn. 53/1992/01/16.
3
Akt urodzenia nr 95, USC Żabno, APP, sygn. 53/1992/01/37.
1
2
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Podawane powyżej informacje dotyczące pisowni nazwiska są istotne,
gdyż w różnych źródłach nazwisko bohatera tego artykułu jest pisane Szóstak,
Szostak lub też nawet Szustak. Nazwisko Szostak zapisano m.in. w dokumencie policyjnym z 1925 roku, o czym dalej. Jednak w odnalezionych policyjnych dokumentach Szóstaka, on sam jak i jego syn Marian swoje nazwisko
zapisywali Szóstak. Na przykład książeczka „Ratownictwo w wypadkach nieszczęśliwych i zatruciach gazami bojowemi” z 1929 roku, należąca zapewne
do Warzyńca Szóstaka jest podpisana przez jego syna Marjan Szóstak4. Ponieważ tak ojciec i jak i syn pisali się Szóstak taka pisownia nazwiska została
przyjęta w dalszej części tego artykułu. Jedynie, gdy w cytatach użyto innej
formy to tak zostanie ona przytoczona.
Nie są dziś znane losy Wawrzyńca, który jest bohaterem niniejszego
artykułu, w pierwszych latach życia. Zapewne w Żabnie ukończył wspomnianą
w dalszej treści tego artykułu szkołę ludową. Gdzie ukończył szkołę kupiecką,
o której wspominał w piśmie do starostwa, trudno dziś powiedzieć. Nie wiadomo także, kiedy i gdzie ukończył pierwszy kurs pozwalający mu na pracę
w Policji Państwowej oraz gdzie do niej wstąpił. Wiadomo, że po odzyskaniu
przez Pomorze niepodległości podjął pracę policjanta w powiecie starogardzkim. Jak sam napisał w 1932 roku w prośbie do starostwa, o której więcej
w dalszej części, w policji w Czarnej Wodzie5 pracował 12 lat, co oznacza, że
pracę w tej wsi podjął najpóźniej w 1920 roku. W 1920 roku miał więc Szóstak
już 35 lat i musiał wcześniej gdzieś pracować lub pełnić służbę, np. wojskową.
Niestety nie udało się tego ustalić.
Na pewno Wawrzyniec Szóstak (tak zapisano nazwisko w księdze parafialnej) mieszkał w Czarnej Wodzie już w sierpniu 1920 roku, ale
nie wykluczone, że było to wcześniej skoro poznał tu swoją przyszłą żonę
mieszkającą w niedalekiej osadzie Kęsza6. Czarną Wodę miał zapisaną jako
miejsce zamieszkiwania podczas jego ślubu z Anną Banach w dniu 24 sierpnia
1920 roku. Jako datę urodzenia Szóstaka udzielający ślubu wikary ks. Michał Strehl wpisał zgodnie z aktem urodzenia 1 sierpień 1885 roku. Jako datę
urodzenia małżonki wpisano 20 października 1892 roku, a miejsce urodzenia Kęsza i tam mieszkała do dnia ślubu. Świadkami na ich ślubie byli Stanisław Butkowski i Stefan Muszak7. Rodzicami Anny byli Michał Banach i Ewa
z domu Gliniecka. Przy czym w księdze chrztów zapisano, że Anna urodziła się
Dokumenty zostały zakupione na aukcji internetowej przez policjanów Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Zob. więcej: Tajemnice Czarnej Wody, „Policja 997” 2013, nr 97,.
5
Czarna Woda, wówczas wieś sołecka i siedziba gminy wiejskiej Czarna Woda w pow. starogardzkim w woj. pomorskim, dziś miasto w tymże powiecie.
6
Kęsza, osada stanowiącą wówczas część wsi Łąg, a dziś część sołectwa Lipki w gm. Czersk
pow. chojnicki.
7
Księga małżeństw parafii Łąg 1909-1920, ADP.
4
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26 października 1892 roku, a sakrament chrztu otrzymała 30 października. Jej
rodzicami chrzestnymi byli Lorenz Banach i Marianna Kliczkowska. W uwagach zapisano, że Anna zawarła ślub 24 sierpnia 1920 oku w Łęgu z Wawrzyńcem Szóstakiem (tak zapisano jego nazwisko)8.

Fot. 2. Zapis ślubu Wawrzyńca Szóstaka i Anny Banach.
Księga małżeństw parafii Łąg. Ze zbiorów ADP.

W Czarnej Wodzie urodził się 30 maja 1921 roku syn Szóstaków Marian Edwin. Przy czym nazwisko ojca w księdze chrztów zapisano Szostak –
przez „o”. Chrzest odbył się 5 czerwca w kościele parafialnym w Łęgu, a jego
rodzicami chrzestnymi byli Max Prill i Władysława Prill. Marian Edwin był
prawdopodobnie ich jedynym dzieckiem. W cytowanej księdze chrztów określając status ojca zapisano posterunkowy, żandarm9. Określenie takie spowodowane było zapewne faktem, że w pierwszych miesiącach po odzyskaniu
przez Pomorze niepodległości nie istniała jeszcze na tym terenie Policja Państwowa. Porządku i bezpieczeństwa na ziemiach Wielkopolski i Pomorza pilnowała, utworzona 15 stycznia 1919 roku, zorganizowana na wzór wojskowy,
Żandarmeria Krajowa. Dopiero 1 lipca 1920 roku weszła ona w skład Policji
Państwowej działającej na pozostałych terenach Polski. Na czele Powiatowej
Komendy Policji w Starogardzie, z chwilą je utworzenia, stanął podkomisarz
Leon Grzybek, mając do pomocy (na koniec 1922 roku) 41 policjantów, pełniących służbę w komisariatach w Starogardzie, Bobowie, Czarnej Wodzie,
Lubichowie, Nowej Cerkwi, Osiecznej, Osieku, Skórczu, Zblewie i Żabnie10.
Zanim dalej o Szóstaku kilka słów wyjaśnienia o obowiązującym wówczas systemie administracji w Polsce, co jest istotne dla dalszej treści tego arKsięga chrztów parafii Łąg 1875-1905, ADP.
Księga chrztów parafii Łąg 1915-1927, ADP.
10
Sprawozdanie administracyjne Wydziału Powiatowego w Starogardzie za czas od 29 stycznia
1920 r. do 31 grudnia 1922 r., Starogard 1923, s. 16.
8
9
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tykułu. Najmniejszą jednostką administracyjną była gmina wiejska stanowiąca
jedną dużą wieś lub też mniejszą wraz z należącymi do nich małymi osadami.
Odrębnymi jednostkami były obszary dworskie. Zaliczały się do nich duże
majątki ziemskie oraz obszary lasów państwowych mieszczących się w granicach nadleśnictw. Przeprowadzony 30 września 1921 roku spis powszechny
pozwala określić m.in. wielkość i stan organizacyjny powiatu starogardzkiego.
W jego skład wchodziło jedno miasto, 77 gmin wiejskich i 41 obszarów dworskich. W Starogardzie mieszkało 10 466 osób, we wszystkich gminach 43 866
osób, a w obszarach dworskich 8 068 osób. Razem 62 400 mieszkańców, z czego narodowości polskiej 56 229, niemieckiej 5 946, innych narodowości 225
(Żydów, Rosjan)11. Dla usprawnienia funkcjonowania samorządów wiejskich
utworzono obwody wójtowskie, w skład których wchodziły 2-3 wsie i jeśli
była taka potrzeba obszary dworskie. Czarna Woda należała do obwodu wójtowskiego Leśna Huta, do którego należały obszar nadleśnictwa Leśna Huta,
wsie Wieck (z wchodzącą w skład sołectwa osadą Zawada)12 i Czarna Woda.
Jak pisze Jerzy Paciorkowski: Przedwojenny posterunek w Czarnej
Wodzie był jednoosobowy, mieścił się w niewielkim prywatnym domu przy
ul. Starogardzkiej, róg Polnej. Na parterze znajdowały się pomieszczenia biurowe, na Pietrze dwupokojowe mieszkanie zajmował komendant Szóstak z rodziną: żoną i dwoma synami. W grudniu, kiedy otrzymał awans na przodownika miał równe 40 lat13. Nie udało się znaleźć informacji o drugim dziecku
Szóstaka. Księgi chrztów parafii Łąg obejmujące okres do 1929 roku i od 1930
do 1934 roku nie wymieniają urodzin kolejnego syna Szóstaka. O wątpliwościach co do awansu Szóstaka w na dalszych stronach tego tekstu. Funkcję
posterunkowego Szóstak sprawował prawdopodobnie przez pierwsze lata nieprzerwanie, bo w prasie pomorskiej napisano, że w 1923 roku posterunkowy
policji Szóstak przyczynił się do ujęcia sprawców napadu i morderstwa gospodarza Kujawińskiego w Wojtalu (wsi położonej niedaleko Czarnej Wody),
którzy zamierzali mu ukraść 10 mln. marek, jakie miał ze sprzedaży swojego
gospodarstwa14.
W 1925 roku Szóstak, w stopniu starszego posterunkowego, był uczestnikiem kursu przodowników w Szkole Policji w Grudziądzu należącej do Komendy Policji Państwowej Województwa Pomorskiego w Toruniu. Kurs ten
ukończył 22 grudnia 1925 roku z oceną dostateczną. I tu w świadectwie jego
nazwisko zapisano Wawrzyn Szostak. Po ukończeniu kursu powinien otrzymać
Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, tom XI, województwo pomorskie, Warszawa
1926, s. 44-46.
12
Wieck – dziś wieś sołecka wraz z wchodzącą w jej skład Zawadą w gminie Czersk pow. chojnicki.
13
Tajemnice Czarnej Wody, „Policja 997” 2013, nr 97, www.gazeta.policja.pl/997/archiwum.
14
Z Pomorza, „Słowo Pomorskie” 1 marzec 1923, nr 48, Toruń, s. 4.
11
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stopień przodownika Policji Państwowej, co odpowiada stopniowi sierżanta15.
Szóstak z nieznanych powodów tego awansu nie otrzymał, co potwierdza pismo Komendanta Powiatowego Policji z 1932 roku, o czym w dalszej części
tego artykułu. Zapewne na kurs został oddelegowany ze swego posterunku
w Czarnej Wodzie i po jego ukończeniu od razu powrócił do Czarnej Wody,
a na pewno był w tej miejscowości 15 lutego 1926 roku kwitując polecenie
Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Starogardzie o obowiązku wdrożenia poszukiwań osób uchylających się od stawienia do poboru16.

Fot 3. Świadectwo Wawrzyńca
Szóstaka ukończenia kusu
przodowników.
Z Archiwum KPP Starogard Gd.

Brak jest szerszych informacji o przebiegu jego służby w następnych
latach. Wiadomo, że Wawrzyniec Szóstak w trakcie swej służby 1 kwietnia
1928 roku został członkiem Kasy Samopomocy Szeregów Policji Państwowej Województwa Pomorskiego17. W „Słowniku, biograficznym Kociewaia”
napisano, że Wawrzyniec Szostak za zasługi dla budowania praworządności
Wawrzyn Szostak, Świadectwo nr 22, w zbiorach Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim.
16
Raporty w sprawie wieców, zebrań, różne sprawy dot. wieców rok 1926, APG, sygn. 47 I.
17
Legitymacja członka Kasy, w zbiorach Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
15
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i porządku publicznego, został odznaczony honorową Odznaką Frontu Pomorskiego (1929)18. Czy oznacza to, że Szóstak służył wówczas w Armii gen. Hallera? A może szedł w ślad za nią przejmując władzę policyjną od Niemców?
Na te pytania nie ma dziś odpowiedzi. Szóstakowie zapewne dobrze wrośli
w swoją miejscowość skoro 9 maja 1931 roku zostali rodzicami chrzestnymi
Benedykty, córki Antoniego i Marii Wojtalewicz. Zawód Wojtalewicza zapisano w księdze chrztów – książkowy19. Nie udało się ustalić, gdzie Wojtalewicz
funkcję księgowego pełnił. Może w tartaku?

Fot. 4. Legitymacja Wawrzyńca
Szóstaka, członka Kasy
Samopomocy.
Z Arch. KPP Starogard Gd.

Wiedząc, że mija jego okres służby w policji, postanowił dalej kontynuować
pracę zawodową. W związku z ogłoszonym wyborem wójta wójtostwa Leśna Huta, do którego należała Czarna Woda, zgłosił swój akces jako kandydat
na tę funkcję. W prośbie z dnia 27 stycznia 1932 roku kierowanej do StaroR. Szwoch, Szostak Wawrzyniec (1885-1939) st. sierż. PP, Słownik biograficzny Kociewia,
Tom 5, Starogard Gdański 2015, s. 292.
19
Księga chrztów parafii Łąg 1930-1940, ADP.
18
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sty Starogardzkiego o uwzględnienie jego kandydatury Szóstak pisze: Ja niżej podpisany Szóstak Wawrzyniec emeryt. st. postr. Pol. Państwowej ur. dnia
1.8.1885 r. zamieszkały w Czarnej Wodzie pow. Starogard stawiam posłuszną
prośbę do Starostwa o uwzględnienie mnie jako kandydata na wójta obwodu
Leśna Huta, ze siedzibą w Czarnej Wodzie albowiem kadencja obecnego wójta p. Gwizdały upłynęła, a życzeniem ludności tegoż rejonu jest przeniesienie
wójtostwa z Zawady do Czarnej Wody. Czarna Woda liczy około 800 dusz i jest
ośrodkiem rejonu, zaś Zawada leży zupełnie na skraju tut. Powiatu i liczy zaledwie 100 dusz i jest dla ogółu ludności bardzo nie wygodnie. Jednocześnie
proszę posłusznie o powierzenie mi Urzędu Stanu Cywilnego, który również
znajduje w tamt. Wójtostwie.
Moją prośbę motywuję tem, że z dniem 30 kwietnia 1932 r. zostałem postawiony w stan spoczynku, a emerytura którą mi przyznano jest bardo szczupła i nie
wystarczająca do utrzymania mojej rodziny. Uważam, że będę się w zupełności
nadawać do piastowania tych urzędów, albowiem byłem komendantem Poster.
Pol. Państw. W Czarnej Wodzie przez 12 lat i znam stosunki ludności jak też
terytorialne tut. Rejonu wójtostwa bardzo dobrze, jak również u ludności zaufanie.
Wobec tego proszę jak najusilniej Starostwo o przychylenie się do mojej prośby
i powierzenie mi tych urzędów.
Szóstak Wawrzyniec emeryt. str. postr.20.

Fot. 5. Druga strona pisma do Starosty z podpisem.
Ze zbiorów APG nr 1936, sygn. 149.
20

Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr 1936 sygn. 149.
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Tu wyjaśnienie skąd wniosek o przeniesienie wójtostwa z Zawady.
Każdy wójt biuro miał we własnym domu, w tym przypadku urzędujący wójt
obwodu Leśna Huta mieszkał w osadzie Zawada i tam miał swoje biuro. Należy w tym miejscu dodać, że w 1932 roku swoje kandydatury na wójta wójtostwa Leśna Huta lub jego zastępcę, zgłosili także Józef Gwizdała z Zawady,
dotychczasowy wójt oraz Jan Ebertowski sołtys z Czarnej z Czarnej Wody.
Józef Gwizdała ten urząd sprawował na pewno od 24 października 1923 roku21.
Jan Ebertowski był urzędującym sołtysem Czarnej Wody, a po raz pierwszy
funkcję tę objął w 1920 roku22.
Po piśmie Szóstaka Starosta Powiatowy zwrócił się z prośbą o opinię do Powiatowego Komendanta Policji Państwowej w Starogardzie. Ten w odpowiedzi
napisał: Stosownie do polecenia Pana Starosty Powiatowego w Starogardzie
L.dz. 2824/32 W.P. III z dnia 10. czerwca b.r. po przeprowadzeniu wywiadu
melduję, że emerytowany starszy posterunkowy Szóstak Wawrzyniec tak pod
względem politycznym jak i moralnym zachowuje się dobrze, jest lojalnym obywatelem wobec Państwa i Rządu. Podczas pełnienia służby w Policji Państwowej jako Komendant Posterunku P.P. w Czarnej Wodzie z obowiązków swoich
wywiązywał się należycie, przeto uważam, że kwalifikacje potrzebne na prowadzenie wójtostwa posiada. Komendant Powiatowy P.P. Tuz – podkomisarz23.
Podkreślić należy, że wspomniany podkomisarz Tuz wyraźnie pisze o Szóstaku
emerytowany starszy posterunkowy. Tymczasem Łukasz Orlicki w swoim tekście, opublikowanym w „Odkrywcy”, o czym w dalszej części tego artykułu,
pisze o Szóstaku starszy sierżant24, choć na żadnym odnalezionym dokumencie
Szóstak nie nosi takiego stopnia. Sprawa wymaga wyjaśnienia.
Przed wyborem kandydatów na wójta starosta zasięgał wobec tych
kandydatów opinii wójta z terenu, z którego pochodzili kandydaci w wyborach. Ponieważ urzędujący wójt wójtostwa Leśna Huta kandydował na kolejną
kadencję, starosta polecił zasięgnięcie opinii o kandydatach wójtowi z sąsiednich Kalisk przesyłając do wypełnienia stosowny kwestionariusz. Wójt z Kalisk – Franciszek Cybula zasięgnął opinii o wszystkich trzech kandydatach
wypełniając dla każdego z nich stosowny kwestionariusz. W kwestionariuszu
Szóstaka napisał m.in. o jego wykształceniu, że ukończył on szkołę ludową,
w nawiasie dodając szkołę kupiecką i Kurs Policji Państwowej. Zaś w punkcie
dotyczącym kwalifikacji obywatelskich Cybula napisał: czynnego udziału w życiu Obywatelskim i pracy społecznej nie bierze. W uwagach osobistych wójt
Cybula napisał: pod względem moralnym bez zarzutów, pod wzgl. politycznem
Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr 1936 sygn. 149.
Chronik der zu Schwarzwasser, rękopis, Archiwum Urzędu Miasta Czarna Woda, nlb.
23
Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr 1936 sygn. 149.
24
Ł. Orlicki, Czarna Woda i podwójna tajemnica strychu, „Odkrywca” 2007, nr 7, Łódź.
21
22
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zadeklarował się po stronie prorządowej. Pozostali dwaj kandydaci otrzymali
następujące opinie: Józef Gwizdała urodził się 4 stycznia 1893 roku, mieszkaniec Zawady. Właściciel młyna i rolnik. Ukończył szkołę ludową. Wg oceniającego, jest społecznie dostatecznie wyrobiony. Piastuje od roku urząd wójtowski
i urząd stanu cywilnego. Zaprzysiężony członek koła B.B.W.R. jako wiceprezes.
Trudno powiedzieć, dlaczego oceniający wpisał, że Gwizdała jest wójtem od
roku, skoro ten urząd na pewno piastował już w 1925 roku. W innym dokumencie zapisano, że Gwizdała został komisarycznym wójtem wójtostwa Leśna
Huta 24 października 1923 roku. Kolejny kandydat Jan Ebertowski urodził się
18 grudnia 1883 roku, mieszkaniec Czarnej Wody, rolnik. Ukończył szkołę
ludową. Wg oceniającego, jest społecznie dostatecznie wyrobiony. Piastuje od
1919 r. jako sołtys, od 1921 roku zastępca wójta. Jest członkiem koła B.B.W.R.
zaprzysiężony, pod względem moralnym prowadzi się dobrze25. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na wątpliwości związane z wykształceniem Szóstaka.
W kwestionariuszu Cybula napisał, zapewne w oparciu o informacje udzielone
przez Szóstaka, że ukończył on szkołę ludową i szkołę kupiecką. Natomiast
w cytowanym wcześniej świadectwie Szóstaka z kursu przodowników o jego
wykształceniu napisano: 4 klasy szkoły ludowej26. Gdyby więc ukończył szkołę
kupiecką, to w świadectwie tym zapewne fakt taki by odnotowano.

Fot. 6. Opinia
Komendanta PP
w Starogardzie
o Wawrzyńcu Szóstaku.
Ze zbiorów APG nr 1936,
sygn. 149.

Ostatecznie podczas posiedzenia Sejmiku Powiatowego w Starogardzie w dniu 30 czerwca 1932 roku wszyscy trzej kandydaci zostali zaakcepto25
26

Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr 1936 sygn. 149.
Wawrzyn Szostak, Świadectwo nr 22, w zbiorach Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim.
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wani przez komisję sejmiku powiatowego do dalszej procedury wyborczej27.
Jednak w związku z planowanymi zmianami w systemie administracji terenowej w Polsce przeprowadzenie wyborów odraczano. W związku z czym jeszcze w październiku 1932 roku wójtem był Józef Gwizdała.
Nie wiadomo co Szóstak w następnych latach robił w Czarnej Wodzie,
ale jak pokazują jego dalsze losy po zakończeniu służby w policji pozostał
w tej wsi. W cytowanym powyżej piśmie Szóstak pisze, że z dniem 30 kwietnia
1932 roku został postawiony w stan spoczynku. Miał wówczas niemal 47 lat.
Jest to ostatnia informacja w archiwaliach Archiwum Państwowego w Gdańsku do jakiej udało się dotrzeć. Być może żył ze skromnej emerytury, choć inne
informacje podaje Józef Landowski, o czym dalej. Że emerytury policjantów
były skromne, niech świadczy informacja o jej wysokości dla st. posterunkowego w 1938 roku podana w piśmie Wydziału Samorządowego. Wg tego
pisma st. posterunkowy Walenty Taszarek28 w 1938 roku otrzymywał emeryturę w kwocie 83,20 zł. W tym samym czasie emerytowany kierownik szkoły
w Kręgu Józef Kowalkowski otrzymywał emeryturę w wys. 335 zł29.
Wawrzyniec Szóstak mieszkał w Czarnej Wodzie do napadu Niemiec
na Polskę, dalej w tym samym budynku, w który mieszkał podczas pełnienia
służby policyjnej. Szóstak być może powrócił jednak na stanowisko posterunkowego w Czarnej Wodzie. A może został posterunkowym w Łęgu i wówczas otrzymał stopień st. sierżanta? Wieś ta miała swój posterunek policji,
a w 1931 roku posterunkowym był tam Antoni Knut (Kunt?)30. Józef Landowski, który w dniu wybuchu II wojny był pracownikiem tartaku w swoich
wspomnieniach o morderstwie Szóstaka pisze: W okresie najazdu armii hitlerowskiej na Polskę byłem pracownikiem miejscowych tartaków należących
do firmy Reinholda Brambacha (Niemca). Pracował tam również mój brat
Leon – jedna z pierwszych ofiar hitlerowskiej okupacji. W tym tragicznym dniu
września, gdy stawił się do pracy, powiedziano mu oraz trzem jego kolegom,
z którymi pracował, że nie ma dla nich pracy i odesłano ich do domu. Tego
dnia hitlerowscy oprawcy w osobie Komendanta Policji z Pieców w mundurze
zielonym oraz trzech gestapowców w czarnych mundurach s.s. – uzbrojonych
w karabiny ręczne poczęli rozprawiać się z mieszkańcami naszej miejscowości.
W tym dniu znajdowałem się w biurze gł. księgowego i zobaczyłem przez okno
od strony dworca jak prowadzili jednego z Polaków, był nim zawiadowca odcinka drogowego PKP. Dalsze losy tego człowieka nie są mi znane. Doszli do
Działalność wójta na obwód Huta Leśna, APG nr 1936 sygn. 149.
Walenty Taszarek po przejściu na emeryturę był wójtem niezawodowym gminy Skórcz.
29
Wykaz, Emeryci ze służby cywilenej, Wydział Samorządowy, pismo nr SOA 4/1 z dnia 21 października 1938 roku, APB, UWP sygn. 1150.
30
Księga chrztów parafii Łąg 1930-1940, ADP.
27
28
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szosy, zatrzymali się koło domu byłego policjanta Polaka Wawrzyńca Szustak.
Był on pierwszym policjantem po I wojnie światowej. Spawował swój urząd do
roku 1939. W latach 1919/1920 odkupił od karczmarza Franciszka Szelbracikowskiego rogowy dom (dziś przy ul. Polnej …). Weszli do jego domu, a po
chwili słychać było strzały. Dowiedziałem się póżniej, że został zamordowany
we własnym domu na strychu. Po dokonaniu tej zbrodni poszli dalej, wtedy
straciłem ich z oczu. W godzinach popołudniowych zjawił się w biurze gł. Księgowy Karol Mülke, którego od rana nie było w pracy. Był on jednocześnie
Büremeistrem – Sołtysem. Z rozmowy prowadzonej w języku niemieckim z dyrektorem Willi Brantem zrozumiałem, że mój brat Leon został rozstrzelany31.

Fot. 7. Czarna Woda. Dom, w którym znajdował się Posterunek Policji i mieszkanie
Szóstaków. Fot. K. Kowalkowski.

Szóstak zginął po wejściu hitlerowców do Czarnej Wody we wrześniu
1939 roku i został pochowany w Łęgu. Niestety brak dokładnych informacji
o dacie śmierci Wawrzyńca Szóstaka. Sam Józef Landowski w cytowanych tu
wspomnieniach nie podaje daty opisywanych wydarzeń. Różne źródła podają
31

Wsponienia Józefa Landowskiego, Merkuriusz Czarnej Wody nr 3/22, Czarna Woda 1997, s. 8.
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odmienne daty śmierci Szóstaka. Już w archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej znajdują się dwie różne informacje na ten temat. Regina Weltrowska w swojej relacji pisze, że Wawrzyniec Szóstak został zamordowany
6 września 1939 roku32. Natomiast w teczce Mariana Szostaka (tak zapisano
jego nazwisko) znajduje się jego biogram sporządzony 23 grudnia 1994 roku
przez Józefa Milewskiego, w którym o śmierci Wawrzyńca Szóstaka tak pisze: Dnia 12 IX 1939 r. był świadkiem [Marian Szóstak – KK] w ohydny sposób zamordowanego na strychu własnego domu w Czarnej Wodzie ojca przez
hitlerowców33. Jeszcze inną datę podaje Łukasz Orlicki w artykule opublikowanym w „Odkrywcy”, który powstał w związku z odnalezionymi dokumentami starogardzkiej policji, w tym Wawrzyńca Szóstaka, które pojawiły się
w 2007 roku na aukcji internetowej, a wytropił je sierżant Mariusz Ziegert.
Gdy w końcu trafiły do Starogardu Gdańskiego, Mariusz Ziegert i jego koledzy
postanowili zdobyć informacje o Szóstaku. Przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami Czarnej Wody, którzy pamiętali jeszcze posterunkowego Szóstaka.
O Szóstaku mówili: To był nasz człowiek, spokojny i bezkonfliktowy, pełnił
sumiennie swoje obowiązki. Z rozmów przeprowadzonych wówczas z mieszkańcami odtworzono przebieg wydarzeń w 1939 roku. 9 września 1939 roku
z Czerska do Czarnej Wody nadjechało motocyklami kilku umundurowanych
Niemców. (…) Zatrzymali się przed domem nauczyciela pracującego w miejscowej szkole Leona Landowskiego. Polak znany był w okolicy ze swoich antynazistowskich poglądów i publicznego piętnowania niemieckiej polityki, którą
potępiał w artykułach publikowanych w lokalnej prasie. Wizyta Niemców nie
trwała długo, opierającego się cywila wyciągnięto z domu i rozstrzelano. Następnie zostawiając ciało przy drodze, mordercy pojechali w kierunku mieszkania starszego sierżanta Wawrzyńca Szóstaka. Ten nie czekając na oprawców ukrył się na strychu, skąd otworzył ogień ze służbowego karabinu Mauser.
Nie wiadomo dokładnie jak długo trwała próba oporu. Według jednej relacji,
po dłuższej wymianie ognia i wystrzeleniu ostatniego pocisku policjant został
schwytany i rozstrzelany. Według innego świadka, rozwścieczeni napastnicy
obezwładnili go i powiesili na strychu mieszkania, kategorycznie zakazując
usunięcia ciała, które miało pozostać przestrogą dla sterroryzowanej ludności.
Dopiero po paru dniach kliku sąsiadów potajemnie przeniosło ciało i pochowało na cmentarzu w Łęgu, gdzie ma spoczywać bez tabliczki w mocno zniszczonym rodzinnym grobie34. Natomiast w księdze zgonów parafii Łąg zapisano,
Chojnice TOW „Gryf Pom.”, Weltrowska Regina ps. „Zośka”, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum Pomorskie AK, M: 626/1043 Pom.
33
Chojnice TOW „Gryf Pom.”, Szostak Marian ps. „Student”, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
Archiwum Pomorskie AK, M: 998/1734 Pom.
34
Ł. Orlicki, Czarna Woda i podwójna tajemnica strychu, „Odkrywca” 2007, nr 7, Łódź.
32
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że Laurentius Szostak (w takiej właśnie pisowni) lat 54 żonaty został rozstrzelany 14 września 1939 roku i pochowany 16 września pozostawiając wdowę
Annę Szostakową. Takie same daty zapisano przy rozstrzelanym Leonie Landowskim35.

Fot. 8. Grób Wawrzyńca Szóstaka
w Łęgu.
Fot. K. Kowalkowski.

Data śmierci 14 wrzesień 1939 roku została zapisana także na grobie
Wawrzyńca Szóstaka w Łęgu. Taką też datę śmierci podaje Włodzimierz Jastrzębski w rozdziale książki „Czersk, przeszłość i teraźniejszość. O śmierci
Szóstaka pisze on: Jednego z najbardziej bestialskich indywidualnych mordów
dopuścili się hitlerowcy w dniu 14 września 1939 r. w Łęgu na osobie komendanta miejscowego Posterunku Policji Państwowej – Wawrzyńcu Szostaku.
Przybyli samochodem z Chojnic trzej gestapowcy zawlekli swą ofiarę na strych
jego domu i tam zastrzelili w obecności całej rodziny. Od śmierci tylko przypadkiem ocalał 18-letni syn policjanta36. Jak widać i tu nazwisko zapisano Szostak, a nie Szóstak oraz, że był on w chwili zbrodni komendantem posterunku
w Łęgu. Być może spowodowane jest to tym, że w kościele w Łęgu znajduje
35
36

Księga zmarłych parafii Łąg 1940-145, ADP.
W. Jastrzębski, Czersk w latach wojny i okupacji hitlerowskiej, w: Czersk, przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1989, s. 94.
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się tablica pamiątkowa, na której wśród nazwisk poległych „za wiarę i ojczyznę” pod numerem 24 zapisano nazwisko Wawrzyniec Szostak.

Fot. 9. Tablica pamiątkowa
w kościele w Łęgu.
Fot. K. Kowalkowski.

W tym miejscu należy jednak oddać głos bratankom Leona Landowskiego, Józefowi i Janowi Landowskim. Potwierdzają oni relacje ojca, który
twierdził, że Niemcy przyjechali do wsi 9 września 1939 roku. Przy czym wg
ich relacji Niemcy najpierw przyjechali do Szóstaka, a dopiero od niego pojechali do Jana Ladnowskiego i go zastrzelili. Leon Landowski był zaangażowany w propagowanie polskości i działalność kulturalną. Prowadził m.in. teatr
amatorski. Publikował swoje artykuły w gazecie „Obrona ludu”, a w „Echu
Niedzielnym”, będącym dodatkiem do „Echa Borów Tucholskich” zamieszczał swoje „Gawędy Leosia Pałki”, podpisywane właśnie takim pseudonimem.
Bardzo krytycznie pisał o hitlerowskich Niemcach37. To wszystko spowodowało, że został uznany za wroga III Rzeszy i zginął zamordowany przez jej
siepaczy.
Dodać należy, że symboliczny grób Wawrzyńca Szóstaka znajduje się
także na tzw. cmentarzu honorowym w Czersku przy ul. Dworcowej, przy czym
w internetowej informacji napisano, że Szóstak był policjantem w Łęgu38.
37
38

Jan i Józef Landowscy, relacja ustna, Czarna Woda, 20.08.2019.
www.sp1.czersk.pl
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Fot. 10. Symboliczny grób
Wawrzyńca Szóstaka na cmentarzu
honorowym w Czersku.
Fot. K. Kowalkowski.

Na zakończenie należy choć kilka zdań napisać o Marianie Szóstaku,
który był zaangażowany w działalność Gryfa Pomorskiego. Marian Edwin
Szóstak, syn Wawrzyńca –ukończył szkołę średnią w Chojnicach. Po wybuchu II wojny światowej utworzył grupę konspiracyjną. Brak jednak informacji
kiedy to było i jak liczna była ta grupa. Na pewno jednak jego grupa istniała
wiosną 1940 roku. Wspomina Szóstaka w swojej książce Józef Weltrowski39
pisząc o nawiązaniu przez jego wuja Juliana Szmaglińskiego (brata matki Weltrowskiego) kontaktu z konspiracją: Wydaje mi się, że wiosną 1940 roku odbyło się spotkanie grupy Mariana Szustaka w leśniczówce Kamienna Karczma
koło Pieców. W spotkaniu tym uczestniczył mój brat – Dawid Weltrowski, drugi
brat matki – Wincenty Szmagliński oraz kuzyn matki Ignacy Ebertowski. Nie
wiem kto jeszcze brał udział w tym pierwszym spotkaniu i następnych, zawsze
jednak poruszano sprawę drukarni40. Nazwisko Szóstaka Weltrowski zapisał
Szustak i taką pisownię konsekwentnie stosował w swojej książce. W innym
miejscu o Szóstaku napisał: Marian Szustak był w naszej rodzinie dobrze znany, często u nas gościł, pisząc o nim na kolejnej stronie: Marian Szustak, dowódca grupy organizacyjnej Okręgu Czarna Woda. Wspomniana drukarnia
Józef Weltrowski (1924-2005). W czasie II wojny członek „Gryfa Pomorskiego”, następnie AK
ps. „Pstrag”. Członek wielu organizacji, w tym, Światowego Związku Żołnierzy AK, ZK-P,
PTTK, SAP. Autor wielu artykułów cytowanej to książki o konspiracyjnej drukarni w Jastrzębiu.
Zob więcej, E. F. Kozłowski, Kto jest kim w Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich,
zeszyt I, Gdańsk 1998, s. 48.
40
J. Weltrowski, Drukarnia w Borach Tucholskich z lat 1941-1943, Tczew 1995, s. 14.
39
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została uruchomiona na przełomie maja i czerwca 1941 roku w podziemnym
bunkrze wybudowanym na terenie gospodarstwa Weltrowskich w Jastrzębiu
(dziś gm. Osieczna pow. starogardzki), a poza rodziną Weltrowskich dorywczo w budowie pracował także Marian Szóstak. On także współuczestniczył
w przygotowaniach do wywiezienia drukarni z Czerska. Drukowano w niej
konspiracyjną gazetę „Głos Serca Polskiego”. Materiały do gazety pochodziły z nasłuchu radiowego BBC, ale dostarczano je także z terenu Pomorza.
Aby łącznicy z informacjami nie przychodzili do zabudowań Weltrowskich,
Marian Szóstak wpadł na pomysł zainstalowania niedaleko wioski na skraju
lasu skrytki w ziemi – dołka pod mchem. Informacje dot. Szóstaka urywają się
w 1943 roku. Józef Weltrowski na ten temat pisze: Ponadto wiosną 1943 roku
znikł niespodziewanie dowódca TOW „Gryf Pomorski” na okręg Czarnej Wody
i okolic, Marian Szustak. Jak się po wojnie dowiedziałem – przeżył okupację,
był w wojsku polskim na zachodzie i pozostał na stałe w Anglii41. Działalność
Mariana Szóstaka jest o tyle interesująca, że wymaga odrębnego opracowania.
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Perypetie z bezpieką ludności zamieszkującej teren
historycznej Kosznajderii w latach 1945-1954

Wybrane konteksty budowy aparatu terroru, strategii werbunku i kategorii agentury
Badania historyków nie pozostawiają złudzeń, że swoistym piętnem
powojennych dziejów Polski, był szeroki udział w życiu publicznym funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i jeszcze szerszy udział
jej agentury1. Poruszona kwestia dotyczy również Borów Tucholskich w tym
dawnej enklawy osadniczej jaką stanowi historyczna Kosznajderia2.
Strategicznym celem budowanej przez aparat bezpieczeństwa sieci
agenturalnej było wykrycie, infiltracja i eliminacja w tym także fizyczna przeciwników zaprowadzanej komunistycznej dyktatury.
Tajna policja polityczna była nie tylko orężem komunistycznego reżimu, była zarazem najważniejszym spoiwem jego kadr, jego elit władzy. Rządziła nią komunistyczna partia (PPR/ PZPR), która wyznaczała wrogów i określała strategie ich eliminacji. Pomimo tego partyjni działacze zawsze odczuwali
respekt przed towarzyszami z „bezpieczeństwa”, którzy mieli obowiązek znać
wszystkie ich błędy potknięcia i słabości. W związku z powyższym czujnej
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990,
Kraków 2007, s. 5-6.
2
Zob. A. Paczoska, Powstanie i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chojnicach (1945-1956), „Zeszyty Chojnickie” 2005, nr 20; T. Fiałkowski, Sępólno Krajeńskie w latach 1945-1989, w: Dzieje Sępólna Krajeńskiego, red. Z. Biegański, Sępólno
Krajeńskie 2010; M. Hejger, Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989/1990), w: Dzieje ziemi
i powiatu chojnickiego. Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, red. J. Knopek, T. I, Chojnice
2013; A. Węsierski, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954. Powstanie, struktura, kadry, Toruń 2018; tenże, Sieć agenturalno- informacyjna powiatu tucholskiego
w latach 1945-1954, Toruń 2018; tenże, Toksyczna agentura, Toruń 2019.
1
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uwadze, bezpieki nie uchodziły konflikty, rozgrywki i różnice zdań wewnątrz
rządzącej organizacji.
Strategie działania aparatu bezpieczeństwa zmieniały się w omawianym czasie. W pionierskich latach mordowała przeciwników, a w latach
postępującej sowietyzacji tępiła w sposób bezwzględny samodzielną myśl
i niezależne opinie. W systemie totalitarnej władzy terror był najważniejszym
narzędziem zaprowadzanego nowego niezrozumiałego większości mieszkańców Pomorza/Borów Tucholskich politycznego porządku. Początkowo nie
ukrywano terroru, przeciwnie – afiszowano się z jej stosowaniem. W miarę
upływu lat zamiast tortur i strzałów w tył głowy używano szczególnego rodzaju przemocy: upowszechniano przekonanie, że opór nie ma żadnego sensu.
Rytuały upodlenia, takie jak udział w niby – wyborach czy pierwszomajowych
pochodach, były możliwe do zastosowania po uprzednim przekonaniu społeczeństwa, że odmowa skazuje jedynie na śmieszność i publiczną izolację.
Nie warto było przeciwstawiać się czy protestować, skoro bezpieka „wszystko
wiedziała”, a władza „wszystko mogła”. W państwie w którym działały sądy,
ale prawo nie istniało, aparat bezpieczeństwa nie musiał krępować się żadnymi
przepisami i zasadami, aby skutecznie zastępować zwietrzałą ideologię. Fakt
ten wpływał, na ogromny rozrost patologii w łonie instytucji jaką była tajna
policja polityczna.
Rzeczywista działalność aparatu terroru celowo otoczona była „mgłą” tajemnicy, ale równolegle pracowicie budowano mit jej nieograniczonych i niewiarygodnych możliwości. W związku z brakiem dostępu do informacji, niewielu
mieszkańców PRL gotowych było zweryfikować tę legendę. Zresztą większość wolała unikać kontaktu z „organami bezpieczeństwa”. Dlatego chociaż
powszechnie zdawano sobie sprawę z działań powszechnie znienawidzonego
resortu, nikt nie wiedział nic pewnego3.
Model organizacyjny Resortu Bezpieczeństwa Publicznego zbudowany został na wzór i pod nadzorem radzieckiego aparatu bezpieczeństwa. Nie
podlega dyskusji, że był to jeden z priorytetowych strategii Stalina wiodących
do stworzenia mechanizmów uzależnienia Polski od ZSRR4.
Na tej odgórnie zarządzanej drabinie znajdował się Urząd Ministra
Bezpieczeństwa Publicznego, który został powołany na mocy art. 2 ustawy
KRN z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej5. Niebawem Resort Bezpieczeństwa Publicznego przekształcił
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, dz. cyt., s. 5-6.
Zob. szerzej: A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002, s. 33- 89 i nast.
5
W. Frazik, B. Kopka, G. Majchrzak, Dzieje aparatu represji w Polsce Ludowej (1944-1989). Stan
badań, w: Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał,
Warszawa 2015, s. 476.
3
4
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się w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, zaś na jego czele stał Stanisław Radkiewicz. Na wzór NKWD MBP podporządkowano MO oraz Wojska Wewnętrzne (od sierpnia 1945 r. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– KBW)6.
Organizacja i budowa aparatu bezpieczeństwa na ziemiach polskich jak
wcześniej zaznaczyłem odbywała się odgórnie. Innymi słowy podległe MBP
struktury wojewódzkie (Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa) w przypadku
omawianego terenu był to WUBP w Bydgoszczy przystąpiły do budowania
zrębów na szczeblach powiatowych, wysyłając na teren powiatów grupy operacyjne7.
Wsie kosznajderskie było rozłożone w trzech powiatach i dlatego podlegały jurysdykcji PUBP w Chojnicach, Sępólnie i Tucholi. Najwięcej wspomnianych osad położonych było w powiecie chojnickim8. Zatem stosowne
będzie powiedzieć kilka słów o początkach budowania struktur tajnej policji
politycznej w wymienionych powiatach, zaś później odwoływać się do statystyk i dynamiki rozwoju sieci agenturalno - informacyjnej. Najwcześniej bo
17.02.1945 r. powstał PUBP w Tucholi. Pierwszym kierownikiem placówki
został Jan Białokozowicz, Białorusin z województwa białostockiego9. W sąsiednim powiecie chojnickim podzielonym na 11 gmin grupa delegowana grupa w składzie 20 osób pod dowództwem por. Jana Janka zjawiła się w stolicy
powiatu dopiero 2.03.1945 r.10 Na końcu również w marcu wyłoniła się struktura organizacyjna PUBP w Sępólnie Krajeńskim. Jej pierwszym kierownikiem
A. Paczkowski, Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem w Polsce w latach 1944-1956. Struktury organizacyjne i kierunki działań, w: Aparat represji, a opór społeczeństwa wobec systemu
komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956, red. P. Niwiński, Warszawa 2005,
s. 61; por. A. Dudek, A. Paczkowski, Polska. Organizacja i struktura organów bezpieczeństwa,
w: Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego, red. K. Persak,
Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 396.
7
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 22 - 24.
8
A PB. Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1945-1950, Sygn. 81. Spis ludności 1945-1946; A PB.
Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1945-1950, Sygn. 83. Sprawy spisu z 1946 r.; A PB. SP w Chojnicach, Sygn. 160. Sprawy cudzoziemców. Zatrudnienie Niemców; A PB. UWP w Bydgoszczy,
Sygn. 6520. Kwestionariusz w sprawie podziału powiatów na gminy wd. stanu na 1.05.1946 r.;
AP B. UWP w Bydgoszczy, Sygn. 1651. Zmiana granic gmin powiatu Tuchola. Teczki ogólne
1946-1948; A P B. UWP w Bydgoszczy, Sygn. 1625. Zmiany granic – powiat Tuchola 1946; A PB.
UWP w Bydgoszczy 1945-1950 Sygn. 2320. Inspekcje i zarządzenia polustracyjne powiatowych
związków samorządowych. Podteczka dla powiatu tucholskiego; AP B. UWP w Bydgoszczy
1945-1950, Sygn. 2471. Odpisy sprawozdań i zarządzeń polustracyjnych powiatowych inspektorów samorządowych 1945 – 1947.
9
A. Węsierski, PUBP w Tucholi, s. 19-20; Por. tenże, Toksyczna agentura, Toruń 2019, s. 9.
10
A. Paczoska, Powstanie i struktura organizacyjna PUBP w Chojnicach…, „Zeszyty Chojnickie”
2005, nr 20, s. 33.
6
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został Wilhelm Kłoda11. Priorytetem aparatu bezpieczeństwa w wymienionych
powiatach było przejęcie władzy i oddanie jej w ręce partii komunistycznej
(PPR). Przejmowaniu władzy towarzyszył terror, represje, rabunki, tajemnicze
mordy, masowe aresztowania przeciwników nowego ładu, zaś potem brutalne
metody śledztwa w odniesieniu do wszystkich aresztowanych, łącznie z kobietami spowodowały, że ludność wspomnianych trzech powiatów z ogromną nieufnością podchodziła do funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
w 1945 r. niejednokrotnie określanych „polskim gestapo”12.
Nie podlega dyskusji, że funkcjonariusze PUBP siali postrach na omawianym
terytorium. Wręcz niebywałe, że kilkanaście funkcjonariuszy przydzielonych
do poszczególnych powiatów potrafiło wprowadzić na tak ogromną skalę masowy terror i zasiać tak ogromny strach i poczucie niepewności. Trzeba jednak
pamiętać, że komunistyczny aparat represji oprócz „radzieckich bagnetów”
składał się z kilku elementów: Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji
Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Informacji Wojskowej, Straży Więziennej, Wojskowych Sądów Rejonowych. Tak rozbudowany aparat bezpieczeństwa opierał
swoją działalność na odpowiednio zmienionym prawie karnym, którego zadaniem było skazywanie rzeczywistych i „wyimaginowanych” wrogów systemu
komunistycznego. Bez wielu dekretów karnych i wyeliminowania z postępowania przygotowawczego sędziego śledczego, którego zastąpił prokurator,
a właściwie funkcjonariusze organów bezpieczeństwa publicznego, niemożliwe byłoby zdławienie opozycji i kontrola społeczeństwa13. Opór spotykał się
z represjami, w tym prawnymi. Walka z przeciwnikami politycznymi komunistów przy zastosowaniu poszczególnych ogniw tego aparatu była bezwzględna
i okrutna ale często przez to niezmiernie skuteczna. Represyjne prawo karne
skonstruowane pod dyktat PPR/PZPR jako instrument walki charakteryzował się cechami charakterystycznymi dla państwa totalitarnego. Opierał się
na jednej z charakterystycznych cech komunizmu – totalnym kłamstwie, którym operowano we wszystkich sferach życia społecznego. Ponadto przeciwnik
A. Paczoska – Hauke, Podziemie zbrojne w powiecie sępoleńskim w latach 1945 – 1947, „Zeszyty Historyczne Muzeum Ziemi Nakielskiej” 2006, Nakło n. Notecią, s. 80; Twarze bezpieki
1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
w województwach pomorskim/bydgoskim, toruńskim i włocławskim. Informator personalny,
red. M. Szymaniak, Bydgoszcz – Gdańsk 2010, s. 36, 142 – 143.
12
A. Paczoska - Hauke, Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa wobec mieszkańców powiatu
tucholskiego, „Zapiski Tucholskie” 2007, nr 3, s. 11.
13
A. Lityński, Komentarz: O niektórych formalnoprawnych aspektach represji politycznych w Polsce
czasów stalinowskich. w: Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie
stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor i A. Dziurok, Katowice 2004,
s. 164; K. Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych
w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, Toruń 2005, s. 26-44, 58-59 i nast.
11
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ideologiczny, który wpadł w ręce „komunistycznej Temidy”, dzięki wydaniu
wyroku był dodatkowo odzierany ze swej godności, dodatkowo również „legalnie” eliminowany przez orzeczoną karę śmierci lub długoletnie więzienie.
Nie miało żadnego znaczenia to, jak i dlaczego ktoś został potraktowany jako
„wróg” – czy faktycznie walczył o niepodległość kraju, czy z jakiegokolwiek
powodu sprzeciwił się władzy komunistycznej, czy też owa władza uroiła, że
jest jej wrogiem. Ważny był skutek: eliminacja tak ocenionego przez komunistów przeciwnika. Wszystkie te barbarzyńskie i niehumanitarne działania przy
przejmowaniu władzy przez komunistów, stanowiły mityczną podstawę polskiego państwa komunistycznego aż do 1989 r.14
Organy bezpieczeństwa starały się stworzyć system możliwie pełnej
kontroli społeczeństwa. Jedną z najważniejszych metod było rejestrowanie,
a następnie inwigilowanie osób i środowisk politycznie „niepewnych”. Skrupulatnie tworzono kartoteki osób, które na różne sposoby (zbrojnie i politycznie)
przeciwstawiały się nowemu ustrojowi. W 1948 r. do „najbardziej aktywnych
wrogów prowadzących wywrotową, antypaństwową i antyludową robotę” zaliczano w MBP byłych właścicieli fabryk, akcjonariuszy banków i obszarników, członków „profaszystowskich organizacji politycznych”, „byłych mikołajczykowców”, „różne męty spekulacyjne” oraz „bogaczy wiejskich”15.
Oprócz wymienionych strategii w celu inwigilacji społeczeństwa, aparat bezpieczeństwa dysponował na wzór radziecki siecią agenturalno informacyjną, która stanowiła przysłowiowe „oczy i uszy” bezpieki.
Czyniąc kilka uwag o sieci agenturalnej, warto kilka uwag skierować
w stronę antropologii donosu dla lepszego zrozumienia problemu.
Donosicielstwo towarzyszyło zawsze rzeczywistości polityczno - społecznej i znane było w różnych cywilizacjach i w wielu przypadkach było
przejawem lojalności wobec sprawujących władzę. Trzeba jednak podkreślić,
że pomimo bezpośrednich korzyści płynących dla władzy, zazwyczaj takiego
przejawu lojalności wobec państwa nie stawiano jako przykładu cnoty politycznej i etycznej. Dwudziestowieczne systemy totalitarne przyniosły w tym
względzie nową jakość. Oprócz uetycznienia denucjacji państwo totalitarne
czyniło z niej nie tylko pewien element stanu wyjątkowego i instrument walki
z kontrrewolucją, lecz także – podobnie jak luźno sformalizowany terror – stały sposób zarządu organizacją polityczną, która nie tyle kontrolowała, ile wychowywała nowego człowieka. Komunistyczny reżim potrzebował obywatela,
P. Piątek. Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych
przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944 – 1956, Katowice – Warszawa 2018,
s. 13 – 15.
15
T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984,
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1 (3), s. 111.
14
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który miał już coraz mniej wspólnego z Homo sapiens czy nawet homo faber,
a stawał się w swojej istocie homo denuntiator – uniwersalnym przekaźnikiem
woli i informacji, przy jednoczesnym wyrzeczeniu się własnej rozumności
i woli16. Przytoczona aura dawała ogromne możliwości dla rozwoju donosów
oraz moralne przyzwolenie i usprawiedliwienie na ich składanie17.
Działalność funkcjonariuszy UB oceniano i nagradzano na podstawie
statystyki zwerbowanych rezydentów, agentów i informatorów oraz wyników
prowadzonych spraw. Ten drugi czynnik w dużej mierze uzależniony był od
pierwszego. Zatem pomiędzy funkcjonariuszem UB a tajnym współpracownikiem istniała specyficzna symbioza. Delatorzy dostarczali materiały obciążające obywateli lub nawet całe grupy ludzi18. W tej grze operacyjnej rzeczą istotną
podkreślenia jest fakt, że funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa w informacjach pozyskiwanych od swoich współpracowników poszukiwali konkretnych,
zdefiniowanych zawczasu tropów: zdrady, współpracy z wrogiem, knucia
przeciwko władzy, wrogiej szeptanej propagandy, sabotażu, kolejnych wrogów
prowadzących wywrotową, antypaństwową i antyludową robotę, które były
podstawą do zakładania nowych spraw19. Naturalnie inspiratorem i inicjatorem
skali terroru i represji oraz wskazywania na coraz to nowych „wrogów ludu”
czy „ognisk kontrrewolucji” była PPR/PZPR, zaś aparat bezpieczeństwa, będący „mieczem i tarczą” komunistycznego reżimu, realizował zamierzenia elit
partyjnych sterowanych z Moskwy20.
Sposobem pozyskania tajnych współpracowników był werbunek, który odgrywał kluczową rolę w działalności operacyjnej tajnej policji. Służył on
zdobyciu efektywnego i lojalnego współpracownika, gwarantującego korzyści operacyjne w wieloletniej perspektywie. Werbowanie zatem było działaniem racjonalnym i pragmatycznym wynikającym z oceny własnych potrzeb
i świadomości ograniczonych środków. Niezwykle ważne było także niedopuszczenie do dekonspiracji lub zdrady informatora, jego prowokacyjnej lub
dezinformacyjnej działalności. Stąd też werbowanie miało być poprzedzone
szczegółowym i skrupulatnym „opracowaniem” kandydata na współpracownika, zaś cały proces werbunku poddany był ścisłemu nadzorowi ze strony
M. Zakrzewski, Totalitarna władza i nowa jednostka. Instrumentarium Ernsta Jüngera, w: Antropologia donosu, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, Wrocław – Warszawa 2017, s. 15-16.
17
Zob. szerzej: P. Perkowski, Obyczajowość w gdańskich zakładach pracy w świetle donosów z lat
1950-1970, w: Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945 – 1989, red. G. Berendt,
E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 68-81.
18
Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno-informacyjna…, dz. cyt., s. 9-11 i nast.; tenże, PUBP w Tucholi..., dz. cyt., s. 40.
19
J. Syrnyk, „[…] historyk powinien zawahać się przez chwilę, zanim potraktuje raporty policyjne
jako źródła cennych informacji o rzeczywistości w najprostszej postaci”, w: Antropologia donosu,
red. J. Syrnyk i R. Klementowski, Wrocław – Warszawa 2017, s. 86-87.
20
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, dz. cyt., s. 5.
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przełożonych wyższego szczebla21. Zdecydowaną większość tajnych współpracowników werbowały piony operacyjne. Następowało to po odpowiednim
przygotowaniu do werbunku22. Wyróżniano w omawianym okresie trzy możliwe podstawy pozyskania tajnego informatora: „na materiałach kompromitujących”, „na uczuciach patriotycznych” i „za pieniądze” (czy obietnicę innych
korzyści osobistych lub materialnych)23.
W początkowym okresie działalności resort bezpieczeństwa wprowadził 3 kategorie współpracowników: rezydentów, agentów i informatorów.
Instrukcja z marca 1946 r. definiowała różnice między nimi w sposób następujący: „Rezydent jest to nasz główny agent, który dysponuje kilkoma innymi
informatorami. Agent jest to człowiek zwerbowany przez nas do pracy stałej
i na dłuższy okres czasu. Pracuje on nad określonym obiektem (...). Informator
jest to człowiek przez nas zwerbowany, posiadający dossier, jednak pracujący
nad różnymi zadaniami, a nie na ściśle określonym obiekcie”24.
Na początku budowania aparatu bezpieczeństwa pozyskiwanie sieci agenturalno – informacyjnej szło bardzo opornie. Jedną z przyczyn był fakt, że donoszenie niemal w każdym systemie etycznym uznawane jest za niemoralne i budziło wstręt do osób parających się tym procederem. Inną przyczyną była silnie
zakorzeniona dychotomia „my” (obywatele) – „oni” (władza), której genezy
należy szukać w czasach zaborczych, zaś jej utrwalenia w czasie okupacji.
Niewątpliwie tę dychotomię w omawianym początkowym okresie podsycał
fakt, że Armia Radziecka zachowywała się na terytorium Borów Tucholskich
jak w podbitej i podporządkowanej prowincji25, zaś funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa określano jak wspomniałem wcześniej „polskim gestapo”26.
Oprócz wymienionych przyczyn dochodziły ograniczenia intelektualne młodych, niedoświadczonych funkcjonariuszy, którzy nie byli w stanie zwerbować kogokolwiek w środowiskach inteligenckich. Werbowani jako osobowe
źródła informacji (OZI) byli często ludźmi przypadkowymi i nie przedstawiali
Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990..., dz. cyt., s. 40; Por. K. Brzechczyn, Problem wiarygodności teczek..., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, Nr 2 (20), s. 67 i nast.
22
T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy…, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, Nr 1 (3), s. 114.
23
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990..., dz. cyt., s. 40-41
24
A. Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny, T. I, Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, s. 136;
Por. F. Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji, w: Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006,
s. 46-47; Por. T. Ruzikowski, Agenci, „Biuletyn IPN” 2005, nr 3, s. 39-40; F. Musiał, Osobowe
źródła informacji, „Biuletyn IPN” 2006, nr 10, s. 54. Obiektem mogła być pojedyncza osoba,
grupa osób, organizacja.
25
A. Węsierski, PUBP w Tucholi…, dz. cyt., s. 17-23.
26
A. Paczoska-Hauke, Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa…, „Zapiski Tucholskie” 2007,
nr 3, s. 11.
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wartości operacyjnej. Analiza sprawozdań z początków działalności PUBP na
omawianym obszarze pozwala śmiało twierdzić, że na początku były to osoby
wciągane do siatki na „chybił trafił”, które dostały się w „łapy bezpieki” na
podstawie materiałów kompromitujących i chcąc uniknąć więzienia, godziły
się w wyniku szantażu na współpracę. Na obszarze historycznej Kosznajderii
najczęściej taką kartą przetargową przy pozyskaniu tajnego współpracownika
było przyjęcie jednej z grup niemieckiej listy narodowościowej27.

Dynamika rozwoju sieci agenturalno-informacyjnej i jej toksyczna
działalność w latach 1945-1949
W początkowym okresie formowania się sieci agenturalno – informacyjnej przy pseudonimach podawane były nazwiska informatorów wraz
z krótkim biogramem, później funkcjonariusze po otrzymaniu odpowiednich
wytycznych byli bardziej ostrożni w pisaniu swoich raportów i podawali tylko
pseudonim konfidenta28. Dla przykładu na początku działania aparatu bezpieczeństwa na terenach Kosznajderii udało się funkcjonariuszom zwerbować:
Topkę Helenę ps. „Ossowska” zam. Ostrowite oraz sołtysa gromady Zamarte
Nowaka Jana ps. „Grzebień”29.
Sieć agenturalna była instalowana wszędzie, nawet w aresztach, którą
tutaj określano mianem „agentury celnej”30.
Na dzień 19.12.1945 r. PUBP w Tucholi dysponowało 124 zarejestrowanymi TW31. Dla porównania w grudniu 1945 r. tyko Sekcja 2 PUBP w Sępólnie posiadała na swoich usługach 23 informatorów32.
W 1946 r. następuje znaczny przyrost agentury. Dla przykładu w odniesieniu do powiatu tucholskiego na dzień 28.11.1946 r. na usługach lokalnego aparatu bezpieczeństwa pozostawało donosiło 220 informatorów oraz
2 rezydentów33. Podobne tendencje niekontrolowanego rozrostu sieci agentuA IPN By, 061/1. Sprawozdania miesięczne Szefa PUBP w Tuchola za rok 1945; A IPN By, 049/1.
Sprawozdania i raporty Szefa PUBP Chojnice za 1945 r.; Por. M. Wałdoch, Polityka faktów dokonanych: Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku we władzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii
Robotniczej, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32, s. 64.
28
A. Paczoska, Powstanie i struktura organizacyjna PUBP w Chojnicach …, „Zeszyty Chojnickie”
2005, nr 20, s. 53.
29
A IPN By, 049/1. Sprawozdania i raporty Szefa PUBP Chojnice za 1945 r.
30
Zob. F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle
wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), Kraków 2007,
s. 326.
31
A IPN By, 061/1. Sprawozdania miesięczne Szefa PUBP w Tuchola za rok 1945; Por. A. Węsierski,
PUBP w Tucholi…, dz. cyt., s. 24.
32
A IPN By, 031/21. Wydział Śledczy. Sprawozdania, meldunki kontroli PUBP za rok 1946 – 1948.
33
A IPN By, 061/2. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1946; A IPN By, 061/39.
Sprawozdania dek. Ref. IV PUBP Tuchola za rok 1946.
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ralnej obserwujemy w 1946 w sąsiednim, jednym z największych i najbardziej
zaludnionym powiecie chojnickim o obszarze 1854 km2, który zamieszkiwało
67 300 mieszkańców34, gdzie pozyskano 352 informatorów, 8 agentów i 1 rezydenta35. Spory przyrost jej szeregów nastąpił także na terenie powiatu sępoleńskiego co ilustruje poniższa tabela.
Data
28.01 27.02 10.04 10.06 26.06 7.08 7.09 8.10 28.11 18.12 27.12
1
1
2
2
3
4
2
3
Kategoria A 1
agentury I 81
87
93
83
86
94 96 117 121 125 127

Tabela 1. Agentura w PUBP w Sępólnie w 1946 r.
A IPN By, 057/2. Sprawozdania dekadowe, statystyczne Szefa PUBP Sępólno
za rok 1946; Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu
tucholskiego w latach 1945 – 1954, Toruń 2018, s. 46.
Legenda: A – agent, I – informator.

Znaczny wzrost statystyki delatorów w omawianym w IV kwartale
1946 r. w wymienionych powiatach, gdzie rozłożone były osady kosznajderskie był niewątpliwie pokłosiem wydanego przez Ministra Stanisława Radkiewicza rozkazu nr 70 z 23 lipca 1946 r. w którym nakazał stworzyć „masową sieć informacyjną obsługiwaną przez rezydentów, a pracownikom MO
„zawerbować po wsiach na każde 10 gospodarstw przynajmniej jednego informatora”, w celu wyeliminowania zbrojnego podziemia niepodległościowego36, które w tym okresie nasiliło swoją działalność zbrojną na terenie Borów
Tucholskich37. Agentura była jedną z najskuteczniejszych metod, form i środków działania aparatu represji skierowanych przeciwko podziemiu antykomunistycznemu, stąd ten zauważalny trend niekontrolowanego przyrostu agentury38. Dla przykładu na dzień 28.11.1946 r. na terenie powiatu tucholskiego jak
Rocznik Statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 16; Por. R. Sudziński, Przemiany terytorialno –
administracyjne na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1920-1975 i rola
Bydgoszczy jako ośrodka administracyjnego Polski północnej, w: Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1998
(„Prace Komisji Historii – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe”, t. 16), s. 210 i nast.
35
A. Paczoska, Powstanie i struktura organizacyjna PUBP w Chojnicach…, „Zeszyty Chojnickie”
2005, nr 20, s. 54.
36
P. Gasztold – Seń, Geneza, podstawy prawne…, w: Pion walki z podziemiem niepodległościowym
RBP/MBP 1944-1954, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2016, s. 20.
37
A. Paczoska – Hauke, Podziemie zbrojne w powiecie sępoleńskim…, „Zeszyty Historyczne Muzeum Ziemi Nakielskiej” 2006, Nakło n. Notecią, s. 80 i nast.; tenże, Powojenne represje aparatu
bezpieczeństwa…, „Zapiski Tucholskie” 2007, nr 3, s. 15-22; T. Łabuszewski, 5 Brygada Wileńska
AK NA Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947, Warszawa 2017, s. 85 i nast.
38
Zob. szerzej. M. Szymaniak, Pion walki z „bandytyzmem” WUBP w Bydgoszczy (1945-1954).
Struktury – kadry – metody zwalczania zbrojnego podziemia niepodległościowego, w: Pion walki
z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2016,
s. 176-177.
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pamiętamy donosiło 222 delatorów39 w tym 82 miało za zadanie inwigilować
podziemie niepodległościowe z tego 17 % kapusiów zainstalowano w gminie Kęsowo, najwięcej w osadach: Drożdzienica, Kęsowo, Pamiętowo, Piastoszyn40, gdzie mieszkał i donosił informator ps. „Wiśnia” (Giłka Stanisław),
który prowadził tutaj warsztat krawiecki. W czasie okupacji podpisał III grupę
niemieckiej listy narodowościowej i zwerbowany 16.01.1946 r. na podstawie
materiałów kompromitujących przez PUBP w Sępólnie, zaś w październiku
przekazany do Referatu I PUBP w Tucholi. 31.10.1947 r. doniósł na Bernarda
Kowalskiego z Piastoszyna, członka PPR, że ten krytykuje politykę podatkową i gospodarczą komunistycznego rządu. 10.11.1947 r. wyjawił bezpiece, że
Stankiewicz z Piastoszyna rozpowszechnia „psychozę wojenną”. Informator
uczęszczał na nabożeństwa do miejscowych kościołów, następnie pisał sprawozdania w wystąpień księży z ambony i tak pod koniec grudnia 1947 r. doniósł na ks. Duszyńskiego. 23.02.1948 r. zadenucjował w swoim sprawozdaniu
członków OSP w Stobnie: Wegnera Romana i Wegnera Zygmunta, iż rozpowszechniają wrogą propagandę. W wyniku denucjacji obaj młodzieńcy zostali aresztowani. 21.07.1948 r. zdał obszerną relację z obrad miejscowego koła
PPR w Piastoszynie oraz zadenucjował: Franciszka Prochowskiego z Grochowa, Romana Wegnera ze Stobna, Borkowskiego Henryka z Tucholi. Donosił
także na członków SL41. Działał również na terenie Piastoszyna inny konfident
o ps. „Młodszy Lejtnant” (Rybak Stanisław), który został pozyskany przez Referat V w celu rozpracowania środowiska PSL w którym pełnił obowiązki prezesa koła w Piastoszynie w latach 1945-1948. Mieszkał w Piastoszynie i złożył
kilka donosów ogólnoinformacyjnych w tym 21.09.1948 r. na Pawła Hałata
również mieszkańca Piastoszyna42. Inny agent ps. „Młotek” (Wakarecy Jan)
informujący o wszelkich nieprawidłowościach Referat IV PUBP w Tucholi
w swoim donosie pisał: „Donoszę, iż dyrektor stacji TOR w Tucholi ob. BorA IPN By, 061/2. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1946; A IPN By, 061/39.
Sprawozdania dek. Ref. IV PUBP Tuchola za rok 1946.
40
A. Węsierski, Toksyczna agentura, Toruń 2019, s. 60.
41
A IPN By, 077/188. Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej WUBP Bydgoszcz, poz. 730, k. 1;
A IPN By, 077/186. Księga rejestracji sieci agenturalno – informacyjnej jednostek terenowych
WUdsBP w Bydgoszczy/Tuchola, nr 730/4, k.1; A IPN By, 00143/2. Dziennik personalny i pracy
teczek OZI, dysponentów LK, MK, kandydatów na OZI, na dysponentów LK, MK b. WUBP
Bydgoszcz, poz. 6525, k. 1; A IPN By, 077/190. Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej WUBP
Bydgoszcz, poz. 6220, k.1; A IPN By, 069/562. Obiekt Rady Narodowe.
42
A IPN By, 077/190. Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej WUBP Bydgoszcz, poz. 005328,
k. 1;A IPN By, 00143/2. Dziennik personalny i pracy teczek OZI, dysponentów LK, MK, kandydatów na OZI, na dysponentów LK, MK b. WUBP Bydgoszcz, poz. 4951, k. 1;A IPN By, 077/963
t. 15. Protokół brakowania akt Nr 8 b. KWMO Bydgoszcz z dn. 26.04.1971 r., poz. dot. nr arch.
4951/A, k. 5;A IPN By, 077/963, t. 21. Protokół brakowania akt. Nr 19/73, poz. 1157 dot. akt
o nr 4951/I, k. 4.
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kowski H. w porozumieniu się z inspektorem Oświaty Rolniczej ob. Wysockim Janem zabrał z Ośrodka Rolniczego w Piastoszynie jeden traktor poniemiecki, który to był ukrywany w słomie, obok zabudowania tego ośrodka nr
traktoru 75396 (…)”. Fakt ten potwierdził inny informator z tego rejonu o ps.
„Bez”. Wspomniany informator ps. „Młotek” złożył jeszcze kilka donosów
na Borkowskiego z Piastoszyna43. Z Referatem I PUBP w Tucholi współpracował w latach 1946-1948 informator ps. „Kłos” (Pilaczyński Józef), który
1.01.1946 r. doniósł UB, że Leon Kowalski z Piastoszyna przyjął w czasie
okupacji niemiecką listę narodowościową44.
Cyrograf z bezpieką zmuszony był podpisać 21.05.1946 r. rolnik
z Dąbrówki Adamczyk Henryk ps. „Bury”, bowiem w czasie okupacji przyjął
III grupę niemieckiej listy narodowościowej i w związku z powyższym służył
w latach 1943 – 1945 w wojsku niemieckim. Został pozyskany przez PUBP
w Sępólnie Krajeńskim w celu ujęcia członków zbrojnej organizacji po dowództwem: Kuśnierza Kazimierza, Mazura Wacława. W teczce personalnej
znajdowało się kilkanaście donosów złożonych w PUBP w Sępólnie45.
W kolejnych latach aparat bezpieczeństwa rósł w siłę – także dzięki
rozrastającej się sieci agenturalnej, zapewniając supremację partii komunistycznej, uzależnionej całkowicie od Kremla. Na początku fazy, którą historyk
Andrzej Paczkowski nazwał terrorem powszechnym aparat bezpieczeństwa
skierowano w celu zastraszenia i kontroli całego społeczeństwa. Represjonowano w tym okresie wszystkie warstwy i zawody np.: duchownych, chłopów,
robotników, a nawet działaczy komunistycznych46. W połowie 1948 r. minister
Radkiewicz doliczył się 5 tysięcy agentów oraz 48 tysięcy informatorów47.
Wielu mieszkańców obszaru historycznej Kosznajderii wypowiadało
się krytycznie o nowym komunistycznym ładzie, łudząc się tym, że wybory do
Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. zmienią układ48. Osoby krytykuA IPN By, 077/189. Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej WUBP Bydgoszcz, poz. 2334, k. 1;
A IPN By, 00143/2. Dziennik personalny i pracy teczek OZI, dysponentów LK, MK, kandydatów
na OZI, na dysponentów LK, MK b. WUBP Bydgoszcz, poz. 4990, k. 1;A IPN By, 077/963 t. 15.
Protokół brakowania akt Nr 8 b. KWMO Bydgoszcz z dn. 26.04.1971 r., poz. dot. nr arch. 4990/A,
k. 5; A IPN By, 077/963 t. 21. Protokół brakowania akt Nr 19/73, poz. 1168 dot. akt o nr 4990/I,
k.4.
44
Karta EO – 132 z kartoteki tematycznej TW według pseudonimów b. WUSW Bydgoszcz, k. 1;
A IPN By, 077/190. Dziennik rejestracyjny sieci agenturalnej b. WUBP w Bydgoszcz, poz. 008344,
k. 1;A IPN By, 00143/2. Dziennik archiwalny teczek personalnych i pracy OZI, dysponentów LK,
MK, kandydatów na OZI, na dysponentów LK, MK b. WUSW Bydgoszcz, poz. 4911, k. 1.
45
A IPN By, 0085/32. Teczka personalna agenta ps. „Bury” dot. Adamczyk Henryk.
46
Zob. szerzej: A. Paczkowski, Polacy pod obcą i własną przemocą, w: S. Courtis in., Czarna księga
komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 351-355.
47
R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, dz. cyt. s. 93.
48
K. Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946-1947), Bydgoszcz-Gdańsk, 2014, s. 49 i nast.
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jące powojenną rzeczywistość często nie zdawały sobie sprawy, że wylewając
swoje żale i niezadowolenie rozmawiają z tajnymi współpracownikami UB.
Tak było w przypadku Bernarda Dorawy z Ostrowitego, który w towarzystwie
delatora ps. „Kaszuba” wyraził się w następujący sposób o wyborach: „Rząd
obecny po wyborach się zmieni. Nie bój się chociaż jesteś z PPR – owcem,
ja ci nic nie zrobię gdyż jestem twoim krewnym. Obecny rząd jest rosyjski
i chce założyć kołchozy. Gdy Ameryka tu przyjdzie, rozbije całą Rosję, UB,
MO i PPR. Możesz mnie zameldować do UB, ja się nie boję bo przepłacę
UB i siedzieć nie będę (…)”. Warto również zauważyć, że działalność partii
politycznych szczególnie PSL w trakcie kampanii wyborczej była blokowana,
paraliżowana i zwalczana przez aparat bezpieczeństwa. W przypadku omawianego terenu tam, gdzie działały komitety tej partii, zostały rozwiązane lub
same pod wpływem zastraszania rozwiązały się. Członków PSL zamykano,
nie podając często przyczyny zatrzymania. Tylko w grudniu 1946 r. aresztowano w powiecie tucholskim ponadto 50 czynnych członków PSL49. Podobny los spotkał 10 członków partii w powiecie chojnickim, którzy znaleźli się
w areszcie w pierwszych dniach 1947 r.50 W sąsiednim powiecie sępoleńskim
na podstawie doniesienia agenturalnego został aresztowany prezes PSL Grzegorz Jankowski za rzekome rozsiewanie propagandy antypaństwowej51.
Kościół katolicki jako siła ideologicznie „wroga” obdarzona ogromnym autorytetem przez naród, był obiektem permanentnej inwigilacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa52. Wraz z kolejnymi reorganizacjami resortu
i zmianami sytuacji społeczno – politycznej zmieniały się nazwy i odrębność
komórek odpowiedzialnych za inwigilację Kościoła. Na szczeblu centralnym
w tym okresie był to Wydział V Departamentu MBP53, zaś na szczeblu powiatowym inwigilacją Kościoła zajmował się Referat V (społeczno - polityczny)54.
UB inwigilowało Kościół katolicki, a szczególnie kapłanów, którzy odważnie z ambony sprzeciwiali się komunistycznej demagogii. Tylko w powiecie
chojnickim na przełomie 1946/1947 r. pracowało 7 informatorów. Na podstawie ich doniesień założono 6 spraw na najbardziej niepokornych kapłanów.
Bezpieka posuwała się do najbardziej podłych strategii inwigilacji, wysyłając
A. Paczoska – Hauke, Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa…, „Zapiski Tucholskie” 2007,
nr 3, s. 14.
50
A IPN By, 049/3, t. 1. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za 1947 r.
51
A IPN By, 057/3. Raporty dekadowe b. Szefa PUBP w Sępolnie za rok 1947.
52
Zob. szerzej: A. Dziurok, Wstęp, w: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec
Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 17-75
53
Ł. Marek, „Teczki na parafie” jako forma działań operacyjno – dokumentacyjnych Służby Bezpieczeństwa, w: Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL, red. W. Polak, A. Czwołek, S. Galij
– Skarbińska, Toruń 2017, s. 173.
54
A. Węsierski, PUBP w Tucholi.., dz. cyt., s. 33.
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swoich informatorów jak w przypadku informatora o ps. „Piechacz”, do spowiedzi po to aby zapytać się kapłana jak ma głosować w zbliżających się wyborach. Naturalnie z przebiegu spowiedzi sporządził raport do UB. Nie uszedł
uwadze tajnej policji fakt, że mieszkaniec wsi w Ciechocinie zapytał miejscowego księdza Aleksandra Zawadzkiego o opinię na temat jego wstąpienia do
SL. Kiedy duchowny odradzał odstąpienie od tej decyzji wyrażając się: „(…)
Stronnictwo Ludowe nie różni się niczym od PPR”, duchowny znalazł się natychmiast w orbicie zainteresowań tajnej policji politycznej. Pod lupą aparatu bezpieczeństwa znalazły się organizacje młodzieżowe. Kiedy w styczniu
1947 r. zostało założonych 8 kół organizacji młodzieżowej „Wici” z czego na
omawianym obszarze takie koła powstały w Lichnowach, Zamartym i Sławęcinie. Natychmiast zainstalowano w organizacji agenturę, która miała doprowadzić do rozłamu oraz sprawdzić wpływy PSL w niej.
Sporo donosów dotyczyło przechowywania i ukrywania broni przez
mieszkańców Kosznajderii. Dla przykładu informator ps. „Śmiały” doniósł, że
Zygfryd Lewandowski mieszkaniec Zamartego posiada pistolet rosyjski.
Dzięki kapusiom o pseudonimach: „Czarny”, „Pas”, „Żuk” UB wiedziało o nastrojach jakie panowały w gromadzie Ogorzeliny, który z mieszkańców wypowiadają się krytycznie o działaniach rządu itp. Miejscami do inwigilacji i badania nastrojów społecznych były miejscowe gospody, gdzie osobom
pod wpływem mocnych trunków rozwiązywały się języki55, zaś w PUBP pod
których jurysdykcją znajdowały się osady kosznajderskie werbowały agenturę gdzie tylko było to możliwe. W związku z powyższym statystyka sieci agenturalnej wykazywała tendencję wzrostową. Przykładowo w powiecie
tucholskim w lipcu 1947 r. donosiło 170 informatorów oraz 2 agentów, zaś pod
koniec grudnia omawianego roku ich liczba wzrosła do 191 informatorów, 1
rezydenta i 1 agenta56. Niemal identycznie sytuacja plasowała się w placówkach PUBP powiatów ościennych. Dla przykładu pod koniec lutego 1947 r.
w sąsiednim powiecie chojnickim, kadra pracownicza liczyła 41 osób z czego
19 funkcjonariuszy operacyjnych, którzy obsługiwali sieć informacyjną liczącą 4 rezydentów i 274 informatorów z tego 35 % ogółu konfidentów (rezydenci
i informatorzy) zarejestrowanych było w Referacie III. Około 22 % informatorów pracowało dla Referatu II, zaś 11,8 % dla Referatu I. Referat IV miał
do dyspozycji 7,1 %, kolejowy 5,3 % delatorów. W podlegającej Chojnicom
placówce w Czersku usadowionych było 18, 7 % ogółu konfidentów. PUBP
w Chojnicach prowadził w omawianym okresie 56 spraw obiektowych, 16 formularnych, 266 ewidencyjnych i 1 agenturalną57. W zdecydowanie mniejszym
A IPN By, 049/3, t. 1. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za 1947 r.
A IPN By, 061/3. Sprawozdania okresowe miesięczne Szefa PUBP Tuchola za rok 1947.
57
A IPN By, 015/4. KPMO Służba Bezpieczeństwa Chojnice. Protokoły zdawczo – odbiorcze za lata
1946, 1947, 1952,1954, 1955.
55
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i słabiej zaludnionym powiecie sępoleńskim na początku 1947 r. donosiło do
PUBP w Sępólnie 2 agentów i 127 informatorów, w czerwcu liczba informatorów wynosiła 146 osób. Na koniec roku kalendarzowego statystyki odnotowały: 1 rezydenta, 2 agentów i 158 informatorów58.
W lipcu 1948 r. na odprawie Szefów PUBP w WUBP w Bydgoszczy
podano do wiadomości decyzję o konieczności eliminacji z sieci agenturalno – informacyjnej jednostek zbędnych i nieużytecznych. Wdrażanie rozkazu
w urzędach powiatowych rozpoczęto bezpośrednio po otrzymaniu wytycznych. Operacja ta jednak rozłożyła się w czasie, bowiem do różnych urzędów
w różnym czasie dotarli wyłonieni przedstawiciele komisji z WUBP w Bydgoszczy do przeprowadzenia tej operacji. Rugowanie zbędnych delatorów
z sieci przedstawiała się różnie. Dla przykładu w powiecie sępoleńskim na
początku roku było zarejestrowanych 160 informatorów, 2 agentów i 1 rezydent. We wrześniu statystyka urosła do 180 informatorów 9 agentów i 1 rezydenta. Natomiast po oczyszczeniu szeregów agentury liczba ta w październiku
diametralnie spadła do 81 informatorów, 2 agentów i 1 rezydenta59. Podobną sytuację możemy zaobserwować na terenie powiatu tucholskiego60. Jeżeli
idzie o powiat chojnicki to po wyeliminowaniu części zbędnej agentury, na
usługach bezpieki w październiku 1948 r. pozostało 96 delatorów z tego 6 wywodziło się z wsi kosznajderskich. Byli to następujący TW noszący pseudonimy: „Przybylski Jan” (Ostrowite), „Las” (Lichnowy), „Obywatel” (Sławęcin),
„Ostrożny”, „Śmigierski”, „Zuch” (Zamarte), „Bosy” (Silno). Czterech z nich
posiadało pochodzenie robotnicze, jeden chłopskie i jeden urzędnicze. Trzech
z nich nie należało do żadnej partii, zaś 3 legitymowało się przynależnością do
PPS61. W omawianym roku w listopadzie udało się funkcjonariuszom PUBP
w Chojnicach z Referatu IV pozyskać jeszcze jednego informatora o ps. „Telefon” (Bieliński Franciszek). Zwerbowano go dobrowolnie na przesłankach
ideowych. Mieszkał w Silnie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Usunięto
go z siatki w 1955 r. ponieważ został wybrany Przewodniczącym Gromadzkiej
Rady Narodowej62.
Po Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS, w grudniu 1948 r. nowo
powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza za swój cel uznała: „Ograniczenie, wypieranie i stopniowe usuwanie z życia gospodarczego elementów
A IPN By, 057/3. Raporty dekadowe Szefa PUBP Sępólno za rok 1947.
A IPN By, 057/4. Raporty dekadowe, tablice statystyczne Szefa PUBP w Sępólnie za rok 1948.
60
Zob. szerzej: A. Węsierski, Sieć agenturalno-informacyjna powiatu tucholskiego latach 19451954, Toruń 2018, s. 65-71.
61
A IPN By, 049/4. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach za 1948 r.
62
Karta EO – 132 z kartoteki tematycznej TW według pseudonimów b. WUSW Bydgoszcz, k. 1;
A IPN By, 077/186. Księga rejestracji sieci agenturalno-informacyjnej jednostek terenowych
b. WUBP Bydgoszcz [PUBP Chojnice], poz. 1731/96, k. 1.
58
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kapitalistycznych w mieście i na wsi oraz nieprzejednaną walkę klasową przy
jednoczesnym dobrowolnym przeobrażaniu gospodarki drobnotowarowej
w gospodarkę zespoloną”. Zgodnie z centralnymi dyrektywami przystąpiono
do typowania gromad, w których miały powstać spółdzielnie produkcyjne. Dla
warstwy chłopskiej kolektywizacja była swoistym szokiem. Na wsiach dał się
odczuć nastrój niepokoju, oczekiwania i napięcia. Sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia partii komunistycznej przejawiał się w różnych zachowaniach.
Chociaż trzeba pamiętać, że manifestowanie sprzeciwu było w rzeczywistości stalinowskiej niemożliwe i groziło surowymi konsekwencjami. W związku
z powyższym swoją dezaprobatę wobec tworzenia spółdzielni chłopi wyrażali
poprzez tzw. „szeptankę” i inne niejednokrotnie również drastyczne formy oporu63. Podobną sytuację możemy zaobserwować na omawianym terenie. Zresztą
jak wynika ze sprawozdań PUBP z 1950 r. zdarzało się, wprawdzie rzadko, że
sami członkowie PZPR nie byli przekonani do kolektywizacji i głosili swoją
dezaprobatę dla tego typu działań. Dla przykładu według doniesienia informatora o ps. „Traktor” Helena Mańkiewicz, członek egzekutywy powiatowej
PZPR na terenie powiatu chojnickiego prowadziła według UB wrogą agitację przeciwko zorganizowaniu spółdzielczości na terenie wsi kosznajderskich:
Ciechocina, Ostrowitego, Lichnowy i Silna i innych akcji prowadzonych przez
Rząd i Partię jak chociażby skup zboża64.
Zapoczątkowany kierunek oczyszczania szeregów zbędnych agentów,
bynajmniej nie oznaczał zastoju czy stagnacji w werbowaniu Osobowych Źródeł Informacji w kolejnych latach. Statystyki przecież odnotowują przyrost
agentury, lecz jak wynika z materiałów źródłowych nie jest to już przyrost „na
chybił trafił” jaki miał miejsce w latach 1945 – 1948, kiedy budowano zasadnicze zręby sieci w Borach Tucholskich. Dla przykładu w styczniu 1949 r. na
terenie powiatu sępoleńskiego odnotowano nieznaczną tendencję wzrostową
w przyroście agentury. Jej stan w wymienionym miesiącu wynosił 1 rezydent,
1 agent i 90 informatorów. Wśród najbardziej aktywnych informatorów w powiecie sępoleńskim pojawiają się pseudonimy: „Grzybek”, „Wesoły”, „Jabłko”, „Śmiały”, „Huragan”, „Lech”, „Halina”, „Mróz”, „Antek”, „Stefanek”,
„Wicher”, „Dąb”, „Błyskawica”, „Gapa”. Przy czym warto odnotować, że
dla analizowanego 1949 r. brak agentury zainstalowanej we wsiach, kosznajderskich położonych w tym powiecie. Pomimo tego że względu na fakt, że
w Dużej Cerkwicy występował spory odsetek mieszkańców z II i III grupą
niemieckiej listy narodowościowej, starannie meliorowano to środowisko przy
M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948-1956, Białystok 2010,
s. 54 -58 i nast.
64
A IPN By, 049/6. Sprawozdania miesięczne Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
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pomocy innych źródeł informacji65. Z kolei na terenie powiatu chojnickiego
udało się chojnickiej bezpiece przekonać do współpracy 13.06.1949 r. z pobudek ideowych sołtysa wsi Ostrowite Franciszka Szymaniaka (ps. Klucz –
Zamek). Delator został zainstalowany przez Referat IV po linii Spółdzielni
Produkcyjnej. Okres współpracy trwał od 1949 r. do 1955 r.66

Dyslokacja agentury i jej rola w kontroli przestrzeni społecznej w latach 1950-1952
W kwietniu 1950 r. przy stagnacji kadrowej referatów: I, II, III, IV, V
wynoszącej 27,78 %, na usługach bezpieki w Tucholi odnotowano 117 kapusiów. Przyczyną już lepiej przemyślanej i celowej strategii werbunku informatorów było wprowadzenie nowych standardów związanych z werbunkiem,
wśród których priorytetem była użyteczność a nie ilość „TW”. Stąd tak znaczne dysproporcje pomiędzy statystyką zarejestrowanych w latach 40. i 50. XX
w. Przeciętnie na jednego funkcjonariusza pracującego w jednym z referatów
operacyjnych przypadało 9 tajnych współpracowników. Oczywiście podobnie
jak w latach 40. XX w. tak i obecnie dysproporcje w obsłudze ilości konfidentów w poszczególnych referatach tucholskiej bezpieki były różne67.
M-c 1950 r.
Statystyka

VI
R - 2, I - 98

VII-VIII
IX
X
XII
R - 2, I - 103 R - 2, I - 112 R - 2, I - 118 R - 3, I - 112

Tabela 2. Statystyka sieci agenturalnej PUBP w Tucholi w II półroczu 1950 r.
A IPN By, 061/6. Sprawozdania okresowe, miesięczne Szefa PUBP w Tucholi za
rok 1950; A IPN By, 061/33. Sprawozdania miesięczne i statystyczne Ref. III PUBP
Tuchola za lata 1950; Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu
tucholskiego w latach 1945 – 1954, Toruń 2018, s. 82.
Legenda: R – rezydent, I – informator.

Trend pragmatycznego werbunku nowych informatorów odnosi się
także do innych PUBP na terenie których były położone wsie uchodzące za
kosznajderskie. Dla przykładu nasycenie i dynamika przyrostu sieci agenturalnej na terenie sępoleńskiego wykazuje łagodną skłonność wzrostową, zresztą
najbardziej zbliżoną do tucholskiego68, pomimo jak pamiętamy mniejszego
A IPN By, 057/5. Sprawozdania miesięczne, okresowe, statystyczne Szefa PUBP w Sępolnie za
rok 1949.
66
Karta EO – 132 z kartoteki tematycznej TW według pseudonimów b. WUSW Bydgoszcz, k. 1;
A IPN By, 077/186. Księga rejestracji sieci agenturalno-informacyjnej jednostek terenowych
b. WUBP Bydgoszcz [PUBP Chojnice], poz. 192/103, k. 1.
67
Zob. szerzej: A. Węsierski, PUBP w Tucholi…., dz. cyt., s. 43-44.
68
A IPN By, 057/5. Sprawozdania miesięczne, okresowe, statystyczne Szefa PUBP Sępólno za rok
1949.
65

54

ADAM WĘSIERSKI

PERYPETIE Z BEZPIEKĄ LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ...

obszaru i liczby ludności69. Cofając się do początków 1949 r. warto zauważyć,
że na swoich usługach sępoleńskiej bezpieki zainstalowanych było 90 informatorów, 1 agent i 1 rezydent. Od połowy 1949 r. statystyka delatorów zaczęła powoli rosnąć, by w końcu roku w listopadzie liczyć: 109 informatorów,
1 agent i 1 rezydent70.
M-c 1950 r.
Statystyka

I-III
VI-IX
X
XI
XII
R - 1, I - 107 R - 3, I - 108 R - 4, I - 110 R - 4, I - 112 R - 4, I - 114

Tabela 3. Dynamika przyrostu agentury w PUBP w Sępólnie w 1950 r.
A IPN By, 057/6. Sprawozdania miesięczne, statystyczne Szefa PUBP Sępólno
za rok 1950; Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu
tucholskiego w latach 1945 – 1954, Toruń 2018, s. 82.
Legenda: R – rezydent, I – informator.

Obszar powiatu chojnickiego na którego terytorium było rozłożonych najwięcej wsi kosznajderskich w wyniku zmian z 20.03.1950 r. wynosił
1901 km2 i był zamieszkały przez 65 300 ludności71. Wspomniany powiat położony obecnie w województwie bydgoskim był podległy jak wcześniej pod
PUBP w Chojnicach, który w kwietniu 1950 r. zatrudniał 45 pracowników.
Urząd prowadził 2 sprawy agenturalne, 8 formularnych, 51 ewidencyjnych
i 87 obiektowych. Było to możliwe dzięki zarejestrowanych w urzędzie:
2 agentom, 163 informatorom. Ponadto placówka chojnicka miała do dyspozycji 2 mieszkania konspiracyjne. Najwięcej bo 28,9 % informatorów pracowało
dla Referatu V, który obsadzony był 4 funkcjonariuszami72. Właśnie funkcjonariusze tego referatu zwerbowali na podstawie materiałów kompromitujących
informatora o ps. „Sarnowski” (Goliński Franciszek). Nowo zwerbowany delator był sołtysem w osadzie Granowo, gdzie prowadził gospodarstwo rolne.
Należał do ZSL i dlatego, aby inwigilować członków tej partii został zwerbowany. Współpracował z chojnicką placówką UB do 5.08.1955 r.73

Według Rocznika Demograficznego 1945-1966 na obszarze powiatu w 1950 r. o pow. 718 km2
mieszkało 30 000 ludności.
70
A IPN By, 057/5. Sprawozdania miesięczne, okresowe, statystyczne Szefa PUBP Sępólno za rok
1949.
71
Rocznik Demograficzny 1945 – 1966, Warszawa 1968, s. 16-17; Por. K. Sienkiewicz, Proces reprodukcji ludności w województwie bydgoskim w latach 1946-1973, Warszawa – Poznań 1975, s. 16.
72
A IPN By, 015/4. KPMO Służba Bezpieczeństwa Chojnice. Protokoły zdawczo – odbiorcze za lata
1946, 1947, 1952,1954, 1955.
73
Karta EO – 132 z kartoteki tematycznej TW według pseudonimów b. WUSW Bydgoszcz, k. 1;
A IPN By, 077/186. Księga rejestracji sieci agenturalno-informacyjnej jednostek terenowych
b. WUBP Bydgoszcz [PUBP Chojnice], poz. 5069/182, k. 1.
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Powracając do obsady kadrowej i zarejestrowanej agentury w poszczególnych referatach w chojnickim aparacie bezpieczeństwa nie da się ominąć
Referatu Kolejowego, który był obsadzony 4 funkcjonariuszami i na swoich usługach posiadał 19% zarejestrowanych konfidentów, którzy nie pochodzili z terenu historycznej kosznajderii. W Referatach III i IV pracowało
po 4 funkcjonariuszy, którzy obsługiwali kolejno: 14% i 17,9% zarejestrowanych donosicieli w chojnickiej placówce UB. Referat I w którym zatrudniony był 1 funkcjonariusz obsługiwał 9,8% agentury, zaś Referat II w którym
pracowało 2 ubeków na kontakcie trzymał 6,7% kapusiów. Pozostałą częścią
sieci agenturalnej rozporządzał Kierownik urzędu. Około połowy „TW” zarejestrowanych w PUBP w Chojnicach zostało zwerbowanych na uczuciach
patriotycznych. Dla przykładu w Referacie I zwerbowani na uczuciach patriotycznych stanowili dokładnie połowę, zaś w II Referacie stanowili oni aż
91%. W Referacie Ekonomicznym (IV) na przesłankach ideowych pozyskano
79,1%. Jednak już w Referacie Kolejowym stanowili oni zaledwie 19 %. Z kolei w Referacie V ich odsetek stanowił ok. 42%74.
Proces werbowania osobowych źródeł informacji, gromadzenie i selekcjonowanie uzyskiwanej za ich pośrednictwem wiedzy nie były celem samym w sobie, lecz służyły pewnej praktyce społecznej – kontroli od pojedynczych osób do większych środowisk społecznych75. Potwierdzają to poniższe
denucjacje zarejestrowane w pozostawionym materiale archiwalnym dotyczącym dawnej Kosznajderii. Delator ps. „Krzesło” z 12.02.1950 r. poinformował bezpiekę: „Jak zauważyłem od dłuższego czasu sołtys Niklarz Sylwester
w Ogorzelinach zbiera u siebie w domu często gospodarzy większych oraz
z nimi prowadzi różne rozmowy. Szczególnie dzieje się to wieczorami. O czym
mówią, nie zdołałem ustalić. Jednak uważam, że są wrogo ustosunkowani do
obecnej rzeczywistości. Sołtys w/w odmawia kategorycznie czasopism gazety
„Chłopska Droga”. Przeważnie schodzą się do niego osoby, które w czasie
okupacji posiadały grupy niemieckich list narodowych”76.
Sprzeciw w przypadku zakładania spółdzielni produkcyjnych spotkał
się we wsiach kosznajderskich z kategoryczną dezaprobatą większości mieszkańców tych enklaw. Instrumentalne traktowanie kolektywizacji charakteryzowało jedynie tych chłopów, którzy nie radzili sobie z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa. Badania potwierdzają, że najbardziej negatywnie
do spółdzielni produkcyjnych były nastawione osoby repatriowane po wojnie
A IPN By, 015/4. KPMO Służba Bezpieczeństwa Chojnice. Protokoły zdawczo – odbiorcze za lata
1946, 1947, 1952,1954, 1955.
75
K. Brzechczyn, Problem wiarygodności teczek i opartej na nich narracji historycznej. Kilka uwag
metodologicznych, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20), s. 67.
76
IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
74
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z ZSRR77, których nie brakowało we wsiach kosznajderskich. W doniesieniu
współpracownika bezpieki o ps. „Las” z 15.03.1950 r. czytamy: „Jak stwierdziłem i zauważyłem, to na terenie gromady Ostrowite są przeciwnicy spółdzielni
produkcyjnej jak: Kluza, Karkoszka, Król Stanisław. Co dotyczy Szymaniaka
słyszałem, że z chwilą zawiązania spółdzielni produkcyjnej ma opuścić Ostrowite (…). Co do Zimocha Bolesława to zauważyłem, że na zebraniach partyjnych z chwilą nawiązywania rozmów o spółdzielni produkcyjnej, opuszczał
zebrania, z czego wnioskuję nieprzychylność do spółdzielni produkcyjnej”78.
Nie podlega dyskusji, że kolektywizacja wywoływała u chłopów poczucie
zagrożenia egzystencji własnej i lokalnej wspólnoty, do której należeli, zaś
przeświadczenie o nieuchronnych stratach czy ruinie gospodarstw wywoływało charakterystyczny zespół zachowań obronnych79. Wśród nich zdarzało
się bojkotowanie pracy, dewastacja sprzętu rolniczego, wyprzedaż inwentarza,
nieobsiewanie ziemi. Takie sytuacje zdarzyły się w Lichnowach i Ostrowitym80. Względem bojkotowania pracy jedno ze sprawozdań UB pozostawiło
następujący ślad o sytuacji w Spółdzielni Produkcyjnej „Ostrowiczanka”: „Na
ogólną ilość zapisanych 46 członków, uczęszcza systematycznie do pracy tylko 24, natomiast pozostali od samego początku ociągają się od wspólnej pracy.
Dwóch udało się z powrotem na tereny kieleckie, inni pracują przy szosie”81.
Należy odnotować, że niektórzy chłopi optymistycznie patrzyli
w przyszłość opartą na gospodarstwach kolektywnych. W materiale archiwalnym odnajdujemy wzmianki – wprawdzie bardzo nieliczne – świadczące
o przychylnym stosunku do kolektywizacji82. Informator ps. „Kula” w swym
donosie z 14.05.1950 r. w swoim donosie pisze: „Sytuacja na majątku Niwy
przedstawia się zadawalająco wśród pracowników fizycznych, gdzie w pełni
jest zadowolenie pomiędzy nimi, w związku z ochroną robotników, gdzie pracownicy wypowiadają się następująco” – „Obecnie Państwo stara się o majątki
jak i o ludzi, gdyż dawniej spano na słomie jak prosiaki w oborze, a obecnie
w majątkach są łóżka i koce i wszelkiego rodzaju rzeczy, które są niezbędne
dla życia ludzkiego”83.
Wśród form i metod operacyjnych, które zmierzały w sposób ofensywny do zwalczania wrogów PRL spotykamy różne kategorie spraw operacyjnych w działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Rozpracowanie agenturalne obejmowało osoby podejrzane o prowadzenie działalności
M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi…, dz. cyt., s. 310-311.
A IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
79
M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi…, dz. cyt., s. 314.
80
A IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
81
A IPN By, 049/7. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1951 r.
82
M. Markiewicz, Kolektywizacja wsi…, dz. cyt., s. 322.
83
A IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
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antysystemowej. Celem sprawy agenturalnego rozpracowania było zebranie
największej ilości informacji, materiałów i dowodów obciążających osobę
podejrzaną (rozpracowywaną, a potem represjonowaną, czyli figuranta, aby
można było dokonać realizacji sprawy (aresztowania) a następnie w wyniku
prowadzonego śledztwa skazania figuranta.
Kolejną formą pracy operacyjnej, którą wszczynano w celu kontroli
instytucji, organizacji były sprawy obiektowe, które miały charakter profilaktyczny. Zakładano je także w celu ochrony operacyjnej zagrożonych „wrogą
działalnością” instytucji, organizacji, szkół, przedsiębiorstw, rad narodowych
itp. Wiedzę o nich gromadzono, aby zapobiegać próbom wpływu na nie obcych
służb, dywersji, szkodnictwu, sabotażowi gospodarczemu, łamaniu tajemnicy
państwowej i służbowej, niedostatecznemu zabezpieczeniu fizycznemu84.
W odniesieniu do tego co zostało przed chwilą powiedziane interesująco wpisuje się materiał zdobyty przez Referat V Sekcję VI PUBP w Sępólnie zajmującą się rozpracowywaniem środowiska nauczycielskiego. Sępoleńska tajna policja polityczna rozpoczęła rozpracowywanie na przełomie
1949/1950 r. nauczyciela Jan Klingera z Dużej Cerkwicy. W związku z powyższym przesłuchano 3 świadków, którzy potwierdzili treść oficjalnego doniesienia z którego wynikało, że nauczyciel w czasie nauki bił dzieci po twarzy do
krwi, ponadto jak wynika z zeznań na lekcjach historii nie uczył dzieci zgodnie
z programem, lecz opowiadał swoje przeżycia. UB wiedziało, że „szkólny”
wchodził w skład grupy VD, która była rozpracowywana przez Referat I. Podane informacje z materiałów operacyjnych UB, niosą w tej sprawie spory
osad niejasności oraz wyraźne znamiona prowokacji zmierzającej do marginalizacji wymienionego nauczyciela i odsunięcia go od nauczania, że względu
na jego dezaprobatę wobec obcej i do tego zafałszowanej komunistycznej ideologii jak i sfałszowanego obrazu historii. Warto także dodać, że wymienionej
sprawie znaleźli się również inni nauczyciele z omawianego powiatu w tym
katecheci, którzy sprzeciwiali się laicyzacji szkoły. Nauczyciele, którzy stali
w wyraźnej opozycji względem komunistów, wyciągano surowe konsekwencje, zwalniając z pracy. Niemniej każdy PUBP w tym także sępoleński posiadał
wykazy pedagogów tzw. „niepewnego elementu”. Z charakterystyki obiektu
po linii nauczycielstwa o kryptonimie „Oktawian” możemy dowiedzieć się, ze
do 26.10.1949 r. na tym wykazie widniało 11 nazwisk nauczycieli z powiatu
sępoleńskiego. Istotnym podkreślenia jest i taki fakt, że jeżeli na terenie po84

F. Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji, w: Wokół teczek
bezpieki. Zagadnienia metodologiczno – źródłoznawcze, red. S. Musiał, Kraków 2006, s. 7 i nast.;
T. Balbus, Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej,
Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze, w: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia
metodologiczno – źródłoznawcze, red. S. Musiał, Kraków 2006, s. 204-205 i nast.
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wiatu pojawiał się nowy nauczyciel z innego powiatu w którym dał się poznać
jako przeciwnik ustroju, jego teczka z dotychczasowym dorobkiem wędrowała
do właściwego PUBP. Dla przykładu teczka założona (Nr EO – 797/47) na
nauczyciela Tadeusza Węsierskiego, który przybył na teren powiatu sępoleńskiego z powiatu tucholskiego dotarła do PUBP w Sępólnie, który dalej teczkę
prowadził, wpisując kolejne rozdziały wrogiej antykomunistycznej działalności pedagoga85.
Wśród wielu spraw obiektowych prowadzonych przez PUBP interesująco rysuje się sprawa o kryptonimie „Kino”, którą wyodrębniono w maju
1951 r. ze sprawy obiektowej „Zdrajcy”. W sprawie obiektowej „Kino” pod
lupę UB wzięło 5 figurantów. Plan rozpracowania sporządził referent K. Skonieczny z Referatu III86. Temu rozpracowaniu podlegali także członkowie
AK z okręgu wileńskiego. Byli to repatrianci, którzy przybyli i osiedlili się
na terenie powiatu tucholskiego, wśród nich znaleźli się także dwaj repatrianci z enklawy kosznajderskiej w Piastoszynie. Jednym z nich był Kuczyński
Stanisław, członek ZSL, pracujący na co dzień jako księgowy w Spółdzielni
Produkcyjnej. W jego otoczeniu zainstalowano delatora o ps. „Kraków”. Drugim figurantem w sprawie Piotrowicz Konstanty pochodzący z wileńszczyzny,
członek PPS/PZPR uprawiający gospodarstwo indywidualne w Piastoszynie.
Według doniesień sieci agenturalno – informacyjnej w tym przede wszystkim
delatora o ps. „Kraków” wymienieni w sprawie zostali poddani rozpracowywaniu, bowiem uprawiali wrogą propagandę przeciwko ówczesnej rzeczywistości i Związkowi Radzieckiemu87.
Kreśląc dalsze rozdziały księgi terroru i bezprawia na terenie Kosznajderii, podpierając to stosownym przykładem warto odnieść się do werbunku
informatora o ps. „Ryba”, który został zwerbowany pod koniec 1951 r. i przydzielony do rozpracowania wrogiego elementu w Spółdzielni Produkcyjnej
w Ostrowitym. Delator otrzymał zadanie inwigilowania 6 figurantów, których
sympatia była skierowana w stronę byłego już PSL Mikołajczyka. Donosiciel
ps. „Koń” z kolei doniósł na agronoma Dunikowskiego zatrudnionego na PGR
Silno, że ten rozpowszechnia wśród pracowników wrogą propagandę. Pod koniec IV kwartału 1951 r. udało się Referatowi IV PUBP w Chojnicach udało się
zwerbować nowych informatorów. Pierwszy ps. „Ultra” zwerbowany ze środowiska wileńskiego, otrzymał zadanie rozpracowanie elementu kułackiego
na terenie wsi Lichnowy oraz inwigilowania wrogiego elementu w Spółdzielni
A IPN By, 069/561. PUBP w Sępólnie. Sprawa Obiektowa Rady Narodowe; A IPN By, 069/457.
PUBP w Sępólnie. Doniesienia wyłączone z teczki roboczej nr 4932/A ps. „Sarna”.
86
A IPN By, 061/8. Sprawozdania miesięczne Szefa PUBP Tuchola za rok 1952.
87
IPN By, 069/273, t. 1. Sprawa rozpracowania obiektowego kryptonim „Zdrajcy – Kino” dot. byłych członków AK z pow. tucholskiego.
85
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Produkcyjnej „Ostrowiczanka”. Kolejny delator ps. „Bill” został zainstalowany na terenie wsi Sławęcin88.
W ten sposób w wyniku donosów konfidentów w fazie operacyjnej
realizował się dalszy dramat osoby lub grupy osób represjonowanych od momentu rozpracowania agenturalnego do czasu „wygotowania” aktu oskarżenia
i postawienia figuranta/figurantów przed Temidą. Poniżej prezentuję statystykę
agentury pod jurysdykcją PUBP w Tucholi w 1952 r.
Miesiąc
R
I
MK

I
8
131
4

II
8
125
3

III
8
129
3

IV
8
129
3

V
8
130
3

VI
8
132
3

VII
8
128
3

VIII
7
125
3

IX
6
119
3

X
6
119
3

XI
6
119
3

XII
7
133
3

Tabela 4. Statystyka sieci agenturalnej zainstalowanej w 1952 r.

w powiecie tucholskim.

A IPN By, 061/8. Sprawozdania miesięczne statystyczne Szefa PUBP Tuchola
za rok 1952; Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu
tucholskiego w latach 1945 – 1954, Toruń 2018, s. 106.
Legenda: R – rezydent, I – informator, MK – mieszkanie konspiracyjne.

Dla porównania w styczniu 1952 r. w PUBP w Chojnicach w Referacie I zarejestrowanych było 20, Referacie II – 9, Referacie III, - 23 delatorów.
Z kolei na usługach Referatu Gospodarczego było 39 informatorów i 2 rezydentów, zaś Referatu społeczno-politycznego – 39 informatorów i 1 rezydent89.
Przyjrzyjmy się także dla celów porównawczych dyslokacji delatorów
w poszczególnych Referatach PUBP w Sępólnie.
Jednostka
Szef
operacyjna
Kategoria
I-1
agentury

St. ref. przy
kierownictwie
R-2
I-4

Referat Referat Referat Referat Referat Referat
I
II
III
IV
V
VIII
R-1
R-1
I - 15
I-5
I - 17
I-5
I - 30 I - 34

Tabela 5. Rozmieszczenie agentury w jednostkach operacyjnych

PUBP Sępólno w styczniu 1952 r.

A IPN By, 057/8. Sprawozdania okresowe miesięczne Szefa PUBP Sępólno
za rok 1952; Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu
tucholskiego w latach 1945 – 1954, Toruń 2018, s. 104.
Legenda: R – rezydent, I – informator. Na koniec roku kalendarzowego w PUBP
w Sępólnie zarejestrowanych było 110 informatorów i 5 rezydentów.

88
89

A IPN By, 049/7. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1951.
A IPN By, 049/8. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1952.
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W oparach absurdu czasów stalinizmu, w sytuacji totalnego ubezwłasnowolnienia, jako przejaw „wrogiej szeptanej propagandy” były informacje
o zbrodni katyńskiej powielane w przestrzeni publicznej. Był to temat tabu,
o którym nie wolno było publicznie rozmawiać, bowiem groziły za to surowe
sankcje90. Nie dziwi zatem fakt, że UB zareagowało niezwykle nerwowo, kiedy od informatora ps. „Rybak” dowiedziało się, że średniorolny chłop Edmund
Klinger w rozmowie z informatorem twierdził: „piszą, że Niemcy zabili
12 tysięcy oficerów polskich (…), lecz ludzie wiedzą, że to Rosjanie strzelają
w tył głowy, ponieważ jest to zadanie wschodu”. Delator natychmiast otrzymał
zadanie ustalenia od kogo rolnik otrzymał informacje. Do najbardziej aktywnych w III kwartale 1952 r. należał niewątpliwie pracujący dla Referatu IV
donosiciel ps. „Ultra”, który tylko w sierpniu złożył kilka donosów w tym na
Edwarda Kaczora, członka spółdzielni w Ostrowitym oraz kierownika PGR
w Ciechocinie. 21 sierpnia zadenuncjował Konrada Chełminiaka, byłego andersowca, że ten na terenie gromady Ciechocin rozpowszechniał wrogie wypowiedzi na temat mających się odbyć wyborów o następującej treści: „że, on
nigdy nie będzie głosował na komunistów, a tym bardziej na tych, którzy są
pieskami Rosji”91.
W systemie totalitarnym nawet dowcipy, plotki, kawały, rymowanki,
paszkwile, anegdotki, hasła, okrzyki, persyflażowe piosenki, przyśpiewki były
traktowane przez ówczesne władze jako przejaw „wrogiej szeptanej propagandy”, bowiem ośmieszały i obnażały w sferze publicznej system komunistyczny z jego niewydolną gospodarką oraz stosunki polsko - sowieckie. Pomimo
tego przyśpiewki były formą rozładowania napięcia i emocji przez zniewolone
społeczeństwo i w związku z powyższym takowe pojawiały się w przestrzeni
publicznej92.
„Na prawo most, na lewo most,
a dołem wódka płynie,
mięso i słonina dla dziadka Stalina,
my biedne Polaczki, jemy gnaty i flaczki”.

Pozostając jeszcze przez chwilę przy humorze, warto przy okazji zauważyć, że we wspomnianych oparach absurdu czasów stalinowskich do wielkich łask przy opowiadaniu dowcipów i kawałów doszło pewne zwierzę, które
stało się zwierzęciem politycznym, najczęściej przywoływanym w kawałach
i paszkwilach jak chociażby w tym: „Idzie po Warszawie z dziecinnym wózkiem żona B. Bieruta, w wózku tym miała kupioną świnię, którą przykryła kołA. Węsierski, Sieć agenturalno-informacyjna…, dz. cyt., s. 191.
A IPN By, 049/8. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1952.
92
B. Polak, W oparach absurdu, „Biuletyn IPN” 2008, nr 7 (90), s. 3 i nast.
90
91
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derką, w tym samym czasie spotkała premiera Cyrankiewicza, który z zainteresowaniem zapytał, co wiezie? Swego synka – odpowiedziała. Cyrankiewicz,
odchylając kołderki stwierdza: Tę mordkę ma podobną do Bolesława”93.
Pomimo surowych sankcji społeczeństwo Kosznajderii nierzadko posuwało się do robienia kawałów znienawidzonej bezpiece kawałów, nota bene
bardzo niebezpiecznych nacji. Sprawozdania z tego okresu przynoszą nam
różnego rodzaju ciekawostki jak chociażby: „(...) pięć dni przed świętem odrodzenia na terenie gminy Kęsowo nie wykryty sprawca przyczepił do grzywy
końskiej połowę pocztówki z napisem: „Ja chudy i głodny, chodzę od woza
do woza, byle tylko nie iść do kołchoza”. Puszczony bez opieki koń tułał się
tak po okolicznych wioskach kosznajderskich, wzbudzając ogromne zainteresowanie, podsycając persyflażowe komentarze, skojarzenia i kpiny. W tej
sprawie przesłuchano skrupulatnie wszystkich świadków, zaś z braku wyników wysłano w teren „hordy” tajnych informatorów, którzy za zadanie mieli
służalczo „węszyć” w celu wykrycia sprawcy94.
Powiedzieliśmy wcześniej, że działania aparatu bezpieczeństwa godziły w Kościół katolicki zaś przedsięwzięte strategie korelowały z polityką
wyznaniową okresu stalinizmu. Zwalczano m. in. aktywność Kościoła wśród
organizacji katolickich, w szkołach, wśród młodzieży, wycofując nauczanie
religii ze szkół. W ten sposób komuniści starali zaszczepić w młodym pokoleniu ideologię marksistowsko-leninowską, zmierzającą do laicyzacji i ateizacji95. Sprzeciwiali się tego typu polityce godzącej w prawa człowieka, zarówno kapłani jak i rodzice. Naturalnie UB w tej kwestii nie zachowywało się
biernie, starając się przez sieć agenturalną wyłapać inspiratorów takich akcji.
Na terenie powiatu sępoleńskiego poprzez informatora ps. „Tartak” tajna policja polityczna dowiedziała się, że grupa osób z Więcborka interweniowała
w tej sprawie w Wydziale Oświaty w Toruniu. W wyniku donosów bezpieka
wiedziała również o akcjach pisania przez dziatwę na tablicach i płotach przy
placówkach szkolnych haseł o treści „My chcemy religii”. Profilaktycznie, aby
nie doszło do rozpowszechnienia wyżej wspomnianych inicjatyw nastawiono
informatora ps. „Tartak” i „Cień”, którzy mieli odkryć inspiratorów wspomnianych inicjatyw społecznych. Wymienieni delatorzy otrzymali również zadanie
sabotowania zbierania podpisów pod petycjami do Kuratorium oraz dostarczenia informacji o osobach inicjujących wspomniane akcie do UB. Pomimo
takiego zabezpieczenia i wytypowania nowych delatorów do sprawy, bezpieka
nie zdołała się ustrzec przed spontanicznymi akcjami broniącymi religii i wiaM. Bernaciak, Kary za humory, „Biuletyn IPN” 2008, nr 7 (90), s. 65-66.
A IPN By, 061/6. Sprawozdania okresowe miesięczne Szefa PUBP Tuchola za rok 1950.
95
Zob. szerzej Ł. Marek, Teczki na parafie…, w: Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL,
red. W. Polak, A. Czwołek, S. Galij – Skarbińska, Toruń 2017, s. 177-178 i nast.
93
94
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ry. Na zebraniu komitetu rodzicielskiego w szkole w Dużej Cerkwicy podczas
dyskusji Leokadia Maj zauważyła, że do niedawna w klasach lekcyjnych wisiał krzyż, który zdjęto na 1 maja. Wymieniona oprócz powrotu symbolu wiary
na ścianę klasową zażądała także powrotu katechez do szkoły. Występującą na
forum poparł Henryk Kowalski pierwszy sekretarz POP w gromadzie w stosunku do którego zapowiedziano wyciągnięcie surowych konsekwencji96.
Warto zauważyć, że donosy z tego okresu cechowała charakterystyczna demagogia, która wynikała z założeń doktryny komunistycznej w której
ideologia była celebrowana śmiertelnie poważnie. Traktowana pryncypialnie
nie pozwalała na spojrzenie na rzeczywistość w inny sposób, z innej niż własna perspektywy. Komunizm jako nieżyciowa ideologia podtrzymywany był
aparatem przemocy, oderwany od tego co było tradycją, sprawdzoną praktyką
czy chociażby realnością obszaru, na którym został implantowany. Niemalże
od samego początku swego praktycznego funkcjonowania komunistyczna ideologia przerodziła się ona w jakąś „poczwarną formę”97, siejącą grozę, gdzie
istniały określenia dyskryminujące takie jak: „złe pochodzenie klasowe”, „andersowiec”, „wróg ludu”, „kułak”, które automatycznie przylegały do osoby
lub grupy dając pretekst aparatowi terroru do surowej penalizacji. Zwykły wypadek przy pracy w czasach stalinowskich mógł być odebrany przez UB jako
„dywersja”, zaś niedopatrzenie nazwane „sabotażem” lub przejawem „wrogiej
roboty” elementu „obcego klasowo”98. Dla przykładu w sprawozdaniu z grudnia 1952 r. PUBP w Tucholi do WUBP w Bydgoszczy sprawozdawca napisał:
„Jako nowa taktyka wrogiej działalności ze strony elementu obco – klasowego
zanotowano fakt sabotażu w spółdzielni produkcyjnej w Piastoszynie, gdzie
niejaki Alfons Krüger, który był odpowiedzialny i prowadził hodowlę trzody chlewnej celowo zaniedbał pielęgnację tej trzody, co w okresie bieżącym,
ogółem zdechło 14 sztuk trzody chlewnej”99. Figurant został aresztowany
28.01.1953 r. przez PUBP w Tucholi. Sprawę tę prowadził z ramienia PUBP
w Tucholi referent Jan Makowiecki z Refaratu IV (Ekonomiczny). Sąd Powiatowy w Tucholi 9.06.1953 r. skazał na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności
za sabotaż100.
Wszelkie informacje związane ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym, nawet pogłoski o próbie jego reaktywacji były przez aparat bezpieczenstwa traktowane śmiertelnie poważnie i skrupulatnie sprawdzane. DlateA IPN By, 069/1136, t. 2. Materiały operacyjne PUBP w Sępólnie.
B. Polak, W oparach absurdu, „Biuletyn IPN”: 2008, nr 7 (90), s. 2.
98
P. Perkowski, Obyczajowość w gdańskich zakładach pracy w świetle donosów…, w: Szkice z życia
codziennego w Gdańsku w latach 1945 – 1989, red. G. Berendt, E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 74.
99
A. Węsierski, Toksyczna agentura…, dz. cyt., s. 97.
100
A IPN By, 00143/22. Inwentarz archiwalny akt postępowań przygotowawczych WUBP w Bydgoszczy, poz. 4573, k. 1.
96
97

63

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, NR 35

I. ARTYKUŁY · ROZPRAWY

go PUBP w Chojnicach wziął pod lupę rolnika z Ogorzelin, b. członka AK
i zwolennika PSL Mikołajczyka. Bowiem z lakonicznych informacji dostarczonych przez delatorów wynikało, że figurant wpuszczał w przestrzeń publiczną informacje o rzekomej działającej partyzantce w Borach Tucholskich.
PUBP w Chojnicach przedsięwziął natychmiast energiczne kroki i w otoczeniu
rolnika zainstalował informatora o ps. „Trójka”, który miał określić stopień zagrożenia. Dla pewności, aby nic nie umknęło uwadze i w celu skuteczniejszej
inwigilacji postanowiono zwerbować, jeszcze jednego delatora z otoczenia figuranta, który miał zasięgnąc języka i ustalić w ten sposób więcej faktów związanych z ewentualnym miejscem działania, liczebnością grupy oraz powiazań
figuranta z oddziałem101.

„Oczy i uszy” bezpieki w latach 1953-1954
Zdaniem H. Dominiczaka w 1953 r. nastąpił największy rozwój organizacyjny i kadrowy resortu MBP. W sumie aparat terenowy szczebla powiatowego i terenowego zatrudniał łącznie ponad 25 000 pracowników, w tym 16 000
funkcjonariuszy operacyjnych. Łącznie z centralą w aparacie bezpieczeństwa
zatrudnionych było 33 000 pracowników102. Według A. Dudka i A. Paczkowskiego resort w analizowanym roku liczył 14 000 pracowników operacyjnych
i 20 000 pracowników cywilnych103. Rozwój organizacyjny i kadrowy aparatu
bezpieczeństwa korelował z rozrostem sieci agenturalno-informacyjnej, która
od 1950 rosła w tempie kilkunastu procent rocznie, osiągając w szczytowym
momencie 1953 r. poziom 85 333. W 1954 r., gdy rozpoczęła się odwilż, tendencja wzrostowa załamała się, a przy tym zaczęła gwałtownie rosnąć liczba
„TW” wyeliminowanych wcześniej z sieci104.
Spróbujmy na podstawie zachowanych materiałów statystycznych
ocenić, czy zasygnalizowane tendencje wzrostowe w skali ogólnopolskiej korelowały z tendencjami jakie miały miejsce na szczeblu powiatów w zasięgu
których jurysdykcji znajdowały się wsie kosznajderskie.

A IPN By, 049/8. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1952.
Zob. szerzej: H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990…, s. 25 – 27.
103
A. Dudek, A. Paczkowski, Polska. Organizacja i struktura…, w: Czekiści. Organy bezpieczeństwa
w europejskich krajach bloku sowieckiego, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 396.
104
T. Ruzikowski, Tajni współpracownicy…, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2/1 (3), s. 115-121.
101
102
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M-c
R
I
MK

I
5
210
7

II
6
206
8

III
7
207
9

IV
7
212
9

V
7
216
9

VI
8
21
11

VII
8
220
11

VIII
8
219
11

IX
8
214
13

X
9
212
13

XI
10
212
15

XII
9
214
14

Tabela 6. Statystyka agentury w powiecie chojnickim w 1953 r.
A IPN By, 049/9. Sprawozdanie Szefa PUBP Chojnice za rok 1953;
Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach
1945 – 1954, Toruń 2018, s. 111.
Legenda: R – rezydent, I – informator, MK – mieszkanie kontaktowe/ konspiracyjne.
M-c
R
I
MK

I
8
132
3

II
7
133
3

III
7
128
3

IV
6
127
3

V
6
129
3

VI
6
129
3

VII
6
130
3

VIII
5
129
3

IX
6
129
3

X
6
129
3

XI
6
128
2

XII
6
133
2

Tabela 7. Agentura w PUBP w Tucholi w 1953 r.
A IPN By, 061/9. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1953;
Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach
1945 – 1954, Toruń 2018, s. 109.
Legenda: R – rezydent, I – informator, MK – mieszkanie kontaktowe/ konspiracyjne.

Pod koniec II kwartału 1953 r. zarówno w obsadzie personalnej referatów terenowych i powiatowych nastąpił znaczny deficyt funkcjonariuszy. Dotyczyło to powiatu tucholskiego i chojnickiego. W związku z powyższym przy
tak skromnej obsadzie wybawieniem stawali się rezydenci, których statystyki
zaczęły się podnosić od początku lat 50. XX w., a którzy w zdecydowany sposób wyręczali funkcjonariuszy, kierując pracą kilku przydzielonych informatorów105. Na terenie osady Piastoszyn działał rezydent ps. „Telefon” (Kaczmarek
Jan). Pracował jako instruktor w Szkole Rolniczej i był zarejestrowany w Referacie IV. Koniec współpracy z tucholską bezpieką nastąpił w wyniku jego
przeniesienia do Bydgoszczy, gdzie dalej był wykorzystywany przez resort106.
Mankamentem w ocenie kierownictwa i funkcjonariuszy PUBP
w Tucholi i Sępólnie był brak mieszkań kontaktowych dla spotkań z agenturą i w związku z powyższym większość spotkań odbywała się na wolnym
powietrzu, co było znaczną niewygodą zwłaszcza w porze zimowej107. Zdecydowanie lepiej w tej kwestii przedstawiała się sytuacja na terenie powiatu chojA IPN By, 061/52. Sprawozdania miesięczne Referatu V PUBP w Tucholi za rok 1953;
A IPN By, 049/9. Sprawozdanie Szefa PUBP Chojnice za rok 1953.
106
A. Węsierski, Toksyczna agentura…, dz. cyt., s. 111.
107
A IPN By, 057/9. Sprawozdania okresowe miesięczne PUBP Sępólno za rok 1953;
A IPN By, 061/9. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1953.
105
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nickiego, gdzie statystyka pozyskania takich lokali rosła w ciągu omawianego
roku kalendarzowego108.
Miesiąc
R
I
MK

I
5
110
-

II
5
119
-

III
5
111
1

IV
5
120
1

VI-IX
4
122
1

X-XI
4
123
1

XII
2
125
1

Tabela 8. Statystyka delatorów zarejestrowanych w PUBP w Sępólnie w 1953 r.
A IPN By, 057/9. Sprawozdania okresowe miesięczne PUBP Sępólno za rok 1953;
Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach
1945 – 1954, Toruń 2018, s. 111.
Legenda: R – rezydent, I – informator, MK – mieszkanie kontaktowe/ konspiracyjne.

Nie zawsze regułą było, że wielkość powiatu i jego gęstość zaludnienia
była przyczyną, że sieć agenturalna zbudowana na jego terytorium musiała
być bardziej liczna niż na terytorium mniejszego powiatu. Dla konfrontacji
mogą posłużyć dane z powiatu sępoleńskiego opracowane w powyższej tabeli
i świeckiego. Na terenie zdecydowanie większego powiat świeckiego, w którym leżało 14 gmin i 2 miasta (Świecie, Nowe). Mieszkało na jego terytorium
86 0000 mieszkańców109. Na koniec roku kalendarzowego w PUBP w Świeciu zarejestrowanych było 122 delatorów w tym 2 mieszkania konspiracyjne i 8 rezydentów. Konfidenci podlegający referentom terenowym stanowili 65,6%, zaś powiatowym 28,7%. Pozostała część podlegała szefowi i jego
zastępcy oraz kierownikowi RO110. Podobnie biorąc pod uwagę dyslokację
agentury sytuacja plasowała się na terenie wsi kosznajderskich. W niektórych
miejscowościach nie było informatorów, zaś w innych był ich prawdziwy wysyp. W przypadku wsi rozłożonych na terenie powiatu tucholskiego taką wsią
o sporym nasyceniu agentury był już wcześniej wywołany Piastoszyn. Warto
powiedzieć, że właśnie z tej wsi wywodzili się najbardziej toksyczni delatorzy.
Działał tutaj i mieszkał informator ps. „Kraków” (Jaśkiewicz Stanisław), którego teczka donosów w połowie września 1953 r. liczyła 161 kart, zaś książka
personalna liczyła 32 strony. Kolejny delator, także mieszkaniec Piastoszyna
uprawiał tutaj 10 ha gospodarstwo. Zwerbowany został przez Referat IV i inwigilował po linii PGR. Jego teczka pracy w omawianym roku liczyła 115
stron. Na kierowniczym stanowisku w Ośrodku Maszynowym w Piastoszynie
pracował kolejny konfident ps. „Zetor” (Pawłowicz Bronisław). Jego teczka
pracy liczyła 368 kart donosów. Kolejny denuncjator z ps. „Lew” (Duda MiA IPN By, 061/52. Sprawozdania miesięczne Referatu V PUBP w Tucholi za rok 1953;
A IPN By, 049/9. Sprawozdanie Szefa PUBP Chojnice za rok 1953.
109
A IPN By, 030/99. Protokoły przeprowadzonych kontroli i inspekcji w PUBP w Świeciu za 1953 r.
110
A IPN By, 023/7. PUBP Świecie. Protokoły zdawczo – odbiorcze za lata 1947-1953.
108
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chał) pracował tutaj w charakterze traktorzysty i był wykorzystywany w pracy
operacyjnej przez Referat III i IV111. Na terenie enklaw kosznajderskich rozłożonych w chojnickim wielu delatorów zakonspirowanych było we wsiach
Ostrowite i Ogorzeliny, gdzie donosił niezwykle aktywny i toksyczny informator o ps. „Kula – Zając”, który kilka razy w ciągu roku doniósł na b. członka AK Wacława Zgrzebniaka zamieszkałego w Ogorzelinach. Nie ustępował
poprzedniemu aktywnością donosiciel ps. „Fajtek”, który inwigilował m. in.
Edwarda Wojciechowskiego zam. w Ostrowitym112.
Aparat bezpieczeństwa jako „zbrojne ramię„ przewodniej siły narodu
PZPR, dzięki swoim „oczom i uszom” wiedziała dosłownie o wszystkim, nie
dziwi zatem fakt, że współcześni żyjący rozpoczynając rozmowę na temat zakazany używali persyflażowego ostrzegawczego określenia: „cicho!, bo ściany
mają uszy”. Tajna policja polityczna dzięki rozbudowanej sieci agenturalno
informacyjnej dowiadywała się o wszystkim lokalnych animozjach, rozgrywkach, rywalizacji politycznej, prywatnych koneksjach czy grupach „wzajemnej
adoracji”.
Nie jest też żadną tajemnicą, że komunizm był ustrojem totalitarnym,
w którym wolność słowa była ograniczona. Nie do pomyślenia była publiczna
krytyka przedstawicieli władzy i jej posunięć tak w kwestii politycznej, społecznej i gospodarczej. Po otrzymaniu donosu na tzw. „tematy tabu”, UB prowadził dochodzenie, a następnie przekazywał sprawę prokuratorowi. Temida
niezwykle często skazywała mieszkańców z terenu Kosznajderii za tzw. „szeptankę”. Nawet takie wypowiedzi jakie w swym doniesieniu z 15.12.1954 r.
dostarczył informator ps. „Dąb” mogły stanowić podstawę aresztowania i postawienia przez komunistycznym wymiarem sprawiedliwości: „Trzeciak Jan,
chłop średniorolny, bezpartyjny, b. członek AK zam. Ogorzeliny wyraził się do
informatora, że od Nowego Roku będzie podwyższony podatek na chłopów.
Dalej mówił, że będzie upaństwowienie narzędzi rolniczych w posiadaniu indywidualnym i dlatego wyprzeda się z maszyn, a za darmo nie odda, jeżeli to
miałoby nastąpić”. Niebezpieczny w oparciu o to co wyżej zostało powiedziane
był także kolejny donos z 22.12.1954 r. złożony przez delatora ps. „Obywatel”
w którym czytamy: „Szałański Władysław zamieszkały Sławęcin bezpartyjny,
b. członek NSZ, obecnie członek spółdzielni produkcyjnej, powiedział, że teraz będą ruble w Polsce i tylko papierowe (…). Na zapytanie skąd wie o tym,
odpowiedział, że mówią o tym ludzie w sąsiedniej gromadzie Obrowo z pow.
Tuchola”. Nie tylko za krytykę władzy, ale również słuchanie zachodnich stacji

111
112

A. Węsierski, Toksyczna agentura…, dz. cyt., s. 105-106, 110-112.
A IPN By, 049/9. Sprawozdanie Szefa PUBP Chojnice za rok 1953.
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radiowych, takich jak Wolna Europa i dzielenie się informacjami było surowo
karane113.
Pozwalając sobie na dygresję przyjrzyjmy się statystyce sieci agenturalno – informacyjnej ma terenie powiatów na których położona była nalizowana enklawa.
Miesiąc
R
I
MK

I
5
129
2

II
5
130
2

III
4
130
2

IV
4
130
2

V
4
131
2

IX
4
130
3

XII
3
110
3

Tabela 9. Sieć agenturalno - informacyjna w PUBP w Tucholi w 1954 r.
A IPN By, 061/10. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1954;
Por. A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach
1945 – 1954, Toruń 2018, s. 115.
Legenda: R – rezydent, A – agent, I – informator, MK – mieszkanie kontaktowe.
Miesiąc
R
I
MK

I
9
211
14

II
9
215
16

III
9
212
14

IV
11
209
15

V
11
207
14

VI-IX
5
144
9

XII
5
142
8

Tabela 10. Sieć agenturalno – informacyjna PUBP w Chojnicach w 1954 r.
A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach 1945 –
1954, Toruń 2018, s. 117.
Legenda: R – rezydent, A – agent, I – informator, MK – mieszkanie kontaktowe.

Omawiając problem obsługi sieci agenturalnej przez PUBP w Chojnicach warto zwrócić uwagę na fakt, że była ona bardziej rozbudowana, niż
w PUBP w Tucholi co bezpośrednio wynikało z wielkości terytorium i gęstości
zaludnienia tego powiatu na którym mieszkało 69 536 ludności114. W Chojnicach obsługiwało ją w od czerwca do września 6 referentów terenowych,
którzy do dyspozycji mieli 2 rezydentów, 90 informatorów i 2 lokale kontaktowe. Z kolei 7 referentów powiatowych obsługiwało 54 informatorów, 3 reA IPN By, 061/10. Sprawozdania okresowe Szefa PUBP Tuchola za rok 1954; A IPN By, 049/10.
Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1954; A IPN By, 057/10. Sprawozdania okresowe
miesięczne Szefa PUBP w Sępólnie za rok 1954.
114
AP B. WUS w Bydgoszczy, Sygn. 153. Metryki statystyczne 1955-1960; Por. R. Sudziński, Przemiany terytorialno – administracyjne na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego)…, w:
Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański,
W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1998 („Prace Komisji Historii – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe”,
t. 16), s. 215. W wyniku zmian według stanu z 31.12.1954 r. obszar powiatu wynosił 1929 km2
i był zamieszkały przez 72 000 osób.
113

68

PERYPETIE Z BEZPIEKĄ LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ...

ADAM WĘSIERSKI

zydentów i 3 lokale kontaktowe. Nietrudno zauważyć, że na jednego referenta
pracującego w terenie przypadało 15 informatorów z kolei na referenta powiatowego 8 informatorów. W obsłudze sieci wspierało w znikomej części referentów kierownictwo. Przy tak skromnej obsadzie personalnej wybawieniem
byli wspomniani rezydenci, którzy wyręczali funkcjonariuszy operacyjnych,
kierując pracą kilku przydzielonych informatorów. Jeżeli idzie o fluktuację
agentury to warto dodać, że w powiecie chojnickim w IV kwartale 10 informatorów wyeliminowano z sieci, zaś na ich miejsce zwerbowano 8 nowych
konfidentów w tym jednego mieszkańca Granowa, który przyjął pseudonim
„Parowóz”. Ze względu na to, że wywodził się ze środowiska średniorolnych
chłopów, skierowano go do pracy po linii Spółdzielni Produkcyjnej115.
Miesiąc

I

II

III-IV

V-VI

VII

VIII

IX

X

XI-XII

R
I
MK

3
127
1

2
125
1

2
124
1

2
119
1

2
122
1

2
123
1

2
121
1

3
123
1

3
121
1

Tabela 11. Agentura zarejestrowana w PUBP w Sępólnie w 1954 r.
A. Węsierski, Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego w latach
1945 – 1954, Toruń 2018, s. 118.
Legenda: R – rezydent, A – agent, I – informator, LK – lokal kontaktowy.
Obsada stanowisk w PUBP w Sępólnie na którego obszarze mieszkało
30 645 mieszkańców116 zmieniała się podobnie jak w innych urzędach. Z siecią agenturalną oprócz kierownictwa pracowali referenci powiatowi i terenowi
obsługujący poszczególne gminy powiatu. Fluktuacja kadr na tych stanowiska
była powszechna. Dla przykładu w czerwcu na etatach referentów powiatowych i terenowych pracowało po 3 funkcjonariuszy, zaś dwa miesiące później
w PUBP w Sępólnie pracowało 3 referentów powiatowych i 2 terenowych. Na
fotelach kierowniczych siedziało 2 ubeków117.
W parze z werbunkiem i rozrostem sieci agenturalnej szła ilość donosów, zakładania i rozpracowywania nowych spraw na środowiska uważane
przez aparat partyjny oraz aparat bezpieczeństwa za wrogie w stosunku do
komunizmu. Celem inwigilacji było zebranie największej ilości informacji,
A IPN By, 049/10. Sprawozdania Szefa PUBP Chojnice za rok 1954.
AP B. WUS w Bydgoszczy, Sygn. 153. Metryki statystyczne 1955-1960; Por. R. Sudziński, Przemiany terytorialno – administracyjne na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego)…, w:
Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański,
W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1998 („Prace Komisji Historii – Bydgoskie Towarzystwo Naukowe”,
t. 16), s. 215. W wyniku zmian według stanu z 31.12.1954 r. obszar powiatu wynosił 692 km2 i był
zamieszkały przez 31 000 osób.
117
A IPN By, 057/10. Sprawozdania okresowe miesięczne Szefa PUBP w Sępólnie za rok 1954.
115
116
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materiałów i dowodów obciążających osobę lub grupę osób podejrzanych
o działalność antysystemową. Po zebraniu stosownego materiału w toku pracy operacyjnej można było przystąpić do aresztowania a następnie w wyniku
prowadzonego śledztwa skazania figuranta i osadzenia go w miejscu odosobnienia. Praca operacyjna tajnej policji zmierzała do penalizacji, marginalizacji,
dyskryminacji a nawet fizycznej eliminacji przeciwników zaprowadzanej komunistycznej dyktatury118.
Niezmiernie trudno jest pokusić się o ustalenie dokładnej statystyki
aresztowanych przez poszczególne PUBP na terenie powiatów podległych ich
jurysdykcji. Tabela, którą prezentuję poniżej ukazuje to zagadnienie w powiecie tucholskim, chojnickim oraz sępoleńskim w latach 1946-1954.
PUBP
Tuchola
Chojnice
Sępólno

1946
160
95
60

1947
39
34
57

Statystyka aresztowanych
1948 1949 1950 1951 1952
20
14
49
25
22
47
27
56
22
29
19
21
36
10
12

1953
28
11
9

1954
4
8
2

Tabela 12. Statystyka aresztowanych w latach 1946-1954 przez PUBP w:
Tucholi, Chojnicach, Sępólnie
A IPN By, 077/1231. Terminarz spraw prowadzonych przy PUBP w Tucholi;
A IPN By, 077/1204. Księga kontrolna PUBP Chojnice; A IPN By, 077/1209.
Książka kontrolna osób aresztowanych przez PUBP w Sępólnie została zaprowadzona od 22.05.1946 r.
Jeszcze trudniej jest ustalić dokładną tożsamość zatrzymanych z osad,
które były położone w enklawie osadniczej nazwanej Kosznajderią. Wynika
to z braku precyzyjnych zestawień statystycznych oraz niekompletności dokumentów a czasami zwykłego niechlujstwa przy sporządzaniu tego typu dokumentacji. Niemniej na podstawie zachowanych szczątkowych materiałów
spróbujemy podołać i temu zadaniu i ustalić nazwiska aresztowanych zamieszkałych w omawianych tematem osadach.

R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990,
Kraków 2007, s. 5-6.

118
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Data zatrzyDokąd
mania
skierowano
i organ zasprawę
trzymujący
Powiat sępoleński

Nazwisko,
imię, data
urodzenia

Miejsce zamieszkania

Adamczyk
Henryk,
s. Adama,
ur. 29.19.1921

Dąbrówka

14.05.1946 r.
Szef PUBP
Sępólno

-

Surma Jan,
ur. 23.06.1912

Dąbrówka

1948 r.
Szef PUBP
Sępólno

Ref. śled.

Kiedy i dokąd skierowano, przynależność
partyjna

Areszt PUBP
w Sępólnie

Przekazany do więzienia
Drachal
15.08.1950 r.
Areszt PUBP
karno-śledczego
Roman,
D. Cerkwica Szef PUBP
Sępólno
w Chojnicach
s. Józefa,
Sępólno
28.09.1950
ur. 30.10.1918
Surma Jan,
Przekazany do więzienia
1950 r.
s. Konstantekarno-śledczego
Dąbrówka
Szef PUBP
Ref. śled.
go,
w Chojnicach
Sępólno
18.11.1950
ur. 29.11.1912
Przekazana do więzienia
Horoszucka
26.11.1950 r.,
karno-śledczego
Maria,
Dąbrówka
Szef PUBP
Ref. śled.
w Chojnicach
c. Jana,
Sępólno
12.12.1950
ur. 8.12.1917
Powiat chojnicki
Wartowski
26.03.1946 r.,
Wojciech,
8.04.1946 więzienie
Ostrowite
Szef PUBP
Ref. WB
s. Józefa,
w Chojnicach
Chojnice
ur. 8.04.1914
Kluze
26.03.1946 r.,
Stanisław,
8.04.1946 więzienie
Ostrowite
Szef PUBP
Ref. WB
s. Franciszka,
w Chojnicach
Chojnice
ur. 9.01.1907
Małgorzewicz
26.03.1946 r.,
Konrad,
8.04.1946 więzienie
Ostrowite
Szef PUBP
Ref. WB
s. Franciszka,
w Chojnicach
Chojnice
ur. 8.10.1919
Lemańczyk
31.05.1946 r.,
Józef,
28.06.1946 r. więzienie
Zamarte
Szef PUBP
Ref. I
s. Franciszka,
w Chojnicach
Chojnice
ur. 21.11.1891
Zwiefka
8.07.1946 r.,
Bolesław,
16.07.1946 r. więzienie
Lichnowy
Szef PUBP
Ref. VIII
s. Teodora,
w Chojnicach
Chojnice
ur. 8.04.1913
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Jesionowski
Henryk,
s. Andrzeja,
ur. 17.11.1906
Wysocki
Bernard,
s. Jakuba,
ur. 27.10.1919
Zakrzewski
Jan,
s. Anastazego,
ur. 24.08.1920
Kubik
Mieczysław,
s. Bolesława,
ur. 17.08.1925
Lewandowski
Władysław,
s. Ignacego,
ur. 17.02.1903
Cerkwicki
Dominik,
s. Andrzeja,
ur. 23.07.1923
Lipkowski
Franciszek,
s. Franciszka,
ur. 17.09.1883
Nortowski
Wojciech,
s. Józefa,
ur. 8.04.1916
Bzowski
Zygmunt,
s. Stanisława,
ur. 7.01.1929
Wenda
Alojzy,
s. Macieja,
ur. 7.06.1918
Pniewski
Edward,
s. Józefa,
ur. 27.07.1927
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22.11.1946 r. więzienie w Chojnicach,
25.11.1946 przekazano
WSR w Bydgoszczy
2.12.1946 r. areszt UB w
Chojnicach, 9.12.1946 r.
zwolniony przez WSR
w Bydgoszczy

Ciechocin

19.10.1946
r. Szef PUBP
Chojnice

Ref. VIII

Ciechocin

2.12.1946 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. VIII

Lichnowy

13.12.1946
r. Szef PUBP
Chojnice

Ref. IV

Sławęcin

6.01.1947 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. WB

Zamarte

17.01.1947 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. WB

Ogorzeliny

19.02.1948 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. VIII

Ogorzeliny

24.02.1948 r.,
Szef PUBP
Chojnice

Ref. VIII

Ostrowite

14.12.1948 r.
PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Ogorzeliny

1.06.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. III

Został skazany na 13 lat
więzienia

Ogorzeliny

1.06.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. III

Skazany na 10 lat wiezienia

Ogorzeliny

1.06.1950 r.
PUBP
Chojnice

Ref. III

ZSL

17.12.1946 r. przekazano PSO w Chojnicach
6.01.1946 r. areszt
UB Chojnice,
23.01.1946 r. przekazano IWP Bydgoszcz
20.01.1946 r. więzienie
Chojnice, 25.01.1947 r.
przekazano Pr. W P Rejonowej w Bydgoszczy
20.02.1948 r. areszt
PUBP Chojnice, sprawę
przekazano PW
w Bydgoszczy
24.02.1948 r. areszt
PUBP Chojnice, sprawę
przekazano Prok. Sądu
Okręgowego
w Chojnicach
14.12.1948 r., areszt
UB, 23.12.1948 r.
przekazano do Komisji
Specjalnej w Chojnicach
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Szeffler
Feliks,
s. Kazimierza,
ur. 22.05.1928
Bzowski
Józef,
s. Stanisława,
ur. 22.03.1925
Ziemnicki
Stanisław,
s. Kazimierza,
ur. 23.03.1919
Ziemnicki
Władysław,
s. Kazimierza,
ur. 14.08.1921
Wielgosz
Piotr,
s. Jakuba,
ur. 4.10.1923
Pruska
Franciszka,
c. Teofila,
ur. 2.12.1913
Ziemnicki
Kazimierz,
s. Ignacego,
ur. 4.03.1888
Ziemnicka
Eugenia,
c. Kazimierza,
ur. 6.07.1932
Krauze Anna,
c. Franciszka,
ur. 12.05.1909
Wieszun
Kazimierz,
s. Konstantego,
ur. 1.03.1904
Redzimski
Jan,
s. Augustyna,
ur. 5.09.1923

Jerzmionki

2.06.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. III

Skazany na 15 lat więzienia

Ogorzeliny

4.06.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. III

Skazany na 10 lat wiezienia

Ostrowite

5.08.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. IV

-

Ostrowite

5.08.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. IV

-

Ogorzeliny

5.09.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

-

Lichnowy

23.10.1950 r.
P Szef UBP
Chojnice

Ref. V

Ostrowite

15.11.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Skazany na 5 lat więzienia i 2 lata pozbawienia
praw

Ostrowite

15.11.1950 r.
PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Skazana na 6 lat więzienia i 2 lata pozbawienia
praw

Ostrowite

15.11.1950 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Skazana na 2 lata 6
miesięcy pozbawienia
wolności

Lichnowy

16.09.1951 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. V

Ostrowite

23.02.1952 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. III
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Nowak
Alfons,
s. Stanisława,
ur. 10.08.1927
Kreft Bruno,
s. Wojciecha,
ur. 17.04.1904
Wolaniecki
Wiktor,
s. Leona,
ur. 14.10.1910
Kujawski Jan,
s. Piotra
Szałański
Władysław,
s. Antoniego,
ur. 14.05.1910
Prądzyński
Marian,
s. Jana,
ur. 14.08.1921
Redzimski
Ignacy,
s. Franciszka,
ur. 19.07.1908
Wita Jan,
s. Antoniego,
ur. 13.10.1917
Mazur
Bronisław,
s. Wincentego,
ur. 16.10.1929
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Doręgowice

19.03.1952 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. V

Angowice

6.06.1952 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Ostrowite

7.08.1952 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. IV

8.08.1952 r. do wiezienia w Chojnicach

Ogorzeliny

Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Zwolniony

Sławęcin

Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Doręgowice

Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Doręgowice

Szef PUBP
Chojnice

Ref. śled.

Zwolniony

Niwy

23.03.1954 r.
` Szef PUBP
Chojnice

PW w Bydgoszczy

26.03.1954 r. do więzienia w Chojnicach

Ostrowite

13.08.1954 r.
Szef PUBP
Chojnice

Ref. IV

-

Przekazany do aresztu UB w Chojnicach,
zwolniony
19.05.1952 r.
Przekazany do aresztu UB w Chojnicach,
zwolniony
19.05.1952 r.

Tabela 13. Mieszkańcy Kosznajderii z pow. sępoleńskiego i chojnickiego zatrzymani
przez UB w latach 1946-1954
A IPN By, 077/1209. Książka kontrolna osób aresztowanych przez PUBP w Sępólnie
Krajeńskim z lat 1946-1954; A IPN By, 077/1204. Księga kontrolna PUBP Chojnice;
A IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
Legenda: Ref. śled. – Referat śledczy, Ref. WB – Referat Walki z Bandytyzmem,
WSR – Wojskowa Prokuratura Rejonowa, PSO – Prokuratura Sądu Okręgowego,
IWP – Informacja Wojska Polskiego, WP – Prokuratura Wojewódzka,
PW – Prokuratura Wojskowa
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Na podstawie materiałów zebranych w tabeli wynika, że w latach
1946-1954 aparat bezpieczeństwa aresztował 5 osób z osad kosznajderskich
rozłożonych na terenie powiatu sępoleńskiego z tego czterech zamieszkałych
we wsi Dąbrówka i 35 mieszkańców wsi kosznajderskich z terenu powiatu
chojnickiego. Najwięcej zatrzymanych przez PUBP w Chojnicach osad: Ostrowite (12), Ogorzeliny (8), Lichnowy (4). Aresztowań zawsze dokonywał kierujący urzędem. Wśród aresztowanych mieszkańców Kosznajderii z wymienionych dwóch powiatów, kobiety stanowiły 9,7 %. Najstarszy zatrzymany miał
67 lat, zaś najmłodsza Ziemnicka Eugenia ukończyła 18 lat. Największą populację zatrzymanych bo ok. 70 % stanowiły osoby urodzone pomiędzy 1910
a 1929 r. Ze względu na niekompletne dane trudno jest precyzyjnie powiedzieć
jakie zarzuty postawiono zatrzymanym. Biorąc pod uwagę Referat, który dokonywał zatrzymania można przypuszczać, że 12,5 % aresztowanych zostało za
współpracę ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym. Około 12 % z nich
z racji zatrzymania przez Referat IV (Gospodarczy) było sądzonych za przestępstwa gospodarcze lub sabotaż. Największy procent aresztowanych stanowiły osoby aresztowane za rozpowszechnianie złowrogiej „propagandy”, czyli
tzw. „szeptanki”. Większość zatrzymanych zostało osądzonych i poddanych
surowej karze. Dla przykładu Tylko 10 % zatrzymanych zostało zwolnionych
z sankcji119. Niektórzy z nich tylko dlatego, że zostali zwerbowani jako TW120.
Nadzieję na zmiany i reformę resortu Bezpieczeństwa Publicznego
ożyły w zniewolonym społeczeństwie po śmierci Stalina w ZSSR, a zwłaszcza
po aresztowaniu i rozstrzelaniu wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych
Ławrientija Berii. 20.07.1954 r. został wydany dekret Rady Państwa o służbie
w organach bezpieczeństwa publicznego, który był pokłosiem odwilży i na
nowych zasadach regulował zakres ich działania oraz przysługujące funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa prawa i obowiązki. Nie zmieniły się jednak na razie przysługujące MBP kompetencje, bez zmian pozostawała też
jego struktura. Dopiero jesienią 1954 r. po pierwszych audycjach Radia Wolna
Europa z wystąpieniami ppłk. Józefa Światły (w młodości nazywał się Izaak
Fleischfarb), nastąpiły kolejne zmiany. Wiadomości, które ogłosił były wicedyrektor Departamentu X, były dla większości zwykłych słuchaczy szokujące.
Był to radiowy nokaut dla wszechwładnej bezpieki. Światło odsłaniał skrywane do tej pory tajemnice PZPR i jej przywódców, uzależnienie Polski od ZSRR
oraz ukazywał rolę, jaką odgrywało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Nie podlega dyskusji, że informacje ujawnione przez Józefa Światłę zapowiadały rychły „wyrok śmierci” dla MBP. Władze zmobilizowane do zmian
A IPN By, 077/1209. Książka kontrolna osób aresztowanych przez PUBP w Sępólnie Krajeńskim
z lat 1946-1954; A IPN By, 077/1204. Księga kontrolna PUBP Chojnice.
120
A IPN By, 049/6. Sprawozdania Szefa PUBP w Chojnicach z 1950 r.
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audycjami Światły oraz podobnymi przemianami zachodzącymi w ZSRR, zdecydowały się na reformy121.
7.12.1954 r. dekretem Rady Państwa o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego (Dz U nr 54, poz. 269) urząd ministra bezpieczeństwa publicznego
został zniesiony. W tym samym akcie prawnym powołano do życia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), któremu podporządkowano m.in. Milicję Obywatelską, sprawy ewidencji ludności i paszportowe, więziennictwo
oraz kierownictwo nad działalnością Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Wojsk Ochrony Pogranicza. Oddzielnie od MSW ustanowiony został Komitet
do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP). Dekret określał KdsBP jako
„organ Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w zakresie bezpieczeństwa
publicznego”. Komitet był „powołany do ochrony ustroju ludowo – demokratycznego, ustalonego w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Miał
też prowadzić „walkę z wszelką działalnością wymierzoną przeciwko ustrojowi ludowo – demokratycznemu”. Przewodniczącego Komitetu, którym został
Władysław Dworakowski, podporządkowano prezesowi Rady Ministrów122.
Wspomniany dekret z grudnia 1954 r. został skorygowany w drodze
ustawy z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów
administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Na mocy tej
ustawy włączono sprawy „ochrony ustroju ludowo – demokratycznego ustalonego w Konstytucji” i ochrony „interesów Państwa przed wrogą działalnością
szpiegowską i terrorystyczną” do kompetencji MSW123.

P. Chmielowiec, Struktura organizacyjna PUBP w Łańcucie w latach 1944 – 1956, w: Aparat
represji w Polsce Ludowej 1944 – 1989, Rzeszów 2006, nr 1, z. 3, s. 181-182.
122
Zob. szerzej o kulisach likwidacji MBP: R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, s. 120 – 126;
Por. P. Majer, Milicja Obywatelska 1944-1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s. 370-380.
123
J. Syrnyk, Po linii rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945 – 1989), Wrocław 2013, s. 98.
121
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, nr 35

Marek Kołyszko

Przyczynki do dziejów wolnomularstwa
w Chojnicach

Cz.1. Masonika w zbiorach Muzeum Historyczno –Etnograficznego
w Chojnicach.
Chojnickie stowarzyszenie wolnomularskie nie doczekało się współczesnego, monograficznego ujęcia. W mentalności rodowitych chojniczan wiedza o tej instytucji, otoczonej aurą tajemniczości przetrwała do dziś. Chojnicka
loża znalazła się w obszarze zainteresowań historyków, ale zawsze na marginesie opracowań monograficznych. Wyjątkiem jest dzieło Th. Fixona Geschichte
der Loge Friedrich zur wahren Freundschaft im Oriente zu Koniz. Książka
została wydana 1890 roku w setną rocznicę działalności chojnickiej placówki wolnomularskiej1 (Ryc.1). Wzmianki na temat chojnickich wolnomularzy
znajdziemy w „Leksykonie chojnickim” Franciszka Pabicha2 czy w kolejnych tomach historii wolnomularstwa europejskiego autorstwa Ludwika
Hassa. Ostatnio powstały trzy opracowania opublikowane w „Kwartalniku
chojnickim”3. Z tych trzech prac na szczególną uwagę zasługuje praca Z.J.
Schmitta. Autor ten ujawnia nieznane materiały i fakty o chojnickiej loży pochodzące z archiwum Franciszka Pabicha, wielkiego chojniczanina i co jest
najważniejsze jako pracownika chojnickiego sądu, bezpośredniego obserwatora ostatnich dni loży w Chojnicach. Historia masonerii to obszerny temat. Nurt
koncentrujący ideały oświeceniowe, który narodził się w Londynie stosunkoTh. Fixon, Geschichte der Loge Friedrich zur wahren Freundschaft im Oriente zu Koniz, b.m.w.,
1890.
2
F. Pabich, Leksykon chojnicki, Chojnice 1987.
3
M. Brunka M., 2016, A może by tak polubić poniedziałki?, „Kwartalnik chojnicki” 2016, nr 16,
s. 78-82; M. Brunka, Masoni w Chojnicach, „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 21, s. 5-9;
B.J. Schmitt, Jeszcze o chojnickiej masonerii, „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22, s. 71-76.
1
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wo szybko przeniknął na ziemie polskie. Dla
zainteresowanych tematyką wolnomularską
polecam kilka prac, które w sposób obiektywny i rzetelny przedstawiają dzieje wolnomularstwa polskiego Leona Chajna, Ludwika
Hassa, księdza Stanisława Złęskiego4. Dla
naszych rozważań istotne jest to, że w szpicy
tego postępowego nurtu znalazły się również
Chojnice. Wiadomo że loża się mieściła się
w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 6, (przed II wojną światową ul. Błonie
Zakonne 6), obecnie zajmowanym przez
Szkołę Muzyczną (Ryc.2), a wcześniej od
1946 roku użytkowana przez Dom Kultury5,
wcześniej po 1945 roku mieściła się w niej
Biblioteka miejska i zbiory Juliana Rydzkowskiego w wyremontowanym po dewastacji
Ryc.1. Okładka książki
stacjonujących w nim: jednostce Armii RaTh. Fixona „Geschichte der
Loge Friedrich zur wahren
dzieckiej, a w okresie okupacji Hiterjugend6.
Freundschaft im Oriente zu
Chojnicka loża powstała w końcu
XVIII wieku7. W tym czasie za pomniej- Koniz”. Książka została wydana
1890 roku w setną rocznicę
szy ośrodek propagandy ruchu wolnomudziałalności chojnickiej placówki
larskiego był Królewiec. Uważany był on
wolnomularskiej (reprodukcja
za drugą stolicę Prus. Oddziaływał propaMuzeum Historyczno –
gandowo na rzecz ruchu wolnomularskieEtnograficzne im. Juliana
go na sąsiednie ziemnie Rzeczpospolitej. Rydzkowskiego w Chojnicach).
Terytorialnie w obszarze jego zainteresowań mieściły się Chojnice. Pierwsza loża powstała w Królewcu
w 1745 roku. Loża ta nawiązała na początku lat 60-tych stosunki z placówką warszawską8. Drogi powoływania placówek wolnomularskich w obszarze podlegającym oddziaływaniu Królewca przebiegało różnie. Przykładowo
L. Chajn, Polskie Wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984; L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982;
L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej
1905-1928, Warszawa 1984; L. Hass, Wolnomularstwo w Toruniu. 300 lat historii, Toruń 2003;
S. Małachowski-Łempicki, Wolnomularstwo w Księstwie Warszawskim 1807-1812, „Wiedza i życie” 1928, nr 7, s. 447-470; N. Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Warszawa 2006.; S. Załęski,
O masonii w Polsce, Kraków 1908, (reprint wydany w 2015r.).
5
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 50.
6
B.J. Schmitt, Jeszcze o..., dz. cyt., „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22, s. 75.
7
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 50.
8
L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII..., dz. cyt., s. 79.
4
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w Malborku przebywający tam oficerowie rosyjskiej armii, rożnej narodowości, uczestniczący w wojnie siedmioletniej (1756–1763) utworzyli lożę wojskową. Loża tego typu zmieniała miejsce swego pobytu tam dokąd rozkazami
kierowano jej członków.
Do loży tej w Malborku
przyjęto też mieszkańców okolicy i miasta9.
Być może członkowie
tych lóż polowych docierali również do Chojnic podczas wojny siedmioletniej.
Według Fixona
w 1785 roku utworzono
Ryc. 2. Budynek położonym przy
lożę w Chojnicach. Możul. Grunwaldzkiej 6, (przed II wojną światową
na przypuszczać, że iniul. Błonie Zakonne 6), obecnie zajmowanym przez
cjatorem jej powołania
Szkołę Muzyczną. Tu od 1883 roku była siedziba
był jej pierwszy Czci- chojnickich lóż wolnomularskich (Fot. M. Kołyszko).
godny Mistrz August
Ludwig von Herzberg. Hertzberg był wolnomularzem, który pracował w berlińskiej loży „Zum flamenden Stern”, miał doświadczenie i być może potrzebę intelektualnych spotkań10. Zgromadził on wokół siebie sześciu mężczyzn:
Michałowskiego, Gruczinskiego, Senffa, Zinksa, Schlabberndorffa i Rossena
czyli razem siedem osób, liczby niezbędnej do założenia loży11. Loża przyjęła
nazwę: „Friedrich zur wahren Freundschaft”. Aby loża stanowiła legalną placówkę wolnomularską, niezbędne było uzyskanie patentu od jednej z Wielkiej
Loży - Matki. Założona loża chojnicka, od czasu jej powstania pracowała jako
loża „dzika” i nie była uznawana za placówkę regularną przez inne loże. Datę
rozpoczęcia tej niemasońskiej jeszcze loży podaje się różnie. Jest o zazwyczaj
rok 178712. Podaję datę 1785 przytoczoną przez Fixona13. Z inicjatywy Hertzberga zorganizowana przez niego placówka wolnomularska wystąpiła o taki
patent do berlińskiej Loży Matki „Zu den drei Weltkugeln”. Po wymianie korespondencji prośba chojniczan została potraktowana odmownie ze wskazaniem
Loży-Matki w Królewcu jako właściwej obszarowo do przyznania stosowneL. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII..., dz. cyt., s. 81.
Th. Fixon, Geschichte..., dz. cyt., s. 16.
11
Tamże, s. 6.
12
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 51; L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej
w XVIII..., dz. cyt., s. 167.
13
Th. Fixon, Geschichte..., dz. cyt., s. 6.
9

10
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go patentu. Korespondencja w sprawie otrzymania patentu od Królewieckiej
Loży –Matki „Zu den drei Kronen” trwały od 2 marca 1786 roku14. Patent ten
chojnicka placówka otrzymała w 25 września 1790 roku. Formalnie dopiero od
1793 roku, po potwierdzeniu tego patentu przez berlińską lożę Matkę „Trzech
Globów”15.
Czas, w którym czyniono starania o uzyskanie
patentu i zalegalizowanie
działalności
chojnickiej
loży był wyjątkowo niekorzystny. W czasie starań
chojniczan o legalizację
chojnickiej placówki masońskiej, loże na ternie krajów sąsiadujących z Francją, poddawano inwigilacji.
Obawiano się rozprzestrzenienia ideałów rewolucji
francuskiej, w której upatrywano inicjatywy wolnomularskiej Represje doprowadziły do likwidacji lóż
Ryc. 3. Godło chojnickiej loży „Friedrich zur
masońskich, a w Portugawahren Freundschaft” z obwoluty jubileuszowego
lii ich członków nakazano
wydania jej historii z 1890 rok (reprodukcja
oddać w ręce Św. (?!) InMuzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana
kwizycji. W Prusach edykt
Rydzkowskiego w Chojnicach).
z 20 września 1798 roku
surowo zabraniał przynależności do tajnych stowarzyszeń, m.in. wolnomularskich, chyba że podporządkowały się one jednej z trzech Wielkich lóż berlińskich (tzw. „dobrych”): „Trzech Globów”, „ Loży Krajowej” i utworzonej
10 kwietnia 1798 roku „Royale York zur Freudenschaft”. Loże te nazywano
„staropruskimi”. Loże „staropruskie” były zobowiązane do publikowania corocznych sprawozdań zawierających spisy członków. Listy te musiały być
przedstawiane królowi. Te z lóż, które się nie podporządkowały edyktowi były
14
15

Th. Fixon, Geschichte..., dz. cyt., s. 6.
Tamże, s. 7; L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII..., dz. cyt., s. 167;
ale w dokumencie przedstawionym w pracy Schulza chojnicka loża „Friedrich zur wahren Freundschaft” patent od berlińskiej loży Matki otrzymała 17.06.1799 roku, a według tego dokumentu
powstała ona w 1793 roku (B.J. Schmitt, Jeszcze o..., dz. cyt., „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22,
ryc., s. 75).
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traktowane jako jedne z tajnych stowarzyszeń i były nielegalne. Dzisiaj dla
historyków te przymusowe spisy stanowią cenne źródło informacji.
Na mocy edyktu z 1798 roku te loże, które nie podlegały jednej z Trzech
Wielkich Lóż musiały zaprzestać działalności. Zależna dotąd od Loży Prowincjonalnej w Królewcu Loża chojnicka podporządkowała się Loży „Trzech
Globów”, a wraz z nią loże: elbląska, malborska i gdańska („Eugenia)16.
Początkowo siedziba chojnickiej placówki znajdowała się przy
ul. Młyńskiej 817. Działała jako loża świętojańska lub loża błękitna, czyli loża
niższych stopni. Jej członkami byli masoni posiadający stopnie: od ucznia
wzwyż. W rycie tym zatwierdzonym przez „Lożę Trzech Globów” trójstopniowy rytuał loży opierał się na obrządku autorstwa Ignacego Fesslera zmodyfikowanego przez Zöllnera18. Godłem loży była ośmiopromienista gwiazda
z przemiennie rozmieszczonymi promieniami płomienistymi. Centrum gwiazdy było wyróżnione pierścieniem z 31 guzami. W wydzielonej prze pierścień
przestrzeni znajdowało się przedstawienie dwóch uskrzydlonych węży pożerających ogony i ułożonych w kształcie elipsy. Wewnątrz tej elipsy, po przeciwnych stronach jej dłuższej średnicy zostały przedstawione dłonie trzymające
serca z płomieniem na d nimi. U dołu okręgu, wewnątrz pierścienia umieszczono majuskułową inskrypcję łacińską „VERA AMICITA”, pod nią „CONITZ”,
poniżej datę roczną: „1787” (Ryc.3). O dynamicznym rozwoju chojnickiej placówki świadczy założenie loży wyższych stopni, „staroszkockiej” „ Augustin
zur wahren Treue” już w 1800 roku19. W takiej „staro –szkockiej” loży mogli
pracować wolnomularze posiadający co najmniej 4 stopień wtajemniczenia.
Sprawdzianem i sporym wyzwaniem dla chojnickiej loży był okres wojen napoleońskich. Z chwilą wkroczenia na ziemie polskie armii napoleońskiej,
za sprawą legionistów polskich inicjowanych we włoskich i francuskich lożach
wolnomularskich, ożyła aktywność wolnomularska Polaków. Loże pracowały
jako warsztaty uzależnione od Wielkiego Wschodu Francji lub od lóż pruskich
(berlińskiej czy drezdeńskiej). Jak pisze Stanisław Małachowski-Łempicki,
uzależnienie od „Francuskiego Wschodu” większości ożywionych lub nowo
powołanych lóż, najczęściej z masonami oddanymi cesarzowi, powodowało,
że „Napoleon miał wgląd w jej sprawy wewnętrzne i niejednokrotnie posługiwał się w rozmaitych sprawach”20, czy, jak pisze Hass, że: „niemal religijny
kult Napoleona miał miejsce w loży”21. Loże te pracowały w językach: francuL. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII..., dz. cyt., s. 214-215.
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 50.
18
K. Wojciechowski, Ryty niemieckie, https://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/filozofia-rytualy-symbole/ryty-masonskie/lista-rytow-wolnomularskich/ryty-niemieckie/ryty-niemieckie/, 2006.
19
Th. Fixon, Geschichte..., dz. cyt., s. 16.
20
S. Małachowski-Łempicki, Wolnomularstwo..., dz. cyt., „Wiedza i życie”, nr 7, s. 447.
21
L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1970, s. 14.
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skim, polskim i niemieckim. Istniały zapędy Polaków - wolnomularzy pracujących w lożach polowych i w ramach powołanego w 22 marca 1810 roku Wielkiego Wschodu Narodowego w Księstwie Warszawskim, by pracujące loże na
terenach zajętych przez wojska napoleońskie jemu podporządkować22. Czy do
takich przymuszeń i nadużyć etyki masońskiej dochodziło w Chojnicach nie
mamy danych. Wiadomo jest, że w latach23 1806/1807 i 1807/1808 loża chojnicka nie pracowała. Informuje nas o tym karta z kalendarza prac obejmująca okres stu lat pracy chojnickiej loży, a załączonego do okolicznościowego
druku wydanego na stulecie loży „Friedrich zur wahren Freundschaft”24. Po
okresie stagnacji spowodowanym wojnami napoleońskimi loża Chojnicka rozwija się, a w 1883 roku loża przeniosła się do nowobudowanego budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 625. Skład osobowy tej placówki może świadczyć o jego
egalitaryzmie. Zdaniem Pabicha, skupiała wyłącznie przedstawicieli szlachty
i burżuazji26.Wajda uważa, że była to do Wiosny Ludów bardzo elitarna organizacja niemiecka. Jej członkami była urzędnicza elita Chojnic; nauczyciele,
przedsiębiorcy, lekarze, przedstawiciele palestry i członkowie magistratu. Brak
profesorów gimnazjalnych autor ten upatruje w katolickim charakterze chojnickiego Gimnazjum. Wajda swoje enuncjacje opiera na sprawozdaniu /spisie
członków loży z roku wolnomularskiego 1841/42 znajdującym się w zbiorach
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu27.
Rozwój i pracę chojnickiej loży zakłóciła I wojna światowa. Budynek
chojnickiej placówki został zarekwirowany na potrzeby lazaretu wojskowego
(podobnie jak LL.: w Poznaniu i w Bydgoszczy). Prace wolnomularskie nadal się odbywały w doraźnie wynajmowanych lokalach. Dowodzą tego również obowiązkowo wydawane spisy wolnomularzy w Prusach z czasu trwania
I wojny światowej28. Część wolnomularzy została powołana do wojska. Rozdzieleni od swej macierzystej placówki wolnomularze chojniccy również nadal pracowali /spotykali się w wojskowych lożach polowych. Za pierwszą taką
lożę polową uważa się lożę „Zum eisernen Kreuz im Osten” założoną 15.XI
1915 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. W czerwcu 1918 roku osiągnęła ona
stan liczebny 173 osób. Wśród członków tej loży był chojnicki wolnomularz
S. Małachowski-Łempicki, Wolnomularstwo..., dz. cyt., „Wiedza i życie”, nr 7, s. 454.
Podobnie jak obecnie rok szkolny tak również liczono rok pracy wolnomularzy tj. od września do
czerwca następnego roku.
24
Th. Fixon, Geschichte..., dz. cyt.
25
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 50.
26
Tamże.
27
Wajda, Życie społeczno-polityczne, w: Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2003,
przyp. 1, s. 311.
28
L. Hass, Ambicje.., dz. cyt., s. 117.
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Karl Duczko29. Jest on odnotowany w chojnickiej loży w spisie z roku masońskiego 1918/1919 pod nr.30 na s.8, jako aktywny członek loży chojnickiej
afiliowany do niej, a pochodzący z tej warszawskiej loży polowej. Nie występuje on we wcześniejszych spisach loży „Friedrich zur wahren Freundschaft”.
Można zatem domniemywać że został przyjęty do masonerii poza Chojnicami
ponieważ wykazie jest wolnomularzem od 1914 roku, a w spisie z roku 193/14
jeszcze nie występuje. Po ustaniu działań wojennych i włączeniu pracujących
na Pomorzu lóż tzw. „pruskich” terytorialnie do nowo powstałego państwa
polskiego. W lożach tych przeważał żywioł niemiecki. Znalazły się one w niekomfortowej sytuacji z uwagi na postrzeganie ich jako placówek niemczyzny,
a do tego instytucji negatywnie postrzeganej przez Kościół. Skład osobowy
tych placówek został osłabiony na skutek strat wojennych oraz na skutek emigracji do Niemiec. Emigrowali przedstawiciele środowiska mieszczańskiego,
pracownicy admiracji państwowej, policji, emerytowanych wojskowych, to
jest przedstawiciele tych grup społecznych stanowiących zasadniczy potencjał
tych lóż. Część z placówek wolnomularskich uległa zamknięciu30. Loże Pomorskie jeszcze przed wkroczeniem i zajęciem miejscowości w których pracowały zarejestrowały się w sądach/instytucjach o odpowiednich kompetencjach
jako stowarzyszenia. Wówczas obowiązywało jeszcze ustawodawstwo pruskie.
Członkowie tych stowarzyszeń zakładali, że rząd polski uszanuje tak ulokowane prawnie loże niemieckiego wolnomularstwa. Obawiano się prawdopodobnie doświadczeń z okresu wojen napoleońskich, kiedy to odradzające się wolnomularstwo polskie nie kryło się z zakusami na podporządkowanie sobie lóż
niemieckich. Te loże „staropruskie”, które znalazły się w polskim organizmie
państwowym zostały zwolnione z posłuszeństwa niemieckim trzem Wielkim
Lożom czy Lożom Matkom. Tych kilkanaście (czternaście) lóż, które stały się
niezależnymi placówkami niepodlegającymi żadnej Wielkiej Loży, utworzyły
w pierwszej połowie 1921 roku tymczasową strukturę, do czasu utworzenia
własnej Wielkiej Loży tj. Związek Niemieckich Lóż Wolnomularskich w Polsce (Bund Deutscher Freimaurerlogen in Polen). Mimo podjętych starań do
uznania tego Związku jako Wielkiej Loży przez Wielkie Loże niemieckie nie
doszło31. Na fiasko prób podniesienia do statusu Wielkiej: Loży Niemieckich
Lóż Wolnomularskich w Polsce, w Wielką Lożę Niemieckich Lóż Wolnomularskich w Polsce, którą podjęto w maju 1926 roku, wpłynął co jest interesujące, opór niektórych z niemieckich placówek wolnomularskich pracujących
w Polsce. Między innymi opór toruńskiej loży „Zum Biennnekorb”32. Związki
L. Hass, Ambicje..., dz. cyt., s. 133.
L. Hass, Wolnomularstwo w Toruniu.., dz. cyt., s. 50.
31
Tamże, s. 331.
32
Tamże.
29
30
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Lóż pozostawały w niejakim zawieszeniu i izolacji bowiem z założenia nie
były zainteresowane nawiązaniem jakichkolwiek stosunków z polską Wielką
Lożą Narodową. Tak prowadzona działalność stała oczywiście w sprzeczności
z wolnomularskim stosunkiem do państwa i jego demokratycznie wybranych
przedstawicieli oraz lojalistycznym stosunkiem do zmian, które zaszły po I wojnie. Zachował się dokument z 10 marca 1920 roku, w którym berlińska wielka
Loża Trzech Globów, a do 1920 Loża Matka dla chojnickiej placówki, udziela,
a właściwie przypomina o wolnomularskim obowiązku: „Jest zatem waszym
wolnomularskim obowiązkiem zdawać sobie sprawę ze zmienionych stosunków i okazywać posłuszeństwo należne nakazom i ustawom waszego nowego
rządu krajowego. W Sztuce Królewskiej znajdować będziecie siłę, żeby i temu
gorzkiemu obowiązkowi sprostać i nieuniknione przekształcić w wasz własny,
wolny czyn”33. Ten lojalny stosunek wobec Państw i nimi rządzących, wynikał
jasno z Konstytucji Andersona stanowiącej podstawę konstytucji każdej loży
wolnomularskiej na świecie. Zapewne niechęć niemieckich wolnomularzy do
polskich władz spowodował ich izolacjonizm. Sprawił on też to, że wymierali
weterani loży i nie pojawiali się nowi adepci. Tak działo się w Chojnicach podobnie zresztą jak w innych niemieckich placówkach lożowych, które znalazły
się w granicach II Rzeczypospolitej. Zmieniał się charakter tych lóż. Przestawały pełnić funkcje miejsc spotkań towarzyskich. Zatracenie ideałów kosmopolityzmu wolnomularskiego wpłynęło na negatywne postrzeganie członków
chojnickiej loży w okresie międzywojennym przez mieszkańców miasta.
Wspomniany wcześniej Karl Daczko z loży w Chojnicach miał obawy
wiążące się z potencjalnymi zakusami podporządkowania lóż „staropruskich”
polskim strukturom wolnomularskim. Ten chojnicki wolnomularz zasługuje
na chwilę uwagi34. W okresie międzywojennym był on aktywnym członkiem
Deutschlandsbundu. Działalność tej instytucji obejmowała każdą dziedzinę
życia Niemców mieszkujących w Polsce. W jego skład wchodzili wszyscy posłowie, oraz przedstawiciele wszystkich organizacji niemieckich działających
na terenie II Rzeczpospolitej. Daczko jako poseł do Sejmu Ustawodawczego
był członkiem zarządu jako jedna z 24 osób35. W wyniku śledztwa międzywojennego aparatu policyjnego ustalono, że Deutschtumsbund stanowił dobrze zorganizowaną, ale antypolską, instytucję wywiadu niemieckiego36. Na
podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych dnia 14 maja 1923 roku
wojewoda pomorski, dekretem nakazał rozwiązanie wszystkich filii Deutschtumsbundu na Pomorzu. Proces związany z likwidacją tej instytucji w 1923
Tłum. za: L. Hass, Ambicje..., dz. cyt., s. 207.
Tamże, s. 206.
35
K. Halicki, Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939, Łódź 2015, s. 237.
36
Tamże, s. 242.
33
34
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roku, miał miejsce również w Chojnicach37. Mimo likwidacji, Deutschtumsbund nadal działał pod przykrywką Biur Poselskich. W 1924 roku istniały m.in
trzy biura poselskie, na których czele stal Daczko; w Świeciu nad Wisłą, w Toruniu i w Kowalewie Pomorskim38. Być może z uwagi na związki personalne
Deutschtumsbundu, będącego przedmiotem rozpoznania operacyjnego aparatu
bezpieczeństwa, a niemieckimi lożami w Polsce. np. w Chojnicach w osobie
Daczki, w 1923 roku ma miejsce rewizja w trzech placówkach wolnomularskich w Toruniu, Grudziądzu i w Chojnicach. Mimo tolerowania przez polskie
władze tych placówek, aparat bezpieczeństwa nosił się z zamiarem zamknięcia lóż i postawienia w stan oskarżenia ich członków39. Na podstawie pisma
komendy Okręgowej Policji Państwowej z Torunia z dnia 10 grudnia 1923
roku dowiadujemy się, że o mającej mieć miejsce rewizji w chojnickiej loży,
wiedziano wcześniej. Liczono się z taką ewentualnością już na początku roku.
O zamiarze tym wiedzę mieli czcigodni lóż. Czcigodny loży poznańskiej Eduard Schleip w liście z dnia 6 marca doradzał, żeby chojniccy wolnomularze
zdeponowali „stare instrukcje” w banku, a „aktualne” wzięli do domów40. Lożę
Chojnicką zlikwidowano 16 kwietnia 1937 roku na podstawie zarządzenia wojewody pomorskiego za działalność niezgodną z przyjętym statutem. Informację o likwidacji chojnickiej loży podano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku Pomorskim nr 88 z dnia 16 kwietnia
1937 roku41. Ponad rok później Prezydent Ignacy Mościcki podpisał dokument
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich
z dnia 22 listopada 1938 roku. Został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 91,
poz. 624. W 1938 roku opublikowano Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1938 roku o likwidacji zrzeszeń wolnomularskich ogłoszonego w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw wewnętrznych 1938,
nr 37, poz. 22342. Legalna praca lóż wolnomularskich na terenie Polski stała się
niemożliwa. Franciszek Pabich podaje jajko datę likwidacji chojnickiej loży
datę 14 kwietnia 1938 roku43.
Dla malejącego składu członków tych lóż niemieckich, które znalazły
się po I wojnie światowej w granicach II Rzeczypospolitej, utrzymanie lokali lożowych sprawiało coraz większe problemy. Niektóre z placówek wolnomularskich rozwiązały się same jak to miało miejsce w Toruniu a, niektóre
K. Halicki, Policja..., dz. cyt., s. 243.
Tamże, s. 244.
39
L. Hass, Ambicje..., dz. cyt., s. 331.
40
L. Hass, Wolnomularstwo w Toruniu..., dz. cyt., przyp. 39, s. 80.
41
B.J. Schmitt, Jeszcze o..., dz. cyt., „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22, s. 74.
42
L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941,
Warszawa, przyp. 132, s. 199.
43
F. Pabich, Leksykon..., dz. cyt., s. 50.
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przekształciły się w stowarzyszenia „Deutscher Klub”. Inne placówki zostały rozwiązane przez władze admiracyjne. Ostateczny upadek tych placówek
przypieczętowało zwycięstwo hitleryzmu w Niemczech. Stosunek hitlerowców
do wolnomularstwa był wyjątkowo negatywny. Niektóre polskie środowiska
skrajnie prawicowe, zarządzenie z 1938 roku o likwidacji lóż, przypisywały
naciskowi sfer hitlerowskich44. Za udział w strukturach wolnomularskich wolnomularze kierowani byli do obozów koncentracyjnych. Dzięki obowiązującym w lożach niemieckich („staropruskich”) spisom, identyfikacja wolnomularzy była bardzo prosta. Z uwagi na oddalenie się od ideałów wolnomularskich
można wątpić czy któryś z chojnickich wolnomularzy znalazł się wśród tysięcy masonów zamęczonych w obozach koncentracyjnych. Nieczęsto się o tym
wątku martyrologicznym masonerii mówi się i pisze, więc warto jest o nim
przypomnieć. Zarządzeniem Himlera organizacją utworzono organizację Reichssicherhitshauptamt (RSHA). Jej zadaniem była walka z wrogami Rzeszy:
komunistami, masonami, Żydami, Cyganami i innymi „rasowo niepożądanymi” ludźmi45. Szefami tej organizacji był od chwili jej utworzenia 27 września
1939 roku, do 1942 roku Reinhard Heidrich, a po nim dowodził nią Ernst Kaltenbruner. Szczegółowo propagandą antysemicką i antymasońską zajmował się
Urząd/Wydział (Amt) VII pod kierownictwem Franza Alfreda Sixa. Ten zbrodniarz wojenny, pracownik naukowy niemieckich uniwersytetów w Królewcu
i Berlinie, był Autorem prac kontynuujących zapoczątkowany przez ex-wolnomularza księdza Barruela, kontynuowany przez Durmonta i Ludendorfa wątek
żydo-masoński: w książkach: Vernichtung der Freimaurerei dürch Enthülloung
ihrer Geheimnisse (1927)46, Freimauertertei und Judenemanzipation (1938)
i Studien zur Gstesgeschichte der Freimauerrei (1942)47.Niezależnie od tego
negatywnego stosunku do masonerii zainteresowani okultyzmem liderzy III
Rzeszy powołali do życia, nawiązującą do konstrukcji wolnomularstwa organizację Thule. Gromadzono artefakty i materiały archiwalne dotyczące masonerii, konfiskowane z podbitej Europy. Również archiwalia z chojnickiej loży,
zostały w 1942 roku zagrabione przez gestapo 17 listopada 1942 roku48. Leon
L. Hass, Ambicje..., dz. cyt., przyp. 132, s. 192.
N. Wójtowicz, Masoneria..., dz. cyt., s. 345.
46
Podwaliny dla tej publikacji dali: ksiądz Augustin Barruel bły wolnomularz, w książce: „Mémoires pour servir à la’historie du jacobinisme” i publicysta Eduard Drumont. Ten ostatni w książce
pod tytułem: „La France juive” z 1886 roku głosił poglądy, które wywołały we Francji eskalacje nastrojów antysemickich. Zdaniem badaczy one również wpływały na antyżydowską postawę wolnomularzy niemieckich (H. Domańska, Gdański Zakon Synów Przymierza, Gdynia 2002,
s. 29-30). Paradoksalnie we Francji do rewolucji francuskiej masoneria była dla Żydów niedostępna, podobnie jak w lożach staropruskich gdzie do połowy XIX wieku dostęp do szeregów wolnomularzy możliwy był jedynie dla chrześcijan.
47
N. Wójtowicz, Masoneria..., dz. cyt., s. 345.
48
B.J. Schmitt, Jeszcze o..., dz. cyt., „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22, s. 74.
44
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Chajn uważa, że niewątpliwym sukcesem hitleryzmu jest niechęć do wolnomularstwa utrwalona w mentalności kilku pokoleń. Faszystowski Slogan żydo –
masoneria, potarzany również współcześnie, przeżył faszyzm. „Niemal zawsze
kiedy następuje eskalacja napięć, działo się źle znajdowano niebezpiecznego
adwersarza była nim żydo-masoneria. Zwłaszcza, że był to enigmatyczny, ale
na pewno istniejący sprawca wszelkiego zła i nieszczęść dla faszystów, dyktatorów i tych którzy odgraniczali rozwój demokracji i postęp”49.
Delegalizacje placówek wolnomularskich na ziemiach Polski miały miejsce nie raz. Po likwidacji stowarzyszeń wolnomularskich pozostawały budynki. Niekiedy, jak np. w Toruniu budynek jeszcze przed rozwiązaniem
miejscowej loży został sprzedany. Ich zagospodarowanie wtórne bywało różne.
Niektóre jak np. w Gdańsku zostały włączone dla potrzeb Politechniki w Jaworze przedszkola i innych instytucji. Majątek ruchomy likwidowanych lóż został
rozproszony. W zaborze rosyjskim zabytki po likwidowanych lożach z rozkazu
niszczono. Najkorzystniej kiedy miejscem deponowania masońskich artefaktów było muzeum. Niestety tylko znikoma część artefaktów związanych z lożami wolnomularskimi została w nich zdeponowana.
W Muzeum Historyczno-Regionalnym im. Juliana Rydzkowskiego
zachowały się pamiątki związane z chojnicką
lożą wolnomularską50. Jest
to węgielnica o budowie
niesymetrycznej
dwóch
zbiegających się pod kątem prostym odcinków
o profilowanym zakończeniu z datą i inskrypcją odnoszącą się do 100 lat pracy
chojnickiej loży „Friedrich
zur wahren Freundschaft” Ryc. 4. Węgielnica z inskrypcją odnoszącą się do 100
rocznicy powstania chojnickiej loży „Friedrich zur
to jest 25 września 1890.
wahren Freundschaft”. Zbiory Muzeum Historyczno
(Ryc. 4).
– Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego
Pozostałe obiekty
w Chojnicach. (Fot. M. Kołyszko).
to zespół druków wolnomularskich: Są to :
• Statut Loży„Friedrich zur wahren Freundschaft” z 1886 r. (Ryc. 5),
• Śpiewnik Lozy „Friedrich zur wahren Freundschaft” z 1890 r. (Ryc. 6),
• Historia 100 lecia „Friedrich zur wahren Freundschaft
49
50

L. Chajn, Polskie..., dz. cyt., s 7.
Dyrekcji Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. Juliana Rudzkowskiego w Chojnicach autor
składa podziękowania za udostępnienie zbiorów.
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oraz
• Spisy członków obu lóż: „Friedrich zur wahren Freundschaft” i loży
„staroszkockiej”: „Augustin zur wahren Treue” z lat: 1890/91 (Ryc. 7);
1909/1910; 1912/1913 (Ryc. 8); 1913/1914 (Ryc. 9); 1918/19 (Ryc. 10);
1919/1920 (Ryc.11).
Druki te były wydawane w Chojnicach i sygnowane przez wydawców, sponsorów ?: J. Schmolke, F Harich, E.W. Schultze, Weiss, Büchner.
Zachowane archiwalia stanowią doskonały materiał badawczy dla zainteresowanych historią chojnickiego wolnomularstwa. Zespół ten może być
podstawą dla formowania wniosków dotyczących statusu społecznego i zasięgu kontaktów z innymi ośrodkami wolnomularskim, i ale w zakresie od końca
XIX do rozwiązania loży. Jest to niezwykle ważne ponieważ najlepiej znamy
najciemniejszą stronę działalności członków lóż „Friedrich zur wahren Freundschaft” i loży „staroszkockiej” : „Augustin zur wahren Treue” z okresu
międzywojennego. Nie mamy żadnej informacji na temat działalności filan-

Ryc. 5. Statut loży „Friedrich zur
wahren Freundschaft” (reprodukcja
Muzeum Historyczno – Etnograficzne
im. Juliana Rydzkowskiego
w Chojnicach).
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Ryc. 6. Śpiewnik loży „Friedrich
zur wahren Freundschaft” z 1890 r.
(reprodukcja Muzeum Historyczno
– Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach).

MAREK KOŁYSZKO

PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW WOLNOMULARSTWA...

Ryc.7. Spis członków obu lóż:
„Friedrich zur wahren Freundschaft”
i loży „staroszkockiej” : „Augustin zur
wahren Treue”
z lat: 1890/1891(reprodukcja Muzeum
Historyczno – Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach).

Ryc. 8. Spis członków obu lóż:
„Friedrich zur wahren Freundschaft”
i loży „staroszkockiej” : „Augustin
zur wahren Treue” z lat: 1912/1913
(reprodukcja Muzeum Historyczno
– Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach).

tropijnej, która przyświeca działalności masonerii pojmowanej jako „instytucji
oświeceniowo-dobroczynnej” jak ją charakteryzował ksiądz Stanisław Załęski51.
Dzieje masonerii w Chojnicach to temat otwarty. Na podstawie spuścizny archiwaliów po Franciszku Pabichu, przedstawionej przez Benona Jana
Schmitta wiemy o dwóch innych lożach pracujących w Chojnicach: Zu dem
vier Vereingten Planeten (od 1785 roku!) i Zu den drei Zirkeln52. Czy funkcjonowanie 4 lóż wolnomularskich w Chojnicach może świadczyć o silnym
ośrodku wolnomularskim w Chojnicach? Na pewno jest to pytanie inspirujące
do prowadzenia dalszych badań. Punktem wyjścia mogą być archiwalia przechowywane w zasobach Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. Juliana
Rydzkowskiego we Chojnicach i te rozproszone jeszcze nieujawnione.
51
52

S. Załęski, O masonii..., dz. cyt., s. 271.
B.J. Schmitt, Jeszcze o..., dz. cyt., „Kwartalnik chojnicki” 2017, nr 22, ryc., s. 75.
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Ryc.9. Spis członków obu lóż:
„Friedrich zur wahren Freundschaft”
i loży „staroszkockiej” : „Augustin
zur wahren Treue” z lat: 1913/1914
(reprodukcja Muzeum Historyczno
– Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach).
Ryc. 10 (u góry z prawej). Spis
członków obu lóż: „Friedrich
zur wahren Freundschaft” i loży
„staroszkockiej”: „Augustin zur wahren
Treue” z lat: 1918/1919 (reprodukcja
Muzeum Historyczno – Etnograficzne
im. Juliana Rydzkowskiego
w Chojnicach).
Ryc. 11 (z prawej). Spis członków
obu lóż: „Friedrich zur wahren
Freundschaft” i loży „staroszkockiej”
: „Augustin zur wahren Treue” z lat:
1919/1920 (reprodukcja Muzeum
Historyczno – Etnograficzne im. Juliana
Rydzkowskiego w Chojnicach).
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, nr 35

Dawid Norbert Piwowarczyk

Rola pozametropolitalnych, sublokalnych ośrodków
miejskich. Przykład Chojnic i Słupska
Prace nad strategia Pomorze 2030 oraz najnowsze dane i opracowania
Głównego Urzędu Statystycznego zmuszają do postawienia pytania o roli pozametropolitalnych ośrodków miejskich dla roli i funkcjonowania województwa. W niniejszej publikacji analizowana jest sytuacja dwóch pomorskich
miast średniej wielkości: Chojnic i Słupska. Chojnice zamieszkuje około 40
tysięcy osób i jest ósmym pod względem mieszkańców miastem w województwie, drugi z badanych ośrodków zamieszkały jest przez około 90 tysięcy osób
co czyni go trzecim najbardziej ludnym miastem województwa pomorskiego.

1. Rys historyczny
Słupsk i Chojnice są miastami o długiej, sięgającej średniowiecza historii. Pierwsza wzmianka o Słupsku pojawia się już w 1015 roku1. 20 sierpnia
1265 roku książę gdański Świętopełek II nadaje Słupskowi prawa miejskie.
W następnych wiekach rośnie znaczenie grodu i staje się ono jednym z najważniejszych ośrodków na Pomorzu, czego dowodem jest między innymi to,
że miasto uzyskuje prawo do bicia własnej monety2. W 1382 miasto zostaje członkiem Związku Hanzeatyckiego3. Namacalnym dowodem ówczesnej
potęgi miasta jest to, że od 1368 do 14784 istnieje nawet księstwo słupskie
(Herzogtum Pommern-Stolp). W późniejszych latach Słupsk i okolice stają się
Opracowano na podstawie: http://www.ssi.slupsk.pl/historia-slupska/, dostęp 30.12.2019, g. 7.30
i http://www.muzeum.slupsk.pl/index.php/2-uncategorised/802-slupsk-dawniej-i-dzis, dostęp
30.12.2019 r. g. 7.37.
2
Denar słupski.
3
Związek miast handlowych Europy Północnej powstała w XII wieku w Niderlandach. W szczytowym okresie rozwoju liczyła 160 miast pod przewodnictwem Lubeki.
4
W latach 1390-1446 i 1466-1474 było lennem Korony Królestwa Polskiego.
1
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częścią Księstwa Pomorskiego, rządzonego przez dynastię Gryfitów. Jednym
z najbardziej czarnych dni w historii Stolp (niemiecka wersja nazwy używana
z pewnymi modyfikacjami do 1945 roku) był 16 kwietnia 1477, gdy w mieście
wybuchł wielki pożar, który zniszczy praktycznie całe miasto. Ówczesną rolę
miasta podkreśla szybka odbudowa i rozwój w kolejnych latach. W 1507 roku
w mieście zbudowano zamek. W 1648 roku w wyniku pokoju westfalskiego
miasto trafia w ręce Hohenzollernów, a pięć lat później Słupsk staje się częścią państwa brandenbursko-pruskiego, które w 1701 zostaje przekształcone
w Królestwo Prus. W 1869 od strony Koszalina do Stolpu dociera pierwszy
pociąg. Tym samym dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym, staje się
po raz kolejnym katalizatorem, który przynosi w XIX i na początku XX wieku
miastu okres prosperity. W okresie międzywojennym Słupsk (Stolp) pozostaje
w granicach Niemiec.
Przed wybuchem II wojny światowej miasto zamieszkuje ponad 50 tysięcy osób. 9 marca 1945 roku do Stolpu wkracza Amia Czerwona. 23 kwietnia

Ryc. 1. Sieć kolejowa Pomorza i różny los Chojnic i Słupska
w dwudziestoleciu międzywojennym
Źródło: Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów.
Podróż z Berlina do Królewca, s.13.
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pojawia się polska administracja, a 7 maja następuje zmiana nazwy na Słupsk.
W pierwszych latach po wojnie i powrocie miasta w granice Polski miasto
liczy około 33 tys. mieszkańców. Od 1946 do 1950 miasto znajduje się w granicach województwa szczecińskiego, a po tym terminie województwa koszalińskiego. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstaje województwo słupskie. Najwięcej mieszkańców – 102 832 osoby - Słupsk liczył
(GUS) w 1994. Reformy Balcerowicza i związany z nim upadek sporej części
przemysłu oraz likwidacja PGR (państwowych gospodarstw rolnych) odbijają
się bardzo negatywnie na sytuacji ekonomicznej ziemi słupskiej. Od 1 stycznia
1999, po utracie statusu miasta wojewódzkiego Słupsk został włączony do nowopowstałego województwa pomorskiego5.
Średniowieczne korzenie mają też Chojnice. Pierwszy pisemny ślad znajdujemy w dokumencie księcia pomorskiego Mestwina II z 1275 roku6. Po opanowaniu Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków przed 1320 rokiem Chojnice
uzyskują prawa miejskie. 18 września 1454 roku miasto jest światkiem przegranej przez króla Kazimierza Jagiellończyka bitwy z Krzyżakami7. Dopiero trzynaście lat później, 28 września 1466 roku, po długotrwałym oblężeniu
miasto zostaje zdobyte i trafia pod polską jurysdykcję. W 1555 roku miasto
doświadcza reformacji, w wyniku której najważniejsi mieszczanie i większość
mieszkańców przechodzi na luteranizm. W 1623 roku sprowadzeniu do miasta
jezuici zakładają szkołę podniesioną w kolejnych latach do rangi kolegium.
W latach 1655-60 miasto jest przedmiotem ataków ze strony Szwedów. Również wiek XVIII nie jest szczególnie łagodny dla miasta. Wojny północna
i siedmioletnia, epidemie cholery oraz wielkie pożary w latach 1733 i 1742
prowadzą miasto w kierunku upadku. 21 września 1772 roku w wyniku I rozbioru Polski do miasta wkroczyły wojska pruskie, miasto traci na znaczeniu
i podupada. Swój renesans miasto zawdzięcza głównie rozbudowie sieci komunikacyjnej w II połowie XIX wieku. Dzięki położeniu na linii kolejowej
Piła-Tczew8 miasto uzyskuje szybkie połączenie z Berlinem, Gdańskiem i KróCo jakiś czas powraca jednak pomysł by z terenów w okolicy Koszalina i Słupska utworzyć kolejne województwo, tzw. środkowopomorskie. Szerzej: http://www.instytutobywatelski.pl/24869/
komentarze/polityka-komentarze/analiza-propozycje-tworzenia-nowych-wojewodztw,
dostęp
3.01.2020, g.21.56, https://web.archive.org/web/20080506090021/http://samorzady.polska.pl/goracytemat/article.htm?id=92552, dostęp 3.01.2020, g.21.51,
6
Opracowano na podstawie: https://www.miastochojnice.pl/historia-chojnic/, dostęp 30.12.2019 r.,
g. 7.45.
7
W boju poległo ponad trzy tysiące polskich żołnierzy.
8
Wybudowanej w latach 1871-73. Do Chojnic pierwszy pociąg z Piły wjechał dnia 15 listopada
1871r. o godzinie 10:07. Szerzej na ten temat: http://smkchojnice.pl/?page_id=55&lang=pl, dostęp 30.12.2019, g. 8.15. oraz https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=41, dostęp
30.12.2019, g. 8.20.
5
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lewcem, Rygą i Sant-Petersburgiem9. W kolejnych latach powstają linie kolejowe w kierunku Bydgoszczy, Kościerzyny10, Laskowic Pomorskich, Nakła
nad Notecią, czyniąc z miasta jedno z najważniejszych węzłów kolejowych
na Pomorzu. Następuje szybki rozwój, a Chojnice zaczyna zyskiwać typowo
miejskie funkcje. W 1870 roku powstaje gazowania miejska, 1879 miasto staje
się siedzibą sądu i prokuratury okręgowej, a w 1886 rozpoczyna działalność
prowadzony przez ss. Franciszkanki szpital. W 1900 roku w mieście zaczyna
funkcjonować elektrownia i wodociągi. Miasto wraca w granice Polski - na
podstawie Traktatu Wersalskiego - dopiero 31 stycznia 1920 roku. W związku
z położeniem stancja Chojnice pełni funkcję graniczną z Urzędem Celnym.

Ryc. 2. Niemiecki rozkład jazdy 1934 roku.
Źródło: Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów.
Podróż z Berlina do Królewca, s.13.
NordExpress łączył stolicę Francji – Paryż z ówczesną stolicą Cesarstwa Rosyjskiego – Sankt-Petersburgiem.
10
Wybudowanej jako ostatni na chojnickim węźle kolejowym odcinek pomiędzy Lipuszem, a Chojnicami został uruchomiony 15 lipca 1902 roku.
9
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Pomimo narastania napięć pod koniec lat 30-tych w dalszym ciągu
utrzymywana jest komunikacja kolejowa, a czas przejazdu jest ciągle skracany.
Rok
1867
Czas
jazdy 12.17
w godz.

1908

1922

1925

1930

1935

1939

1997

9.00

10.45

9.15

8.14

7.05

6.38

14.16

Tab. 1. Czas przejazdu koleją z Berlina do Królewca
Źródło: Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów.
Podróż z Berlina do Królewca, s.25.

1 września 1939 roku miasto jest świadkiem jednym z pierwszych niemieckich ataków. Po 4 rano na stację zamiast planowanego pociągu tranzytowego nr 704 (relacji Berlin-Tylża11) wjeżdża niemiecka drezyna pancerna, a za
nią ciężki pociąg pancerny PZ3. Pomimo początkowych sukcesów z uwagi
na ogólny rozwój sytuacji wojska polskie opuszczają jednak ziemię chojnicką12. Okupacja niemiecka kończy się 14 lutego 1945 roku gdy do miasta wkracza Armia Czerwona. Miasto, w tym zabytkowe stare miasto zostaje jednak
w dużej mierze zniszczone. Od lat 60-tych między innymi dzięki rozbudowie
przemysłu spożywczego, meblarskiego i metalowego miasto przeżywa okres
dynamicznego rozwoju13. W latach 1975-1998 miasto staje się częścią województwa bydgoskiego. Od 1 stycznia 1999 roku miasto i powiat chojnicki stają
się częścią województwa pomorskiego. Jednym z elementów wskazujących
wzrostu znaczenia administracyjnego jest zaistnienie miasta na akademickiej
mapie kraju. W pierwszym okresie działa oddział zamiejscowy Politechniki
Koszalińskiej, a w 2004 roku rozpoczyna działalność Powszechna Wyższa
Szkoła Humanistyczna „Pomerania” z siedzibą w Chojnicach. Rozwój funkcji
miejskich i usług nie jest jednak w stanie pełni zapełnić luki spowodowanej
rezygnacją z funkcji przemysłowych.

2. Lokalizacja Słupska i Chojnic na mapie województwa pomorskiego
Zarówno Słupsk jak i Chojnice położone są peryferyjnie w stosunku
do Trójmiasta. Gdańsk od Słupska dzieli (drogą krajowa 6) około 140, które
w godzinach poza największym ruchem można pokonać w około 130 do 150
minut.
Obecny Sowieck, na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
Podchojnickie Krojanty są między innymi świadkiem szarży, osłaniającej odwrót głównych wojsk
Grupy Operacyjnej „Czersk”, ułanów z 18 pułku na nacierające oddziały piechoty niemieckiej
20 Dywizji Zmotoryzowanej.
13
Powstają między innymi nowe osiedla im. Hallera, 700-lecia, kaszubskie, kolejarzy, bytowskie.
11

12
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Ryc. 3. Orientacyjny czas przejazdu samochodem z Gdańska do Słupska.
Źródło: targeo.pl

Ryc. 4. Drogi krajowe w Województwie Pomorskim.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
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W najbliższych latach sytuacja może jednak ulec zmianie. Rozpoczęte
już prace na Trasie Kaszubskiej (na odcinku Gdynia-Luzino), których zakończenie planowane jest w 2021 roku powinny skrócić podróż nawet o 30 minut.
W podobnym czasie miasta łączy komunikacja publiczna. Pociągi
(Polgerio i PKP Intercity) zapewniają 13 połączeń na dobę14. W lecie miasto
zyskuje dodatkowe połączenia (od kilku lat swoje codzienne połączenie na
trasie Warszawa-Trójmiasto-Słupsk-Ustka uruchamiają między innymi samorządowe Koleje Mazowieckie). W najbliższych latach planowana jest poważna przebudowa linii kolejowej 206. W jej wyniku od Wejherowa do Słupska
miałby powstać drugi tor, a pociągu pasażerskie zwiększyć swoją prędkość do
nawet 200 kilometrów na godzinę15.
Grudzień 2019 r. przyniósł wzrost znaczenia Słupska jako węzła kolejowego. Wraz z nowym rozkładem jazdy wznowione zostały całoroczne połączenia na zelektryzowanej linii kolejowej 405, na odcinku Słupsk-Ustka16.
W dni robocze realizowane jest aż 14 par pociągów17. Miasto pozostaje też
relatywnie ważnym ośrodkiem komunikacji autobusowej. Działa w dalszym
ciągu PKS Słupsk18 zapewniający zarówno komunikację lokalną jak i połączenia ogólnokrajowe. Istnieją też inni przewoźnicy lokalni. Do miasta dojeżdżają
też inni przewoźnicy. Oferta ulega znacznemu poszerzeniu w okresie letnim
(na co wpływ na bliska lokalizacja Ustki).
Ze stolicy województwa do Chojnic jest około 130 kilometrów, które
samochodem można pokonać w około 120-130 minut.
Trójmiasto posiada tylko dwa bezpośrednie połączenia kolejowe
z Chojnicami19. Dopełnienie oferty stanowią połączenia przesiadkowe (przez
Tczew20 i Kościerzynę21).
Internetowy Rozkład jazdy PKP, dostęp 11 grudnia 2019r., g. 4.08.
Szerzej na ten temat: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/modernizacji-linii-202-i-dobudowy-torow-do-slupska-moze-nie-byc-91506.html.
16
Szerzej na ten temat: https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/w-20-minut-ze-slupska-nad-morze-zmodernizowana-trasa-przejechal-pierwszy-pociag.html, dostęp 3 stycznia 2020,
g. 08.08.
17
Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polregio-prezentuje-nowy-rozklad-jazdy-tylko-podkarpacie-likwiduje-pociagi-94725.html, dostęp 11 grudnia 2019r., g. 4,52.
18
https://pks.slupsk.pl/pl.
19
Jedno poranne (o. 7.24 z Gdańska Głównego) PKP Intercity TLK 58110 Bory Tucholskie relacji Gdynia Głowna –Tczew-Chojnice-Piła-Gorzów Wielkopolski-Kostrzyn oraz popołudniowe
(o. 16.40 z Gdańska Głównego) Polregio R55206 Tur relacji Gdynia Główna-Tczew-Chojnice. Co
ciekawe pociąg osobowy pokonuje 128 km w godzinę i 57 minut o 5 minut szybciej niż poranny
pociąg pospieszny. Źródło: Internetowy Rozkład Jazdy PKP.
20
9 połączeń Polregio pokonujących 96 kilometrów w ok. 90 minut.
21
4 połączenia Polgerio (w tym dwa realizowane nie szynobusami a autobusową komunikacją zastępczą) pokonujące 69 km w ok 80-90 minut.
14
15
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Ryc. 5. Estymowany czas przejazdu na trasie Gdańsk-Chojnice.
Źródło: targeo.pl.

Ryc. 6. Poziom rozwoju regionów (PKB per capita) UE w 2007 roku.
Źródło: Eurostat, za Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010-2020:
Regiony, miasta, obszary wiejskie, s.1391.
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3. Pozycja Chojnic i Słupska na mapie województwa w momencie tworzenie Strategii Pomorza 2020
W momencie przystąpienia do tworzenia Strategii Pomorze 2020 województwo z jednej strony charakteryzowało się ponadprzeciętnym w skali
kraju rozwojem, z drugiej strony należało do najsłabiej rozwiniętych regionów
Unii Europejskiej.
Już w momencie przystępowania do sporządzenia Strategii Pomorze
2020 zachodnie rubieże uważane były za obszar najbardziej problemowy i to
zarówno jeżeli chodzi o kwestie społeczne jak i gospodarcze.

Ryc. 7. Obszary zagrożone wykluczeniem.
Źródło: Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa
mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału
terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.

101

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, NR 35

II. STUDIA · MATERIAŁY

Demografia
Ziemia chojnicka już kilkadziesiąt lat temu uznawana była za tereny
nieatrakcyjne osadniczo.

Ryc. 8. Obszary objęte
depopulacją w Polsce
Źródło: Eberhardt P., Regiony
wyludniające się w Polsce,
IGiPZ PAN, Warszawa 1989,
ryc. 10.

Od wielu lat charakteryzowała się zarówno ujemnym saldem migracyjnym jak i niskim poziomem przyrostu naturalnego. O ile w latach 1960-1989
depopulacja dotyczyła głównie terenów wiejskich, to ostatnie trzydzieści lat
przyniosło też spadek osób zamieszkujących miasta. Po 1989 roku procesy
depopulacji dotarły też do Słupska.
Ekonomia
Zarówno ziemia słupska jak i chojnicka były obszarami o niższym
niż średnia województwa poziomie rozwoju gospodarczego. Były to też tereny, które po 1989 roku doświadczyły szczególnie silnie skutków przejścia
od gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej. Upadające lub znacznie
ograniczające średnie i duże przedsiębiorstwa państwowe były tutaj rzadziej
niż w silniejszych ośrodkach zastępowane nowymi podmiotami prywatnymi.
Również inwestycje zagraniczne trafiały głównie do większych ośrodków. Podejmowano wprawdzie prób przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, ale
bardzo często były one albo zbyt niewielkie, albo spóźnione22.
22

W latach 90-tych (dokładnie 9 września 1997 r) powołano na przykład do życia Słupską Specjalną
Strefę Ekonomiczną o powierzchni 168 hektarów, która oferując ulgi i przywileje miała zachęcać
przedsiębiorstwa do nowych inwestycji. Szerzej na ten temat: E. Rydz, Proces kształtowania się
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Rynek pracy
W momencie prac nad Strategią Pomorze 2020 jednym z najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych analizowanych ośrodków był wysoki poziom bezrobocia. Poza warmińsko-mazurskim był to teren o największym poziomie bezrobocia w kraju.

Ryc. 9. Poziom bezrobocia
w Polsce w 2012 rok.
Źródło: J. Gałka, Rola
poakcesyjnych migracji
zagranicznych w zmianach
przestrzennych układów
zaludnienia w Polsce
w latach 2004-2012,
w: Studia Miejskie, tom 2,
Opole 2018, na postawie
danych GUS.

Strukturalny charakter bezrobocia uniemożliwiał podjęcie szybkich
i skutecznych działań normalizujących sytuację. Na ziemi chojnickiej i słupskiej istniała relatywnie duża grupa pracowników, którzy nie posiadali wystarczających kompetencji ale też woli dostosowania się do nowych oczekiwań
ze strony rynku pracy. Tym samym istniał na tych terenach długotrwały stan,
niższego niż potencjalny, poziomu rozwoju i wzrostu gospodarczego. Co logiczne w przypadku wielu osób determinowało to lub przyspieszało decyzję
o delokalizacji (krajowej i zagranicznej) w te miejsca, gdzie sytuacja na rynku
pracy była lepsza.

4. Sytuacja obecna
Kilka lat, które upłynęły od momentu opracowania i przyjęcia Strategii Rozwoju Pomorza 2020 pozwalają na ocenę prawidłowości zawartych
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków
2004.
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w opracowaniu założeń. Jednocześnie znaczącemu przeobrażeniu uległa sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski i regionu. O ile jeszcze w 2008 roku stopa
bezrobocia w Polsce przekraczała 7 procent23 to obecnie spadła do 5 %24, a bez
pracy (licząc metodą krajowa) pozostaje około 841 tysięcy osób. Jeszcze lepiej
sytuację na rynku pracy ocenia Eurostat. Według tych danych bez pracy jest
tylko 3,2 % Polaków w wieku produkcyjnym, przy średnim wskaźniku 6,3 %
dla wszystkich 28 krajów członkowskich.

Ryc. 10. Bezrobocie w krajach członkowskich UE w październiku 2019.
Źródło: Eurostat.

Tym samym Polska jest poza Republiką Czech oraz Republiką Federalną Niemiec krajem o najniższym poziomie bezrobocia.
Demografia
osób25.

Pomorskie zamieszkuje ponad dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy

Województwo pomorskie charakteryzuje w dalszym ciągu relatywnie
dobra, na tle kraju, sytuacja demograficzna. Wysoki przyrost naturalny, połączony z dodatnim wskaźnikiem migracji (zarówno krajowej jak i zagranicznej)
powoduje, że województwo będzie jednym z tym, które najłagodniej odczuje
procesu związane ze zmniejszeniem liczby ludności oraz starzeniem społeBez pracy pozostawało wtedy 1,2 mln osób, co i tak było znaczącym spadkiem w stosunku do
stopy bezrobocia na poziomie 19,1 % w 2004, kiedy bez pracy było w Polsce aż 3,2 miliona osób.
24
Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html i https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-pazdzierniku-najnizsze-od-30-lat.
25
Dane na listopad 2019 r., za US Gdańsk - https://gdansk.stat.gov.pl/, dostęp 3.01.2020.
23
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Ryc. 11. Zmiana liczby ludności i osób aktywnych zawodowo w województwie
pomorskim w latach 2000-2018.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2019.

czeństwa. Niestety w dużej mierze ten pozytywny obraz tworzony jest przez
obszar metropolitalny Trójmiasta oraz przyległe obszary Kaszub (ok. Kartuz,
Kościerzyny).
Ekonomia
Ostatnie lata były okresem bardzo szybkiego nadrabiania przez nasz
kraj i poszczególne regiony dystansu do innych bardziej rozwiniętych części
Unii Europejskiej.
O ile w 2004 PKB (według GUS) Województwa Pomorskiego wynosiło 52,6 mld złotych to w 2015 wynosiło już 103,6 mld złotych26. Daje to
województwo przyrost na poziomie prawie 97 %27.
Oznacza to jednak, że województwo nie jest liderem wzrostu, a co najwyżej nie traci szybko dystansu do województw najbardziej dynamicznych.
Ostatnie dane statystyczne mówią o tym, że na koniec 2017 PKB w województwie pomorskim wzrósł już do 115,988 miliarda złotych (50 tys. złotych/mieszkańca). Ponad 29,7 % wypracowywane jest przez handel transport,
zakwaterowanie i gastronomię, 24,9% to pozostałe usługi a 26,% % przemysł.
Budownictwo i działalność finansowa dokładają po ponad 8%, a rolnictwo to
około 2,5 gospodarki regionu.
26
27

Wzrost z 23994 złotych do 44955 złotych na osobę.
Wyższy wzrost zanotowały tylko cztery województwa: dolnośląskie (111,7%), mazowieckie
(110,1%), małopolskie (101,5%) oraz wielkopolskie (100,7%).
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Ryc. 12. Rozwój województw w stosunku do średniej krajowej.
Źródło: Eurostat, GUS (Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju
regionów w 2017r.), dane za 2017 rok.

Rynek pracy
Na koniec października poziom bezrobocia w województwie pomorskim wynosił 4,4 %, bez pracy pozostaje 41 tysięcy mieszkańców regionu. Za
tak niski poziom bezrobocia odpowiada przede wszystkim Trójmiasto oraz obszary przyległe. W całym województwie28 pracowało 586213 osób. W podregionie chojnickim było to odpowiednio 45452 osoby, z czego w samych Chojnicach 11508 osób. Podregion słupski to 76095 pracujących osób, z czego
w Słupsku 28041 pracowników.
Województwo charakteryzuje też bardzo duże rozwarstwienie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. O ile przy średniej 4794 złotych miesięcznie w Gdańsku można było liczyć na średnią pensję na poziomie
5642 złotych, to w powiecie chojnickim było to tylko 3761 złotych29, a w słupskim 4057 złotych.

28
29

Dane za US Gdańsk, stan na 31 grudnia 2018 roku.
Najniższa średnia pensja na poziomie powiatu w całym województwie.
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5. Najbardziej prawdopodobne warianty rozwoju do 2030 roku
Demografia
Analizowane ośrodki charakteryzować będą w nadchodzących latach
dwa zjawiska. Malejąca liczba ludności oraz zmiana struktury demograficzne
polegająca na zmniejszaniu się grup osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście ilości osób w wieku poprodukcyjnym.
W przypadku Chojnic GUS30 planuje umiarkowany spadek liczby ludności. Liczba mieszkańców prawdopodobnie spadnie do około 37,7 tysiąca
osób, a więc poniżej 10 %.
W przypadku Słupska ubyć na około 9,5 tysiąca mieszkańców. W 2030
miasto ma zamieszkiwać około 82,5 tysiąca osób.

Ryc. 13. Spadek ludności w wybranych polskich miastach – perspektywa 2050.
Źródło: Ślesiński P., Delimitacja miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze, IGiPZ PAN, Warszawa 2016.
30

Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html, dostęp 30.12.2019 r., g. 10.30.
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W jeszcze dłuższej perspektywie Słupsk jest jedynym średnim miastem na Pomorzu31, które może utracić łącznie, do 2050 roku, nawet o ponad
30 %. O ile negatywne trendy depopulacyjne nie zostaną zastopowane to za 30
lat miasto będzie zamieszkiwało tylko około 60 tysięcy mieszkańców32.

Ryc. 14. Lokalizacja siedzib największych polskich firm (dane 1994-2014 r.).
Źródło: Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa
mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału
terytorialnego, s. 17.
Podobne zjawisko dotyka wprawdzie jeszcze Sopot. W tym przypadku jednak depopulacja ma
silny walor ekonomiczny. Popularność Uzdrowiska powoduje, że bardzo dużo osób w całego kraju
inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe w celu ich wykorzystania turystycznego (m.in. do wynajmu krótkoterminowego za pomocą portali internetowych airbnb.pl [prawie 700 ofert], booking.
com [ponad 150, ale w części obejmującej również profesjonalne miejsca noclegowe jak hotele])
lub posiadania tzw. „drugich mieszkań” dla swojego wypoczynku wakacyjno-weekendowego lub
jako miejsce zamieszkania po zakończeniu aktywności zawodowej.
32
Prognoza za: Przemysław Ślesiński, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, IGiPZ PAN, Warszawa 2016 s.22.
31
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Ekonomia
Dla analizowanych regionów sukcesem będzie utrzymanie dotychczasowej pozycji na ekonomicznej regionu. Analiza danych oraz trendów pokazuje jednak, że nawet ten zachowawczy wariant może być trudny do realizacji.
Dużym problemem omawianych miast i terenów je otaczających jest
brak silnych lokalnych podmiotów gospodarczych. O ile jeszcze w latach 90tych i na początku XX wieku było tu kilka podmiotów dużych o znaczeniu
krajowym, to obecnie na terenie całego Pomorza Środkowego nie ma już ani
jednego takiego podmiotu. Wyraźnie widać też, że o ile Poznań i Trójmiasto
zdają się utrzymywać swoją pozycje do dwie inne pobliskie stolice regionów
i metropolie (Bydgoszcz/Toruń i Szczecin) też zmniejszają swoją obecność na
gospodarczej mapie kraju, co może negatywne rzutować również na sytuację
ich dalszego zaplecza, jakim są badane ośrodki.
Mając na uwadze zaprezentowane dane oraz inne znane uwarunkowania można założyć że kluczem do sukcesu wydaje się tutaj nie próba „gonienia” ośrodków metropolitalnych, a wypracowanie własnych dróg, znalezienie
dróg rozwojowych. Znane są już tutaj przykłady udanych działań na terenie lub
w pobliżu omawianych ośrodków33.
Rynek pracy
Zarówno Chojnice jak i Słupsk w najbliższych latach należały będą do
tracących na znaczeniu lokalnych rynków pracy. Zmniejszanie się populacji
osób w wieku produkcyjnym doprowadzi prawdopodobnie do zredukowania
ilości miejsc pracy. Dodatkowo analizowane ośrodki są mało atrakcyjne dla
tworzenia miejsc pracy na sektorach high-tech. Zmniejsza to szansę na szybką
poprawę produktywności i zatrzymanie na tych lokalnych rynkach osób o najwyższych kwalifikacjach i ambicjach.
W dalszym ciągu cała Polska gospodarka jak i omawiane ośrodki
moją ukryte zasoby w postaci osób nieaktywnych zawodowo oraz pracujących w sektorach niskoproduktywnych. Analiza danych pokazuje jednak, że
ten zasób nie tylko nie pozwoli na rozwój ale nawet na utrzymanie aktualne
potencjału Słupska i Chojnic.

33

Jedną z największych szans rozwojowych jest rozbudowana oferty tzw. „przemysłu czasu wolnego”. Dolina Charlotty położona pomiędzy Słupskiem, a Ustką podawana jest za przykład zbudowania praktycznie od podstaw nowej, ciekawej oferty spotykającej się w pozytywnym zainteresowaniem (szerzej na ten temat: W. Szymańska, Współpraca samorządu i biznesu na poziomie
lokalnym w obszarze turystyki, „Folia geographica socio-oeconomica” 2017, nr 28, Uniwersytet
Łódzki, s. 63–82.
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Podsumowanie

Ryc. 15. Luka podażowa na rynku pracy w 2050 - Symulacja.
Źródło: P. Ślesiński, Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski,
Studia KPZK PAN.

Decydentów miast peryferyjnych będzie czekało bardzo trudne zadanie przeorientowania prowadzonej polityki34. Bez aktywnych działań miasta
nie tylko nie utrzymają swojej dotychczasowej pozycji ale grozi im nawet degradacja, a co najmniej trwała stagnacja i marginalizacja.
Na tak negatywne postrzeganie sytuacji badanych ośrodków wpływa
z jednej strony silne wykluczenie komunikacyjne jak i inne zjawiska.
A z drugiej zachodnie rubieże województwa wraz z wschodnimi terenami zachodniopomorskiego są jednym z terenów o największej koncentracji
problemów społecznych i ekonomicznych w Polsce. Zjawisko to w szczególności dotyczy terenów pozametropolitalnych. Tym samym ze względu na swoje położenie analizowane ośrodki są pod szczególną presja tego zjawiska.
34

Szerzej na ten temat: B. Bartosiewicz, Polityka Rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 418, Wrocław, s.
22-31.
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Ryc. 16. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją.
Źródło: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2017, s. 179.

Ryc. 17. Obszary peryferyjne
w Polsce.
Źródło: Śleszyński P.
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Ryc. 18. Obszary problemowe w Polsce.
Źródło: P. Śleszyński..

Dla sporej części terenów peryferyjnych szansą na poprawę sytuacji
społeczno-ekonomicznej jest próba osiągnięcia efektu synergii z silnie rozwojowymi obszarami metropolitalnymi. Przykład miast takich jak Skierniewice,
Żyrardów, a w pewnym stopniu nawet Łodzi35 pokazuje, że przy zapewnieniu
dobrego skomunikowania staja się one beneficjentami wzrostu bardziej rozwojowych ośrodków.
W przypadku Chojnic i Słupska w akceptowalnej odległości (rozumianej jako bezwzględna odległość przestrzenna jak i czasowa) nie istnieją jednak żadne ciekawe alternatywy. Miasta (czasowo i odległościowo) położone
są w znacznej odległości od rozwojowych ośrodków miejskich. Tym samym
w przypadku decyzji o poszukiwaniu pracy poza dotychczasowej miejscem zamieszkania36 jednocześnie podejmowana jest decyzja o przeniesieniu swojego
miejsca aktywności życiowej.
Z miast tych codziennie od kilku do kilkunastu tysięcy osób podróżuje do Warszawy w celach
zawodowych. Szarzej na ten temat m.in.: P. Ślesiński, Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 1 (51).
36
Dane badaczy oraz GUS pokazują, że dla mieszkańców Chojnic i Słupska najważniejszymi potencjalnymi nowymi miejscami rozważanymi jako miejsce do przyszłego życia są Trójmiasto i Warszawa, a dla części osób również Poznań, Bydgoszcz/Toruń i Szczecin. Ze względu na znaczące
różnice płacowe po 2014 roku duża część osób decydowała się jednak na wyjazd do innych krajów
członkowskich UE, a nie na migrację krajową.
35
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Szczególnie dokuczliwa dla dalszej pozycji Chojnic i Słupska może
mieć sytuacja demograficzna. W małych ośrodkach na obserwowane w skali
makro starzenie społeczeństwa nałożą się jeszcze silne trendy depopulacyjne.
O ile samo zjawisko wyludniania nie jest historycznie zjawiskiem nowym, to
na jego natężenie oraz długi okres trwania muszą już budzić poważny niepokój.
O ile w dużych ośrodkach zjawisko to wynika głównie z „rozlewania
się miast” i powoduje przepływ ludzi ze ścisłego jądra metropolii na tereny
ościenne37 i patrząc z perspektywy całej aglomeracji - poza potęgowaniem
trudności komunikacyjnych - nie prowadzi bo utraty kapitału ludzkiego.

Ryc. 19. Napływ siły roboczej do Warszawy z gmin.
Źródło: P. Ślesiński, Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych.
37

Gdańsk, Gdynia i Sopot notują wprawdzie stagnację lub spadek liczby ludności ale jednocześnie
dynamicznie rośnie liczba mieszkańców w ościennych powiatach gdański, kartuskim, wejherowskim i puckim.
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Ryc. 20. Odsetek powierzchni Polski objęty procesami wyludnienia (lata 1951-2050).
Źródło: Polska Akademia Nauk na podstawie danych GUS.

Ryc. 21. Zlewnia migracyjna Trójmiasta
Źródło: Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa
mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału
terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.
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Zgromadzony materiał pozwala postawić tezę, że w Województwie
Pomorskim obserwujemy tendencję wzrostu znaczenia terenu Trójmiasta odbywającego się szczególnie kosztem marginalizacji bardziej oddalonych terenów. Szczególnie poszkodowanym wydaje się miasto Słupsk. Utrata funkcji
stolicy województwa połączona z załamaniem gospodarczym spowodowało,
że miasto to zostało zdegradowane z roli ośrodka o znaczeniu regionalnym
do pozycji ośrodka walczącego o utrzymanie pozycji miasta o znaczeniu ponadlokalnym. Słupsk nie tylko nie przyciąga nowych mieszkańców ale poza
Trójmiastem jest też widocznym statystycznie dostarczycielem „kapitału ludzkiego” dla Warszawy i Szczecina. W przypadku Chojnic odpływ poza stolica
województwa jest też widoczny do Bydgoszczy/Torunia i Poznania.
O słabości omawianych w niniejszym opracowaniu terenów świadczy
też bardzo słabe lub prawie niezauważalne zjawisko suburbanizacji, charakterystyczne dla wszystkich polskich silnych ekonomicznie obszarów metropolitalnych. W dużych miastach istniała, istnieje i w dającej się perspektywie
będzie istniała dalej relatywnie duża grupa osób, które ze względu na sytuację
życiową i materialną decydują się na przeniesienie na tereny podmiejskie. Prowadzi to nie tylko do „rozlewania się” metropolii, ale skutkuje podniesieniem
poziomu rozwoju gospodarczego terenów położonych w pobliżu silnych, rozwijających ośrodków. W przypadku Słupska i Chojnic obserwujemy prawdzie
pewien rozwój terenów podmiejskich, zjawisko to ma jednak relatywnie słaby
charakter, co można tłumaczyć z jednej strony słabością ekonomiczno-społeczną tychże miast ale również zjawiskiem migracji zagranicznej i do krajowych ośrodków metropolitalnych. Dostępne dane pokazują, że spora część
młodzieży z tych ośrodków za awans społeczny uważa możliwość korzystania
z oferty edukacyjnej (głównie na poziomie wyższym) w większych miastach.
Bardzo często osoby te, widząc sytuację i oceniając perspektywy postanawiają po zakończeniu edukacji nie wracać już w rodzinne strony. Wiąże się to
nie tylko z drenażem intelektualnym ale i finansowym omawianych terenów38.
W najbliższych latach może pojawić się kolejne niepokojące zjawisko. Osoby
kończące prace zawodową, dysponujące odpowiednim majątkiem, ze względu
na brak wystarczającej oferty (szczególności w zakresie usług zdrowotnych
oraz tzw. przemysłu czasu wolnego) w dotychczasowym miejscu zamieszkania mogą podejmować decyzję o przeniesieniu do większych ośrodków oferujących bardziej satysfakcjonujące warunki życia. Do tej pory zjawisko takie
w Polsce miało marginalne znaczenie. Wynikało to po pierwsze z kwestii ekonomicznych (brak wystarczających środków finansowych), jak i społecznych
38

Np. pokrywanie kosztów utrzymania i studiowania potomków oraz kupowanie przez rodziców
osób młodych - za środki wypracowane z pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na badanych terenach - mieszkań na terenach aglomeracyjnych.
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(istniejące więzi rodzinne – w tym rodziny wielopokoleniowe zapewniające
opiekę zarówno najmłodszym jak i najstarszym ich członkom, jak i towarzyskie).
Jednym z narzędzi ograniczających zdiagnozowane tutaj problemów
mogłoby być znaczące podniesienie odsetka osób aktywnych zawodowo.
Działania w tym zakresie mógłby polegać zarówno na aktywizacji osób obecnie nieaktywnych zawodowo (wśród osób 18-65) jak zachęcenie do pozostania
na rynku pracy osób starszych39.
Bardzo skutecznym narzędziem mogłaby być efektywna i przemyślana polityka migracyjna. Przykład Stanów Zjednoczonych, Kanady, Republiki
Federalnej Niemiec czy Australii pokazują, że możliwe jest takie modelowanie przepływów ludzi, by nie tylko nie powodowały napięć społecznych, ale
wprost przeciwnie służyły lokalnym społecznością oraz poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Również Polska po początkowym bardzo silnie odczuwalnym odpływie osób po akcesji do Unii Europejskiej (w roku 2004) odnotowuje obecnie
osłabienie tendencji ucieczki rodzimej siły roboczej na rynki pracy innych krajów.

Tab. 2. Szacunki emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2018.
Źródło: GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski
w latach 2004-2018.

Równocześnie po raz pierwszy od wielu lat Polska zaczyna być postrzegana jako atrakcyjne miejsce do pracy i zamieszkania dla osób z innych
krajów.
Zdaniem OECD Polska w 2017 roku była nawet światowym liderem
w pozyskiwaniu pracowników czasowych z innych krajów40.
Czy to w postaci ponownego ustawowego podniesienia wieku emerytalnego, czy poprzez system
fakultatywny: premie dla pracujących dłużej, ułatwienia dla świadczenia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
40
Szerzej: https://emerging-europe.com/news/oecd-poland-is-worlds-leading-destination-for-temporary-labour-migration/, dostęp 3.01.2020, g.20.58 oraz https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/migracja-zarobkowa-w-polsce-dane-oecd/3p5wp5g. Cały raport OECD: International Migration Outlook 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
international-migration-outlook-2019_c3e35eec-en, dostęp 3.01.2019, g.21.01.
39
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Ryc. 22. Kraje członkowskie OECD z największą liczbą czasowych imigrantów
zarobkowych.
Żródło: OECD.

Ich liczba przekroczyła już milion osób i charakteryzuję się dynamicznym przyrostem w stosunku do wcześniejszych okresów.
Na tle kraju województwo pomorskie znajduje się w relatywnie dobrej
sytuacji demograficznej.
Wpływ na to moją wysoki (jak na Polskę) wskaźnik dzietności, struktura demograficzna (większy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym),
atrakcyjność migracyjna regionu. Niestety dla miast peryferyjnych wszystkie
te elementy służą głównie do stabilizowania sytuacji w Metropoli Trójmiejskiej i jej najbliższym otoczeniu.
Tym samym istnieje bardzo poważne ryzyko, że ośrodki takie jak
Słupsk i Chojnice będą podlegały dalszej marginalizacji. Nie widać żadnych
zjawisk, które mógłby powstrzymać proces ich marginalizacji. Podejmowane
w ostatnich latach działania (500+, emerytura 500+) polegające na transferowaniu środków w postaci świadczeń socjalnych trudno traktować jako skuteczne i efektywne narzędzia wspierania nie tyle nawet rozwoju co coraz szybszej
utraty pozycji społeczno-ekonomicznej średnich i małych ośrodków miejskich.
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Ryc. 23. Ubytek liczby mieszkańców – perspektywa 2050.
Źródło: Ślesiński P. na postawie danych GUS (prognoza demograficzna 2013-2050,
dane o emigracji czasowej z BAEL, dane NSP 2002, 2013.
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Z zapisków rady miejskiej

Z lustracji wojewódzkiej miasta Chojnice w roku 1564
„(…) Tho miasto Choinicze lezi zbudowane nad dwiema wielkiemi
stawami, po jednej stronie na południe. Mur, ze wszistkich stron, na którem
jest wiesz (wież) dobrze naprawionych 12, które potrzebnią wielkieć poprawi
dla obrony: podia murów na zachód i pulnocz 2 przekopi i wał wielki usipani,
w jednem przekopie woda, drugi sucho lezi. Wiazd do miasta po mosczie jest
wzwod z żurawiem i któremu wrota spuszcziste, nad ktoremi jest wieża wielka
okrągła z miązszego muru zamurowana na której dział jest 2 prochow w potrzebę. Zamikają miasto na nocz ustawicznie. Są tesz insze dwie bramie, jedna
Sluchowska, na której wieża jest, zamknienie bram jest zwodem przez przekop
mostu. Drugie zamknienie wrotami mocznemi z krótką spusczystą. W tei działo krótkie wielkie y przestronne na dwu kołach.
Druga brama Młyńska, the zamykają zwodem od mostu, ktori jest nad
przekopem od walu (wału), którem wrotha mocne ku wzwodowi, które obwarowane żelaziem y zamykające się.
Domow wszistkich w murze zbudowanych wedlie przemocenia każdego w drzewo z murem pobiczie, u domu każdego dachowko, in summa
250. Wthem miesczie jest rzemieślników in summa 150, tho jest: knapiów 58,
szewczow 28, kowalow 6, sliosarzow 2, krawcow 14, miecznikow 2, rimasz
1, sliosasz 1, zdunow 2, tkaczow 22, czapnikow 2, bednarzow 3, zlotnikow 2,
rzeżnikow 3, piekarzow 4. Piwowarowie malo nie wszicczi warza ile domow
jest. Zbroje miesczkie na Ratuszu na 2 osobie, a miesczanie mają zbroje swe,
w ktorej jezdno okazacz się może 45, a pieszich 350, gdzieby przeszła potrzeba.

123

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, NR 35

III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Sądy miejskie w miescie bywaj a dwakroć przez rok, które Pan Wojewoda Pomorski sądzi, sędzie i lawniczi ziemsczi na Ratuszu. Ratusz miesczki
jest dobrze, a mocno zmurowani na dłużą i szerzą w ktorem budowania dosicz
jest, tak sendziom ziemskim jako i miesczanom. Przi tem Ratuszu jest bud niemało, z których miasto wybiera pro comuondo suo mark 30. Wedlia Ratussa
po dwie stronie są dwie studnie okowite w wodzie ktorej nigdy nie przebierają,
i z niej piwo warzą (...)”
Tylko trzy pierwsze miały wieże, Gdańska nawet dwie. Między Bramą
Młyńską i Człuchowską przy murach dwie silne wieże, z których pierwsza
stała się później więzieniem (gefangenturm). Brama Człuchowska była również więzieniem miejskim (Bürgergefengnis). Między Bramą Człuchowską
a Bramą Wodną było pięć wież (ostatnia się zachowała, inne zamieniono na
mieszkania lub spichrze). Między Bramą Wodną a Gdańską były trzy wieże,
między Gdańską a Młyńską – dwanaście wież, na miejscu jednej stała stara
plebania i mieszkanie kościelnego, druga ustąpiła gmachowi gimnazjum, dwie
inne służyły ludziom zakonu jako „Danzkar” (Abortturm) mając ujście do jeziora Zielonego (Ziegelsee). W środku był Dom Zakonny (Sattelhof) od łac.
Sodalis – siedziba. Przy Bramie Młyńskiej były dwa mosty zwodzone idące
przez dwie fosy. Przy końcu pierwszego mostu nad pierwszą fosą były dwie
silne wieże okrągłe. Jezioro Zielone dochodziło do murów miejskich między
Bramą Młyńską i Gdańską. Miasto było trudne do zdobycia. Od bramy mniejszej Wodnej (Zakonnej) prowadziły dwa mosty zwodzone przez dwie fosy
i wały. Między Bramą Młyńską a Człuchowską stały dwie wieże – nr 16 (później wieża więzienna) i nr 17. Między Bramą Człuchowską a Wodną stało 5
wież (18, 19, 20, 21, 22) ostatnia 22 zachowała się, pozostałe zamieniono na
stajnie i domki mieszkalne. Między Bramą Wodną a Gdańską stały trzy wieże
(10, 23, 24). Fundamenty wieży dziesiątej usunięto dopiero w 1909r., skoro
przejście na Ramy (38) na nowe zewnętrzne przesunięto. Resztę wieży (23, 24)
tworzą fundamenty pod spichrze. Między Bramą Gdańską a Młyńską od strony
wschodniej i północnej stało dwanaście wież. Na miejscu wieży 25 stała plebania i dom kościelnego. W miejscu wieży 26 obecne gimnazjum. Między wieżą
25-30 „Sattelhof”. Wieża 29 i 30 to Danzker. Wieże 31 przerobiono na dwa
mieszkania (spłonęła w 1901r.). Wieża 32 – częściowo jako dom mieszkalny.
Wieża 33 stanowi wspornik spichrza. Wieże 34, 35, 36 – przeznaczone zostały
na domy mieszkalne. Między bramą 35 i 36 prowadziła uliczka w stronę przedmieścia. Wieża 10 – ta „Gefangenem Hexenturm” – wieża czarownic, później,
bo aż do 1905r., rolę tę spełniała wieża 22. Od Bramy Wodnej prowadził most
zwodzony przez pierwszą aż do wysokiego wału – za którym w kierunku południowym i zachodnim płynęła woda w drugiej fosie zasilana prze j. Zakonne.
Młyn słodowy na północ od Bramy Młyńskiej, do młyna prowadził most. Przy
124

ZBIGNIEW STROMSKI

Z ZAPISKÓW RADY MIEJSKIEJ...

tzw. „Zellendamm” – aleja Brzozowa przechodziła śluzą woda z jeziora (Heerbruch) do j. Zakonnego.
Na ewangelickim cmentarzu przed Bramą Gdańską tracono (mieczem)
przestępców. W ratuszu zawieszone były miecze katowskie. Najstarsze miasto
kończyło się na północy za „Poststall” i „Speichestrasse” (39). Ulica Spichrzowa, tu kończyło się Stare Miasto, które za czasów krzyżackich rozciągało się
nieco dalej.
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Wypisy do historii Chojnic w dobie rządów
krzyżackich i trzynastoletniej wojny.

Martini Cromeri1 „De origine et rebus gestis Polonorum Liber undecimus” („O pochodzeniu i dziejach Polaków księga jedenasta”).
s.276
Tczew oddany Krzyżakom
		
(…) A Krzyżacy spaliwszy Tczew (1310). posunęli się naprzód
i wzięli Chojnice, Nowe i niektóre inne nieznaczne miasta częściowo wskutek ich poddawania się, częściowo zaś zdobyte spalili.
Oblężenie i zdobycie grodu Świecie
		
Z kolei ruszyli na Świecie, jedyny pozostały gród na Pomorzu,
z natury i sztucznie dobrze obronny i przystosowany do dłuższego
oblężenia, ponieważ nie tylko książęta Przemysł i Kazimierz ale
również cała ocalała szlachta pomorska schroniła się doń z siłami
i zasobami swymi.
s.447
Oblężenie Chojnic przez Polaków (1433)
		
Wielkopolanie wspólnie z Czechami dokonawszy podboju całej Nowej Marchii za wyjątkiem Gorzowa, pociągnęli naprzód na
Pomorze wzięli się za oblężenie Chojnic. Ponieważ wydawało się
jak najbardziej celowe prowadzić połączonymi siłami, Michałow1

Marcin Kromer(1512-1589), kronikarz i pisarz kontrreformacyjny, od 1544 sekretarz Zygmunta
Augusta, 1579 biskup warmiński po śmierci Hozjusza, studiował w Krakowie i Bolonii. Z licznych
dzieł Kromera największą wartość przedstawia dzieło pt. „De origine et rebus gestis Polonorum libiri XXX”, które ukazało się drukiem w pięciu wydaniach łacińskich w latach 1555-1589, w przekładzie niemieckim (1562) i polskim (1611).
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ski przyprowadził tam resztę wojska, pozwalając wpłynąć na siebie
Ostrorogowi, by ten zajął się dalszym oblężeniem Chojnic. A było
to miasto dobrze obwarowane i świetnie wyposażone w żywność,
załogę i wszelki sprzęt wojenny. Gdy jednak zdano sobie sprawę,
że oblężenie przeciąga się na dłuższy czas, założono podkop, aby
przy jego pomocy znienacka wtargnąć do miasta. Lecz podkop ten
poprowadzony nie głęboko, zanim jeszcze został przekopany, zawalił się wskutek osiadania piaszczystego gruntu. Próbowano tedy
oblężenia siłą i szturmem po osuszeniu fosy okalającej miasto. Lecz
gdy o tu także straty w rannych były duże, odstąpiono od oblężenia nic nie wskórawszy, ponieważ Czesi jako pierwsi wycofali się
w bezpieczne miejsce. Wojska nasze, wskutek liczebności własnej
i dróg pełnych nieprzyjacielskich zasadzek, zaczęły mieć trudności zaopatrzeniowe, a z powodu braku paszy traciły poważną ilość
koni. I dlatego przypomniawszy sobie po niewczasie polecenie królewskie, ponieważ już pełne dwa miesiące na obleganie Chojnic
na darmo zużyli, zwinęli obóz i pustosząc poszli naprzód w głąb
Pomorza. (…)

J. Macek, „Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce”.
Pod red. prof. Ewy Maleczyńskiej, Warszawa 1955, ss.189
s.69-74		
(…) Sukcesy husytów w Nowej Marchii i połączenie z wielkopolskimi oddziałami pod Gorzowem były jedynie sygnałem do
powstania dalszych grup niezadowolonych z rządów Zakonu Krzyżackiego. Około połowy czerwca przyłączył się do husytów i Polaków książę pomorski Bogusław ze Słupska, który wypowiedział
Zakonowi walkę wraz z inną szlachtą pomorską. (…) Bojowe hufce
z Pomorza przyłączyły się do Czapka i Sędziwoja i ciągnęły z nimi
Nową Marchię aż do Chojnic i Tucholi. (…) Jan Czapek z San
jako hetman czeskich oddziałów zajmował naczelne stanowisko
w sprzymierzonym wojsku. (…) Równie samodzielnie występował
wódz wojska czeskiego i pod Chojnicami, gdzie nawet rozpoczął
rokowania o rozejm i ewentualne dobrowolne poddanie miasta.. Te
rokowania z dowódcą chojnickiej załogi, Erazmem Fischbornem,
komturem z Balgi, rozpoczęte zostały już 13 lipca 1433r., kiedy to
Jan Czapek z San i „starszyzna wojska Czechów” dali glejt Janowi
z Cigelheimu, przedstawicielowi Zakonu. (…) Rokowania o zawarcie rozejmu wydanie obwarowanych Chojnic spaliły na panewce.
Jeszcze 6 sierpnia Czapek utrzymywał korespondencję z komturem
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z Balgi, ale przedmiotem tych rozmów były sprawy wzajemnej wymiany jeńców, którzy zostali wzięci do niewoli w czasie długich
walk pod Chojnicami. (…) Oblężenie Chojnic rozpoczęło się już
6 lipca i trwało około 6 tygodni. Erazm Fischborn, komtur z Balgi,
który dowodził chojnicką załogą, nakazał obsadzić mury miejskie
już 2 lipca i dobrze ich przygotować do nadchodzącej walki. Husyci
oblegali zamek Człuchów (Schlochau) i dotarli 6 lipca pod Chojnice. Natychmiast uderzyli na mury miejskie, ale zostali odparci.
Następnego już dnia miasto otoczone już było ze wszech stron
przez połączone polsko-czeskie wojska. W lipcu mianowicie wtargnął na Pomorze Mikołaj z Michałowa na czele głównych sił polskich, które połączyły się pod Chojnicami z husytami i wojskiem
Sędziwoja w jedną olbrzymią armię. (…) Dnia 9 lipca rozpoczął się
skoncentrowany szturm na Chojnice, trwający aż do południa dnia
następnego. Mocne mury, liczba i męstwo obrońców nie pozwoliły jednak atakującym zdobyć miasta. (…) Niepowodzenie wojsk
husycko-polskich pod Chojnicami nie należy tłumaczyć jedynie
umocnieniem miasta. Mamy dowody istnienia różnicy zdań między
Janem Czapkiem z San, który w imieniu swych wojowników zażądał zaprzestania oblężenie, a polskimi dowódcami, którzy za wszelką cenę chcieli zdobyć Chojnice. (…) Ostatecznie zwyciężyła koncepcja polska, domagająca się generalnego szturmu na miasto. Dnia
22 lipca wszystkie wojska przeszły do ataku w różnych miejscach
murów miejskich, ale i ta próba zakończyła się niepowodzeniem.
Załogo Chojnic i tym razem zdołała się obronić. (…) W dniu decydującego szturmu, 22 lipca, jeden z oddziałów husyckich spróbował
dostać się do murów miasta od strony stawu, który otaczał pewną
część murów. Husyci przynieśli sobie deski. przerzucali je poprzez
wodę i bagno i próbowali chociaż częściowo wypuścić wodę ze
stawu. Kiedy jednak zbliżali się po deskach do murów, drewniany
most załamał się pod nimi i wielu wojowników wpadło do bagna.
Część utonęła, (…). Kiedy husycko-polskie wojska przekonały się,
że Chojnice są nazbyt trudnym orzechem do zgryzienia, zwinięto
namioty i wojsko pomaszerowało na podbój ziem Krzyżackich nad
Morze Bałtyckie. (…)
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M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach.
Gospodarka- Społeczeństwo- Państwo- Ideologia, Gdańsk 1986,
ss. 624.
s. 375-376 Najazd husytów na Pomorze gdańskie w 1433 r.
		
(…) W czerwcu 1433 r. oddziały czeskich taborytów (zwanych „sierotami”) pod dowództwem Jana Czapka z Sanu wtargnęły na teren Nowej Marchii, zajmując bez oporu większość miast.
Pod Gorzowem nastąpiło połączenie z oddziałami wielkopolskimi
pod dowództwem wojewody poznańskiego Sędziwoja z Ostroroga;
dołączył się do nich także sojusznik Polski, Bogusław IX słupski.
Połączone oddziały przeszły następnie na teren Pomorza Gdańskiego, oblegając w lipcu Chojnice, pod którymi nastąpiło złączenie
z trzonem sił polskich pod dowództwem kasztelana krakowskiego
Mikołaja z Michałowa. Oblężenie Chojnic nie powiodło się z powodu braku artylerii. Dlatego zjednoczone siły czesko-polskie i pomorskie przeszły w dolinę Wisły, nie napotykając oporu ze strony
wielkiego mistrza Russdorfa. (…)
s.409-410 Wybuch i pierwsza faza wojny trzynastoletniej (1454-1461)
		
(…) W tym czasie z Rzeszy poprzez Nową Marchię nadeszła posiłkowa armia krzyżacka licząca około 15 tys. zaciężnych,
w tym około dwie piąte piechurów z taborem, pod dowództwem
księcia żagańskiego Rudolfa oraz Bernarda Szamborskiego, rycerza z Moraw, zdolnego dowódcy. Król polski przeciwstawić mógł
jej głównie oddziały niekarnego pospolitego ruszenia pospiesznie
zebranego z Wielkopolski i Kujaw w liczbie około 18 tysięcy, zgromadzonych w obozie pod Cerkwicą ( na południe od Chojnic). (…)
Armia polska pod dowództwem wielkopolskich urzędników ziemskich i kujawskich- nie posiadających doświadczenia w rzemiośle
wojennym i nie słuchających doświadczonych dowódców grupy
zaciężnych- znalazła się wraz z Kazimierzem Jagiellończykiem na
południe od miasta Chojnic, w których nadal przebywała oblegana
załoga krzyżacka. 18 września armia polska ulokowana na wschodnim brzegu Jeziora Zakonnego zagroziła drogę nadciągającym od
zachodu wojskom krzyżackim. Dowódcy polscy nieprzezornie zaatakowali jednak wojska te na zachodnim brzegu jeziora, nie mając zabezpieczonych tyłów. Pierwsze uderzenie jazdy polskiej zakończyło się sukcesem, poległ wówczas głównodowodzący armią
krzyżacką książę żagański Rudolf, Szumborski dostał się do nie129
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woli. Jednak wypad załogi krzyżackiej z Chojnic na tyły armii polskiej, wywołał w niej panikę i masową ucieczkę z pola bitwy, wraz
z królem i głównodowodzącymi, z których część-wraz z Mikołajem
Szarlejskim- dostała się do niewoli. (…)

Polska Jana Długosza. Redaktor naukowy Henryk Samsonowicz,
PWN Warszawa 1984, ss. 597
s. 105
Oblężenie Świecia
		
Mistrz pruski Karol po poddaniu pod swoje panowanie grodu
Trzewa przesunął swoje wojsko do dalszych części ziemi pomorskiej i po zajęciu i częściowym spaleniu kilku pośrednich miast
i wsi, mianowicie Chojnic, Nowego i innych, przybył do grodu
Świecie. Ten bowiem jedyny w ziemi pomorskiej mieli w swych
rękach w imieniu księcia Władysława Łokietka rycerze polscy i pomorscy oraz dwaj książęta Gniewkowscy: Przemysł i Kazimierz.
Cały pozostały obszar dostał się pod panowanie mistrza i Krzyżaków przez podbój lub poddanie się. (…)
s.320-323 Wojsko polskie wkracza na Pomorze i oblega Chojnice
		
Wojsko królewski zatem ruszywszy z Koła różnymi drogami przybyło na ziemie wroga, na Pomorze, a wkroczywszy na nie
pod wodzą (…) kasztelana krakowskiego Mikołaja z Michałowa
po przeprawieniu się w okolicy Bydgoszczy przez rzekę Brdę, (…)
zaczęło je pustoszyć. (…) A druga (część) wojska królewskiego
z Wielkopolski i czeskiego pod wodzą wojewody poznańskiego Sędziwoja z Ostroroga i Jana Czapki skończywszy pustoszenie Nowej
Marchii, kiedy ją całą podbiło pod władzę króla polskiego z wyjątkiem miasta Gorzowa, udało się ze wszystkimi siłami na Pomorze
i już gnębiło oblężeniem miasto Chojnice.
		
Mikołaj z Michałowa zwinąwszy (…) obóz pod Tucholą ruszył
prosto w kierunku Chojnic. (…) Rozbiwszy zatem obóz pod Chojnicami po połączeniu się obydwu wojsk przez jakiś czas naradzano
się, czy należy trwać przy rozpoczętym oblężeniu, czy też zgodnie
z decyzją króla poniechawszy oblężenia, pustoszyć ziemię nieprzyjaciół. Po podjęciu (…) decyzji o dalszym obleganiu, całe wojsko
próżno oblegało jedno miasto przez osiem tygodni. (…) A w czasie oblężenia rażono bez przerwy z bombard liczne części muru
i przedmurza, a do wszystkich sąsiednich miejscowości wysyłano
znaczne oddziały jazdy, (złożonej) z wojsk pogańskich, które uda130
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jąc się do wszelkich osad i wsi dostarczały wojsku niezbędnych
środków żywnościowych, a wspomniane osady i wsie paliły. (…)
		
Woda, która wypełniała fosy miasta, także została z wielkim
nakładem pracy odprowadzona do nowych dołów, tak, iż wydawało się, że wszystkie fosy są możliwe do przebycia. Pozostał jednak przez długi czas wilgotny muł, który tworzył głębokie błoto,
a w mieście nagromadzono także mnóstwo środków ułatwiających
przetrwanie oblężenia, tak ogromną była liczba bombard i machin,
w końcu tak wielka była trwałość murów i tak liczne wieże, że z łatwością opóźniały wszelkie przedsięwzięcia oblężnicze Polaków.
		
Kiedy zaś nie udawało się zdobyć miasta w otwartej walce,
uznawszy zdobycie miasta za rzecz trudną, dowódcy zatroszczyli
się o wykonanie podziemnych tuneli i zbudowanie podziemnego,
ukrytego chodnika. Długotrwałym wysiłkiem i pracą posuwano
sprawę naprzód. Noce i dnie spędzano na pracy, a wielu ludzi drążyło chodnik prosto w kierunku wspomnianego miasta i wywoziło Ziemię. I to napawało oblegających wielką nadzieją zdobycia
miasta i podtrzymywało ich wytrwałość w obleganiu. Wzmagał się
lęk oblężonych, ponieważ nie mogło się (to) przed nimi ukryć (piętrzący się bowiem stos wywiezionej ziemi wskazywał na) (drążenie) chodnika.(...) Tak wielkie oczekiwania nie spełniły się. Kiedy
bowiem kopiący dotarli aż do murów miejskich i do miasta, które
jest położone między większym a mniejszym murem, w wyższej
części powstał otwór, ponieważ tunel nie miał należytej głębokości.
Wskutek zawalenia się na górze chodnika i obsypania się piasku
powstał otwór i długotrwały wysiłek obrócił się wniwecz. W związku z tym zaprzestano dalszego kopania. Aby jednak przyniósł jakieś korzyści trud, który kosztował tyle wysiłku, przez cały niemal
czas oblężenia przez ten otwór zabijano z tylu bezkarnie strzałami
z kusz wielu wrogów stojących na małym murze, którzy nie mogli
dostrzec, skąd pochodzą pociski,dopóki po dłuższym czasie, kiedy
już wielu zginęło, nie odkryto podstępu i nie zasypano otworu gnojem i błotem.
		
Kiedy więc wspomniany podkop nie okazał się pomocny przy
zdobywaniu miasta, dowódcy i komendanci wojsk postanowili
dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć miasto w jawnym natarciu
i zamierzają zaatakować je ostrzej. (...) Żeby Więc nie rezygnować
wprzód nie spróbowawszy, rano, w dzień św. Marii Magdaleny po
przygotowaniu wojska do ataku na miasto, całe wojsko przypuszcza
na nie ostry szturm.(...) Już bowiem jedni rozbijali przedmurze, inni
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podchodząc pod mur podkopywali go, inni usiłowali przebiec przez
pełne błota fosy do miejsc, które rozbiła siła bombardu. A tymczasem oblężeni nie tracili ducha. Rożnymi wyszukanymi sposobami godzili w oblegających: to smołą i żywicą, to wrzącą wodą, to
kamieniami, strzałami i mieczami, stawiali bowiem większy opór,
gdyż ogarnęło ich już niejakie zwątpienie co do zachowania miasta.
Nie pomijali też żadnego sposobu obrony, a kobiety i małe dzieci
podawały wszystko, co było przydatne do odparcia ataku. I nie było
nikogo wśród nich, kto nie sądziłby, że od wypadków, jakie zajdą
tego dnia, zależy całe jego powodzenie. Kiedy zatem przez wiele
godzin trwała bardzo zawzięta walka, gdy Czesi opuścili swoje stanowiska i mury, które atakowali, cały napór obrońców zwrócił się
przeciw Polakom. A kiedy wielu zostało rannych, a niektórzy zginęli lub dostali się do niewoli, reszta musiała zaniechać oblężenia.(...)
s. 335
Bitwa pod Chojnicami 1454
		
Tymczasem dotarła do króla, zgodna z prawdą, wiadomość,
że w Niemczech zbiera się z ogromną gorliwością wojsko dzięki
staraniom i na koszt mistrza niemieckiego, (...) W związku z tym
rozkazano Wielkopolanom, by z wojskiem ruszyli w kierunku
Chojnic. (…) Dotarło w końcu do wyznaczonej miejscowości, wsi
arcybiskupa gnieźnieńskiego Cerekwicy, oddalonej o dwie mile od
Chojnic, które oblegały wojska królewskie.
		
Wojsko królewskie, które tu miało wszystkiego w nadmiarze,
zajmowało się raczej hulankami i rozpustą niż zdobywaniem (Chojnic).
		
Doniesiono też, że bardzo bliskie jest nadejście wrogów i było
rzeczą pewną, że wojsko złożone z Niemców, Ślązaków i Czechow
przybyło do miasta Schifelbein w Nowej Marchii, które dotąd popierało Krzyżaków. Jego znaczniejszymi wodzami byli książę Rudolf2 z Żagania i Czech Bernard Szumborski3. (...)
		
Następnie, we czwartek przed uroczystością św. Krzyża przybył (król) do Cerekwicy i znalazłszy wojsko wielkopolskie w rozsypce, zebrał je razem. Wtedy ono zapominawszy wśród przyjemności, rozkoszy, uczt i nieróbstwa o dawnej dyscyplinie wojskowej,
posłuszeństwie i czci wobec króla i Rzeczypospolitej, jaką wykaRudolf, książę żagański od 1439 r., zaciężny w służbie krzyżackiej, poległ w bitwie pod Chojnicami.
3
Bernard Szumborski (von Schonberg), rycerz morawski., znakomity dowódca zaciężny w służbie
Zakonu Krzyżackiego podczas wojny trzynastoletniej.
2
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zywali ich ojcowie, zawzięcie domagało się zatwierdzenia praw
Królestwa i nadania nowych, bo inaczej nie staną w szeregach i nie
podejmą walki. A kiedy król zatwierdziwszy dawne prawa położył
kres ich bezczelności w sobotę, w dzień Podwyższenia św. Krzyża
ustawił król wojsko w szeregach, podzieliwszy je na 7 oddziałów
i pomijając innych mających ogromne doświadczenie w sztuce wojennej, powierzył dowództwo wojska wojewodom, którzy gorąco
prosili o powierzenie im tego zadania: poznańskiemu Łukaszowi
z Górki, kaliskiemu Stanisławowi z Ostroroga i włocławskiemu
Mikołajowi Szarlejskiemu oraz kasztelanowi rospierskiemu Dziersławowi z Rytwian. A oni nie „tylko nie przygotowywali niczego,
ale nawet nie wybrali miejsca odpowiedniego do walki z nieprzyjacielem, w którym mogliby bezpiecznie stoczyć bitwę. Zwabieni
chęcią dowodzenia, pragnąc szeroko rozsławi swe imię, choć niewiele znali na ustawianiu szyków, przyjęli obowiązek dowodzenia
z pominięciem innych doświadczonych, czego się po klęsce wyrzekali. (…) Stąd bardzo słusznie obróciła się przeciw nim nienawiść
po klęsce, która nastąpiła.
		
W poniedziałek przed uroczystością św. Lamberta wojska ruszyły spod Cerekwicy i zbliżyły się do Chojnic, ponieważ było rzeczą pewną, że przybędzie tam nieprzyjaciel na odsiecz oblężonym.
Oddziały polskie szły tu niechętnie i z drżeniem, jakby już przeczuwały grożące im niebezpieczeństwa, a na niektórych twarzach
uwidocznił się strach i gorycz. Król natomiast zasmucił się widząc
niekarną, złożoną przede wszystkim z młodych ludzi nie przywykłych do walki ani wojen, źle uzbrojonych i z garstki weteranów.
Toteż postanowił posłać swoich dworzan i wojsko, które oblegało
Malbork, i po oddziały w liczbie 5 tysięcy, które były z kasztelanem
gnieźnieńskim Janem Czarnkowskim i Janem Wedelskim, i zdecydował, że bez nich nie podejmie walki. Kiedy jednak pewni zwiadowcy i członkowie straży przedniej zobaczyli małą liczbę wrogów
i donieśli królowi i doradcom, król, który mocno trwał w swym
zamiarze i uważał, że nie należy podejmować walki bez dworzan,
z trudem dał się nakłonić gorącymi prośbami doradców wielkopolskich do wyrażenia zgody na podjęcie walki.
		
Tymczasem Czesi uważali, że nie należy podejmować walki,
ale pozwolić nieprzyjacielowi swobodnie wejść do Chojnic. Liczyli
bowiem, że nowi wrogowie zamknięci z dawnymi zostaną zwyciężeni bez walki i rozlewu krwi, ponieważ osłabną całkowicie wskutek głodu, a król i jego wojsko będzie stąd miało tylko pożytek.
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Król odrzuciwszy także tę radę jako podstępną i przewrotną, postanowił walczyć.
		
(...) W środę zatem, nazajutrz po św. Lambercie, wojsko stało
przez cały dzień w polu przed miastem Chojnicami w uporządkowanych, ponownie ustawionych szykach, oczekując od rana, aż do
wieczora na upragnioną walkę. A pod wieczór zaczęło przybliżać
się wojsko nieprzyjaciela podzielone tylko na trzy ustawione w kliny oddziały. Na widok wojska królewskiego i jego wielkiej liczby zaczęło myśleć nie o bitwie, lecz o ucieczce lub przyzwoitym
poddaniu się. Podobny lęk ogarnął również wojsko króla polskiego
Kazimierza, kiedy dostrzegło, ze zbliżają się oddziały nieprzyjacielskie. Ponieważ niewielu było zahartowanych w bojach niemal
wszyscy młodzi, zaczęli - jak to bywa, zgodnie z naturą właściwą
niemal wszystkim ludziom - drze w obliczu walki. Doświadczeni
wodzowie mogliby łatwo uśmierzy i opanować lęk, gdyby się byli
przyzwyczajali do oglądania wroga przed walką i (znali) nastroje
swego wojska. Ale nie biorąc tego wszystkiego pod uwagę, zaprowadzili wojsko na miejsca niedogodne i bagniste, w niezbyt uporządkowanych szykach, nie powodując lekko zbrojnymi oddziałami najmniejszego zamieszania w szykach bojowych wrogów, choć
Czech Albert Kostka gorąco się domagał, żeby mu powierzono to
zadanie. Bowiem o zwycięstwie w dużym stopniu decyduje wprowadzenie zamiesza ( w szeregach) wroga, zanim podejmie on walkę. Ale niewykształceni i niedoświadczeni wodzowie zdali wszystko na ślepy traf. (…)
		
Ponieważ jednak wodzowie jednej i drugiej strony zachęcają wojsko do walki, oddziały podejmują natarcie. Los na początku zaczął sprzyja wojsku królewskiemu. Wielu z wrogów padało.
Pierwsze szeregi przeciwnika rozbito całkowicie. Wszyscy wodzowie nieprzyjacielscy, między nimi książę Żagania Baltazar4, zginęli,
główny dowódca Bernard Szumborski dostał się do niewoli. Potem
nieprzyjaciel w zwartej masie zaczął ostrzej nacierać na zupełnie
rozproszonych Polaków, rozbijać osłabione oddziały i zmuszać do
ucieczki. Dopiero wówczas dowódcy szyków, którzy nie sprawdzili
wcześniej ani dogodności terenu, choć był on blisko, ani nie przewidzieli innych pomocnych środków, zaczęli trwożliwie biegać we
wszystkie strony i podprowadzać oddziały do walki, choć z lękiem.
Wszystko jednak obracało się w niwecz. (…)
4

Długosz mylnie przypisał udział w bitwie i śmierć pod Chojnicami księciu żagańskiemu Baltazarowi- poległ w bitwie pod Chojnicami jego brat Rudolf.
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A tym czasem w toku walki wojsko królewskie, które zajmowało ostatecznie szeregi, ogarnięte jakimś nagłym przerażeniem
rezygnując przez głupotę z pewnego zwycięstwa bez żadnej konieczności podejmuje odwrót. Od tej garstki strach rozszerzył się
na wszystkich i skłonił pozostałych do haniebnej ucieczki. Pozostawili zatem szyki, chorągwie i pozycje. Wszyscy poczęli uciekać
i odstąpili wrogom zwycięstwo. Zaniepokojony król usilnie starał
się wznowić walkę i zawrócić uciekających. Ale było rzeczą trudną
przewrócić odwagę tym, których ogarnął lęk. I niewiele brakowało,
żeby król wpadł w ręce wrogów. Z uporem bowiem trwał na polu
bitwy wznawiając walkę, gdyby go byli siłą mimo oporu z jego
strony, nie zabrali i nie zmusili do odwrotu ci, którym, powierzono
straż nad nim.
		
Z wojska królewskiego zginęło zaledwie 60 ludzi, a wśród nich
niektórzy znaczni, jak podkanclerzy Królestwa Polskiego Piotr ze
Szczekocin, chorąży sandomierski Mikołaj z Mokrska, Jan Radzyński, starosta w Kole Jan Zawisza z Rożnowa, jedyny pozostały przy
życiu syn znakomitego rycerza Zawiszy Czarnego. Bardzo niewielu, mianowicie 330 takich, u których wstyd wziął górę na strachem,
trafiło do niewoli. (…)
		
Wrogowie zdobyli obóz króla i wozy całego wojska, których
było najmniej 4 tysiące, na których znajdowało się wiele dobytku,
a miasto Chojnice zostało uwolnione od oblężenia. (…)
s. 355
Oblężenie Chojnic 1466
		
(…) Król polski Kazimierz i przebywający z nim razem w Bydgoszczy jego 357 doradcy najbardziej troszczyli się i zabiegali o to
jedno, aby obleganie Chojnic nie spełzło na niczym. Przez ich zdobycie zamierzali zetrzeć hańbę poniesionej pod nimi klęski i osiągnąć to, by przez zamknięcie i zaryglowanie bramy, przez którą
zwykle przybywały z Niemiec posiłki9 wojskowe dla Krzyżaków,
i przez usunięcie oddziału znakomitych rycerzy, którzy jej strzegli
i którzy dodawali odwagi Krzyżakom i ich zwolennikom, powstała
większa możliwość zdobycia Prus. W zawiązku z tym nakazał, aby
zgromadzili się pod Chojnicami najemnicy i wieśniacy ze wszystkich miast, wsi i grodów Wielkopolski i Kujaw z wozami, łopatami
i innym sprzętem, by jak najszybciej otoczyć miasto palisadami,
fosami i wałami. Natychmiast wysłuchano rozkazu. A kiedy zgromadziło się mnóstwo ludzi, niezliczona ilość wozów i słuszna liczba najemników gorliwie budowano w jednej części miasta palisady
135

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, NR 35

III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

i rowy, co napawało wielkim strachem oblężonych, którym przedtem dodawała odwagi budowa palisad ospałej prowadzona przez
rycerzy. A gdy wieśniacy pracowali, rycerze też nie stali bezczynnie. (…)
		
Niemal codziennie dochodziło pod Chojnicami do walki między podlegającymi a oblężonymi. A w niedzielę, 14 września przed
południem, duża liczba nieprzyjaciół wyszedłszy z miasta wszczęła
walkę, jakby niejako po raz ostatni zamierzając popróbować szczęścia. Pokonania przez rycerzy królewskich i zmuszeni wycofać się
do miasta, wkrótce, gdy Polacy posilają się, wznawiają walkę, nacierając silniej i z większą zaciekłością. W ciągu kilku godzin żadna strona w niej nie ustępowała, kiedy jednak po jednej i drugiej
stronie bardzo wielu padło lub odnosiło rany w końcu mieszkańcy
Chojnic pokonani ponownie wycofują się. A ponieważ Polacy napierali na uciekających, wielu wymordowali. Ponadto zginęli albo
dostali się do niewoli lub zostali wrzuceni do pełnych wody fos ci,
co uciekali do miasta, ponieważ bramy były zamknięte, żeby razem
z nimi nie wdarli się Polacy. Oblegani ponieśli wówczas tak wielką klęskę, że przez kilka dni zaryglowawszy bramy, zachowywali
uroczyste milczenie. Polacy tymczasem na oczach wrogów narażenie na ich niebezpieczne pociski, w wielkiej wilgoci i nieustającej słocie budowali na około, ze wszystkich stron podwójne zapory
i fosy, by im, (tzw. oblężonym) odebrać wszelką nadzieję posiłków
i dostaw. W końcu 15 września rycerze królewscy w ciemnościach
nocy wypuszczając raz po raz na miasto ogniste strzały, i mimo
że oblężenie starają się usilnie je gasić (wiadomo bowiem, że dachy Chojnic są słomiane), podpalają miasto. W następstwie tego
spłonęła czwarta część miasta z zapasami żywności i wszystkim, co
się tam znajdowało. Byłoby spłonęło całe, gdyby nie przeszkodziła temu umiarkowana siła wiatru. A w czasie tego pożaru ogarnął
oblężonych wielki strach i pełna lęku troska, by w czasie tego pożaru nie spłonęli lub żywi nie dostali się w ręce Polaków. Wszyscy
więc na kolanach prosili o ugaszenie pożaru przyrzekając, że natychmiast zawrą układ w sprawie poddania miasta, co też zrobili
nazajutrz (wtedy bowiem wreszcie został przezwyciężony ich dziki
upór, którym się zwykli kierować).
		
Swe rozmowy na temat pokoju prowadzili jednak powoli, by
stworzyć pozór, że ich nie podjęli przyciśnięci ostatecznością, aż
wojsko królewskie po oszacowaniu połowy miasta zabrało się do
otaczania drugiej części. Bowiem od dnia pożaru Polacy zaczę136
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li dokuczać Chojnicom oblężeniem i podpalać na nowo ich domy
z większym uporem, niż oblężeni trwali przy obronie miasta. Gdyby
się bowiem w tym czasie nie zdarzył ten pożar, to oblężeni nie zamierzali oddać wcześniej Chojnic aż po zużyciu zapasów żywności
i nie inaczej, jak tylko przyciśnięci głodem. Wtedy bowiem oblężeni obawiali się narażenie na pośmiewisko z powodu dostania się
do niewoli i utraty majątków, kiedy im (jednak) doniesiono, że nie
mogą się absolutnie spodziewać nadejścia pomocy, posyłają do dowódców królewskich jako posłów w sprawi poddania miasta wielkiego komtura Ulryka von Isenhofen, Jana von Zala i niektórych
innych. Ci po ułożeniu warunków poddania się, w których zastrzegano, aby oblężenie mogli wyjść cało z dobytkiem i wszystkimi
osobistymi rzeczami, zostawiwszy wszystkie machiny i by nigdy
nie podejmowali wrogich poczynań przeciw królowi polskiemu
i jego Królestwu, a w obronie Krzyżaków, po uwolnieniu jeńców
przez jedna i drugą stronę (uwolniono wówczas Pawła Jasieńskiego, Piotra Sczorca i Wawrzyńca Schranka, których aż do oblężenie
Chojnic trzymali skutych w ciężkim więzieniu), w niedzielę, 28
września oddają w ręce dowódców królewskich miasto, machiny,
bombardy i wszelki sprzęt oblężniczy. (…)
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„Szablą odbierzemy!” – Sprawiedliwość staropolska
w chojnickich księgach miejskich z XVIII w. (cz. II)
Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze „Zeszytów” temat
swoistego poczucia sprawiedliwości wśród szlachty dawnej ziemi człuchowsko – chojnickiej, spróbujemy nieco odejść od przytaczania pojedynczych,
nie powiązanych ze sobą personalnie ani terytorialnie dokumentów, będących
świadectwem różnego rodzaju epizodycznych sporów i kłótni pomiędzy „Panami Szlachtą”. Nieliczne spośród owych konfliktów znalazły szersze odbicie
w zapisach chojnickich ksiąg miejskich. Najczęściej bowiem ograniczały się
do pojedynczych wpisów protokołów obdukcji dokonywanych na wniosek pokrzywdzonych przez woźnego koronnego.

I.
Prezentowany poniżej zbiór dokumentów, dotyczy w swej pierwszej
części, kilku wpisów w księgach, które dotyczą konfliktu pomiędzy mieszkańcami jednej wsi szlacheckiej na Gochach w pierwszej połowie XVIII w.
Konflikt ten będzie rozgrywał się na dwóch płaszczyznach; pierwsza z nich
to spór pomiędzy dwiema rodzinami o przysłowiową miedzę, druga to spór
jednej z rodzin z całą gminą. Gdy jednej ze stron zabrakło argumentów, nie
respektując wyroków sądowych i wcześniej zawartych porozumień, sięgano
po szable i strzelby – lała się krew.
Teatrem sporu (aneks 1 – 3) była wieś Gliśno1 oraz jej okolice. Głównymi aktorami pierwszego z konfliktów, z jednej strony, nieprzejednana w swych
postanowieniach rodzina Jutrzenka Gliszczyńskich, z drugiej, pokrzywdzeni rodzina Chamier Gliszczyńskich. Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać,
1

Gliśno - to forma nazwy wsi obecnie obowiązująca. W XVIII – wiecznych źródłach występuje jako
„Glisno”.
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że był to przysłowiowy spór w rodzinie. Tak jednak nie było. W tym celu należy nieco głębiej sięgnąć w dzieje wsi i jej właścicieli, Gliszczyńskich, którzy
swoje główne miano urobili w późnym średniowieczu od nazwy wsi.
Analizując dokumenty dotyczące dziejów Gliśna i rodu Gliszczyńskich2 wymagana jest duża powściągliwość, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentów krzyżackich i tych nieco późniejszych. Istnieją bowiem na południowych Kaszubach, niezbyt od siebie oddalone, dwie wsie szlacheckie o tej
właśnie nazwie. Dopiero w czasach staropolskich wprowadzono, zachowując
wspólny człon główny, pewne wyróżniki. I tak, Gliśno leżące w parafii borzyszkowskiej otrzymało wyróżnik: „Wielkie”, a Gliśno leżące w sąsiedniej
parafii bruskiej: „Małe”. Ponieważ dzieje obu wsi sięgają czasów krzyżackich,
heraldycy3 uważają obie te miejscowości za „gniazda” rodu Gliszczyńskich.
Pierwotnie dziedzice obu wsi posługiwali się wyłącznie imionami z dodatkiem
nazwy miejscowości (przykładem Maciej z Gliśna – „Matcz von Gleisten”)4.
Z czasem, wobec faktu rozrastania się rodzin, zaczęto w dokumentach używać
obok imion zwyczajowych nazwisk, mających najczęściej pochodzenie przezwiskowe5. Dopiero po wojnie trzynastoletniej zaczęto dodawać do „starych”,
nazwisko odmiejscowe Gliszczyński. W ten sposób „stare” stawały się przydomkami. W wielu przypadkach nie przyjmowano „nowych” nazwisk, pozostając przy „starych”. W tym przypadku analizując jakieś nazwisko użyte w dokumencie, należy najpierw ustalić czy nie było ono używane jak przydomek
przez innego Gliszczyńskiego. Jeszcze w innych przypadkach odrzucane były
przydomki i pozostawiano jedynie „nowe” nazwiska. Sytuacja taka stwarza
niekiedy i dzisiaj sporo problemów natury prawnej. Zdarza się bowiem, że
w rodzinie, z różnych powodów, jeden z braci posługuje się w dokumentach
urzędowych przydomkiem, a drugi nie używa takowego.
Na arenie dziejów Gliśno, którego pochodzenie nazwy do dzisiaj budzi spór6, pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z roku 1345, w którym
rycerz Kazimierz z Tuchomia nadaje swojemu wiernemu słudze Wisławowi
Jedna z gałęzi rodu z przydomkiem „Chamier” z Ciemna i Trzebiatek doczekała się bogatego opracowania historycznego. Por. Hans Harry, Geschichte des Geschlechtes (von)Chami(e)r: 1 Teil Geschichte unserer Heimat Pommerellen und ihres Adels. Name und Wappen. Geschichte unseres
Geschlechtes bis etwa 1700, Regensburg 1950; 2 Teil Geschichte des Zemmener Hauses von etwa
1700 an, Regensburg 1952; 3 Teil Geschichte des Trzebiatkower Hauses von etwa 1700 an, Freiburg 1953.
3
Por. P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t.II, Gdańsk 2007, s. 60.
4
K. Bruski, Lokalne elity rycerstwa na Pomorzu Gdańskim w okresie panowania krzyżackiego,
Gdańsk 2002, s. 274.
5
Szeroko na ten temat: E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdańsk 1986.
6
Najczęściej pochodzenie nazwy wsi wiążę się ze słowem glina, której pokłady są w tej okolicy
znaczne. Inny pogląd mówi o popularnej roślinie leczniczej – glistnik, zwany powszechnie jaskółczym zielem. Por. M. Fryda, Tropami sobótki, ”Pomerania” 1987, nr 6, s. 17-18.

2
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ziemię w Ciemnie. Przy określaniu granic owego nadania wymienione jest Gliśno7. Pierwszego z imienia właścicieli wsi Mateusza poznajemy z dokumentu
z 1366 r.8 O tym, że wieś była stara i istniała już w czasach panowania książąt
gdańskich i była lokowana na prawie polskim, świadczy fakt, że władający
nią rycerz jeszcze w roku 1437 oprócz obowiązku służby wojskowej na rzecz
zakonu, płacił 1,5 grzywny czynszu za krowę i świnię jako reluicję za dawne
świadczenie wynikające z prawa polskiego9.
Pełen spis właścicieli Gliśna znajdujemy dopiero w spisie poboru z roku
1570.10 Wymienionych jest w nim aż 10 Gliszczyńskich11, gospodarujących
łącznie na 27,5 łanie ziemi. Średnio na jeden dwór przypada więc niecałe
3 łany ziemi. Pozostałe 2,5 łanu były w rękach 2 innych właścicieli12. W ciągu stu następnych lat nie zaszły w tym względzie żadne zmiany. Widać to
w spisie mieszkańców sporządzonym dla celów podatku pogłównego w roku
1662 przez ówczesnego proboszcza borzyszkowskiego Krzysztofa Prądzyńskiego13. Dalej we wsi było 10 dworów Gliszczyńskich. We wsi było także
5 gospodarstw gburskich jednakże tylko dwóch spośród nich wymienionych
jest z imienia i nazwiska: Utciwy Łukasz Bork i utciwy Jan Rusk. Rodziny
chłopskie najczęściej składały się z czworga osób. Co ciekawe, u tego ostatniego jako ogrodnik mieszkał szl.[achetny] Łącki z żoną. Tak więc nie każdy
„szlachetny” miał swój „dwór”, a mógł mieszkać kątem u chłopa. Spośród
dworów szlacheckich w Gliśnie wyróżniał się dwór Bartłomieja Gliszczyńskiego, gdzie oprócz małżonków z sześciorgiem dzieci zamieszkiwała panna
służebna oraz czworo dorosłych osób „plebejskich”. Prawdopodobnie były to
dwie rodziny chałupników na co dzień pracujących u swojego pana. W większości pozostałych „dworów” również znajdujemy owych „plebejuszy” w liczbie jednej lub dwóch osób. We wsi istniała także kuźnia. Kowalem był jakiś
Niemiec nie wymieniony z nazwiska ani imienia. Był osobą samotną. Należy

Por. Konstanty Kościński o Gochach. Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie, red. M. Fryda, Gdynia 2017, s.41.
8
Występuje jako świadek „Mathias z Glisna”. Handfesten der Komturei Schlochau, Hrsg. P. Panske,
Danzig 1921, nr 85.
9
Por. M. Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa
człuchowskiego, Chojnice 2005, s.57.
10
Źródła dziejowe, t.23. Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym; t.12 – Prusy Królewskie, cz.1, wyd. I.T. Baranowski, Warszawa 1911, s. 236.
11
6 spośród nich podaje się jedynie jako „Gliszczyńscy”, 4 posługuje się tylko przydomkami: Brożek, Dym, Lharmiesz (Lanik). Por. E. Breza, Pochodzenie przydomków…, dz. cyt., s. 242.
12
Byli to: Borzyszkowski i Zmuda.
13
Spisy te wydał: J. Kowalkowski, Spis ludności parafii Borzyszkowy w powiecie człuchowskim
z 1662 r., w: Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny,
red. J. Borzyszkowski, Gdańsk – Lipusz 1999, s.37-38.
7
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sądzić także, że był ewangelikiem, stąd ksiądz pominął szczegóły przy jego
prezentacji.
Analizując dzisiaj tamte dokumenty zastanawiamy się często nad pytaniem: czymże w istocie różnił się ów „Waspan” z Gochów od przeciętnego
gbura we wsiach królewskich starostwa człuchowskiego14? Poza nielicznymi
wyjątkami posiadali oni porównywalną ilość ziemi, podobną liczbę dodatkowej siły roboczej w postaci parobków i dziewek służebnych. Nie były to więc
zapewne różnice o charakterze ekonomicznym, a jedynie różnice o charakterze
politycznym. „Waspanowie” należeli bowiem do politycznej elity królestwa:
mieli prawo wyboru króla, wybierali i mogli być wybierani posłami, urzędnikami królewskimi itd. Jak się okaże w dni uroczyste wyróżniali się tradycyjnym strojem szlacheckim w postaci kontusza i przypasanej do boku szabli,
której, w razie potrzeby, nie wahali się użyć.
Wróćmy jednakże do Gliśna i Gliszczyńskich. Dzięki zapisom w chojnickich księgach miejskich (aneks 1 – 3), możemy prześledzić przebieg konfliktu pomiędzy wspomnianymi wyżej rodzinami szlacheckimi. Któż nie pamięta sporu Rzędzianów i Jaworskich o gruszę na miedzy, opisanego przez
Henryka Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”. Z jaką zajadłością obie rodziny
walczyły przez dziesięciolecia w różnych sądach i trybunałach, a przedmiotem sporu była zaledwie garść gruszek. W naszym przypadku również poszło
o przysłowiową miedzę. Rodziny Jutrzenków i Chamierów przez wiele lat toczyły spór o kawałek ziemi. Prawdopodobnie wiele pieniędzy wydano na adwokatów, stających w ich imieniu przed sądami ziemskimi i grodzkimi. Wreszcie 12 maja 1732 r. w obecności całej „gromady” strony podpisały uroczyste
porozumienie … nie chcąc w dalsze zachodzić processa, nie pamiętając na zadane przeszłe kłótnie i zawieruchy jedyną i szczególną miedzy sobą deklarują
miłość braterską i somsiedzką, a zaś umarzając kasując, anihilując wszystkie
prawne zawziętości. Strony zobowiązały się, że nie będą orać spornego kawałka ziemi do błotka zwanego Kinka. Zabezpieczono się także przed dalszymi
wszelkimi próbami obchodzenia przez strony wyżej podpisanej porozumienia
pod zakładem pięciu set złotych. Pod dokumentem widnieją podpisy złożone
ręką własną, lub „trzymaną” przez Kazimierza i Mateusza Gliszczyńskich oraz
16 świadków, w tym siedmiu innych Gliszczyńskich.
Wydawało się więc, że dawny spór został ostatecznie rozstrzygnięty.
Minęły trzy lata.
14

Analizę w tej kwestii przedstawił: M. Fryda, Pozycja i rola gburów w społeczności wiejskiej starostwa człuchowskiego w XVII i pierwszej połowie XVIII w. na przykładzie kilku wybranych wsi królewskich, w: Ziemia człuchowska- Kaszuby – Pomorze.
O dziejach, kulturze i ludziach, red. C. Obracht - Prondzyński, Człuchów – Gdańsk 2007, s.95 –
116.
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20 czerwca 1735 r. został wezwany do Gliśna woźny koronny Wawrzyniec Noryng15 celem dokonania obdukcji skarżącego się Kazimierza Chamier Gliszczyńskiego. Został on napadnięty przy kościele w Borzyszkowach. Możemy
przypuszczać, że napad mógł mieć miejsce tydzień wcześniej, być może przed
lub po nabożeństwie w kościele parafialnym. Wskazuje na to fakt, że napadnięty ubrany był świątecznie w kontusz i żupan. Napastnikami był Marcin
Kłonczyński16, który szabli dobywszy bezbronnego Obdukanta [Kazimierza
Chamier Gliszczyńskiego] w głowę zaciął. Nie był chyba jednak napadnięty
bezbronny skoro dał mu [Kłonczyńskimu] odpór nasadzając go na życie. Wtedy na pomoc Kłonczyńskiemu przybył Mateusz Gliszczyński i pomienionego
Obdukanta już krwią zbroczonego tyrańsko najpierw ciął i szablą zadał ranę
nad prawym uchem nad słuchami. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że inicjatorem całego zajścia był Mateusz Gliszczyński, który namówił Kłonczyńskiego aby ten jedynie sprowokował całe zajście. Jak wynika z dalszych wpisów
w chojnickiej księdze miejskiej, do prawie identycznego w przebiegu zajścia,
doszło w dniu Świętego Bartłomieja 1735 r. (środa 24 sierpnia) przy kościele w Borzszkowach. Ponownie awanturę zaczął Kłonczyński bez żadnej racyi
zelżywymi uraziwszy słowy z dobitą szablą. I tym razem do sprawy włączył
się Mateusz Gliszczyński, kolejne zadając rany napadniętemu Kazimierzowi.
Rany były na tyle poważne, że pozew do sądu, wpisany do ksiąg, złożono
dopiero 3 października tegoż roku. Jak zakończyła się ta historia, i czy miała
jakiś związek z dawniejszym sporem o ziemię koło błotka „Kinka”, nie wiemy.
Tymczasem, wspomniany Mateusz Jutrzenka Gliszczyński rozpoczął
krwawy spór z całą wsią (aneks 4 – 7). Poprzedziło go spisanie w Gliśnie
22 czerwca przez woźnego koronnego skargi 13 mieszkańców wsi na swawole Mateusza. 24 września ponownie przybył do wsi woźny koronny Noryng.
Zawezwało go 15 „posiedzicieli” wsi skarżąc się na Mateusza, że przybrawszy
sobie […] braci rodzonych Kazimierza i Wojciecha, […] pozwolił sobie orze
rolę, nie tylko we dnie ale i w nocy, któremu do niej nie należało, gwałtownym
sposobem […] kamienie z miedzy na miedzę przewalał i przenosił. Po późniejszych pomiarach wyszło, że Gliszczyński przyorał sobie w sumie ok. 40 arów
ziemi należącej do sąsiadów. Jakby tego było mało zaorał starą drogę prowadzącą ze wsi do Bytowa, wyciąwszy najpierw rosnące przy niej drzewa. Trzy
dni później, 27 września, Noryng przybył ponownie do Gliśna. Tym razem
na obdukcje poszkodowanych mieszkańców wsi w bitwie z ludźmi Mateusza.
Spotykamy różną pisownię tego nazwiska, co ciekawe także na dokumentach sporządzonych przez
tegoż samego woźnego koronnego. (Neyng, Noryng, Norynk).
16
Mógł to być jeden z posiedzicieli w Łąkiem. Por. M. Bãr, Der Adel und der adlige Grungbesitz in
polnisch-preussen zur Zeit der preussisch Besitzergreifung, Leipzig 1911, s. 18. Tu zapisany jako
„Klunczynski”.
15
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Do starcia doszło 22 września nad jeziorem Gliszczynko. Naprzeciwko siebie stanęli mieszkańcy wsi i ludzie Mateusza zbrojni w pistolety, flinty, szable
i kije. Po wymianie pierwszych słownych „uprzejmości”, Mateusz Gliszczyński strzelił z rusznicy dobrze ołowiem nabitej w JMPana Kazimierza Gliszczyńskiego. W trakcie obdukcji okazało się, że rusznica była nabita mniejszymi
kulami i siekańcami, z których siedem trafiło w Kazimierza: jedna przeszła na
wylot, pozostałe utkwiły w ciele. Po wystrzale Mateusz chwyciwszy rusznicę
za lufę ruszył na pozostałych zebranych ludzi, raniąc w głowę Jana Chamier
Gliszczyńskiego. Mateuszowi czynnie, z szablami w ręku, sekundowali bracia.
Wcześniej jednak jeden z braci, Kazimierz, również zbrojny w rusznicę, do
IMPana Andrzeja Gliszczyńskiego zmierzył strzelbą nabitą, i także umyślił zabić [go] na miejscu, tylko mu strzelba nie wypaliła. Z relacji pokrzywdzonych
wynika, że wprawdzie posiadając przewagę ilościową, wobec braku uzbrojenia, uciekli oni z pola „bitwy”.
Po pewnym czasie siedmioro spośród mieszkańców wsi wniosło do
ksiąg chojnickich oficjalny zapis o pozwie do sądu przeciwko Mateuszowi Jutrzenka Gliszczyńskiemu i jego braciom. Wobec braku dalszych wpisów w tej
sprawie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili stwierdzić jaki był finał tego konfliktu.

II
W XVIII w. prawie wszyscy szlacheccy właściciele Gliśna nosili to
samo nazwisko, wprawdzie z różnymi przydomkami, co świadczy o stosukowo odległym pokrewieństwie, ale nazwisko główne, odmiejscowe (Gliszczyński) było w zdecydowanej większości wspólne. Świadczyć to może również
o ich pewnej hermetyczności wobec sąsiadów. Nieco podobnie sytuację obserwujemy także do pewnego czasu w Borzyszkowach gdzie w 1570 r.17 było
wyłącznie trzynastu Borzyszkowskich, ale już w już w roku 166218, przy sześciu działach, Borzyszkowskich tylko trzech. Sto lat później, przy dziewięciu
działach, było zaledwie dwóch19. Jeszcze większą rozmaitość nazwisk wśród
właścicieli, i to od czasów ich najwcześniejszego występowania, spotykamy
w Ostrowitem. W roku 1570, wśród dziesięciu działów, ledwie dwóch Ostrowskich, pozostali to: Łąccy, Prądzyńscy, Borzyszkowscy i Kiedrowscy. Sto lat
później już był tylko jeden Ostrowski. W połowie XVIII w. było podobnie.

M. Biskup, A Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., Toruń 1955,
s. 83.
18
J. Kowalkowski, Spis ludności parafii Borzyszkowy…, dz. cyt., s.31-32.
19
M. Bãr, Der Adel und der adlige Grungbesitz…, dz. cyt., s.18.
17
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Hołd lenny królowi pruskiemu w 1773 r. obok dwóch Rekowskich, trzech Prądzyńskich, złożył jeden Ostrowski20.
To właśnie głównie mieszkańcy tych dwóch wsi, są bohaterami kilku
kolejnych materiałów źródłowych (aneks 8 – 9), pochodzących z ksiąg miejskich Chojnic. Podobnie jak w przypadku Gliśna swoich racji dochodzili miejscowi szlachcice przy pomocy szabli i rusznic. Obok typowego dla tamtych
czasów sporu o ziemię będziemy mieli w jednym przypadku relację ze zdarzenia, które jako żywa przypomina nam sceny z krwawego zajazdu szlacheckiego, jaki znamy z kart naszej epopei narodowej „Pan Tadeusz”.
Pierwsza sprawa, chociaż chronologicznie późniejsza, dotyczy dwóch
rodzin, a przedmiotem będzie spór o pół włóki ziemi (ok. 8,5 ha). Spór dotoczył rodziny: Rekowskich z Ostrowitego (Krzysztof z żoną Magdaleną i ich
syn Andrzej z żoną Marianną) i Ostrowskich z Borzyszków (bracia: Franciszek, Jan, Wojciech i ich siostra Katarzyna).
W niejasnych do końca okolicznościach, jesienią bądź zimą 1734 r. doszło do jakiejś transakcji kupna-sprzedaży ziemi pomiędzy rodzinami. Sprzedającym był Jan Ostrowski, który, według zapewnień Rekowskich, wziął od
nich pieniądze. Kiedy w początkach marca 1735 r. śniegi stopniały na polu
z zaprzęgiem wołów pojawili się… Ostrowscy i zaczęli orać. Do pomocy przybrali sobie Jakuba Ostrowskiego z parobkiem i szwagra Grzegorza Łąckiego.
Na pole wnet przybył Andrzej Rekowski, domagając się aby Ostrowscy zaprzestali orki na jego polu. Wtedy z ust jednego z Ostrowskich padło zawołanie: bij i zabij tego z kurwego syna młodego! Rekowskiemu wnet na pomoc
przybiegł ojciec i matka. Zaczęła się regularna bitwa na kije i „berdysze”. Najpierw doszło do starcia seniorów rodzin: Krzysztofa Rekowskiego i Franciszka
Ostrowskiego, który przewróciwszy swojego przeciwnika zaczął go okładać
kijem, zadając mu liczne rany. Na pomoc ojcu ruszył Andrzej, ale i on otrzymawszy solidne cięgi kijem wycofał się. Tymczasem, najpewniej na „języki”
„walczyły” także zebrane tam kobiety. Najbardziej aktywna musiała być żona
pokonanego Krzysztofa, Magdalena, którą w złości Franciszek Ostrowski jak
żabę popichał, a jej synowej Mariannie, która byłą w ciąży, z głowy wszystko
zwalił, i potem włosy rwał. Pokonani Rekowscy wycofali się do domu. 12 marca na ich prośby przybył do wsi woźny koronny i dokonał obdukcji rannych.
Wedle protokołu, sprawa z powództwa Rekowskich miała trafić do sądu.
Tymczasem, kilkanaście dni później 21 marca 1735 r. woźny koronny Noryng znowu został wezwany na Gochy. Tym razem przyjechał do Borzyszków do Ostrowskich, bowiem to oni zostali poszkodowani w spotkaniu
na „ubitej ziemi’ z Rekowskimi. Poszło o tą samą „półwłókę”. Ostrowscy trak20

M. Bãr, Der Adel und der adlige Grungbesitz…, dz. cyt., s.18.
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tując sporną ziemię jako swoją - podobno był w tej sprawie wyrok sądu ziemskiego - wyjechali w pole orać. Naprzeciw wyszła im rodzina Rekowskich.
Do bitki jednak tego dnia nie doszło, skończyło się na wymianie słownych
„uprzejmości” oraz wymachiwaniu kijami. Następnego dnia Rekowscy przybrali się z lepszymi broniami i siekierami z kijami i oszczepami i rozpoczęła
się bitwa. Najpierw zaczęto spędzać z pola woły, potem poszły w ruch kije
i oszczepy. Najbardziej aktywny miał być Andrzej Rekowski, który Wojciecha
Ostrowskiego kijem bił, kaleczył na zabicie, i byłby zabił, gdyby nie siostra
przybiegła. Poszkodowanym został także Jan Ostrowski, którego Pani Rekowska żona Andrzeja za twarz uchwyciła i odarła. Rekowskim w bójce pomagali mieszkańcy wsi, w tym Wojciech Pych Lipiński z parobkami oraz Maciej
Sarnowski, o którym będzie jeszcze mowa przy kolejnej historii. Ostrowscy
poobijani najpewniej musieli z pola walki uchodzić do Borzyszków. Teraz to
oni z niedawnych napastników stali się ofiarami. Oni także postanowili sprawę
pobicia skierować do sądu.
Jak cała ta historia się zakończyła, tego nie wiemy.
Na zakończenie jeszcze jeden, wcześniej wspomniany, dokument
(aneks 10) wspominający o „zajeździe” szlacheckim. Kluczową postacią owego zdarzenia okaże się znany nam już wcześniej Maciej Sarnowski. Postać to
zagadkowa. Mieszkał na Gochach od prawie 20 lat, nie znajdujemy go jednak
w żadnym spisie właścicieli ziemskich w powiecie człuchowskim. Sarnowscy,
i owszem, są wymieniani jako „posiedziciele” ale w powiecie starogardzkim.
Najpewniej był więc on na służbie u któregoś z bogatszych szlachciców w Borzyszkowach lub innej pobliskiej wsi szlacheckiej, będąc jednocześnie przysłowiową „szablą do wynajęcia”.
Dość powiedzieć, że najprawdopodobniej 18 lutego 1753 r., a była to
niedziela, doszło do najprawdziwszego zajazdu zbrojnego szlachty na dwór
Wojciecha Ostrowskiego w Borzyszkowach. Napastnikami byli: Maciej Sarnowski, [Wojciech] Pych Lipiński, Michał Ciemiński, Andrzej Rekowski, Jan
Lipiński i Remigiusz Prądzyński. „Wizyta” napastników miała miejsce najpewniej w godzinach popołudniowych. Według relacji złożonej woźnemu
Neryngowi przez napadniętych, napastnicy wtargnęli do domu Ostrowskich
w kontuszach z szablami. Na ich czele stał Sarnowski, to on pierwszy zaatakował szablą bezbronnego gospodarza. Ten zasłaniając się rękami otrzymał
kilka ciosów. Jak wykazała późniejsza obdukcja, miał na ciele ranę krwawą
aż do kości głęboką i na palec długą, twarz krwią zbroczoną. Na pomoc ruszył rannemu jego brat Franciszek, ale on także został uderzony szablą przez
Sarnowskiego, który rąbnął [go] w rękę lewą podciął i sztukę wyciął ciała aż
do kości. Co ciekawe, reszta napastników w walce czynnego udziału nie brała,
stali jedynie z obnażonymi szablami, jak zapisano w obdukcji: byli za stróżów.
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O innych ekscesach napastników, protokół nie wspomina. Po jego wpisaniu do
ksiąg miejskich, Ostrowscy wnieśli przeciw Sarnowskiemu i jego kompanom
sprawę do sądu. Jak się cała historia skończyła, tego nie wiemy. Czy był jakiś
związek „zajazdu” z wcześniej przedstawionym sporem Ostrowskich z Rekowskimi o ziemię, trudno powiedzieć, wszak o pierwszych wydarzeń minęło
już prawie 20 lat.
Sporów i kłótni pomiędzy szlachtą w powiecie człuchowskim było
wiele, nie wszystkie kończyły się jednak tak krwawo. Co ciekawe, przeglądając księgi nie natrafiłem na żaden przypadek bójki zakończonej śmiercią,
któregoś z jej uczestników. Chociaż nie można wykluczyć, że ich nie było.
Czasami ofiarami sąsiedzkich sporów padały bogu ducha winne zwierzęta domowe. Ciekawy przykład tego rodzaju sytuacji znajdziemy w aneksie
11.

III
Na koniec kilka uwag dotyczących edycji materiałów źródłowych
podanych w aneksach. Wszystkie one pochodzą z jednego tomu chojnickich
ksiąg miejskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, sygn. 140. Obejmują wpisy z lat 1732 – 1756. Sporządzone są w języku polskim z licznymi jednakże wtrętami łacińskimi, najczęściej dotyczącymi
kwestii prawniczych. Jeżeli występują wewnątrz teksu są cytowane bez zmian.
Pominięto natomiast wszędzie łacińską, jednolitą w formule, preambułę dokumentów. W istotniejszych miejscach w tekście, w nawiasach kwadratowych,
podano polskie tłumaczenie. Jeżeli znaczenie zwrotu nie było jednoznaczne,
rozwinięcie została zamieszczone w przypisie. Podobnie postąpiono w przypadku nieużywanych dziś słów staropolskich. Teksty w języku polskim są
podane w nieco uwspółcześnionej pisowni. Pozostawiono w oryginalnej pisowni imiona, nazwiska, nazwy miejscowości oraz nazw topograficznych. Aby
zachować staropolskie brzmienie tekstu, nie zamieniano samogłoski „y” na
współczesne ‘j” lub „i” bądź odwrotnie np. „wizya = wizja”, „popichał = popychał”, „więcy = więcej”. Poza nielicznymi wyjątkami, teksty dokumentów
dało się odczytać. Wszelkie wątpliwości, w tym względzie, zostały w tekście
zaznaczone. Pozostawiono także duże litery w wyrazach określających osobę.
Np. „Obdukant” czy „Possesor”.
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Aneks 1
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 226-227.
Sub oedem Actum
[…] Między Imci Pany Possessorami wsi Glisna a osobliwie między
IMPanem Mattheuszem a Panem Kazimierzem Chamier Gliszczynskimi stanęła pewna a nieodmienna zgoda, w ten niżej opisany sposób. Iż cisz wyżej
pomienieni Imć mając do siebie pretensye o role, zaszli w prawne processa tak
daleko, że już stanął Dekret Ziemski potym Grodzki na kondescezyą21 de data
post feriam secundam Dominica Misericordie, zaczym uwarzywszy IMc sami
między sobą słuszność względem pomiarów, coby komu należało, szedszy do
gromady poszli do pomiarów, i bardzo dobrze sami się pomiarkowali, i role
kontrowersyalne pomierzli tak, że z tego pomiaru każdy sąsiad kontent został,
nie chcąc w dalsze zachodzić processa, nie pamiętając na zadane przeszłe kłótnie i zawieruchy jedyną i szczególną miedzy sobą deklarują miłość braterską
i somsiadzką, a zaś umarzając kasując anihilując [unicestwiając, likwidując]
wszystkie prawne zawziętości. Obligują sobie zas IMPanowie Possesorowie,
aby te kawale [kawałki] kontrowersyalne mierzone dnia dwunastego Maia
Roku 1732 do wolzego [?] błota nazwanego idące, nie były przeorywane przez
Knią alias Kinkę [?], to jest, aby jeden nad drugiego dalej nie przeorywał do
błota, pod zakładem i winą trzech set złotych dobrej monety pruskiej. Który to
kontrakt i w nim opisane kondyrye wszytkie dobrowolny z obopólnie dotrzymać
obiecują sobie, pod zakładem pięciu set złotych dobrej monety pruskiej, o który
zakład gdyby się którykolwiek Possessor według nie dotrzymania tej zgody dał
do któregokolwiek prawa albo sądu lub Grodzkiego lub Ziemskiego przypozwać, tedy cum termino peremptoris od sądu nie odchodząc winę odłożyć iżem
osądzoną cierpić bez żadnych appellacyi ditacyi i inszych wycieciek rozumem
ludzkim wymyszłonych. Na co się dla lepszej wiary i wagi w ręku własnem
podpisują.
Działo się w Glisnie dn.12 Maja Anno 1732.
Kadzymyiesz Gliszczynski ręką własną mp.p.
Mateus Gliscinski ręką własną mp.p.
Andrzej Gliszczynski ręką trzymaną
Tomasz Mroik Gliszczynski ręką trzymaną
Jędrzej Gliszczynski mpp.
Woyciech Cieminski ręką własną
Balcer Mrozik Gliszczynski ręką trzymaną
Bartlomi Cieminski ręką trzymaną
21

Chodzi o wizję lokalna sądu na spornym terenie.
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Jan Jutrzenka Gliszczynski ręką trzymaną
Michał Gliszczynski ręka trzymaną
Andrzej Gliszczynski ręką trzymaną
Szymon Mrozik Gliszczynski ręką trzymaną
Jakub Zmuda Cieminski ręką trzymaną
Matheusz Łącki ręką trzymaną
Bartłomii Cieminski ręką trzymaną
Macy Roman Lipinski jako świadek
Adam Zmuda Trzebiatowski ręką trzymaną
Adam Borzyszkowski ręką trzymaną
[Do wpisu do ksiąg miejskich podali Kazimierz Gliszczynski i Mateusz Gliszczynski. Odbyło się to zapewne po 27 września 1735 r.]
Aneks 2
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 224-225.
Sub eodem Actu
[…] Ja Wawrzyniec Noryng Woźny Generalny Koronny byłem wezwany na obdukcyą do wsi Glisno w Województwie Pomorskim w Powiecie
Człuchowskim leżący od JMPana Kazimierza Gliszczynskiego przeciwko Szlachetnemu Mattheuszowi Gliszczynskiemu, a dla lepszej wiary i wagi według
prawa i zwyczaju przydano mie dwóch IchMciow Panow Szlachty Kazimierza
Gliszczynskiego i Jakuba Cieminskiego, gdzie zadosyć czyniąc usilnej JMPana
Kazimierza Gliszczynskiego rekwizycyi, słyszałem jako przy kościele JMPana
Obdukant zadnej nie dając okazyi Panu Mattheuszowi Gliszczynskiemu /:do
Obdukanta wielki rankor22 mającemu :/ jako protestacya opisać będzie, najpierwej zacierając ślady swoie Szlachetnemu Marcinowi Kłonczynskiemu okazyą i niespodziane zaczepienie dać kazał, który szabli dobywszy bezbronnego
Obdukanta w głowę zaciął, gdzie widziałem rany trzy, jedna przy drugi[ej]
wzdłuż na palce wszystkie trzy, wszerz zaś na mały palec, któremu gdy się bronił pomieniony Obdukant […] i dał mu odpór, że mu więcy nie ranił, zawołał
pomieniony Kłonczynski jako nasadzony na życie zaraz natychmiast przybył
Pan Mattheusz Gliszczynski i i pomienionego Obdukanta już krwią zbroczonego tyrańsko najpierwej ciął i szablą zadał ranę nad prawym uchem nad słuchamy długą na palec serdeczny, głęboką zas aż do samej kości, i kość nadwerczoną czaszką na dwa palce: także widziałem w prawej ręki palec wcale
przecięty, i kość naruszoną i na ostatku pokazał pomieniony Obdukant kontusz,
zupan i wszystko odzienie krwią zbroczone wiele razy przy obronie posiekaną,
22

Rankor – żal, pretensje.
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którego Obdukanta, jako IchM[ościowie] Szlachta czynią relacyą, dwa razy
umglał, że go się ledwie dotrzeźwili, które wzwyż wyrażone rany [w] przytomności IchM Szlachty słusznie i należycie obaczyłem, oczym moja prawdziwa
obdykcja uczyniona relacya. Na co się dla lepszej wagi przy bytności pomieniony IchM Szlachty podpisuję. Działo się w Glisnie dwudziestego miesiąca
czerwca, Roku Pańskiego 1735.
Warwrzyniec Noryng Woźny mpp.
Aneks 3
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 223-224.
Actum Conicy coram Officio Advocatiali,
die 3 mensis Octobris Anno Domini 1735.
[…] Ja Wawrzyniec Noryng woźny koronny byłem wezwany do wsi
Glisna w Województwie Pomorskiem a Powiecie Człuchowskim leżący, od
JMPana Kazimierza Chamier Gliszczynskiego, gdzie mi przydano dla lepszej
wagi i waloru IchMPanów szlachty [:] Józefa Łądzkiego i JMPana Andrzeja Gliszczynskiego, gdzie żałośnie się pomieniony JchM Kazimierz Chamier
Gliszczynski uskarżał się i solennie manifestował się ponieważ Acta propry
Distrietusadire dla ran zadanych nie mógł przeciwko IchMPanom Mattheuszowi Jutrzence Gliszczynskiemu Princypałowi i Szlachetnemu Panu Marcinowi
Kłonczynskiemu, a to z tej niżej opisanej racji. Iż pomieniony Pan Mattheusz
Jutrzenka Gliszczynski Princypał nie dbając o prawo boskie i ludzkie, roku
teraźniejszego 1735 w dzień Świętego Bartłomieja24 najpierwi na JMPana Kazimierza Chamiera Gliszczynskiego pomienionego Marcina Kłonczynskiego in
possesionata informował, żeby mu do kłotni dał okazyją, który bez zadnej racyi
zelżywymi uraziwszy słowy z dobitą szablą, jako mi IchMoście Szlachta czynili
relacyją, na życie nastąpił i kilka razy, jako obdukcyja pokaże, szablą bezbronnego ranił, gdzie ImćPan Kazimierz Gliszczynski salwując się dalszego nieszczęścia i broniąc życia swego, w tym punkcie, jako Szlachta twierdzi pomieniony Pan Matheusz Jutrzenka Gliszczynski słysząc tumult, przybył do pomocy
pomienionemu Kłonczynskiemu, aby JMPana Kazimierza Gliszczynskiego już
ranionego śmiertelnie […], gdzie dobywszy szabli na drodze dobrowolnej przy
kościele krwawe i prawie śmiertelne bez żadnej dania okazyji, jako obdukcja
pokazuje, zadał rany, z których wyżej wyrażonych racyi pominionych wiolencyji25 i ran niewinnie zadanych, uciekając się do świętej sprawiedliwości przy
prezencyi Ich MPanow Szlachty i mie woźnym przysiężnym, JMPan Kazimierz
23

Gliśno Wielkie w gminie Lipnica.
Wspomnienie św. Bartłomieja Apostoła przypada na dzień 24 sierpnia.
25
Wiolencja – gwałt, krzywda.
23
24
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Chamier Gliszczynski, przeciwko JMPana Mtheuszowi Gliszczynskiemu Principałowi i Marcinowi Kłonczynskiemu, wiolencyi pomienionych exekutorom,
manifestuje się salvis de jure solvandis.
Wawrzyniec Noryng Woźny mpp.26
Aneks 4
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 229-230.
Sub eodem Actu
[…] Przy prezencji IchMPanów Przyjacioł niżej specyfikowanych, także Opatrznym Wawrzyncu Noryngu woźnym przysiężnym z reprodukcyi authenyka znajomym, wszyscy IchMPanowie Obywatele wsi Glisna w Województwie
Pomorskim a Powiecie Człuchowskim leżący Dziedzicy i Possessorowie, że
Acta insimut adire27 nie mogą, referując się do dekretow i zgody przyjacielskiej
między sobą a Panem Matheuszem Gliszczynskim ferowanych, in termino termini reprodukowanych, takową czynią protestacyą. Iż pomieniony Pan Matheusz Gliszczynski nie dbając na prawo tak boskie jak i ludzkie, nie uważając
na zgodę przyjacielską, na fundamento Dekretu Grodzkiego między sobą in
casa centraventioni po zakładem pięćset złotych pruskich uczynioną, rękami
stron obydwu i przyjacielskimi podpisaną, nie bojąc się rygoru na siebie założonego, dawne wzniecając kłótnie i nie słuszne kontradycyl grunta interum
przyjacielską, i sąsiedzką nie kontentując się decyzyą frivole amatim, żadnej
nie mając racyi kłótni i ukrzywdzenia w podziałach swoich, IchMPanom Sąsiadom wszystkim w głowach pomiarów na kilka prętow wszerz i wzdłuż roli
communem massam28 należący per potentiam sprowadzając ludzi swawolnych
odbiera drogę idącą do Bytowa miasteczka z wieków, rozorał i do swego przywrócił pożytku. IMPanu Kazimierzowi Gliszczynskiemu już roku 1732, według
dekretow i zgody pomieniający, wszystkie umarzając kłótnie i processa, iterum
[jeszcze raz] tąż rolą miedze i znaki czyniąc kamienne armatin cum caterva
hominum [zbrojnie z grupą mężczyzn] odebrać pozwolił sobie kamienie, które
dla znaku uchodząc przez samsiadowy Przyjaciół położone, na których krzyże wyryte nocnym sposobem w ziemię potopił, i tak nie dbając na pomiary
i na pręty, per fas per nefas [bezprawnie] nad pomiar kilka prętów roli sobie
przywłaszcza JMPanu Kazimierzowi Gliszczynskiemu i zasiewem odebrawszy,
extyrpacyi nowych i pomiarów ad communem massem należytych deneqie i zawsze armata manu [zbrojną ręką] na życie sąmsiedzkie na gruncie własnym
następuje, że i nie mogą być bezpieczni cząstek swoich in libera trzymać posManu propria (m.p.) – własnoręcznie.
Tu: osobiście przybyć.
28
Tu: ziemia należąca do całej gminy wiejskiej.
26
27
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sessione. Dla której nieuspokojony nieznośny krzywdy przez Pana Matheusza
Gliszczynskiego niżej specyfikowani Panowie Obywatele wsi Glisna, referując
się tak do prawa boskiego jako i ludzkiego także uczynionej już w tej sprawie
zgodzie i pomiarach rolnych przez przyjaciół i sąmsiadów między sobą uczynionych, solennie przy prezencji JchMPanow Przyjacioł i Opatrznym Wawrzyncem Noryngem Woznym przysięgłym robione wszystkich wilencyi przez
Pana Matheusza Gliszczynskiego poczynionych protestujemy się, deklarując
z pomienionym Panem Matheuszem Gliszczynskim krzywdy nasze, i zakładu
w zgodzie przyjacielskiej założonego, in foro competenti prawnym dochodzić
terminem […]29 sobie rezerwując drugie i podania do ksiąg, jeżeli tego potrzeba będzie.
Działo się w Glisnie, in presentia niżej podpisanych, dnia 22 czerwca, Roku
Pańskiego 1735.
Kazimierz Gliszczynski m.p.p.
Andrzej Gliszczynski m.p.p.
Woyciech Cieminski Zmuda trzymanym piórem
Jan Łącki trzymanym piórem
Bartłomi Cieminski trzymanym piórem
Mrozyk Gliszczynski trzymanym piórem
Andrzej Gliszczynski m.p.p.
Maci Kłonczynski trzymanym piórem
Balcer Mrozyk Gliszczynski trzymanym piórem
Maryanna Cieminska trzymanym piórem
Michał Gliszczynski m.p.p.
Jan Chamier Gliszczynski trzymanym piórem
Szymon Mrozik Gliszczynski trzymanym piórem
Wawrzyniec Noryng Wozny m.p.p.
Andrzej Kiedrowski przytym będący
Josephus Franciscus Łącki tanqam testis m.p.p.
Aneks 5
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 225.
Sbu eodem Actu
[…] Roku Pańskiego 1735 dnia 24 Septembra Ja Wawrzyniec Noryng Woźny Koronny byłem wezwany do wsi Glisno na wizyą od IchM Panów Possesorow wsi Glisna, jako to naprzód [:] Pana Kazimierza Chamier
Gliszczynskiego, i od Pana Jakuba Zmudy Cieminskiego, i od Pana Michała
29

Wyraz zatarty i nieczytelny.
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Łądzkiego, i od Pana Bartłomieja Cieminskiego, od Pana Andrzeja Chamier
Gliszczynskiego, od Pana Andrzeja Mrozyk Gliszczynskiego, i od Pana Andrzeja Gliszczynskiego, i od Pana Macieja Kłonczynskiego, od Pana Balcera
Mrozyka Gliszczynskiego, i od Pana Bartłomieja Cieminskiego Dreusza30, i od
Pana Jana Jutrzenki Gliszczynskiego, od Pani Maryanny Cieminski wdowy,
od Pana Michała Chamier Gliszczynskiego, od Pana Jana Gliszczynskiego,
i od Pana Szymona Mrozyk Gliszczynskiego: gdzie mi przydano dla lepszego
waloru, Szlachetnego Pana Wawrzynca Lipinskiego i Pana Stanisława Mrozyka Gliszczynskiego, gdzie się żałośnie przed nami uskarżali ci IchM[ościowie]
wyrażeni na Szlachetnego Pana Mattheusza Gliszczynskiego, który pomniaiąc
na Pana Boga i na prawa pospolite, pozwolił sobie orze rolę nie tylko we dnie
ale i w nocy, któremu nie do niej nie należało, gwałtownym sposobem, jako
mi powiadano i oczywiście widzielim i na granice, do których wiolencji braci
sobie swoich rodzonych przybrał Pana Kazimierza Jutrzenkę i Pana Wojciecha
Jutrzenkę Gliszczynskich, z którymi bracią kamienie z miedzy na miedzę przewalał i przenosił, drogą bitą z dawna idącą do miasta Bytowa, zwioszszy drzewo zawalił, którzy to Panowie Jutrzenkowie Gliszczynscy z flintami nabitymi,
z siekierami, z rydlami i motykami, z wydełkami [widłami] i pistolitami, jako
nam powiadali przy tejże broni pomienionym Possesorom wsi Glisna odebrali
gwałtownym sposobem czterdzieści prętów31 i cztery sąsiedzkiej wzdłuż z siedem wprzeg, także siedem prętów na pomiarnowej kopaniny pozwolił sobie
wyorać. Insuper [oprócz tego – M.F.] Kazimierzowi Chamierowi Gliszczyńskiemu Panowie Jutrzenkowie Gliszczynscy odorali roli żytem zasianej prętów
trzydzieści i osm wzdłuż, a na szerz prętów trzy32, kamienie z miedzi pomiar
według włók znaczące, niektóre poprzenosili na inne miejsca, które większe
w ziemię powkopiwali, które to grunta gwałtem odebrane, widzieliśmy i należycie przypatrzyliśmy tej wolencji, oczym moja prawdziwa przy prezencyi IchMsciów Szlachcie wizyi relacya.
Wawrzyniec Noryng Wozny mpp.
Przydomek szlachecki. Odnotował go po raz pierwszy W. Kętrzyński w swoim tekście o przydomkach szlachty pomorskiej (W. Kętrzyński, Przydomki szlachty pomorskiej, Lwów 1905). Źródłem jego wiedzy w tym względzie był ks. Jan Sucharski (1828-1907) ówczesny proboszcz w
Borzyszkowach, który zrobił Kętrzyńskiemu wyciągi z ksiąg metrykalnych parafii. Wskazał on,
wzmiankowanego w cytowanym tu dokumencie, Bartłomieja Dreusza Ciemińskiego, zapisanego
właśnie pod datą 1735 r. Dalsze badania nad tym przydomkiem poczynił E, Breza w swym pomnikowym dziele o pochodzeniu przydomków szlachty pomorskiej (E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdańsk 1986, s. 60-61.) Według ustaleń E. Brezy przydomkiem tym,
w różnych odmianach (Drewa, Drywa, Dreusz, Dryusz) posługiwali się także Boruccy, Węsierscy
czy Zakrzewscy. Przydomek ten być może pochodzi od niemieckiego słowa „drei” – trzy.
31
W sumie było to ok. 25 arów ziemi, licząc jeden pręt pruski po 3,7 m.
32
Ok. 14 arów.
30
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Aneks 6
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 225-226.
Sub oedem Actum
[…] Roku Pańskiego 1735 miesiąca września dnia 27, ja Wawrzyniec
Noryng Woźny Generalny Koronny byłem wezwany na obdukcyą do wsi Glisno w Wojewodztwie Pomorskim a Powiecie Człuchowskim od IchMPanów
possesorow pomienionej wsi Glisna [:] Kazimierza Chamiera Gliszczynskiego,
Jakuba Zmudy Cieminskiego, Barłomieja Cieminskiego, Andrzeja Chamiera
Gliszczynskiego, Michała Łąckiego, Andrzeja Mrozika Gliszczynskiego, Andrzeja Chamiera Giszczynskiego, Macieja Mrozyka Kłonczynskiego, Balcera
Mrozika Gliszczynskiego, Bartłomieja Cieminskiego, Jana Jutrzenki Gliszczynskiego, Maryanny Cieminski wdowy, Michała Chamier Gliszczynskiego,
Jana i Andrzeja Chamierów Gliszczynskich, Szymona Mrozika Gliszczynskiego, przeciwko Szlachetnym Panom Mattheuszowi, Kazimierzowi i Woyciechowi
Jutrzenkom Gliszczynskim, a dla lepszej wiary i wagi według prawa i zwyczaju
przydano mi dwóch IchMPanów Szlachty ogranicznych33 Józefa Franciszka
boni nominis Łąckiego i Wojciecha Lipinskiego, gdzie zadosyc czyniąc usilnej
IchMPanów Possesorów wyżej wyrażonej wsi Glisna rekwizycyi, słyszałem,
jako to IchMPanowie Mattheusz, Kazimierz i Woyciech Jutrzenka Gliszczynscy
nie pamiętając na Boga a potem na prawo pospolite, ważyli się armatnie z flintami dobrze ołowiem nabitymi, pistoletami, szablami, kijami, naprzód rolę do
całej wsi należące gwałtownie odorywać i odbierać, jako protestacya w sobie fasius [obszeniej] opiewa, a potym przybrawszy sobie, pomieniony Pan
Mattheusz Jutrzenka Gliszczynski, braci rodzonych Kazimierza i Woyciecha,
mających possesyją w inszym Powiecie, zastąpili Possesorom wsi Glisno wyżej specyfikowanym podewsią przy jeziorze Gliszczonko, i tam verbis ad verbera [od słowa do słowa] procedendo [przeprowadzając], jakoby pomieniony
Mattheusz Gliszczynski, nie tylko rolę, ale całą wieś pod swoją chciał podbic
possesyą, strzelił z rusznicy dobrze ołowiem nabitej w JMPana Kazimierza
Gliszczynskiego, którego śmiertelnie postrzelił w ramię ku sercu, widziałem
uczynionych dziur siedem, jedne na wylit, drugie kule zostały w ciele, nie dosyć
na tym wystrzeliwszy pomieniony Szlachetny Pan Mattheusz, ale inszych kaleczył, wziąwszy za cienki koniec flintę uderzył JMPana Jana Chamiera Gliszczynskiego w głowę w czoło, uczynił ranę na pół palca długą i głęboką do
samej kości: inie zaś Kazimierz i Wojciech Jutrzenkowie Gliszczynscy bracia
33

Prawdopodobnie chodzi tu o tzw. komorników granicznych (limitantów), do których zadań należało między innymi prowadzenie spraw o granice. Por. Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej
Polsce, Warszawa 1998, s.66.
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suchemy razamy, jeden z szablą, drugi z rusznicą jednakowym sposobem po
zaboisku [po zbójecku], nie po szlachecku Possesorow wsi Glisno zazywali.
Na co się podpisuję.
Wawrzyniec Noryng Woźny mp.p.
Aneks 7
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 227-229.
Sub eodem Actu
[…] Do urzędu i Ksiąg Miejskich Chojnickich personalnie przyszedszy
IchMPanowie [:] Kazimierz Chamier Gliszczynski, Jakub Cieminski, Bartłomi
Cieminski,, Andrzej Gliszczynski, Andrzej Mrozik Gliszczynski, Andrzej Gliszczynski, Jan i Andrzej Gliszczynscy, Dóbr wsi Glisno w Województwie Pomorskim i Powiecie Człuchowskim leżący Dziedzicy i Possessorowie swym i inszych IchMościow imieniem preferując się do dawnych wizyi, Protestacyi przez
pomienionych IchMosciow Panów protestantow uczynionych, także dekretow,
kombinacyi między sobą z jedny a niegdy JmPanem Matheuszem Gliszczynskim
z drugiej, ratione uspokojenia i wszelkich kłótniach gruntowych jako komplanacya34 opiewać będzie: solennie przeciwko IchMPanom niegdy Matheuszowi
Gliszczynskiemu, Kazimierzowi i Woyciechowi Gliszczynskim bracią rodzonemi, protestuj się w ten niżej opisany sposób. Iż pomienieni IchMPanowie
Gliszczynscy bracia nie dbając o prawo boskie i ludzkie, nie pomniąc na dawne wilencyie przez niegdy Matheusza i Wojciecha Gliszczynskich, jako insze
Protestacye pokażą, teraz w roku teraźniejszym [1735 r.] dnia dwudziestego
drugiego Września pomienieni IchMPanowie Matheusz, Kazimierz i Wojciech
Gliszczynscy armatnie z fuzyjami z szablami przybrawszy z tumultem, nic nie
dbawszy na słuszność i sprawiedliwość, pos[z]li na grunta do całej wsi należące, gdzie nie kontentując się dawną wielencyą, jako przez Woźnego i Szlachtę
uczynione wizye pokazą odebrali modo violento, nie czekając żadnych pomiarów sąsiedzkich roli czterdzieści prętów i cztery wzdłus[z] i siedm wszerz już
żytem zasianej, także siedm prętow nowej extirpacy35 sobie nie należącej wyorał, także JMPanu Kazimierzowi Gliszczynskiemu roli zasianej żytem prętów
trzedzieści i osm wzdłusz, a wszerz trzy pręty gwałtem odorał, i z bracią swemi
Kazimierzem i Woyciechem rodzonemi odebrał, miedze kamienne nocnym sposobem przekładał, kamienie zaś, które znaki należyte znaczyły, w ziemię potopił, i grunta sąsiedzkie, jako wyżej specyfikowano, sobie przywłaszczeł. Gdzie
JMPnowie sąsiedzi wsi Glisna widząc nieznośną krzywdę swoją, chcąc wyper34
35

Komplanacja - akt zgody kończący spór.
Zapewne chodzi tu o ziemię oczyszczoną z krzaków i korzeni, przygotowaną do uprawy.
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swadować, tak zapamiętałą zawziętość pomienionym IchMPanom Jutrzenkom
Gliszczynskim, poszli na grunta swoje z persfazyą, którzy IchMość Jutrzenkowie Gliszczynscy zapaleni rankorem [gniewem] przeciwko sąsiadom, naprzód
JMPan Matheusz Gliszczynski, miawszy strzelbę nabitą kulami, zelżywemi
urazywszy słowami IMPana Kazimierza Gliszczynskiego, do niego w piersi
wymierzywszy strzelił, i zaraz śmiertelną, jako obdukcya pokaże, zadał ranę,
i byłyby na miejscu położył trupem, gdyby boska nie salwowała protekcya. Po
tym drugi obróciwszy koniec strzelby już wystrzeliwszy IMpana Jana Gliszczynskiego w głowę crudeliter [okrutnie] raził, jako obdukcye pokażą, przy którym to tumulcie przez IchMPanów Matheusza, Kazimierza i Woyciecha uczynionym, pomieniony Kazimierz Jutrzenka Gliszczynski do JMpana Andrzeja
Gliszczynskiego zmierzył strzelbą nabitą, i także umyślił zabić na miejscu, tylko mu strzelba nie wypaliła. Po tym JMPan Woyciech Gliszczynski z bracią
swemi, porwawszy się do szabli, pomienionego JMPana Jana Gliszczynskiego
śmiertelnie chcieli urazić, już od brata swego ranionego, tylko się od śmierci,
przez dyspozycyą boską salwował. Którzy IchMPanowie Dziedzicy i Posseossorowie wsi Glisna będąc tak częszko i śmiertelnie przez gwałtowną napaść
pomienionych IchMPanów Jutrzenków Gliszczynskich ranieni i dysgustowani
[obrażani], także w rolach ukrzywdzeni, uciekając się do prawa, tak boskiego jak i ludzkiego, solennie przeciwko pomienionym IchMPanom Jutrzenkom
Gliszczynskim, protestują się, deklarując się w prawie koronnym, ubide jure
competierit, krzywdy swoiej prawnym dochodzić terminem, salwę sobie inszej
protestacyi albo meliracyi, jeżeli tego będzie potrzeba rezerwując i excypuiąc
salvie de jure selvandi36.
Kazimierz Gliszczynski m.p
Andrzej Gliszczynski m.p.
Tomasz Mrozyk Gliszczynski trzymanym piórem
Wojciech Zmuda Cieminski trzymanym piórem
Andrzej Gliszczynski m.p.
Bartłomiei Cieminski trzymanym piórem
Jan Gliszczynski trzymanym piórem
Aneks 8
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 242.
Actum Conicy coram Oficio Advocatiali
[…] Roku Pańskiego 1735, dnia 21 miesiąca Marca37 ja Wawrzyniec
Norynk Woźny Koronny byłem wezwany za Protestacyą od Szlachetnych Pa36
37

„Zwalniając od obowiązku, w mądrości prawa szukać ratunku”.
Dokument oblatowany 1 lutego 1736 r.
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nów Ostrowskich do wsi Borzyszkowy, od Pana Franciszka Ostrowskiego i od
Pana Jana Ostrowskiego i od Pani Katarzyny Łąckiej z Ostrowskich siostry,
gdzie mi przydano IchMPanów dwóch Szlachty Pana Woyciecha Podlewskiego
i Pana Piotra Lipińskiego, gdzie się żałośnie uskarżało to Państwo wyżej wyrażone na Panów Rekowskich, na Pana Krysztofa Rekowskiego, że ci panowie
nie pomnąc na Pana Boga i na prawo pospolite, poważyli się gwałtownym
sposobem Panow Ostrowskich z roli półwóki38 zganiać, a ci Panowie orali jako
swoją ojczystą rolę, która im była przysądzona Ziemskim Dekretem, a ci Panowie Rekowscy nabiegli z kijami na zabranie, tedy Panowie Ostrowscy nie
bili, tylko się bronili, że sami guzów nie odbierali pierwszego dnia: na drugi
dzień także jachali Panowie Ostrowscy, a ci Panowie Rekowscy przybrali się
z lepszymi broniami i siekierami z kijami i oszczepami, Pan Krysztof Rekowski
z synem swoim Andrzejem i z Panią Magdaleną żoną swoją i Panią Maryanną
Rekowską synową swoją, tak nam powiadano, przyszedłszy Panowie Rekowscy do Panów Ostrowskich, a ci Panowie Ostrowscy nie przybrali się w broń,
tylko orali rolę swoją, a nie myślili o biciu, a ci Panowie Rekowscy wzięli woły
zganiać, a ci Panowie ich pochwitali i trzymali, nie bili, tylko Pan Andrzej
Rekowski mający oszczep nie dał się ułapić, tako nam powiedziano, ten bił
Pana Woyciecha Ostrowskiego oszczepem z bręczkami39, kijem bił, kaleczył na
zabicie, i były zabił, gdyby nie była siostra przybiegła, i tak leżąc ostawił, i do
wsi uciekł, tak nam powiadano, guzy zadał aż nie miara Pan Andrzej Rekowski
Panu Woyciechowi Ostrowskiemu, ręka prawa aż w pleciach stłuczona, że sino
zmodrzała, stłukła, od plecy zapuchła i krwią zwrzała, i że sino zmodrzała,
rana nad prawym uchem, krwa na lewej ręcy, guz krwawy, kark stłuczony, głowa stłuczona, ktośmy widzieli na oczy nasze u Pana Jana Ostrowskiego. Pani
Rekowska żona Andrzeja za twarz uchwyciła i odarła, którąśmy widzieli na
oczy nasze, a do tego na pomoc sobie przybrali innych Panów Panowie Rekowscy, Pana Woyciecha Pycha Lipinskiego, i z całem domem jego, z parobkami
dwiema, i z Ogrodnikiem jego, jako inkwizycya pokaże. Pan Woyciech Pych
Lipinski a drudzy z widłami na warcie stali, i Pan Maciej Sarnowski jako na
powtóre przybiegał Asystent od Panów Rekowskich na Panów Ostrowskich,
i Małżonką swoją, która wołała, bijże tego z kurwego syna, i drugą ręką zetrąc [?] także Pan Michał Prądzynski Asystent za Panami Rekowskimi na Panow Ostrowskich, i tak chcą IchMPanowie Ostrowscy tego prawnie dochodzić
w Grodzie Skarszewskim lub w Ziemstwie in foro fori krzywdy swojej.
Wawrzyniec Norynk m.p.p.

38
39

Pole o powierzchni ok. 8 ha.
Najpewniej chodzi tu o okucie owego oszczepu.
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Aneks 9
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 247-248.
[…] Roku Panskiego 1735 12 miesiąca Marca, ja Wawrzyniec Noryng
Woźny Generalny byłem zezwany na Protestacyą do wsi Ostrowitego od IMPanów Rekowskich, Pana Krzysztofa Rekowskiego i od Małżonki imieniem
Magdaleny z Wysockich Rekowskiej, i od syna imieniem Andrzej Rekowski i od
małżonki jego imieniem Marianny z Lipinskich Rekowskiej, gdzie mi przydano dla lepszej wiary i wagi Szlachetnych Panów dwóch, Pana Macieia Sarnowskiego i Pana Andrzeja Kiedrowskiego, gdzie się żałośnie przed nami to
zwysz wyrażone Panstwo na Szlachetnych Ostrowskich, na Pana Franciszka,
i na Pana Woyciecha, i na Pana Jana Ostrowskich, i na siostrę ich Katarzynę
z Ostrowskich Łącką, że ci Panowie nie pomnąc na Pana Boga i prawo pospolite, poważyli się gwałtownym sposobem […]40 zaiechać i orać poł włoki,
za którą IchMPanowie Rekowscy dali pieniądze Janowi Ostrowskiemu, a Panowie Ostrowscy odbierają i odebrali gwałtownym sposobem i pomoc sobie
przybrali, jako to Pana Jakuba Ostrowskiego i z parobkiem jego, który z drugiem […] wołał, bij i zabij tego z kurwego syna młodego, a Pan Łącki Grzegorz
z kijem niedaleko był, tak nam powiadano, a kiedy Panowie Rekowscy przyszli
bronić jako swego, tedy Panowie Ostrowscy po nich z kijami i z berdyszami poważyli się bić, stłucić, kaliczić, jako to Pana Krzysztofa Rekowskiego najpierwej obaliwszy Franciszek Ostrowski, i usiadł na niego jako na konia, a drudzy
po nim przybiwszy z kijami stłukli po głowie, po rękach, i po nogach, guzy na
nogach sino modre, na lewy nodze guz sino modry, na kolanie sino zmodrzałe,
i na ręce prawej guzy sino zmodrzałe, palce u ręki sino zmodrzałe, na twarzy
guz krwią zawrzały, piersi złamane, te guzy my widzieli na oczy nasze, i kijami
obracali, jako inkwizycja pokaże, i wołali, zabijcie tego z kurewgo syna. A Pan
Syn Andrzej idący na ratunek ojca, a Pan Wojciech Ostrowski z boku kijem bez
słowa uderzył, po tym chciał go obalić Pana Andrzeja Rekowskiego, a Pan
Franciszek Ostrowski wołał, bijże i zabij tego niecnotę, potem Panie IMPanów
Rekowskich, jako to Panią Krzysztofową Rekowską jako żabę popichał, nie raz,
nie dwa, ale kilka razy, potem Panią Andrzejową z kijem pobił, potłukł Pan Jan
Ostrowski, ten jej wiele dogniewał [?] tej Pani wielkiemi nieznoskami [z nienawiścią] z głowy wszystko zwalił, i potym włosy rwał, a przy tym będąca ta Pani
Andrzejowa czężarna i działo się to na Pana Woyciecha gruncie, na ojczyskim
gruncie tej Pani Nadwornicy za płotem, jakośmy widzieli te miejsca, gdzie się
to zło że działo na oczy nasze, których to gwałtów i guzów chcą IchMPanowie
Rekowscy prawem in foro fori dochodzić.
Wawrzyniec Norynk Woźny m.p.p.
40

Fragment tekstu zamazany.
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Aneks 10
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 242-243.
Sub eodem Actu
[…] Roku Pańskiego 1735 dnia 22 miesiąca Februaru ja Wawrzyniec
Norynk Wozny Koronny byłem zezwany obdukcyą do wsi Ostrowskiego41 od
Szlachetnych Panów Ostrowskich, to jest Franciszka i Woyciecha, gdzie mi
przydano dla lepszej wiary i wagi Szlachetnych Panów dwóch, Pana Woyciecha Boryszkowskiego i Pana Jakuba Ostrowskiego, gdzie się żałośnie przed
nami uskarżali ci Panowie na Szlachetnych Panów, Pana Macieia Sarnowskiego, P. Pycha Lipinskiego, P. Michała Cieminskiego, P. Andrzeja Rekowskiego,
P. Remigiana42 Prądzynskiego i na P. Jana Lipinskiego, że ci Panowie, nie
pomnąc na Pana Boga i na prawo pospolite, poważyli się gwałtownym sposobem dom szlachetny najść, ktorny szlachetny mając u siebie gości swoich, a ci
Panowie nie mając do tych Panów żadnej pretensyi, przychodząc z szablami,
jedni z przypasanymi, a drudzy pod kontuszem mający, a bez okazyi jak wzięli
ci wyżej wyrażeni Panowie z szablami rąbiąc, najpierwej Szlachetnego Pana
Woyciecha Ostrowskiego, Szlachetny Pan Maciej Sarnowski z szablą zadał
ranę nad prawistym [?] na ciele ranę krwawą aż do kości głęboką i na palec
długą, twarz krwią zbroczoną, i potem Pan Franciszek Ostrowski, brat rodzony, widząc, że się z brata jego rodzonego krew leje, i mówi te słowa [:] jakże to
Panie Sarnowski brata mego katujesz? Tak nam powiadano, a Szlachetny Pan
Maciej Sarnowski obróciwszy się na Pana Franciszka Ostrowskiego z szablą
i rąbnął w rękę lewą podciął, i sztukę wyciął ciała aż do kości, że zytaną [zadaną ?] Panu Franciszkowi Ostrowskiemu ranę, ktorąśmy widzieli na oczy nasze,
na cztery palce szeroka, od Pana Sarnowskiego zadaną, jako to Szlachetny
Pan Maciej Sarnowski Princypat rąbał tych Szlachetnych Panów Ostrowskich,
a ciż Panowie Szlachetni inny były za strużów, jako inkwizycya pokaże. A tak
chcąc ci Panowie Ostrowscy tego prawnie dochodzić in foro fori krzywdy swojej.
Wawrzyniec Norynk m.p.p.

41
42

Powinno być: Ostrowite.
Zapewne chodzi o imię Remigiusz.
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Aneks 11
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 140, s. 209-210.
Actum Conicy coram Officio Advocatiali
die 7 mensis Juny Anno Domini 1735.
[…] Roku 1734 dnia 25 sierpnia ja, Tomasz Cieslik woźny, byłem
wezwany na obdukcyą do wsi Główczewicz43 od Szlachetnego P. Kazimierza
Wysockiego, gdzie dla lepszej wiary miałem przydanych dwóch szlachetnych
Panów, jako to [:] JMPana Marcina Piechowskiego i JMPana Józefa Kłopotka, gdzie się przed nami wyżej pomieniony Pan Rekwirent żałośnie uskarżał
naprzeciwko Szlachetnemu Panu Ignacemu Gliszczynskiemu, który nie wiem
jakim duchem natchniony przyjechał do wsi Główczewic z flintą ołowiem nabitą, z tym się odzywając [:] dziś chociażby wół, albo też trzysta złotych płacił, otóż w niego strzelę. Co ten i samym skutkiem pokazał. Najpierwej Pana
Rekwiranta stecką [ścieżką] w pole idącego, nie mając żadnej do niego przyczyny napastował [:] ty, taki a taki, wołając, tą intencyą, chcąc go bić albo
zabijać, mając flintę nabitą, tylko, że Pan Rekwirent widząc co na niego dybie,
chcąc ujść z tego w żadne nie dawał się kłótnie, poszedł sobie w pole, a Pan
Gliszczynski zostawszy, wołał [:] poczekaj, ty taki a taki, dziś tego jeszcze będziesz żałował. Po tym jachał na koniu w pole Pan Gliszczynski, i w wołu
Pana Rekwiranta strzelił, który żadnej Panu Gliszczynskiemu szkody nie zrobił, gdyż tylko do tatarki [gryki] szedł, a chłopiec pasący woły, widząc, że wół
idzie do tatarki, z boku mu chcąc go odwrócić zabiegł, aże postrzegł Pana
Gliszczynskiego z flintą na koniu stojącego uląkł się, żeby w niego samego nie
strzelił, nie dobiegł do wołu, a Pan Gliszczynski do tatarki dochodzącego wołu
strzelił, gdzie widzieliśmy głowę, piersi i nogi ołowiem dobrze naszpilkowane,
że roboty Pan Rekwirent żadnej długo, albo nigdy, mieć nie będzie. Szkodę zaś
od wołu zrobioną, które przedtem w tej tatarce były oglądaliśmy, której szkody
uważyliśmy ani trzech groszy w tej tatarce nie było, a we wołu najprzedniejszego z obory Pana Rekwiranta strzelił, po tym z Orlika odkazał44 [:] jeszcze to
nie koniec, początek to tylko, będę ja i więcej zabijał [!], o którą szkodę się Pan
Rekwirent przed nami uskarżywszy się i chcąc krzywdy swojej sprawiedliwości
dochodzić.
Tomasz Cieslak woźny trzymanym piórem.

43
44

Wieś Główczewice w pow. chojnickim.
Przekazał, dał znać.
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, nr 35

Kazimierz Jaruszewski

Ksiądz Teodor Jankowski.
Przyczynek biograficzny w 100. rocznicę śmierci
Przyszły parlamentarzysta i działacz górnośląski urodził się 11 września 1852 r. w Złotowie. Wykształcenie średnie uzyskał w Chojnicach, jak wielu złotowian w II połowie XIX wieku. W miejscowym Królewskim Katolickim
Gimnazjum kształcił się w latach 1865-18731.
Dalszą edukację podjął we Wrocławiu. Liczne grono wychowanków
chojnickiego gimnazjum wybierało się na studia do Wrocławia, szczególnie
młodzi Polacy. W mieście tym działały polskie organizacje studenckie, w tym
Towarzystwo Literacko-Słowiańskie. Do TL-S należało 27 absolwentów gimnazjum w Chojnicach. W tym gronie byli m.in. Florian Ceynowa, Romuald
i Zenon Frydrychowiczowie czy Ignacy Klatecki2. Członkiem tego stowarzyszenia był również Teodor Jankowski3, żywo zainteresowany polskością Śląska.
Po roku lub dłuższym okresie kształcenia na Dolnym Śląsku wielu studentów teologii katolickiej i filozofii wracało na Pomorze. Wstępowali oni do
Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po ukończeniu studiów i kursu praktycznego otrzymywali oni tam święcenia kapłańskie.
Inną drogę obrał Teodor Jankowski, który pozostał we Wrocławiu,
gdzie wyświęcony został 17 czerwca 1887 r. na księdza. Po czterech latach
posługi wikariuszowskiej w kilku ośrodkach parafialnych otrzymał probostwo
w Kotorzu Wielkim (w powiecie opolskim).

Jahresbericht über das Königliche Katholische Gymnasium zu Konitz, Konitz 1873, s. 32.
Szerzej o TL-S i jego członkach wywodzących się z chojnickiego środowiska: K. Jaruszewski,
Wychowankowie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu (1842-1886), „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32, s. 260-269.
3
Tamże.
1
2
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Ksiądz T. Jankowski pracował w różnych organizacjach
polskich, gospodarczych, kulturalnych, religijnych4, w których
szczególnie zajmował się kultywowaniem języka polskiego.
Należał do komitetu złożonego
z dziesięciu śląskich księży katolickich, którzy po wybuchu
w 1906 r. strajku szkolnego w Poznańskiem zredagowali i rozpowszechnili odezwę wzywającą
ludność polską Górnego Śląska
na wiec do Katowic w dniu 6 listopada tego roku w sprawie nauczania religii w języku polskim.
W grudniu 1906 r. został
rozwiązany parlament niemiecki.
W rozpoczętej kampanii wyborczej odezwę z ramienia niemieckiej partii katolickiej Centrum
podpisało 245 księży śląskich.
Do odezwy wyborczej Polskiego Komitetu Wyborczego dla
Śląska załączono manifest opracowany przez ks. Aleksandra
Skowrońskiego. Manifest ten
podpisało zaledwie 14 księży
górnośląskich5. W tychże wyborach proboszcz Jankowski został z początkiem
1907 r. wybrany posłem do parlamentu Rzeszy6 w okręgu wyborczym lubliniecko-toszycko-gliwickim, z ramienia Polskiego Komitetu Wyborczego dla
P. Świerc, Jankowski Teodor (1952-1919), działacz górnośląski, ksiądz, w: Polski słownik biograficzny, t. X: 1962-1964, s. 549.
5
W tym gronie znajdowało się trzech wybranych niedługo później posłów: ks. Paweł Brandys
z Dziergowic, ks. Teodor Jankowski z Kotorza Wielkiego oraz ks. Aleksander Skowroński z Ligoty. Więcej na temat księży proboszczów wspierających Polski Komitet Wyborczy dla Śląska:
Z. Hemmerling, Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy Niemieckiej i sejmie pruskim 1907-1914,
Warszawa 1968, s. 117.
6
W parlamencie należał do 20-osobowego Koła Polskiego. Było w nim 8 ziemian, 4 adwokatów,
4 dziennikarzy i 4 księży. Prezesem koła wybrano hr. Ferdynanda Radziwiłła. Zob. Z. Hemmerling, dz. cyt., s. 211.

4
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Śląska. Zdobył 11 880 głosów i pokonał wówczas kontrkandydata z partii
Centrum. W związku z wyborami proboszcz z Kotorza Wielkiego wydawał
wspólnie z innymi działaczami polskimi odezwy skierowane do ludu śląskiego; przemawiał na wiecach. Z tego samego okręgu kandydował w wyborach
w 1912 roku. Mandatu poselskiego jednak nie uzyskał.
Jako poseł i polski ksiądz wielokrotnie był szykanowany przez hakatystów. Interesował się poezją i pisał okolicznościowe wiersze. Zmarł 16 kwietnia 1919 r. w Kotorzu Wielkim.
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Łukasz Steinke

Z Gelsenkirchen do Polski

Wstęp
Współczesna komunikacja marketingowa często korzysta z narzędzia
nazywanego „storytelling”, czyli opowieści o marce. Zabieg ten umożliwia
przedstawienie marki w szerszym kontekście niż tylko suche liczby i fakty,
gdyż jest opowieścią pewnej historii, która ma zaciekawić potencjalnego odbiorcę. Trzynaście lat temu, jako młody pracownik agencji reklamowej, postanowiłem wykorzystać „storytelling”, aby opowiedzieć historię młodości zmarłego w 2006 r. nestora naszej rodziny, a prywatnie mojego dziadka – majora
Alfonsa Steinke. Materiał miał przybliżyć jego osobę innym członkom rodziny, tak aby w ich pamięci pozostał nie tylko okres jesieni jego życia, ale też
wczesnej wiosny, która przypadła na okres dwudziestolecia międzywojennego.
Bazowałem na odziedziczonych pamiątkach, rękopisach i dokumentach, które
uzupełniłem o informacje ze źródeł zewnętrznych. Starałem się opowiedzieć
historię młodego mieszkańca Chojnic w konkretnym kontekście historycznym,
tak aby osoby z mojej rodziny zobaczyły, że ta wielka podręcznikowa historia
przenikała przez życie zwykłych ludzi, takich jak Alfons Steinke.
Z perspektywy ponad dziesięciu lat od powstania tego tekstu mogę napisać, że zachęcił on wiele osób do własnych poszukiwań rodzinnych historii.
Mam nadzieję, że ta opowieść zainspiruje również wielu chojniczan do odkrywania przeszłości własnych przodków i ich roli w lokalnej społeczności.
Być może wielu z nich uczestniczyło w wydarzeniach z 31 stycznia 1920 r.
Być może ustawiali bramy powitalne na przyjęcie wojska polskiego lub brali
udział w wieczornym bankiecie wydanym starostwie – zachęcam do poszukiwań. W końcu historia miasta, to tak naprawdę suma opowieści z życia jej
mieszkańców.
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Rodzice
Był Popielec 17. lutego
1915 roku, kiedy w rodzinie emigrantów polskich, zajmujących
niewielkie mieszkanie w domu
nieopodal kopalni węgla w Katernberg w Westfalii1, urodził się
pierwszy syn – Alfons.
Rodzice chłopca – Franciszek (ur. 1886 r.) i Leokadia
(ur. 1893 r. z domu Szpakowska) pochodzili z niewielkich
wiosek w Prusach Zachodnich:
Wielki Głęboczek i Polskie
Brzozie2. Obydwoje wywodzili
się z niemajętnych i wielodzietnych rodzin rolniczych. Rodzice
Franciszka – Jan i Scholastyka
posiadali małe i słabo urodzajne
dziewiętnastomorgowe gospodarstwo (ok. 10,5 ha), na któFot. 1. Rodzina Steinke. 1915.
rym żyli wraz z ósemką dzieci.
W domu tym często panowała
bieda, stąd też dwaj najstarsi synowie (Franciszek i Aleksander) postanowili
szukać lepszego życia w zachodniej części Niemiec. Był to okres intensywnego uprzemysłowienia Nadrenii i Westfalii, w wyniku którego powstawało
bardzo wiele kopalni węgla i hut stali, a miasta i wioski położone pomiędzy
Düsseldorfem i Dortmundem wykraczały poza swoje granice tworząc jeden
organizm – Ruhrgebiet, czyli Zagłębie Ruhry. W tym samym czasie w Prusach
Zachodnich, ale także w Prusach Wschodnich, na Śląsku oraz w Księstwie Poznańskim pojawiły się osoby i instytucje zachęcające do podjęcia pracy i rozpoczęcia nowego życia w Zagłębiu. Łącznie z wymienionych regionów, na przestrzeni czterdziestu czterech lat (1870 – 1914) wyjechało do Zagłębia Ruhry
ok. 2 mln emigrantów, z czego ponad 500 tysięcy było narodowości polskiej.
Alfons Steinke urodził się w położonym nieopodal Katernberg mieście Gelsenkichen. Katernberg,
na niektórych mapach pisane Caternberg, aktualnie stanowi dzielnice Essen.
2
Dzisiejsza nazwa miejscowości to Brzozie, leżące w powiecie brodnickim w woj. kujawsko – pomorskim. Nazwa Polskie Brzozie funkcjonowała dla odróżnienia od Niemieckigo Brzozia – dzisiaj
Brzozie Lubawskie [por. Gebursturkunde Numer Rejestru 149, 1921; Ravensteins Groβe Rad –
u. Autokarte Nr. 10: Ostpreussen und Freie Stadt Danzig, b.d.].
1
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W Westfalii i Nadrenii osoby
narodowości polskiej stanowiły
w tym czasie drugą co do wielkości, po niemieckiej, grupę narodowościową. Uczestnicy tej
fali emigracji nazwani są „Ruhrpolen”. [por. Piotrowski 2000;
Ruhrpolen, 2006]
Pierwszy do Westfalii
wyjechał Aleksander, następnie
dołączył do niego Franciszek
wraz z żoną Leokadią. Małżeństwo osiedliło się w miejscowości Katernberg i zamieszkało
w pobliżu kopalni, w której Franciszek rozpoczął pracę. W swoim
emigranckim domu pielęgnowali polskość, którą przywieźli
z rodzinnych stron. Polska kultura, historia oraz umiłowanie
ojczystej ziemi stały się podstawą przyszłego wychowania ich
dzieci. Sam Franciszek aktywnie
uczestniczył w organizacjach
zrzeszających polskich emigranFot. 2. Leokadia z synem. 1915.
tów, takich jak polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”3
oraz związki śpiewacze [por. Steinke A. 2002, s. 1].
W czasie kiedy zwykli, spokojni ludzie szukali swojego miejsca w nowej rzeczywistości początku XX wieku, europejskie mocarstwa dążyły do nieuchronnej konfrontacji, której skutki najdotkliwiej odczują właśnie ci zwykli,
spokojni ludzie. W 1914 r. wybucha wojna, którą ówcześni nazwali wielką,
a współcześni pierwszą wojną światową. Dwudziestoośmioletni Franciszek,
jako obywatel II Rzeszy Niemieckiej i poddany cesarza Wilhelma II został
powołany do armii niemieckiej. Na komisji poborowej zdążył się pewien incydent...
3

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było największą (w 1913 r. – 11 838 członków) organizacją
gimnastyczno – sportową reprezentującą i zrzeszającą Polaków w Niemczech. Jej głównym zadaniem było poprawienie kultury fizycznej zrzeszonych osób. W ramach organizacji, poza ćwiczeniami fizycznymi, prowadzono działalność społeczno – kulturalną i oświatową. „Sokół” w Westfalii reprezentował idee polityczne endecji Romana Dmowskiego [Piotrowski 2000, s. 47].
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Fot. 3. Dokument urodzenia
wydany w Augustowie.
1921 r.

Na rodzinę Franciszka z Wielkiego Głęboczka wołano Stejka i to nazwisko funkcjonowało w ich świadomości. Tym niemniej na komisji poborowej Franciszek usłyszał, że nie nazywa się Stejka, a jego nazwisko to Steinke
[por. Steinke A. 2002, s. 1]. Dzisiaj trudno określić, skąd wzięła się ta rozbieżność. Być może jest ona wynikiem polityki germanizacyjnej, jaką stosowano
wobec ludności narodowości polskiej na ziemiach zaboru pruskiego. Obok
szeroko opisywanych w podręcznikach przejawów germanizacji takich jak:
usuwanie języka polskiego z życia publicznego, Kulturkampf, czy „rugi pruskie”, stosowano również mniej spektakularne sposoby zniemczania, czyli np.
zmiany nazw miejscowości i pisowni polskich nazwisk [por. Łepkowski 1992,
s. 388]. Określenie, kiedy nastąpiła ewentualna zmiana zapisu nazwiska Stejka, nie jest możliwe bez szczegółowych badań. Można jednak przypuszczać,
że zapis Steinke musiał funkcjonować od długiego czasu, gdyż właśnie to nazwisko pojawia się w polskim wypisie z księgi familijnej z Polskiego Brzozia
z 1921 r. [Gebursturkunde Alfons Steinke, 1921]. Nie wolno też zapomnieć, że
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Fot. 4. Dokument urodzenia
wydany w Gelsenkirchen.
1922 r.

w XIX w. i I poł. XX w. dochodziło dość często do błędnych zapisów nazwisk
w różnych dokumentach4.
Franciszek Steinke został wcielony do liniowej jednostki Reichwehry,
którą skierowano do walki na froncie zachodnim (oddział uczestniczył m.in.
w walkach pod Verdun). Na początku wojny Franciszek okazał się dobrym
i odważnym żołnierzem, za co został odznaczony Krzyżem Żelaznym. W tym
wojennym czasie, rodzi się bohater tej opowieści – Alfons Steinke – naszej
rodziny „Dziadek Alik”.

4

Jako przykład można podać fakt, że zapis nazwiska stosowany w „Zawiadomieniach szkolnych”
(odpowiednik dzisiejszych świadectw szkolnych) Alfonsa Steinke z Męskiej Szkoły Powszechnej
w Chojnicach z lat 1924 – 1925, to Stanke, a nie Steinke.
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Dzieciństwo
Mimo początkowych sukcesów armii niemieckiej na froncie zachodnim, od 1915 r. rozpoczynają się wyniszczające walki pozycyjne. Za linią
frontu skutkują one coraz większymi problemami z zaopatrzeniem w żywność,
węgiel, odzież itp. [por. Wojciechowski 2003, s. 335]. Właśnie niedobór żywności, pojawia się w najwcześniejszych wspomnieniach z dzieciństwa Alfonsa
Steinke, w których pisał o potrzebie zaspokojenia głodu, choćby kawałkiem
mięsa [por. Steinke A. b.d.]. Warto pamiętać, że powołanie Franciszka Steinke do wojska, pozbawiło rodzinę jedynego żywiciela, a zapomogi wypłacane
przez państwo były niewielkie5.
Tymczasem rodzina Steinke zaczęła się powiększać – 17. października 1917 r. rodzi się pierwsza córka Franciszka i Leokadii – Monika, a już po
zakończeniu działań wojennych, 7. lipca 1919 r. przychodzi na świat brat Alfonsa – Ludwik. Rodzice nadawali swoim dzieciom imiona, których zapis tak
w języku polskim, jak i w niemieckim był jednakowy [Steinke A. 2002, s. 1].
Wynikało to m.in. z faktu, iż zamierzali powrócić do odradzającej się po latach
zaborów Polski.
Ducha patriotyzmu, który był cały czas żywy w emigranckiej rodzinie,
przekazywano Alfonsowi, Monice i Ludwikowi. Najstarszy syn tak to wspominał: „Od ojca odbierałem umiłowanie ojczyzny, dla której od samej młodości odczuwałem wewnętrznie dodatnią przychylność. Mój patriotyzm, tj. umiłowanie ojczyzny, ukształtowały patriotyczne piosenki, które już od czwartego
roku życia, stawiany wśród zebranych na stole, śpiewałem” [Steinke A. b.d.].
Powrót do Polski okazał się przedsięwzięciem wcale nie prostym. Co
prawda regulujący powojenną rzeczywistość Traktat Wersalski, przyznawał
Polakom mieszkającym na terenie Niemiec status optantów6, jednak od samego początku władze niemieckie utrudniały wyjazdy do odradzającej się Rzeczpospolitej. Wynikało to głównie z faktu, że znacząca liczba polskich robotników pracujących w Zagłębiu Ruhry, pochodziła z obszarów plebiscytowych
(Górny Śląsk, Warmia, Mazury), a wybór przez nich obywatelstwa polskiego,
Dla przykładu na początku wojny w Prusach Zachodnich wysokość miesięcznych zapomóg wynosiła 9 marek dla żony i 4-6 marek na każde dziecko. Pod koniec wojny (1918 r.) wynosiły już
kolejno 30 i 20 marek. Tym niemniej wzrastająca inflacja i reglamentacja żywności, spowodowały wzrost cen, także te niewysokie wypłaty starczały na niewiele (np. 1 żywa kura kosztowała
1,40 marki za 1 funt (500 g), a mendel jaj 2,25 marki – ceny z maja 1916 r.) [Wojciechowski 2003,
s. 330 i 336].
6
Traktat Wersalski zakładał, że osoby narodowości polskiej mieszkające na terenie Niemiec, złożą
do 10. stycznia 1922 r. deklarację (tzw. opcję) o wyborze kraju, w którym chcą zamieszkać. Wybór
kraju zamieszkania był równoznaczny z przyjęciem danego obywatelstwa. Emigranci wybierający
opcję polską musieli opuścić teren Niemiec do 10. stycznia 1923 r. [Piotrowski 2000]. Brat Franciszka – Aleksander, poślubił Niemkę – Magdalenę i wybrał opcję niemiecką.
5
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a następnie powrót w rodzinne strony, mógł z dużym prawdopodobieństwem
przyczynić się do przegranej Niemców w planowanych tam głosowaniach. Ponadto wybuch w 1920 r. wojny polsko – bolszewickiej w praktyce pozbawił
polskich optantów pomocy konsularnej w powrocie do kraju. Lato 1920 r. przynosi szczytowy okres kampanii plebiscytowej na Górnym Śląsku. W związku z decyzją Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej7 o dopuszczeniu do głosowania wszystkich osób urodzonych na Górnym Śląsku,
w Westfalii rozpoczęła się agitacja na rzecz wyjazdów polskich robotników na
Śląsk, w celu oddania głosu za przyłączeniem obszaru do Niemiec [por. Piotrowski 2000].
W tym ostatnim procesie widział swoją szansę na powrót do Polski
Franciszek Steinke. Ojciec Alika zdecydował się na złożenie deklaracji, jako
osoby chętnej do głosowania na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec, aby w ten sposób móc swobodnie zabrać swój ruchomy majątek i próbować przedostać się do kraju. Rodzina Steinke wyrusza więc z Katernberg do
Breslau (Wrocław), aby Franciszek mógł zarejestrować się jako głosujący na
Śląsku. Tym niemniej nie czekając na głosowanie, Steinke wyruszają na północ, do rodzinnych stron – Wielkiego Głęboczka i Polskiego Brzozia. W tym
czasie Leokadia spodziewa się kolejnego dziecka, które przychodzi na świat
11. grudnia 1920 r. Rodzi się dziewczynka, której rodzice nadają pierwsze typowo polskie imię – Wanda. Po pewnym czasie, w związku z otrzymaniem
przez Franciszka etatu w Inspektoracie Straży Celnej w Chojnicach8, cała sześcioosobowa rodzina Steinke przeniosła się do Chojnic i zamieszkała w domu
przy Szosie Gdańskiej 359.
Organ powołany na mocy Traktatu Wersalskiego mający za zadanie organizacje i nadzór nad plebiscytem na Górnym Śląsku. Komisja po ogłoszeniu wyników głosowania miała także zaproponować podział spornego terytorium.
8
Straż Celna został powołana w 1920 r. jako cywilna formacja graniczna (dla granicy północnej,
zachodniej i południowej Polski), która była zorganizowana, umundurowana i uzbrojona na wzór
wojskowy. Poza szeroko rozumianą ochroną granic Straż Celna zajmowała się także ściganiem
przestępstw skarbowych i celnych oraz konwojowaniem. Straż Celną rozwiązano w 1928 r. i zastąpioną ją Strażą Graniczną. Po powołaniu Straży Granicznej na dworcu kolejowym w Chojnicach
znajdował się Inspektorat Straży Granicznej podlegający Pomorskiemu Inspektoratowi Okręgowemu Straży Granicznej z siedzibą w Czersku (od 1931 r. w Bydgoszczy), któremu podlegało pięć
komisariatów (Borzyszkowy, Brzeźno, Konarzyny, Kamień, Chojnice) obsługujących granicę od
Skoszewa po Kamień Krajeński oraz konwoje niemieckich pociągów tranzytowych do i z Prus
Wschodnich [por. Paprocki b.d.; Borzyszkowski 2003]. Franciszek Steinke pełnił służbę w obu
formacjach (w Straży Granicznej dosłużył stopnia starszego strażnika) i równocześnie pracował
dla wywiadu, gdzie był oceniany jako jeden z najlepszych pracowników [por. Skóra 2012, s. 208]
9
Budynek, w którym mieszkała rodzina Steinke w okresie międzywojennym, stoi do dnia dzisiejszego. Znajduje się on przy ul. Frycza Modrzewskiego w sąsiedztwie kościoła p.w. NMP Królowej
Polski.
7
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Od września 1922 r. Alfons Steinke rozpoczyna naukę w Męskiej Szkole Powszechnej nr 1 w Chojnicach10 położonej u zbiegu ulic Człuchowskiej
(obecnie 31-stycznia) i Szpitalnej. Była to siedmioklasowa szkoła elementarna,
w której uczniowie rozpoczynali swoją przygodę z nauką. Po czterech latach
wychowankowie mogli przystąpić do egzaminu wstępnego do gimnazjum.
Kończąca naukę gimnazjalną matura dawała przepustkę do lepszego życia.

Fot. 5. Świadectwo roczne
Alfonsa Steinke z czwartej
klasy Szkoły Powszechnej
w Chojnicach
;

Zakres przedmiotów nauczanych w szkole powszechnej w Chojnicach prezentują zawiadomienia szkolne Alika11. Znaleźć tam można następujące przedmioty:
nauka religji, język polski, rachunki z geometrją, przyroda, geografja, historja,
rysunki, robótki, śpiew oraz gry i gimnastyka. Ponadto oceniane były: zachowanie, „pilność” oraz „porządek zewnętrzny ćwiczeń piśmiennych i rysunko10
11

Obecna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego.
Zachowały się trzy „Zawiadomienia szkolne” Alfonsa Steinke z Męskiej Szkoły Powszechnej nr 1
w Chojnicach z lat 1924 (II kl.), 1925 (III kl.) i 1926 (IV kl.).
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wych”12. Alfons uczęszczał do szkoły regularnie
i utrzymywał stały poziom
w nauce, co prezentują oceny końcowe otrzymywane na przestrzeni czterech
lat. Zasadniczo na koniec
roku szkolnego z prawie
wszystkich przedmiotów
uzyskiwał ocenę dobrą13,
gorzej było z rachunkami
z geometrją, z których oceniano go na dostateczny.
Natomiast z pilnością było
różnie: od oceny dostatecznej w pierwszym i drugim
tercjale trzeciej klasy, po
bardzo dobry na koniec
czwartej. Odbiór wszystkich zawiadomień potwierdzał własnoręcznym podpisem ojciec – Franciszek
[por. Zawiadomienie szkolne. 1924, 1925, 1926].
Fot. 6. Awers rocznego świadectwa szkolnego z klasy
Od
września
trzeciej Państwowego Gimnazjum w Chojnicach;
1926 r., po pomyślenie
Chojnice, 1929 r.
zdanym egzaminie wstępnym, Alfons Steinke rozpoczyna naukę w renomowanej szkole średniej, za
jaką było uważane Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Chojnicach14. Była to
szkoła o wysokim poziomie kształcenia, która kontynuowała, nieoficjalnie rozpoczętą w trakcie zaborów, tradycję krzewienia patriotyzmu [por. Pabich 1987,
s. 48]. W gimnazjum działał szereg organizacji uczniowskich, m.in.: Sodalicja
Mariańska, Koło Filomatów im. Adama Mickiewicza, drużyny Związku Harcerstwa Polskiego, koło sportowe „Grom”, drużyna strzelecka, czy orkiestra
gimnazjalna. Właśnie połączenie wysokiego poziomu kształcenia oraz bogaZachowano autentyczną formę zapisu.
Ówczesna skala ocen dotycząca postępu w nauce to: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
14
Obecne Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Chojnicach.
12
13
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tego życia pozaszkolnego
wpływało na wysoki prestiż gimnazjalisty w lokalnej społeczności. Warto
przy tym pamiętać, że w latach dwudziestych ubiegłego wieku nauka w szkołach
średnich była płatna [Borzyszkowski 2003, s. 484486, 490, 491].
Klasyczny profil gimnazjum (tzw. Wydział
klasyczny dawnego typu)
wpływał na zakres przedmiotów, tj. „nauk”, jakich
uczył się Alfons Steinke,
tj.: języka polskiego, języka łacińskiego, języka
greckiego, języka francuskiego, historji, geografji,
matematyki,
przyrodoznawstwa, rysunku, śpiewu i muzyki, pracy ręcznej, pisma oraz ćwiczeń
Fot. 7. Rewers rocznego świadectwa szkolnego
cielesnych15. Ucznia klasyz klasy trzeciej Państwowego Gimnazjum
fikowano w wyniku ogólw Chojnicach; Chojnice, 1929 r.
nym, który stanowił łączną
oceną ze wszystkich przedmiotów, na stopień dostateczny, jest to zarazem najczęściej pojawiająca się
ocena przy poszczególnych naukach. Niewątpliwie najmocniejszą stroną Alika
był śpiew i muzyka, z których uzyskiwał w pierwszej i drugiej klasie ocenę bardzo dobrą, a w czwartej uczestniczył nawet w nadobowiązkowej nauce
tego przedmiotu. Wręcz odwrotnie było z językiem łacińskim – ocena niedostateczna na zakończenie drugiej klasy gimnazjum [por. Świadectwo szkolne,
1927, 1928, 1929, 1930]. W ramach zajęć pozaszkolnych Alik należał do chóru
szkolnego16 oraz drużyny harcerskiej „Wilczki” [Steinke A. 2002, s. 1].
Gimnazjalne kształtowanie charakteru, wychowanie otrzymywane
w domu rodzinnym, a także własna refleksja leżały u podstawy podjęcia decy15
16

Zachowano autentyczną formę zapisu.
Działającego prawdopodobnie w ramach Koła Filomatów im. Adama Mickiewicza [przyp. aut.].
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zji przez Alfonsa o przystąpieniu, po czwartej klasie, do egzaminów wstępnych
do Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie nad Wisłą17. Z kilku względów była to
bardzo ważna decyzja, zarówno dla samego Alika, jak i całej rodziny Steinke.
Po pierwsze, szkoła w Chełmnie była skoszarowana, co wiązało się z rzadkimi
pobytami w domu piętnastoletniego syna. Po drugie, nauka wiązała się z do-

Fot.8. Gimnazjalna drużyna „Wilczki”. 1926-1930 r..

datkowymi kosztami związanymi z tzw. wyprawką i utrzymaniem, a niewielka pensja Franciszka, w coraz mniejszym stopniu starczała na pojawiające się
nowe potrzeby finansowe18. Po trzecie, wstąpienie do Korpusu Kadetów, stanowiło faktycznie wybór żołnierskiej drogi życiowej, zarówno z jej dobrymi jak
i złymi stronami.
Tym niemniej Alfons Steinke był zdecydowany i popierany w swojej decyzji przez Franciszka. To przeświadczenie o właściwym wyborze syna,
można odczytać w jednym z listów Franciszka Steinke skierowanym do Komendanta Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie19: „Syn mój już od wczesnej
Korpusy kadeckie w II Rzeczpospolitej były szkołami średnimi, których głównym zadaniem było
przygotowanie przyszłej kadry oficerskiej Wojska Polskiego [por. Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in 2001, s. 11]; szerzej o szkole – w następnym rozdziale pracy.
18
Rodzina utrzymywała się wyłącznie z poborów ojca. W tym czasie liczyła już siedem osób
(4. grudnia 1925 r. urodziła się Leokadii i Franciszkowi najmłodsza córka – Jadwiga), z czego
czwórka z piątki dzieci uczęszczała do szkół.
19
Komendantem Korspusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie w latach 1928 – 1936 był ppłk Bogusław
Kunc [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in 2001, s. 79]
17
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Fot.9. Zawiadomienie o przyjęciu Alfonsa Steinke
do Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie; Chełmno, 1930 r.

młodości okazywał wielkie zamiłowanie i chęć do wojska, a obecnie postawił sobie za zadanie życiowe zostać oficerem. Ja również jako stary żołnierz
a obecnie jako stróż rubieży naszej ukochanej Ojczyzny, pragnąłbym doczekać
tej chwili, bym mógł oglądać syna w mundurze oficera polskiego. [...] Synowi
mojemu starałem się wpoić wszystkie dobre zalety, które cechują wzorowego
żołnierza...” [Steinke F. 1930].
18. i 19. sierpnia 1930 r. odbył się egzamin wstępny i badania lekarskie
kandydatów do Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie. Jednym z kandydatów był
Alfons Steinke. Po pewnym czasie do Franciszka Steinke dostarczono poniższy list ...

Korpus kadetów
Korpusy kadeckie w II RP były elitarnymi szkołami średnimi, nawiązującymi tradycją do Szkoły Rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r.20 W okresie 1918 – 1939 istniały w Polsce trzy
20

Oficjalna nazwa Szkoły Rycerskiej brzmiała: Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów JKM
i Rzeczpospolitej. Jej głównym zadaniem było przygotowywanie i kształcenie młodzieży na do-
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szkoły kadeckie: Korpus Kadetów nr 1 – założony w 1918 r. w Łobzowie pod
Krakowem, przeniesiony w 1921 r. do Lwowa; Korpus Kadetów nr 2 – założony w 1919 r. w Modlinie i przenoszony w 1926 r. do Chełmna, a w 1936 r. do
Rawicza; Korpus Kadetów nr 3 – założony w 1925 r. w Rawiczu, który istniał
do 1936 r., czyli formalnego połączenia z przenoszonym Korpusem z Chełmna
[Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001., s. 39-54]. Główne zadanie szkół
kadeckich tak precyzował ich pierwszy statut organizacyjny: „Wychowanie
i wykształcenie obywateli przesiąkniętych duchem rycerskim, miłujących tradycje Wojska Polskiego, przejętych ważnością służby zbrojnej dla Ojczyzny,
o prawdziwym honorze, wyrobionym harcie i sile woli, poczuciu obowiązków i odpowiedzialnej samodzielności” [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk
i in. 2001, s. 14 za: Lisowski 1981, s. 166]. Większość absolwentów Korpusów
Kadetów wstępowała do szkół podchorążych. Stan ten potwierdziły i wsparły
zapisy nowego Statutu Korpusów Kadetów ogłoszonego w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1931 r., a przedstawionego i omówionego m.in. w „Okólniku Nr 14”, który był wysyłany, wraz z kopią Statutu, do
rodziców i prawnych opiekunów kadetów chełmińskiej szkoły. W „Okólniku
Nr 14” czytamy m.in., że w nowym statucie wyraźnie podkreślono, iż Korpusy
Kadetów są szkołami wojskowymi przygotowującymi „kandydatów na przyszłych oficerów zawodowych”, oraz że młodzież kształcąca się w nich „winno
cechować zamiłowanie do zawodowej służby wojskowej”. Ponadto wskazano, że jednym z powodów zwalniania kadetów z Korpusu może być wyraźna
„niechęć i brak zainteresowania do zawodu żołnierskiego”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w praktyce, raz relegowany kadet miał zamkniętą drogę
do powtórnego wstępowania do jakiegokolwiek Korpusu Kadetów w Polsce
[Okólnik Nr 14 1931, s. 1, 3].
Pod względem edukacyjnym Korpusy Kadetów były szkołami realizującymi aktualnie obowiązujący program nauczania w szkołach typu matematyczno – przyrodniczego przy równoczesnym prowadzeniu wyszkolenia wojskowego. Nauka w szkole trwała pięć, a od roku szkolnego 1932/1933 sześć lat
i kończyła się egzaminem maturalnym. Korpusy działały w systemie skoszarowanym – odpowiednikiem rocznika (klasy) w gimnazjum, czy liceum była
kompania, podzielona na plutony; kadetów obowiązywało jednolite umundurowanie. Kadrę pedagogiczną stanowili zarówno oficerowie i podoficerowie
Wojska Polskiego, jak i cywilni nauczyciele [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk
i in. 2001., s. 11, 59-60].
Alfons Steinke stawił się 2. września 1930 r. w siedzibie Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmnie i został wcielony do pierwszej kompani. Przywiózł ze
wódców (oficerów) armii polskiej. Absolwentami tej szkoły byli m.in.: Tadeusz Kościuszko, Józef
Sowiński, czy Karol Kniaziewicz [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001, s. 37].
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sobą spory bagaż, zawierający m.in. wyprawkę. Zakres wyprawki, a właściwie wyprawy, dołączony był do przedstawionego wyżej pisma informujacego o przyjęciu do Korpusu Kadetów. Szkoła szczegółowo określała listę rzeczy, jaką powinien przywieźć ze sobą każdy jej nowy uczeń. Składały się na
nią: koszule dzienne (6 szt.), koszule nocne (3 szt.), kalesony (6 par), ręczniki
(6 szt.), skarpetki (12 par), chusteczki (12 szt.), „jasiek z pierza pod głowę
o wymiarach 45x35 cm i zawartości ok. ½ kg pierza” (1 szt.), „poszewki na
jasiek z płótna białego, gładkie” (4 szt.), dwie „pary trzewików (w tem 1 para
nowych, 1 para używanych, ale w dobrym stanie)”. Uzupełnieniem wyprawy
był zakup w Spółdzielni Korpusu dwóch kompletów gimnastycznych w cenie 13 – 16 zł za komplet. Ponadto Alik musiał wpłacić przy wstępowaniu do
Korpusu 20 zł na tzw. fundusz dyspozycyjny oraz 35 zł na podręczniki szkolne
[Zawiadomienie L. 4450/30 1930].
Przejście do nowej szkoły w początkowym okresie odbiło się negatywnie na wynikach w nauce osiąganych przez Alika. Tym niemniej niedociągnięcia te starał się młody kadet nadrobić pilnością. Jego wychowawca tak to
określił w komentarzu do zawiadomienia szkolnego z 20. listopada 1930 r.:
„Spokojny, poważny, b. pilny ale niezbyt dobrze przygotowany skutek czego niedostateczny stopień z polskiego, a grozi mu i z matematyki.” [Zawiadomienie z konferencji okresowej 1930]. Minęły jednak pierwsze problemy
i na świadectwie kadeta Alfonsa Steinke za pierwsze półrocze roku szkolnego
1930/1931 nie znajdujemy już żadnej oceny niedostatecznej [por. Świadectwo
1930]. W drugim półroczu rozpoczęły się pierwsze zajęcia z przedmiotów wojskowych; były to: wyszkolenie bojowe, wyszkolenie strzeleckie, nauka o broni, musztra i służba wewnętrzna. Okazało się, że Alik osiąga lepsze wyniki
właśnie w tej grupie przedmiotów. Tendencja ta utrzymywała się, z pewnymi wyjątkami, aż do ukończenia nauki w Korpusie21 [por. Świadectwo 1931,
1932, 1933, 1934].
Zakres przedmiotów ogólnokształcących, których uczył się Alik
w Korpusie Kadetów, odpowiadał programowi gimnazjum typu matematyczno
– przyrodniczemu. Podstawowa różnica, w porównaniu do listy przedmiotów
z chojnickiego gimnazjum typu klasycznego, polegała na rezygnacji z nauki
języków antycznych. Pełen wykaz przedmiotów oraz osiąganych z nich ocen
21

Poza wymienionymi, Alfons Steinke uczył się także następujących przedmiotów wojskowych:
terenoznawstwo, obrona przeciwgazowa, wyszkolenie grenadjerskie, walka bagnetem, służba
łączności, wyszkolenie pionierskie oraz wyszkolenie artyleryjskie. Z wielu z tych przedmiotów
uzyskiwał ocenę bardzo dobrą (jednym z nich była służba łączności) [por. Świadectwo 1931, 1932,
1933, 1934]. Zakres wyszkolenia wojskowego odbieranego przez kadetów odpowiadał kursowi
unitarnemu szkół podchorążych, dzięki czemu absolwenci Korpusów Kadetów mieli prawo do
bezpośredniego wstępowania na drugi rok tych szkół [Okólnik Nr 14 1931, s. 1; Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001, s. 11].
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prezentują świadectwa roczne oraz „Świadectwo Dojrzałości”. Znaleźć tam
można następujące pozycje: nauka religii, język polski, język francuski, historia, geografia, przyrodoznawstwo, fizyka i kosmografia, chemia, matematyka, propedeutyka filozofii, rysunki, higiena, ćwiczenia cielesne, roboty ręczne i język esperanto (przedmiot nadobowiązkowy). Już po pobieżnej lekturze
świadectw, można zauważyć, że przy powyższych przedmiotach pojawiają się
wyłącznie stopnie dostateczny lub dobry. Nie ma już „wypadków przy pracy”, jakie zdarzały się z językiem łacińskim w gimnazjum w Chojnicach [por.
Świadectwo 1931, 1932, 1933, 1934; Świadectwo Dojrzałości 1935].
Poza nauką, Kadeci kształtowani na oficerów – patriotów, uczestniczyli
w różnych akcjach obywatelskich. Jednym z takich przedsięwzięć było popieranie Komitetu Floty Narodowej, mającego za zadanie zbieranie funduszy, jak
i propagowanie samej idei budowy okrętów wojennych pod polską banderą.
Korpus Kadetów nr 2 włączył się w tę akcję poprzez utworzenie koła propagandy idei floty narodowej. Celem koła zrzeszającego kadetów była „propaganda
idei floty narodowej, tak wśród samych kadetów, jak i wśród społeczeństwa,
jako jednego z podstawowych zagadnień rozbudowy mocarstwowej Polski”.
Jednym z zadań zarządu koła było „Pobudzanie ogółu kadetów do intensywnej propagandy idei budowy floty narodowej wśród społeczeństwa w okresie
ferji świątecznych i wakacyjnych – oraz jednanie jak największej ilości członków Komitetu Floty Narodowej wśród otoczenia” [Okólnik Nr 7 1929; Statut
koła propagandy idei floty narodowej. 1929]. Kadet Alfons Steinke włączył
się w działalność tej organizacji i w okresie wielkanocnej przerwy świątecznej
w 1931 r. zachęcał w Chojnicach do wstępowania i wpłacania składek na rzecz
Komitetu Floty Narodowej. Uzyskał deklarację pięciu osób – składki wpłaciły
dwie z nich [Upoważnienie do jednania członków do Komitetu Floty Narodowej 1931].
Nauka w Korpusie Kadetów, podobnie jak w innych szkołach średnich
w dwudziestoleciu międzywojennym, była płatna. Podstawową opłatą, pełniącą funkcję czesnego, stanowiła tzw. opłata szkolna zasadnicza w wysokości
600 zł22 za półrocze nauki. Obejmowała ona częściowo koszty wyżywienia,
umundurowania i zakwaterowania kadeta w Korpusie23. Poza opłatą zasadniczą rodzice bądź opiekunowie uczniów byli zobowiązani przekazać odpowiednie kwoty na: zakup podręczników (25-35 zł), kompletów gimnastyczKwotę 600 zł jako opłatę szkolną zasadniczą zakładał Statut Korpusów Kadetów z 1931 r. [Okólnik
Nr 14 1931]. Z czasem poziom tej opłaty był wypadkową kosztów utrzymania i wartości złotówki.
W roku szkolnym 1938/1939 wynosiła ok. 750 zł [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001.,
s. 13].
23
Faktyczny roczny koszt utrzymania kadeta w Korpusie kształtował się w 1930 r. na poziomie
2000 zł [Okólnik Nr 8 1930].
22
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nych (26-32 zł), podróży na ferie świąteczne i przerwę wakacyjną, wycieczkę
szkolną24 (ok. 30 zł), fundusz dyspozycyjny (20 zł) i wydatki osobiste kadetów
(min. 75 zł)25. Można zatem szacować, że roczny koszt utrzymania Alfonsa
Steinke w Korpusie Kadetów oscylował w granicach 1500 zł. Było to bardzo
duże obciążenie finansowe dla jego rodziny, która utrzymywała się wyłącznie
z pensji Franciszka Steinke, czyli poborów służbowych z tzw. XII grupy uposażenia wraz z dodatkami – łącznie ok. 300 zł netto miesięcznie. Rozwiązaniem tego problemu było uzyskiwanie dla Alfonsa państwowych stypendiów,
które w całości lub pewnym procencie pokrywały koszt opłaty zasadniczej.
Stypendia te były przyznawane od 1931 r. na każde półrocze. Ubiegać się o nie
mogli rodzice lub opiekunowie niezamożnych kadetów pod warunkiem, że
sami kadeci „wykazują conajmniej dostateczne postępy w nauce i najmniej dobre sprawowanie” [Okólnik Nr.8 1930].
Kwestie stypendiów oraz uiszczania opłaty zasadniczej były podstawowym przedmiotem korespondencji pomiędzy Franciszkiem Steinke a Korpusem Kadetów w Chełmnie reprezentowanym przez ppłk Bogusława Kunca,
komendanta korpusu. Pisma ojca Alika miały podobną treść – były prośbami
o zwolnienie z opłaty szkolnej zasadniczej. Swoje prośby Franciszek motywował na przykład tak: „[...] jako podoficer Straży Granicznej pobieram tytułem miesięcznych poborów łącznie z dodatkiem służbowym i wyrównawczym
złotych 275. Z tejże sumy zmuszony jestem spłacać miesięcznie 45. złotych
tytułem zwrotu jednomiesięcznej zaliczki na uposażenie, pobranej z Skarbu
Państwa, w kwocie 270 złotych. Prócz syna kadeta posyłam do szkoły Handlowej dwoje dzieci oraz jedno do szkoły Powszechnej. W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym i okresem zimy przewiduje się znaczne zapotrzebowanie pieniężne na zakup przyborów szkolnych i potrzeb zimowych, co
zmusza mnie znowuż do wniesienia prośby do władzy przełożonej o zaliczkę
na uposażenie po całkowitem wpłaceniu już pobranej. W końcu nadmieniam,
że moja najstarsza córka, która bieżącego roku ukończyła szkołę Handlową,
jest obecnie bez posady i jestem zmuszony z mych szczupłych poborów także i ją utrzymać” [Steinke F. 1934, s.1]. Wszystkie prośby Franciszka zostały
rozpatrzone pozytywnie – przez cały okres nauki w Korpusie Kadetów Alfons
uzyskiwał stypendia, które w pełni lub w 50% pokrywały koszt opłaty zasadniczej. Był to wynik utrzymywania przez Alika względnie stałego (dobrego lub

np. w 1934 r. Alfons Steinke uczestniczył w wycieczce na Górny Śląsk oraz do Krakowa i Wieliczki [por. Pismo nr 325 1933].
25
Zdarzały się także nieprzewidziane wydatki, np. zwrot kosztów zakupu zagubionych książek.
W 1932 r. Alik, a właściwie jego ojciec, musiał wpłacić 9,20 zł za zgubioną książkę pt. „Paris”
[por. Pismo L299/32 1932].
24
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dostatecznego) poziomu w nauce przy jednoczesnym bardzo dobrym i dobrym
zachowaniu.
Od roku 1934 dziewiętnastoletni Alfons Steinke rozpoczyna swoją
przygodę z poezją, którą pisze, czyta i interpretuje z większą lub mniejszą intensywnością przez kolejne lata swojego życia. Wiersze z okresu przebywania
w Korpusie Kadetów dotyczą zarówno pierwszych namiętności, jak i prozy życia w uniformie. Jego poezja dotyka tak samo spraw błahych, jak i podstawowych dla młodego mężczyzny. Te słowa przelane na papier pokazują wnętrze
młodego Alika...
Kiedyś, to dawno było,
Śniłem marzenia dziecinne;
Dziś – me serce inne,
nie bije jak dawniej biło.
Kiedyś – ma dusza anielska
Biegała po szczęścia drożynie,
Błogosławiła dłoń rodzicielska
Marzyłem i śniłem jedynie.
Dziś, twardego losu okowy
Wiążą mi ramię i słowa
Sercem zawładnął spokój grobowy
A w duszy niemoc się chowa.
				Chełmno 1934
Rok szkolny 1934/1935 był ostatnim etapem nauki w Korpusie Kadetów. Przygotowywał on elewów do egzaminu dojrzałości, który był zaplanowany na kwiecień i maj 1935 r. W tym czasie Alfons Steinke jest już zdecydowany zrealizować swoje dziecięce marzenia, o mundurze oficera Wojska
Polskiego26. Pozostało tylko zdanie matury i egzaminów wstępnych na wybraną szkołę podchorążych.
Egzamin dojrzałości typu matematyczno – przyrodniczego (czyli tzw.
duża matura) obejmował następujące przedmioty: religia, język polski, język
obcy oraz dwa przedmioty do wyboru. Alfons Steinke przystąpił do egzaminu uzyskując następujące oceny: religia – dobry, język polski – dostateczny,
język francuski – dostateczny, przyrodoznawstwo – dostateczny, matematyka – dobry [Świadectwo Dojrzałości 1935]. Alik opowiadając o swojej matu26

17. kwietnia 1935 r. Alfons Steinke podpisuje zobowiązanie do odsłużenia w służbie zawodowej
Wojska Polskiego okresu przewidzianego przepisami dla absolwentów szkół podchorążych. Równolegle jego ojciec podpisuje zgodę na wstąpienie syna do szkoły podchorążych [por. Deklaracja
1935; Zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności 1935].

182

ŁUKASZ STEINKE

Z GELSENKIRCHEN DO POLSKI

Fot.10, 11. Kompania Kadetów Alfonsa Steinke. 1930-1935 r..
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rze wspominał zawsze przerwany egzamin z 12. maja 1935 r.
W trakcie udzielania odpowiedzi na jedno z pytań, wszedł na
salę posłaniec, który przyniósł
wiadomość o śmierci marszałka
Józefa Piłsudskiego. Informacja
o odejściu Naczelnika, dla wielu
symbolu bohaterstwa i patriotyzmu, wywołała łzy u członków
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin zakończył się...
Korpus Kadetów Nr 2
w Chełmnie, rocznik 1930, ukończyło 73 absolwentów, wśród
nich Alfons Steinke. Różnie
potoczyły się ich dalsze losy –
większość z nich wstąpiła do
szkół podchorążych i walczyła
na frontach drugiej wojny światowej. Dla wielu z nich, przez
całe życie, ważne pozostało motto „Pamiętaj, żeś miał honor być
kadetem.”27.
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Fot.12. Alfons Steinke - kadet 1930-1935 r.

Szkoła Podchorążych i służba wojskowa
Alfons Steinke, absolwent Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie, postanowił związać swoją przyszłość z wojskami łączności. W tym celu przystąpił
do egzaminów wstępnych na Szkołę Podchorążych Inżynierii w Warszawie,
do klasy łączności w Zegrzu. W tym czasie Zegrzu znajdowało się Centrum
Wyszkolenia Łączności, w którym kompleksowo szkolono kadry łączności na
potrzeby Wojska Polskiego28. Egzamin wstępny odbywał się w lipcu, składał
Powyższe motto – hasło pochodzi z 1766 r., a podał je książę Adam Czartoryski, autor „Prawideł
moralnych dla Szkoły Rycerskiej”, czyli tzw. „Katechizmu moralnego dla uczniów korpusu kadetów” [por. Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001., s. 5].
28
W Centrum Wyszkolenia Łączności szkolono: podchorążych wojsk łączności, podchorążych rezerwy wojsk łączności i piechoty, podoficerów zawodowych wojsk łączności i podoficerów łączności
pułków broni; ponadto prowadzono kursy dla: dowódców kompanii wojsk łączności, oficerów
łączności pułków broni i kobiecego personelu pomocniczego (tzw. „juzistek”) [Wiśniewski 2000,
s. 159, 161-166, 172-175].
27
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Fot.13. Orkiestra Korpusu Kadetów.

się z części ustnej i pisemnej. Część pisemna obejmowała test z wiedzy ogólnej
oraz zadania z matematyki i fizyki. Ponadto obowiązywał egzamin z języka
obcego, próba sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna. Wszyscy kandydaci podlegali także badaniom lekarskim i psychotechnicznym. W pierwszych dniach sierpnia Alik otrzymał wiadomość, iż został przyjęty na drugi29
rok Szkoły Podchorążych Inżynierii w klasie łączności. Samą szkołę podzielono w 1936 r. wyodrębniając osobną Szkołę Podchorążych Łączności w Zegrzu,
która stała się macierzystą jednostką szkoleniową Alfonsa Steinke, aż do uzyskania promocji na stopień podporucznika w 1937 r. [por. Wiśniewski 2000.
s. 54-56].
Szkoła Podchorążych Łączności realizowała program szkolenia, który kładł duży nacisk na specjalistyczne przygotowanie swoich absolwentów.
Zajęcia z przedmiotów specjalistycznych i ogólnowojskowych obejmowały
blisko 75% całości programu nauczania. Wzbogaceniem wykładów i ćwiczeń
odbywających się w ośrodku zegrzyńskim, były liczne praktyki umożliwiające
29

Absolwentom Kosrpusu Kadetów zaliczano automatycznie szkolenie unitarne odbywające się na
pierwszym roku szkół podchorążych [Wodzyński, Łodygowski, Pawluk i in. 2001, s. 11]. Tym niemniej, ponieważ szkolenie unitarne na SPInż. trwało pół roku, Alfons Steinke musiał prawdopodobnie zaliczać na drugim roku, pewne przedmioty z drugiego semestru pierwszego roku [por. Wiśniewski 2000, s. 163-166]. Alik naukę na szkole podchorążych rozpoczął z dniem 1. września
1935 r.
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praktyczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności30. Zakres przedmiotów
specjalistycznych
obejmował m.in.: budowę linii
polowych (36 h), budowę
linii stałych (53 h), elektrotechnikę (165 h) maszynoznawstwo (84 h),
nadawanie i odbiór znaków Morse’a (179 h),
telefonię (202 h), telegrafię (60 h), urządzenia
elektryczne prądu silnego
(122 h), czy radiotechnikę (237 h). Bardzo często
przekazywane podchorążym treści oraz poznawany przez nich sprzęt, był
nowością w polskiej armii,
z którym nie mieli szansy
spotkania w jednostkach,
do których zostali skierowani po ukończeniu szkoły. [por. Wiśniewski 2000,
Fot.14. Świadectwo maturalne - awers.
s. 59-60, 165]. Tym niemniej wiedza ta okazała się przydatna nie tylko w życiu wojskowym, o czym
w przyszłości miał się przekonać także podchorąży Alfons Steinke31.
Oficer w dwudziestoleciu międzywojennym miał należeć do elity społeczeństwa, stąd też duży nacisk kładziono na jakość wychowania odbieranego
przez podchorążych. Stawiano m.in. na: ugruntowanie pozytywnej motywacji
Podchorążowie po drugim roku odbywali praktyki „w dywizyjnych kompaniach telegraficznych
w zakresie dowodzenia drużyną, radiostacją, a także zapoznawali się z obowiązkami podoficera
sprzętowego”; na trzecim roku podchorążych kierowano na: praktyki instruktorskie w batalionach
telegraficznych, praktyki poznawcze w Urzędach Telekomunikacyjnych oraz praktyki dowódczo –
wychowawcze na stanowisku dowódcy plutonu łączności oraz pełniąc obowiązki szefa kompanii
[por. Wiśniewski 2000, s. 57]. Alfons Steinke swoje praktyki odbywał m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
31
Alfons Steinke w trakcie okupacji trafił do obozu pracy, gdzie wykonywał zadania elektryka. Po
zakończeniu II wojny światowej, wrócił do Chojnic, gdzie do emerytury pracował w miejscowym
Zakładzie Energetycznym.
30
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wyboru zawodu wojskowego, kształtowanie wysokich zalet charakteru,
wyrobienie towarzyskie,
czy utrzymywania właściwych postaw etycznych.
W tym celu podchorążowie uczestniczyli w licznych uroczystościach państwowych,
religijnych
i wojskowych, organizowane były także „wyjścia”
do kin, teatrów, czy muzeów, a przez cały okres nauki prowadzono np. kurs
tańca. [Wiśniewski 2000,
s. 61].
W końcu po dwóch
latach intensywnej nauki
i uczestnictwie w różnego rodzaju praktykach
15. października 1937 r.
odbyła się w Żegrzu promocja oficerska. „Na
Fot.15. Świadectwo maturalne - rewers.
wniosek Ministra Spraw
Wojskowych, stwierdzający, iż Pan Steinke Alfons posiada przygotowanie wojskowe i zalety właściwe
powołaniu oficera oraz mając przeświadczenie, że wszędzie i zawsze okaże się
godnym Stopnia oficerskiego i gotów będzie wszystko poświęcić KU DOBRU
i CHWALE OJCZYZNY, mianuję go podporucznikiem w korpusie oficerów
łączności, ze starszeństwem od dnia 1-go października z kolejnością 26.” [Patent oficerski Nr.879/37 1937]. Razem z Alfonsem Steinke promocję uzyskało
jeszcze 37 podchorążych32 [Wiśniewski 2000, s. 170]. Wraz z październikową
promocją spełnił się młodzieńczy sen Alika o zostaniu żołnierzem, ziściło się
także marzenie jego ojca o „oglądaniu syna w mundurze oficera polskiego”
[por. Steinke F. 1930; Steinke A. 2002, s. 5].
Pierwszym przydziałem służbowym jaki otrzymał młody podporucznik Alfons Steinke, było stanowisko dowódcy plutonu RADIO w Pułku Łącz32

Alfons Steinke należy do grona zaledwie 338 podchorążych łączności promowanych w okresie
1926 – 1938 w II Rzeczpospolitej [por. Wiśniewski 2000, s. 63].
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ności WARSZAWA. Był to przydział tymczasowy, będący kontynuacją praktyk odbywanych w tym pułku pomiędzy 15. sierpnia, a 25. września 1937 roku
[por. Wiśniewski 2000, s. 57]. Z dniem 1. stycznia 1938 r. Alfons Steinke został
mianowany dowódcą plutonu RADIO w Kompanii Łączności 18 Dywizji Piechoty w Łomży.

Fot.16. Oddział Straży Granicznej w Chojnicach 1932 r.

18 Dywizja Piechoty była jednostką z dużymi tradycjami. Została sformowana z żołnierzy „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera33, walczyła
z Ukraińcami o Lwów, a później uczestniczyła w ciężkich walkach w czasie
wojny polsko – bolszewickiej (m.in. z I Armią Konną Siemiona Budionnego). Dzięki postawie jej żołnierzy, jednostka uzyskała przydomek „Żelaznej
Dywizji”. Była to jednostka wyborowa, która rozlokowana nad granicą z Prusami Wschodnimi, miała przyjąć pierwsze natarcie wojsk niemieckich, w co
raz bardziej prawdopodobnej wojnie. W ponad połowie, jej żołnierzami byli
mężczyźni pochodzący z Mazowsza i Podlasia, a więc potencjalnego obszaru
działania dywizji, co jeszcze bardziej podwyższało jej wartość bojową. Była to
tej klasy jednostka, do której chciał się dostać każdy młody i ambitny oficer34.
Armia Polska powołana w 1917 r. we Francji przez Komitet Narodowy Polski, składająca się
z ochotników z polskiej emigracji [Mizerski 1996, s. 184].
34
Akapit przygotowano na podstawie artykułu „ Historia „Łomżyńskiej” 18 Dywizji Piechoty, któ33
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Tymczasem rok 1938 przyniósł pogłębienie kryzysu stosunków polsko
– niemieckich. Utrzymujący się u władzy w Niemczech Adolf Hitler nie ukrywał swoich ekspansywnych dążeń terytorialnych, czego dowodem było zajęcie
Austrii i części Czechosłowacji oraz wysuwanie roszczeń do Wolnego Miasta
Gdańska. Tak kształtująca się sytuacja międzynarodowa wymusiła na Sztabie
Głównym Wojska Polskiego przygotowanie planu wojny obronnej z Niemcami., który oznaczono kryptonimem „Z”. Jego podstawą, poza założeniami
ściśle operacyjnymi, był koalicyjny charakter wojny, bazujący
na sojuszu wojskowym z Francją
i Wielką Brytanią. 18 Dywizję
Piechoty włączono w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Narew” rozlokowanej na ponad
dwustukilometrowym odcinku
od Suwałk do Ostrołęki. Głównodowodzącym SGO „Narew”
został gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski [por. Wieczorkiewicz 2001, s. 15-20, 128].
Podstawowym zadaniem
SGO „Narew” było utrzymanie
linii obronnej Łomża – Nowogród – Ostrołęka. W tym celu
rozpoczęto budowę umocnień
w postaci systemów schronów35;
ponadto unowocześniano starą
rosyjską twierdzę w Osowcu.
Schrony oraz przeszkody naturalne w postaci rozległych baFot.17. Podporucznik Alfons Steinke.
gien doliny Biebrzy i Narwi mia1938-1939 r.
ły zatrzymać koncentrujące się
w Prusach Wschodnich jednostki
Wehrmachtu36. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż w dziary się znajduje stronie internetowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej SGO „Narew” – www.
4lomza.pl
35
Wybudowano ok. 60 schronów (nie wszystkie w pełni ukończono). Rozlokowane były na następujących odcinkach walk: Ostrołeka (6), Nowogród (13), Łomża (16), Wizna (12), Osowiec (8),
Augustów (5) [www.lomza.friko.pl].
36
Niestety gorące i suche lato roku 1939, spowodowało, iż „nieprzekraczalne” bagna Biebrzy i Narwi stały się dostępne nawet dla pojazdów mechanicznych [www.lomza.friko.pl].
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łaniach tych mógł również uczestniczyć oficer odpowiedzialny za łączność radiową, czyli ppor Alfons Steinke.
Alfons Steinke, mimo wytężonej pracy związanej z przygotowaniami
do co raz bardziej nieuniknionej wojny, kontynuuje swoją przygodę z poezją.
Liryki z „okresu łomżyńskiego” zawierają, poza wieloma wierszami o tematyce miłosnej, również interesujący przykład modlitwy. Alik zawsze był osobą
religijną i starał się modlić nie tylko katechetycznymi formułami, ale także
własnymi słowami, wyrażającymi aktualnie przeżywane emocje. Wielokrotnie
wzbogacał tradycyjne modlitwy swoimi prywatnymi refleksjami, swoim własnym dialogiem z Bogiem [por. Moja modlitwa poranna b.d.; Moja modlitwa
wieczorna b.d.]. Do takich wierszy należy także „Mój poranek”, który mógł
być na ustach młodego podporucznika, również wczesnym rankiem 1. września 1939 r. ...
		
Mój poranek
Błysnął poranek zniknęły cienie,
Ja wzrok z pokorą toczę po niebie;
Boże! najpierwsze moje westchnienie
I moją duszę wznoszę do Ciebie.
		
Czuję Twą wielkość, wieczność jej strażą,
		
U stóp Twych strumień czasu przecieka,
		
U nóg Twych losy świata się ważą,
		
I drążący piorun Twej woli czeka.
Lecz gdy się groźnej potęgi trwożę,
Boska mnie litość tarczą okrywa;
Wołam do Ciebie, Ojcze i Boże!
Ty słuchasz głosu, który Cię wzywa.
		
Spraw, niechajże mi serce goreje,
		
Nieszczęściem zagródź występku drogę,
		
A jeśli zbłądzę daj mi nadzieję,
		
Że jeszcze Ciebie przebłagać mogę.
				

Łomża, 1937/38

Kampania Wrześniowa37
Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa jednostki Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Narew” przesunęły się w dniach 30-31 sierpnia 1939 r, na
37

Rozdział powstał w dużej mierze na podstawie informacji zawartych na portalu www.lomza.friko.
pl .
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pozycje wyjściowe przyszłych walk. Równolegle zintensyfikowano działania
mające na celu rozpoznanie terenu. Alfons Steinke tak to wspominał: „Dnia
31 sierpnia 1939 r. (niedziela) w godzinach rannych znalazłem się w grupie
oficerów, którzy oczekiwali na powrót oddziału (prawdopodobnie w sile jednego szwadronu) wysłanego na rozpoznanie terenu przyszłych zmagań. W czasie mojego oczekiwania, powróciło dwunastu żołnierzy, natomiast radiostacja
z załogą nie powróciła” [Steinke A. 2002, s.2].
Od godziny piątej rano 1. września 1939 r. do sztabu SGO „Narew”
zaczęły napływać meldunki o walkach nadgranicznych z patrolami niemieckimi. Ze względu na fakt, iż walki odbywały się na bardzo niewielkich odległościach, łączność radiową zawieszono38, a dowodzony przez Alfonsa Steinke
pluton RADIO z Kompanii Łączności 18. Dywizji Piechoty, przesunięto do
działań zwiadowczych w ramach służb dywizyjnych przy sztabie 18. DP założonym w miejscowości Borowe39 [por. Steinke A. 2002, s. 2]. W tym czasie
główne siły 18. DP rozlokowane były nad rzeką Narew, pomiędzy Ostrołeką,
a Łomżą. W nocy z 5. na 6. września wojska niemieckie przełamują polską
obronę na południe od Różanu i przeprawiają się przez Narew. W wyniku tego
manewru oraz klęski polskiego przeciwuderzenia pod Różanem, zostały zagrożone tyły 18. DP. W związku z zaistniałą sytuacją oraz rozkazem Naczelnego Dowództwa o wycofaniu SGO „Narew” w kierunku Brześcia nad Bugiem,
zapada decyzja o przesunięciu części oddziałów 18. DP. 8. września jednostki
rozlokowane na odcinku w okolicach Ostrołęki wycofują się na prawy brzeg
rzeki Ruż. Równocześnie przeniesiony zostaje sztab 18. DP z Borowego do
Radgoszczy40, a służby dywizyjne zostają rozmieszczone w pobliżu lasów
w rejonie Jemielitego41.
Zawieszenie łączności radiowej wynikało m.in. z braku procedur szyfrowania przesyłanych wiadomości oraz z niedoceniania przez wielu sztabowców roli radia [por. Wiśniewski 2000, s. 97].
W Wojsku Polskim bazowano na łączności drutowej (w tym na cywilnych liniach naziemnych), co
przy niemieckim panowaniu w powietrzu oraz działaniu dywersantów w rejonach nadgranicznych
w praktyce pozbawiło Naczelne Dowództwo możliwości sprawnego i skoordynowanego dowodzenia. Wydawane rozkazy, które następnie były rozprowadzane przez łączników na front, dochodziły najczęściej spóźnione i nie odpowiadały szybko zmieniającej się frontowej rzeczywistości.
Właśnie brak łączności pomiędzy Naczelnym Wodzem, a poszczególnymi dowódcami armii i grup
operacyjnych, mógł być przyczyną niewykorzystania szansy na kontratak niezwiązanych walką
jednostek SGO „Narew” na odsłonięte flanki wojsk 3. Armii Küchlera pod Mławą [por. Wieczorkiewicz 2001, s. 30 i 41].
39
Miejscowość Borowe to prawdopodobinie dzisiejsze Borowce (gmina Troszyn) lub Borek (gmina
Czerwin), położone ok. 30 km na południowy – wschód od Ostrołęki.
40
Jest dzisiejsza wieś o nazwie Radgoszcz – Piaski w gminie Troszyn, położona ok. 3 km wschód od
rzeki Ruż w jej środkowym biegu.
41
Miejscowość Jemielite, noszą aktualnie nazwę Jemielite Stare, i położone są ok. 5 km, na północny
– wschód od Śniadowa.
38
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9. wrzesnia odbyła się w sztabie głównym SGO „Narew” znamienna
odprawa, na której kpt dypl. Leonard Matrybiński, zarzucił gen. bryg. Czesławowi Młotowi-Fjałkowskiemu, że ten wycofuje swoje jednostki właściwie bez
walki. Dotknięty tym zarzutem generał, uzyskuje zgodę Naczelnego Dowództwa na opóźnienie planowanego odwrotu o jeden dzień i przeprowadzenie
w tym czasie zwrotu zaczepnego w kierunkach na Ostrołękę, Różan i Ostrowie
Mazowiecką [por. Wieczorkiewicz 2001, s. 68]. Decyzja o przeprowadzeniu
akcji zaczepnej była w sprzeczności z ogólną sytuacją na froncie i posiadanymi
siłami.
W zwrocie zaczepnym uczestniczyły także jednostki 18. DP. Część
z nich, nad ranem 10. września, przeprowadziło natarcie na odziały niemieckie,
które przekroczyły na południe od Radgoszczy rzekę Ruż. Efekt zaskoczenia
oraz bitność piechoty (m.in. w walce na bagnety w miejscowości Szabły Stare)
doprowadziły do wycofania Niemców na lewy brzeg rzeki. W wyniku tej potyczki zdobyto kilkanascie czołgów, samochodów i dział oraz wzięto jeńców.
Część zdobytego sprzętu dostarczono do sztabu dywizji. Ppor Alfons Steinke,
który wtedy przebywał w Radgoszczy tak to opisał: „W godzinach obiadowych
przed dworek zajechało kilka samochodów zdobytych na wrogu. Były to samochody niemieckie osobowo – towarowe, a wśród nich samochód – radiostacja, wyposażony w aparaturę nadawczo – odbiorczą oraz maszynę składającą
się z wałków i przycisków. Mogłem bez wahania stwierdzić, że jest to maszyna
do szyfrowania42”. Zwrot zaczepny nie przyniósł pozytywnych rozstrzygnięć
dla strony polskiej, a walki związane z manewrem doprowadziły jedynie do
osłabienia poszczególnych jednostek. Na dodatek Niemcy przełamali obronę
Wizny i osaczyły z trzech stron 18. DP. W tej sytuacji, 10. września do Radgoszczy przybywa gen. Młot-Fijałkowski. W dworze około godziny szóstej
wieczorem odbyła się odprawa dowódców głównych jednostek SGO „Narew”.
Zarządzono odwrót na Wysokie Mazowieckie przez Zambrów.
Odwrót okazał się przedsięwzięciem bardzo trudnym, ze względu na
prawie całkowite otoczenie 18. DP. Po nieudanym przebiciu przez Zambrów,
gen. Młot-Fijałkowski wydał rozkaz przeprowadzenia odwrotu na południe
w stronę rzeki Bug. W czasie przygotowań do wykonania tego rozkazu po
raz kolejny zmieniono kierunek odwrotu, tym razem w stronę Osowca położonego na południe od Zambrowa. Czas poświęcony przez stronę polską na
kolejne przegrupowania bez skrupułów wykorzystywali Niemcy, którzy co raz
bardziej zamykali pierścień otoczenia wokół stłoczonej na południe od Zambrowa43 18. DP. W tym czasie liczebność jednostki spadła do niespełna 4500
Po latach, Alfons Steinke wielokrotnie zastanawiał się, czy zdobyta maszyna szyfrująca, mogła
mieć związek ze sławną Enigmą [Steinke A. 2000].
43
Okolice miejscowości: Łętownica, Srebrna i Borek.
42
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osób. Ponadto na drodze pomiędzy Srebnym Borkiem, a Łętownicą znajdował
się tabor (kilkaset wozów i samochodów) wraz z ok. 1500 rannych i ciężko
chorych.
Dowódca 18. DP, płk. Stefan Kossecki, świadom zagrożenia całkowitym odcięciem od pozostałych wycofujących się oddziałów SGO „Narew”, decyduje się na próbę przebicia w kierunku południowym, w stronę Andrzejewa.
Natracie rozpoczyna się 12. września, ok. godziny dziewiątej rano – niestety
zostaje rozbite przez niemiecki kontratak (ginie m.in. płk. Kossecki). Wczesnym popołudniem Polacy ponownie, bezskutecznie nacierają na Andrzejewo. Wraz z zapadnięciem zmroku Niemcy zamknęli okrążenie wokół 18. DP.
Około godziny ósmej wieczorem płk. Stefan Hertl, który objął dowodzenie
dywizją po śmierci płk. Kosseckiego, odbył ostatnią odprawę ze swoimi oficerami. Zdecydowano się na przeprowadzenie heroicznego natarcia w kierunku
Andrzejewa. Grupę uderzeniową w sile 500 osób poprowadził sam płk. Hertl,
za nią podążyły resztki artylerii oraz tabory. Mimo niewątpliwej odwagi i silnej
determinacji żołnierzy, natarcie zostaje powstrzymane silnym ogniem artylerii
i broni maszynowej. Grupa uderzeniowa zostaje rozbita – ginie kilkudziesięciu
żołnierzy i oficerów, w tym płk. Hertl. Resztki wojska 18. DP, głównie w rozproszeniu, zaczęły przebijać się na własną rękę. Sama dywizja, jako jednostka
taktyczna, przestała istnieć.
Rozproszenie taborów, tak wspominał Alfons Steinke: „Wracając
z przeprowadzonego zwiadu, dokonanego w czasie od godzin południowych
do godzin porannych dnia następnego, w drodze powrotnej do sztabu, trafiliśmy na miejsce postoju bazy taborowej Grupy Operacyjnej, do której prawie
jednocześnie z nami, dojechał na dwuzaprzęgowej bryczce kapitan – kwatermistrz G.O., oznajmiając nam, że walka skończona chwilowo na naszą niekorzyść i przystąpił do organizowania wyjścia zgrupowania z okrążenia. Całość
zgrupowania podzielono na dwie grupy: pierwsza składająca się z pieszych
bez funkcji, druga zmechanizowana tj. kierowcy z samochodami oraz woźnice
z zaprzęgami. Zebraną grupę pieszych poprowadził pan kapitan w kierunku na
zachód od miejsca postoju bazy. Za grupą pieszych, na dany znak od niej, tą
samą drogą miała ruszyć i posuwać się druga grupa tj. tabor. Ani w pierwszej
ani w drugiej grupie oprócz kapitana kwatermistrza i mojej osoby, żadnego
oficera nie było. Był dzień, poranek w miarę pogodny. W powietrzu czuło się
jeszcze poranne zamglenia. Po odejściu pierwszej grupy na odległość ok. 300
m zasłoniła ich skarpa i nic się nie działo przez dalsze sekundy, minuty, czas
dłuższy. Z grupy oczekującej zgłosił się ochotnik, ażeby pójść za pierwszą
grupą i sprawdzić przeszkodę. Ochotnik, nie dając żadnego znaku, nie wrócił
do naszego stanowiska. Po pewnym czasie oczekiwania, zgłosił się następny
ochotnik. Również nie dał żadnego znaku. W napiętym oczekiwaniu zosta193
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liśmy ostrzelani dokładnie z kierunku, w jaki udała się grupa pieszych oraz
ochotnicy. Wobec nie otrzymania żadnego znaku od pierwszej grupy i ochotników oraz wobec ostrzelania naszej oczekującej grupy właśnie z kierunku,
w którym udała się pierwsza grupa, na razie jeszcze bez strat, zarządziłem
wykonanie bezterminowego rozproszenia drugiej grupy. Mimo ostrzeliwania
rozproszenie odbyło się sprawnie i bez strat” [Steinke A. 2002, s. 2].
Mimo że zwartym dużym jednostkom, nie udało się wyjść z okrążenia,
małe grupy oraz pojedynczy żołnierze i oficerowie przebili się nad rzekę Bug.
Wśród nich był ppor. Alfons Steinke, wraz z dwoma podoficerami. Trafili oni
do leśniczówki położonej na południowym brzegu Bugu, w której zastali grupę
oficerów i podoficerów. Oficerowie, w tym Alfons Steinke, postanowili udać
się na południe, nad granicę rumuńską, aby mieć szansę na kontynuowanie
walki. Tymczasem 17. września 1939 r. wojska sowieckie, zgodnie z wcześniejszymi tajnymi ustaleniami z Niemcami, przekroczyły wschodnią granicę
II Rzeczpospolitej. Informacja o agresji ze wschodu dotarła do nadbużańskiej
leśniczówki za pośrednictwem radia „Wilno”. W zaistniałej sytuacji oraz po
otrzymaniu wiadomości o toczonych na trasie przemarszu do Rumuni walkach, Alfons Steinke postanawia pozostać w kraju i wyrusza pieszo do Łomży
[por. Steinke A., s. 2].
c.d.n.
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Benon Jan Szmyt

Jan Schmidt we wspomnieniach syna Benona

Mój ojciec – Jan Schmidt często
opowiadał o swoich przeżyciach z lat
młodości. Jednym z głównych tematów
,pojawiającym się w tych wspomnieniach
był czas wojny. Właśnie te wojenne opowiadania mojego ojca pragnę przybliżyć
poniżej.

W czerwcu 1939 roku Jan
Schmidt zakończył zasadniczą służbę
wojskową w 15-stym Wielkopolskim
Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy,
gdzie ukończył pułkową Szkołę Podoficerską.
Po powrocie do Chojnic zgłosił się do pracy w parowozowni PKP,
gdzie został przyjęty w charakterze pracownika przyuczanego do pełnienia
zawodu maszynisty. Rozpoczął odbywać odpowiednie przeszkolenie, by potem zdać egzaminy, które miały pozwolić mu uzyskać zawód maszynisty. Nie
pracował w zawodzie zbyt długo, gdyż już w sierpniu dostał wezwanie do
stawienia się w macierzystej jednostce wojskowej. Tam otrzymał przydział do
1. baterii, jako działonowy (dowódca) pierwszego działa. Baterią dowodził por.
Zublewicz, który w czasie pokoju był komendantem pułkowej Szkoły Podoficerskiej. Pod koniec sierpnia w trybie alarmowym pułk został przemieszczony
z Bydgoszczy w rejon jezior koronowskich. Tam zastał żołnierzy wybuch wojny. Pułk miał bronić przesmyku pomiędzy jeziorami koronowskimi.
Pierwszy atak Niemcy przeprowadzili przy udziale czołgów. Spotkali
się z niespodziewanym dla nich oporem ze strony polskich żołnierzy. Ustawio197
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ne na dogodnych pozycjach polskie działa zniszczyły cztery niemieckie czołgi,
dwa zaś następne poważnie uszkodziły. Na skutek tych działań nieprzyjaciel
zaniechał dalszego ataku. To zdarzenie umocniło ducha bojowego artylerzystów. Schmidt relacjonował także, że niemiecka piechota była bierna. Wyjątek
stanowiły nieliczne patrole ostrzeliwujące polskich artylerzystów z dużej odległości.
Dużym
zaskoczeniem dla Polaków był
więc rozkaz nakazujący
wycofanie oddziałów do
Bydgoszczy. Dla żołnierzy
i dowództwa był on niezrozumiały, zwłaszcza w kontekście ostatnich sukcesów
bojowych. Mimo to pułk
Jana Schmidta wrócił do
miasta, gdzie zaraz po wjeździe został ostrzelany z dachów i strychów domów.
Napastnikami okazali się
być niemieccy dywersanci
– a więc cywile niemieccy
zamieszkujący Bydgoszcz.
W wyniku ataku Niemców
ranni i zabici zostali polscy żołnierze. Pułk został
zatrzymany oraz podzielony na patrole, które miały
oczyścić okoliczne zabudowania z dywersantów
i w bezpieczny sposób doprowadzić całość pułku do wyznaczonego przez dowództwo miejsca.
Gdy po latach pytałem ojca, co z tymi dywersantami robiono po ich doprowadzeniu, otrzymałem taką odpowiedź: „A co się robi z bandytą, który strzela w plecy?”. Więcej o to nie pytałem.

Dalsze rozkazy skierowały pułk nad Bzurę. Oddział dotarł tam mimo
nieustannego niemieckiego bombardowania. W trakcie jednego z takich nalotów
zginął jeden z kanonierów. Jako uzupełnienie, działon otrzymał starszego żołnierza rezerwistę. Żołnierz ów był bardzo podenerwowany, co nie przeszko198

BENON JAN SZMYT

JAN SCHMIDT WE WSPOMNIENIACH...

dziło mu w dokonaniu niezwykłej rzeczy. Działon
miał na stanie polski karabin przeciwpancerny UR
(Urugwaj). Wymieniony
kanonier podczas jednego
z bombardowań złapał za
ten karabin, przymierzył do
jednego ze Stukasów i wypalił. Schmidt relacjonuje,
że pod samolotem ukazał
się błysk ognia. Krótko po
tym, samolot runął w bagno nad Bzurą. Niestety
bombardowania skutkowały sporymi stratami dla
polskich oddziałów. Najwięcej szkód wyrządzały
wśród koni zaprzęgowych.
Gdy padły niemal wszystkie zwierzęta, a pozostał
jedynie koń działonowego,
kapral Schmidt został gońcem w dowództwie, rozwożąc meldunki pomiędzy
poszczególnymi oddziałami. Z tego okresu utkwił mu w pamięci pewien epizod. Gdy wracał po dostarczeniu meldunku do dowództwa został zauważony
przez niemieckich kawalerzystów. Niemcy ruszyli za nim w pogoń (krótko
przed wojną Niemcy swoją kawalerię podzielili na 36-osobowe oddziały zwiadowcze i przydzielili je do poszczególnych oddziałów, gdzie miały za zadanie
m.in. wyłapywanie pojedynczych polskich kawalerzystów, mogących przewozić meldunki). Oddział kawalerii niemieckiej powziął sobie za zadanie złapanie polskiego gońca żywcem. Tę dramatyczną sytuację z pobliskiego lasu
obserwowała polska jednostka kawalerii niewidoczna dla napastników. Goniec
podczas ucieczki wpadł w dukt leśny. Zauważył w tym momencie, że po obu
stronach stoją ułani z dobytymi szablami. Rozpędzeni w pościgu Niemcy wjechali w zasadzkę i zostali wybici co do jednego. Jan Schmidt relacjonował, że
widok ów był straszny. Ułani cięli szablami od barku aż do siodła, a więc ciała
napastników zostały rozpołowione. Niestety, podczas kolejnego nalotu, koń
kaprala padł. Jan Schmidt dołączył więc na powrót do swojej baterii. Wkrótce
199
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potem oddział Schmidta został przemianowany na oddział piechoty. Kolejne
zmagania miały miejsce pod Kutnem.
Kapral Schmidt w swoich powojennych relacjach podkreślał, że na
rynku w Kutnie walczył dwukrotnie(walka wręcz, na bagnety). Miasto to bowiem wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Wiąże się z tym pewne zdarzenie, o którym opowiadał Schmidt. Przed jednym ze szturmów na bagnety,
dowódca przekazał żołnierzom, iż mają krótki czas na to, aby się pomodlić,
bo nie wiadomo co ich czeka. Cała bateria przyklęknęła w lesie pod drzewami
oddając się modlitwie. Wyłamało się tylko dwóch żołnierzy, zdecydowanych
ateistów. Jan Schmidt opowiadał potem, że po zakończonej walce na miejsce
postoju powrócili wszyscy z wyjątkiem dwóch niewierzących żołnierzy.
Gdy „Bitwa nad Bzurą” (warto dodać
w tym miejscu, że Jan Schmidt zawsze mawiał, że była to „Bitwa o Kutno”, a nie „nad
Bzurą”) dobiegła końca oddział dostał rozkaz,
by małymi grupami przedzierać się do Warszawy. Na trasie zostały wyznaczone tzw.
punkty osłonowe z karabinami maszynowymi, mające dać maksymalną ochronę dla wycofującego się wojska. Kiedy kapral Jan wraz
ze swoim działonem dotarł do jednego z takich punktów, zauważono przy karabinie maszynowym samotnego strzelca pochodzenia
żydowskiego, który był ranny w nogę. Wywiązał się dialog między nim a przechodzącymi żołnierzami: „Chodź z nami, za chwilę
będą tu Niemcy”. Odpowiedź strzelca była
krótka: „Chcę się bić”. Po kilkukrotnej wymianie tego typu zdań zaczęły bić niemieckie
karabiny maszynowe. Rozmówcy chcąc się
ukryć, oddalili się nieco w bok, gdzie natknęli
się na drugi punkt osłonowy, bardzo dobrze
wyposażony.
Były tu dwa karabiny maszynowe,
skrzynki z amunicją i granatami, ale nie było
obsługi. Jan Schmidt wraz z dwoma kompanami, którym zaimponowała postawa napotkanego żołnierza, postanowili, że także stawią w tym miejscu czoła niemieckim oddziałom. W trójkę wrócili do punktu, w którym spotkali przed chwilą
owego pojedynczego patriotę, nie było jednak po nim śladu.
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Wspominając ten incydent ojciec zawsze robił się smutny, po czym wybrzmiewały jego słowa: „Co się mogło stać, to był taki ładny chłopak”. Gdy któregoś razu
zapytałem, czy nie czuli jakiejś obawy z powodu pochodzenia tego samotnego
Strzelca, dostałem hardą odpowiedź: „To był polski żołnierz”.

Schmidt z towarzyszami wrócili do „swojego” okopu i zaczęli sposobić się do walk z nacierającymi Niemcami. Okop znajdował się na niewielkim
wyniesieniu, co dawało doskonałe pole do ostrzału.
Po ukazaniu się niemieckiej piechoty oba KM-y przygwoździły ją do ziemi. Była
chwila spokoju. Ojciec wychylił się nieco z lornetką aby zbadać sytuację. W tym
momencie został trafiony dwiema kulami, jedna trafiła go w lewą rękę przerywając biceps, a druga w lewy bok.

Jan Schmidt stracił przytomność, którą odzyskał dopiero w wiejskiej
chacie, leżąc w łóżku. Opiekująca się nim gospodyni zapobiegliwie wyprała
okrwawiony mundur i powiesiła na płocie. Przejeżdżający obok chaty niemiecki pułkownik zainteresował się mundurem i wraz z towarzyszącą mu adiutanturą, wszedł do chaty. Nastąpiło wstępne przesłuchanie. Niemca interesowało
szczególnie, czy ranny polski żołnierz nie jest czasem oficerem, pytał o to kilkakrotnie. Towarzyszący oficerowi lekarz wydał zaświadczenie o ranieniu na
specjalnym druku (druk w posiadaniu autora). Kapral Schmidt został przewieziony do Stalagu w Tanennbergu, gdzie został zakwaterowany w baraku nr 32.
Na teren stalagu prowadziła linia kolejowa, którą dostarczano zaopatrzenie. Służyła też do transportu jeńców. Po kilku dniach Jan Schmidt, jeszcze
mocno osłabiony, zaczął poruszać się po obozie. Zauważył, że obsługa parowozu, który prowadził pociąg z zaopatrzeniem pochodzi z Chojnic. Załoga nakazała kapralowi przejść na drugą stronę parowozu, gdzie pomogła przy wejściu do kabiny. W ten sposób Jan Schmidt wydostał się z niewoli i powrócił do
Chojnic.
Pytałem jak to było możliwe. Odpowiedź była taka, że jako ranny nie był szczególnie pilnowany, a pilnujący obozu żołnierze niemieccy po triumfie nad Polską
pewni byli siebie i nie bardzo w sumie wszystkich pilnowali.

W Chojnicach, zgodnie z rozporządzeniem władz okupacyjnych, Jan
Schmidt zgłosił się do poprzedniego miejsca pracy. Niemiecki naczelnik parowozowni o nazwisku Hafner przysłany z Berlina, kazał mu zgłosić się do pracy
dopiero po powrocie Schmidta do sił. Po pewnym czasie Jana przywrócono
na poprzednie stanowisko. Pracował jako ślusarz i uczestniczył w szkoleniach
przygotowujących do zawodu maszynisty. Egzamin na maszynistę zdał jednak
dopiero w roku 1943 (dokument w posiadaniu autora).
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Po odbyciu kilkumiesięcznego stażu w parowozowni, Jan został skierowany do pracy w charakterze palacza, a następnie pomocnika maszynisty.
Stanowisko to piastował do końca okupacji, jeżdżąc jako pomocnik, a od 1943
roku jako maszynista. Jan Schmidt za zgodą wspomnianego naczelnika Hafnera niemal każdą chwilę spędzał w pracy. Chodziło o to, by w ten sposób
nie podpisywać listy tzw. III-grupy narodowościowej. Niemieccy urzędnicy
wielokrotnie nachodzili dom Jana Schmidta w tej sprawie, nie udawało im się
jednak z powyższych powodów zastać Jana.
Bardzo groźny incydent zdarzył się w trakcie nieobecności naczelnika Hafnera, który wyjechał do rodziny w Berlinie. Do parowozowni wpadło Gestapo i kazało zebrać wszystkich pracowników. Gestapowcy
stwierdzili, że któryś z pracowników jest sabotażystą, oczekiwali, że poszukiwana osoba sama się przyzna. Po dłuższej chwili jeden z niemieckich
ślusarzy o nazwisku Haeflich powiedział: „To pewnie ten polski podoficer”.
Gestapo natychmiast zabrało Schmidta do swojej siedziby (budynek przy
ulicy Drzymały 37). Tam odbyło się brutalne przesłuchanie mające wymusić przyznanie się do winy. Schmid wspominał po latach, iż rany od bicia
były takie, że na plecach mięśnie odchodziły od kości. Po kilku dniach Jan
Schmidt został zwolniony z nakazem natychmiastowego zgłoszenia się do
pracy, do naczelnika Hafnera, który powrócił z Berlina. Schmidt zgłosił się,
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Haffner zaś nakazał mu odpoczynek w domu, celem wyleczenia zadanych ran.
Jan Schmidt od niemieckiego dyspozytora dowiedział się później, co działo
się w tych dniach w otoczeniu naczelnika Hafnera. Naczelnik gdy się dowiedział o aresztowaniu Schmidta był bardzo oburzony. Miał żal do Gestapo, że
nie został o zajściu poinformowany. Natychmiast kazał połączyć się z centralą
Gestapo w Berlinie, gdzie jak się okazało pracował jego brat. Ten zaś nakazał
chojnickim gestapowcom zwolnić Ojca i tym samym zaspokoił ambicje swojego brata, który zawsze podkreślał, iż został przysłany do Chojnic na ważny
węzeł komunikacyjny i nikt nie będzie ingerował w jego pracę.
Po powrocie do pracy zastanawiał się Ojciec co zrobić z Haeflichem. Postanowił przy najbliższej okazji się zemścić. Okazja nadarzyła się niebawem. Jadąc
rowerem w kierunku Czerska na wiadukcie przy wyjeżdzie z miasta, zauważył
jadącego z naprzeciwka Haeflicha. Zsiadł z roweru z zamiarem rozprawienia się
z donosicielem. Haeflich zsiadł również z roweru, uklęknął i zaczął błagać o litość. Przepraszał mówiąc o swoich małych dzieciach. Taka postawa szpicla i jego
skrucha spowodowała to, że ojciec tylko napluł mu w twarz i odjechał.

Jan Schmidt ożenił się w lutym l941 roku, a w 1943 zdał egzamin komisyjny na maszynistę (dokument w posiadaniu autora). Dość długo Schmidt
usiłował uniknąć wpisu na niemiecka Ill-cią grupę narodowościową. Ponieważ
jednak niemieccy urzędnicy zaczęli grozić Janowi wywózką do obozu, postanowił złożyć swój podpis. Było to jednak dla niego wydarzenie niezwykle upokarzające.
Od chwili gdy zaczął jeździć parowozem, Jan Schmidt współpracował
z polskim podziemiem. W parowozowni w Pile zgłosił się do niego pewien
tamtejszy pracownik i zaproponował dostarczanie meldunków. Schmidt wyraził na to zgodę i odtąd do miejsca postoju parowozu w parowozowni podchodził człowiek i dyskretnie wręczał złożoną karteczkę oraz ustnie podawał hasło
i termin dostarczenia. Z tym karteluszkiem udawał się Schmidt rowerem do
miejscowości Żabno k. Brus. Tam na przystanku kolejowym pilnie przeglądał
rozkład jazdy. Podchodził wtedy do niego człowiek, podawał hasło, odbierał
meldunek i odchodził.
Ja zawsze byłem ciekawy tej sprawy. Wyjaśniła się ona zupełnie przypadkowo.
Był rok 1971, właśnie wychodziłem z domu do miasta, gdy przed furtką stanął
niewielkiej postury pan w jasnym garniturze. Zapytał o ojca. Odpowiedziałem, że
jest w domu i poprosiłem aby wszedł, a sam udałem się do miasta. Po powrocie
wieczorem do domu zadano mi pytanie, czy wiem kto to był? Odpowiedziałem,
że nie mam pojęcia. Usłyszałem, iż był to ten człowiek, który w czasie okupacji
przekazywał ojcu meldunki w Pile. W czasie spotkania powspominali okupacyjne
straszne czasy. Gość usiłował zapisać ojca do ZBOWiD-u, ten jednak zdecydowanie odmówił i na tym się rozstali. Zapytałem ojca jaka to organizacja dla której
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w czasie okupacji pracował? Odpowiedź była następująca: „Czasy były takie, że
nie należało się za dużo pytać, tylko robić swoje”. Więcej więc nie pytałem.

Przed wojną Schmidt nauczył się uboju świń. Ta umiejętność okazała
się przydatną w czasie okupacji. Gospodarze z pobliskich wsi zapraszali go na
potajemny ubój. Był on konieczny, gdyż Niemcy zabraniali uboju pod surową
karą (np. wysłanie całej rodziny do obozu). Na taką czynność trzeba było uzyskać pozwolenie i część zwierzęcia była konfiskowana na rzecz wojska. Przydziały kartkowe nie wystarczały na prawidłowe odżywianie i dlatego kwitł nielegalny ubój. W trakcie jednej z takich czynności u gospodarza w Szenfeldzie
(obecnie Nieżychowice) doszło do pewnego zdarzenia. Wszystkie czynności
odbywały się w piwnicy domu. Całość przebiegała sprawnie przy zasłoniętych piwnicznych oknach. Miało się już ku końcowi, gdy do piwnicy wbiegła
żona gospodarza mówiąc, że na podwórko wjechał niemiecki policjant na rowerze. Sprawy potoczyły się błyskawicznie. Schmidt odciął jedną całą szynkę,
zawinął w prześcieradło zdjęte z okna i nakazał gospodarzowi dać pakunek
policjantowi. Sam dyskretnie obserwował przez okno dalszy bieg wydarzeń.
Policjant był starszym człowiekiem przysłanym do Chojnic z głębi Rzeszy. Zareagował dość niespodziewanie. Najpierw naubliżał gospodarzowi od idiotów,
głupców, że nie potrafi załatwiać takich spraw dyskretnie, a następnie zabrał
podarunek, przymocował na bagażniku roweru i odjeżdżając nakazał następny
ubój zgłosić u niego. Dodał także, że szynkę wyśle żonie do Hamburga, bo tam
wszystko zbombardowane. Mówił również, że należy się wystrzegać miejscowych szpicli.
Podobny przypadek zdarzył się Schmidtowi przed świętami Bożego
Narodzenia w 1941 roku. Nie było wtedy możliwości zakupienia blach do
pieczenia placków. Zaczął więc się rozglądać za odpowiednią blachą po parowozowni i wypatrzył nieduży arkusz miedzianej blachy stojący w kącie magazynu. Jan Schmidt wykonał ze znalezionego materiału dwie blachy. Jedną
dla siebie, drugą dla magazyniera, który mu towarzyszył. Wychodził z pracy po zmroku, bocznym wyjściem, w kierunku dzisiejszej ulicy Towarowej.
Niespodziewanie natknął się na Banschutz (ochrona kolei). Strażnik zauważywszy blachę bardzo się oburzył, jednak złapany wytłumaczył, iż chce godnie
spędzić święta i to co zrobił ma temu służyć. Odpowiedź strażnika kolejowego była zaskakująca. Zapytał, czy dla niego też by nie dało się zrobić takiej
blachy. Schmidt odpowiedział, że jak się postara o materiał, to blacha będzie
zrobiona. Na drugi dzień strażnik przyniósł materiał, dostał swoją blachę, zaś
sprawy nigdzie nie zgłosił.
W czasie okupacji tego typu niebezpiecznych zdarzeń było jednak
znacznie więcej, poniżej opis kilku następnych.
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Gdy rodzice byli jeszcze narzeczeństwem, mamie groziła wywózka na roboty do
Niemiec. W Chojnicach na ul. Dworcowej nr 7, w budynku z żółtej cegły była
przychodnia lekarska, w której urzędował lekarz o swojsko brzmiącym nazwisku
Machowinski. U tego lekarza można było w gabinecie mówić po polsku, co było
ogólnie zabronione. Chcąc chronić przed wywózką swoją narzeczoną, Ojciec poszedł do Machowinskiego i przedstawił mu sprawę, a ten wystawił zaświadczenie
o ciąży. Prosił tylko, aby go natychmiast powiadomić, gdyby sprawą zainteresowało się Gestapo. Powiatowy lekarz Gestapo mieszkał na pierwszym piętrze
w budynku plebani kościoła pw. Ścięcia Św. Jana (dzisiejsza Bazylika Mniejsza).
Doktor Machowiński chciał po wojnie pozostać w Chojnicach, jednak nie otrzymał na to zgody i został wysiedlony do Niemiec.
Rok 1942. Na stacji w Tczewie podczepiają pociąg do Chojnic, w którym
jadą ranni żołnierze z frontu wschodniego, na rehabilitację do Rzeszy. Ojciec jeszcze jako pomocnik maszynisty, a maszynistą jest p. Homa. Dojeżdżają w okolice
stacji Czarna Woda i nagle pociąg stacza się po nasypie. To partyzanci Gryfa Pomorskiego rozkręcili tory, bo mieli wiadomość, że tym pociągiem jedzie Hitler.
Ojciec ma złamaną rękę i dwa żebra, to doskwierało mu do końca życia. Żołnierze
niemieccy w wykolejonym pociągu zostali strasznie pokiereszowani, a wielu straciło życie. Gdy ojciec leżał chory, odwiedzili go koledzy z którymi współpracował
konspiracyjnie. Zawsze śmiał się z tych odwiedzin, bo mówili, że gdyby wiedzieli
o tym, iż to on tym pociągiem jedzie to by torów nie rozkręcili. Ten wypadek
miał początek w tym, że pociąg Hitlera zatrzymał się w Malborku, gdzie na zaproszenie Göringa, wizytował jednostkę wojskową. W wolne miejsce powstałe
w wyniku owego postoju wpuszczono właśnie pociąg z rannymi. Tej wiadomości
wywiad Gryfa Pomorskiego nie zdążył przekazać do oddziału partyzanckiego,
który rozkręcił tory.

Jako maszynista Jan Schmidt miał obowiązek pisania raportów z odbytej jazdy. Miał z tym kłopot, bo o ile w pewnym stopniu władał językiem
niemieckim w mowie, o tyle nie potrafił poprawnie pisać. Niemieccy dyspozytorzy często błędy w piśmie wypominali. Sprawa uległa rozwiązaniu dopiero
po interwencji naczelnika.
W trakcie pisania kolejnego raportu do dyspozytorni wszedł naczelnik Hafner.
Dyspozytor zaczął wytykać Ojcu błędy, na co naczelnik zareagował tak: „Ty pisz
a ty nie przerywaj”. Sam przeczytał raport i stwierdził, że tak może być. Dał dyspozytorowi raport i kazał to samo napisać po polsku. Ten stwierdził, że nie potrafi,
zaś odpowiedź naczelnika była powalająca: „To się głupku drugiego nie czepiaj”
i wyszedł. Dyspozytor aż się spocił i więcej się nie czepiał - inni również.

Tymczasem do Chojnic zbliżał się front. Niektórzy Niemcy już wcześniej uciekli wgłąb Rzeszy ale pozostałe na miejscu okupacyjne władze miasta
postanowiły zwołać wiec mieszkańców na chojnickim Rynku. W butny sposób
zapewniano, że Niemcy Chojnic nie opuszczą. W trakcie jednego z wystąpień,
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spadła jedna z dwóch wywieszonych na ratuszu niemieckich flag. Zebrani
uznali to wydarzenie za znak rychłego końca okupacji.
I jeszcze jedno wspomnienie z tego okresu:
Przy ul. Szenfeldzkiej (obecnie Sępóleńska), gdzie zamieszkiwali moi rodzice w czasie okupacji niemieckiej, po przeciwnej stronie był dom pani Kowalskiej.
Miała ona wokół nieduży areał ziemi, który zwykle obsiewała zbożem. Ponieważ były trudności z zaopatrzeniem rodzice hodowali małe kury rasy „Liliput”.
Te kury od czasu do czasu przechodziły przez ulicę i wchodziły na teren p. Kowalskiej, którą to bardzo irytowało. Zgłosiła sprawę na policję, twierdząc, iż te
małe kurki dewastują jej zasiewy. Przyszło dwóch policjantów, obejrzało te małe
stworzenia, pokręcili głowami i wystawili mandat na pięć marek, jak stwierdzili,
czymś musieli się wykazać. Gdy już odchodzili to Ojciec otworzył furtkę i przegnał kury celowo na pole p. Kowalskiej. Ta podniosła krzyk, aby się wrócili, bo
kury są na jej polu. Policjanci na chwilę zawrócili i orzekli, że nie mogą nic więcej
zrobić bo mandat został zapłacony. Tym sposobem dali jej do zrozumienia, ażeby
więcej nie zawracała im głowy bzdurnymi sprawami. I rzeczywiście od tej pory p.
Kowalska przestała się czepiać.

W 1945 roku nadeszło „wyzwolenie”, jednak to już oddzielny rozdział
wspomnień. Znamiennym jednak jest to, że mimo zakończenia działań wojennych, późniejsze wspomnienia także bywały bardzo przykre.
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Przemysław Zientkowski

Polskie spotkania myśli chrześcijańskiej i lewicowej:
Józef Tischner i Leszek Kołakowski
Sprawozdanie z konferencji
Po II wojnie światowej Polską i wieloma innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej zawładnęli komuniści. Program polityczny, gospodarczy
i społeczny, do jakiego się odwoływali, oparty był na pomysłach niemieckich
i rosyjskich filozofów, takich jak Karol Marks, Fryderyk Engels czy Włodzimierz Lenin. Ich idee, jak się niekiedy mówi, „przyniesione na sowieckich bagnetach”, zaczęły być propagowane przez z początku nielicznych polskich komunistów. Wcielanie komunizmu w tych krajach dokonywało się na początku
przy użyciu podstępu i siły. Ale z czasem okazywało się, że komunizm zaczął
i w tej części Europy zyskiwać zwolenników. Powody akcesu do tej ideologii
były nie tylko koniunkturalne i materialne, ale i ideowe. Dla wielu marksizm
zaczął jawić się jako atrakcyjna propozycja uporządkowania świata (w tym
także polskiej rzeczywistości) w sensie politycznym, gospodarczym, a także
ideowym. Obiecywał poprawę losu pojedynczego człowieka, obiecywał wyeliminowanie ze świata zła.
Polskie chrześcijaństwo, w szczególności katolicka inteligencja (zarówno ta z kręgów duchowieństwa, jak i świecka), nie było przygotowane na
konfrontację z myślą marksistowską, ani z zyskującą znaczenie w kręgach
akademickich myślą pozytywistyczną1. Poznanie marksizmu, zrozumienie go
i polemika z nim jawiło się co światlejszym intelektualistom jako pilne wyzwanie dla chrześcijańskiej filozofii i myśli społecznej. Takie działania inspirował między innymi biskup Karol Wojtyła. Zrozumieć myśl lewicową i podjąć
mądrą polemikę z nią starali się ludzie skupieni wokół Klubów Inteligencji
1

Wyjątkiem był ks. prof. Kazimierz Kłósak, który kompetentnie polemizował z materializmem dialektycznym szukającym poparcia w naukach przyrodniczych, wykazując ich niezgodność.
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Katolickiej, miesięczników Znak i Więź oraz niektórzy wykładowcy uczelni
katolickich. Wśród tych, którzy to wyzwanie podjęli, był Józef Tischner. Najważniejszą książką Tischnera, próbującą uchwycić różne odcienie polskiego
marksizmu, szczególnie te, które odnoszą się do chrześcijaństwa, był „Polski
kształt dialogu”2.
Po październikowym przełomie w 1956 roku w polskim marksizmie
pojawiły się rysy. Coraz śmielej zaczęli zabierać głos młodzi marksiści. Pojawili się tzw. odszczepieńcy i rewizjoniści. Było ich sporo wśród literatów
(Jerzy Andrzejewski, Wiktor Woroszylski, Tadeusz Konwicki) oraz wśród filozofów. Wśród tych drugich najwybitniejszym był Leszek Kołakowski.
Polemika z dogmatycznym marksizmem, niezgoda na opresywny
system władzy, posiadanie (w pewnym sensie) wspólnego przeciwnika, to
wszystko sprawiło że nastąpiło zbliżenie środowisk opozycji wywodzącej się
z kręgów katolickich i tej z kręgów marksistowskich rewizjonistów. Z czasem
do organizowanych przez te dwie grupy działań przyłączały się inne osoby
i grupy. Efektem ich współpracy było powstanie takich niezależnych inicjatyw
jak Komitet Samoobrony Społecznej KOR oraz Latający Uniwersytet. Także
powstanie ruchu Solidarność i późniejsze zmiany ustrojowe w dużej mierze
były efektem tej współpracy.
Czy był to sojusz taktyczny, czy też miał on głębsze – ideowe podłoże?
Czy było to porozumienie wyłącznie w obliczu zagrożeń płynących ze strony
wspólnego przeciwnika, czy też nastąpiło tu prawdziwe zbliżenie poglądów?
Zapewne odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna. Były bowiem spawy,
co do których panowała zgoda w obu grupach, były i takie, w których strony
się różniły. Uznaliśmy, że warto dziś, po latach, zastanowić się, czy to, co kiedyś było wspólne, pozostało takie i dziś? Co przetrwało próbę wolności, a co
nie?
Uważamy, że temat jest bardzo obszerny i niełatwy, ale zarazem bardzo
ważny dla współczesnej Polski i zapewne także Europy. Dlatego przyjęliśmy,
że warto na naszej tegorocznej konferencji zogniskować refleksję na sylwetkach Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, jako najciekawszych (naszym
zdaniem) przedstawicielach tych dwóch niezwykle ważnych nurtów ideowych
powojennej Polski. Takie zogniskowanie uwagi jest uzasadnione nie tylko stałą
Tischnerowską orientacją chojnickich dni, ale także przypadającą w tym roku
dziesiątą rocznicą śmierci Leszka Kołakowskiego.
Obaj filozofowie poznali się we wrześniu 1980 w Heidelbergu, potem
były spotkania w Polsce i w Castel Gandolfo. Myśliciele znali swoje teksty,
w prywatnych rozmowach wymieniali poglądy. Czasami wypowiadali się na
2

Ukazała się ona tylko jako druk drugoobiegowy. W pokomunistycznej Polsce Józef Tischner nie
godził się na jej wznowienie.
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temat swoich filozofii całkiem jawnie (np. Tischner w artykule „Kołakowski
i Kartezjusz” i w „Szukając mistrzów naszej wiary”), a czasami w sposób
ukryty, w tekstach nie odwołujących się wprost do poglądów drugiego. I te
wypowiedzi szczególnie budzą nasze zainteresowanie.
Nasze oczekiwania, że prelegenci zechcą w tym roku, wydobyć to, co
ukryte i ważne w tym obszarze, oraz podzielą się swoimi analizami i interpretacjami na początku października w Chojnicach okazały się słuszne.
Konferencja odbyła się 9 października 2019 r. Otworzył ją wiceburmistrz Adam Kopczyński, a wprowadzenia w tematykę tegorocznych obrad
dokonał w ciekawym wystąpieniu sekretarz Miasta Chojnice mgr Robert Wajlonis.
Następnie chojniczanie mieli okazję wysłuchać w kolejności następujących referatów:
prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski
Honor w krainie niekonsekwencji. Ukryty dialog Józefa Tischnera
z Leszkiem Kołakowskim.
ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Józefa Tischnera pytanie o przeświadczenie podstawowe Leszka Kołakowskiego
dr Zbyszek Dymarki, Uniwersytet Gdański
O możliwym, lecz niezaistniałym sporze. Problem wolności w ujęciu Józefa
Tischnera i Leszka Kołakowskiego.
ks. dr Miłosz Hołda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Łaska, wychowanie i polityka – Tischnera z Kołakowskim spór o semipelagianizm.
dr Szymon Dąbrowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Spór o edukację religijną – Józef Tischner, tradycja tomistyczna i myśl
lewicowa.
dr Przemysław Zientkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Józef Tischner i Leszek Kołakowski wobec teologii wyzwolenia – wokół
możliwego porozumienia.
prof. dr hab. Piotr Kostyło
Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera tęsknota za twórczością moralną w świecie kodeksów i katechizmów.
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Podsumowania konferencji dokonali prof. dr hab. Mieczysław Ronkowski oraz Kazimierz Tischner – młodszy brat księdza profesora Józefa Tischnera.
Obrady zaowocowały wieloma ciekawymi i odkrywczymi przemyśleniami, które zostaną opublikowane w numerze specjalnym krakowskiego półrocznika naukowego „Logos i Ethos”.
Sprawozdanie opracowano na podstawie komunikatów prof. Piotra Kostyło
i dra Zbyszka Dymarskiego.
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Sprawozdanie z prezentacji dwujęzycznego
podręcznika „Europa. Nasza historia”/„Europa.
Unsere Geschichte
Nauczyciele historii z Chojnic mieli okazję posłuchać o etapach pracy
nad przygotowaniem podręcznika transnarodowego do nauki historii i o tym,
jak korzystać z niego podczas lekcji. Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chojnicach w czwartek 21 marca 2019 roku o polsko-niemieckim projekcie mówił jego kierownik Andrzej Dusiewicz.
Obok prowadzącego historyka obecni byli także redaktor Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Robert Gucman oraz chojniczanka Ewa
Drzazgowska, jedna z tłumaczy tego podręcznika. Warsztaty dla nauczycieli
zorganizował Urząd Miejski w Chojnicach, a jego przedstawiciel Przemysław
Zientkowski wprowadził przybyłych w tematykę spotkania.
Andrzej Dusiewicz przybliżył ideę projektu „Podręcznik do historii.
Projekt polsko-niemiecki”, która zrodziła się w ramach dialogu prowadzonego
przez polskich i niemieckich historyków, geografów oraz dydaktyków. Mówił
o tym, jak wyglądały przygotowania do publikacji czterotomowej serii podręczników do historii, która może być wykorzystywana zarówno w polskich,
jak i niemieckich szkołach. Przedstawił także poszczególne etapy pracy nad
nią, które rozpoczęły się w 2012 roku.
Podręczniki „Europa. Nasza historia”/„Europa. Unsere Geschichte”
wydane są w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Obie wersje są identyczne pod względem treści, układu stron, obudowy dydaktycznej
i szaty graficznej. Gotowe są trzy tomy: Tom 1 – Starożytność i średniowiecze;
Tom 2 – Czasy nowożytne (do 1815 r.); Tom 3 – Od kongresu wiedeńskiego do
końca I wojny światowej. Obecnie trwają prace nad ostatnim, Tomem 4, dotyczącym m.in. II wojny światowej i czasów współczesnych. Wszystkie części
213

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, NR 35

V. SPRAWOZDANIA

są przygotowywane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) oraz
wydawnictwo Eduversum z Wiesbaden.
Jak mówił prowadzący, autorzy starają się odejść od typowo polskiego
i typowo niemieckiego podejścia oraz ciekawie opowiedzieć uczniom o historii, uwzględniając te obydwa punkty widzenia. Jednocześnie nie chcą pominąć
istotnych faktów. Prace nad jednym tomem trwały cztery lata. Po prelekcji był
czas na dyskusję. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał drugi tom podręcznika
i certyfikat uczestnictwa.
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Sprawozdanie ze szkolenia rad pedagogicznych
w sprawie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży
Mogłoby się wydawać, że „dopalacze” są elementem, który przeszedł
do lamusa. Niestety – nic bardziej mylnego… Jest faktem, iż stacjonarne punkty sprzedaży tych niebezpiecznych używek, wliczając w nie również chojnicki sklep mieszczący się przy ul. Pocztowej, zostały zamknięte przez organy
państwowe w 2010 r., niemniej problem zażywania Nowych Substancji Psychoaktywnych nie zniknął – w dalszym ciągu „dopalacze” można kupić przez
Internet. Śmiercionośne żniwo zbierają one niemal każdego dnia, co potwierdzają badania przeprowadzane systematycznie chociażby przez Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jak również organizację o charakterze
globalnym – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
W związku z powyższym tym bardziej istotne staje się, aby nie bagatelizować
tego procederu, tylko rozwijać pracę u podstaw poprzez, między innymi, odpowiednią edukację dorosłych (pedagogów, rodziców) i młodzieży.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, w chojnickich szkołach podjęto
realizację cyklu spotkań dla rad pedagogicznych; dotyczy on przyczyn sięgania po środki psychoaktywne przez młodych ludzi. Realizatorem projektu są
dr Damian Nosko oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach – pani mgr Agnieszka Kortas – Koczur, przy wsparciu dr. Przemysława
Zientkowskiego. Prelekcje są realizowane w oparciu o badania prowadzone na
przestrzeni 2017 – 2018 roku przez dr. Damiana Nosko wobec osób pochodzących między innymi z powiatu chojnickiego. Młodzież biorąca udział w badaniu była w wieku 18 – 24 lat, a warunek wzięcia udziału w badaniu stanowiła
styczność respondentów ze środkami psychoaktywnymi.
Tematyka spotkań z radami pedagogicznymi skupia się w obrębie
czterech pól problemowych będących potencjalnymi przyczynami sięgania po
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środki psychoaktywne. Pierwsza płaszczyzna dotyczy kultury skoku adrenaliny i ryzyka w kontekście zażywania „dopalaczy”, w tę tematykę wpisuje się
współczesny, szybki styl życia wpływający na zachowania ryzykowne, rola
mass mediów w kształtowaniu stylu życia oraz tożsamości młodzieży, konsumpcyjny styl życia – będący współcześnie wyznacznikiem pozycji społecznej – w odniesieniu do reklamy, wzorowanie się na życiu celebrytów oraz odczytywanie elementów filmów.
Drugie pole problemowe skupia się wokół kultu nieustającego sukcesu. Współczesna populacja w coraz większym stopniu jest narażona na ciągłą
presję wszechogarniającego kultu sukcesu, rozumianego jako triumfowanie we
wszystkich płaszczyznach życia, począwszy od edukacji, przez prywatność,
na życiu zawodowym skończywszy. W tym obszarze szerzej jest omawiany
wpływ błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców, nauczycieli
oraz niezależne od nas błędy systemu edukacji, wpływające na sięganie przez
młodzież po używki. Natomiast w kontekście kultu sukcesu zawodowego jest
zgłębiana wiedza między innymi na temat „wyścigu szczurów”, pracoholizmu
oraz kulturowej maskulinizacji kobiet.
Trzeci wątek rozważań oscyluje wokół rekonstrukcji kobiecości oraz
męskości jako elementów przyczyniających się do eksperymentowania z substancjami odurzającymi. Współcześnie zacierają się różnice pomiędzy rolami
społecznymi pełnionymi przez kobiety oraz mężczyzn, jest to zauważalne zarówno wśród młodzieży jak i wśród dorosłych. Rekonstrukcji ulega nie tylko
stereotyp mężczyzny i kobiety analizowany w kontekście cech wewnętrznych
oraz zewnętrznych, zmianom podlegają również role społeczne pełnione przez
konkretną płeć. W tej części wykładu prowadzący omawia także zagadnienia
dotyczące emancypacji kobiet oraz feminizacji męskiego ciała – elementów
zmieniającego się stylu życia, mogących mieć bezpośredni wpływ na stosowanie używek.
Ostatni aspekt rozważań traktuje o zmianach występujących w najbliższym środowisku wychowawczym młodzieży w odniesieniu do powyżej
wymienionych elementów związanych ze współczesnym stylem życia. Mowa
tu o różnego rodzaju dewiacjach występujących w najbliższym środowisku rodzinnym, o przynależności do grupy rówieśniczej/szkolnej i jej wpływie na
funkcjonowanie jednostki, ale także o pełnieniu roli negatywnego lidera grupy,
co może mieć bezpośrednie przełożenie na uzależnienie się od substancji psychoaktywnych.
Prowadzone prelekcje mają charakter informacyjny, a treści w nich
przekazywane skupiają się stricte wokół przyczyn zażywania substancji psychoaktywnych. Omawiane cztery pola problemowe w literaturze przedmiotu
bardzo często są postrzegane w kontekście przyczyn uzależnienia, czego po216
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twierdzeniem są słowa wybitnego filozofa Leszka Kołakowskiego, który już
w latach siedemdziesiątych wspomniał w jednym ze swoich dzieł, iż wszelkie
zmiany w czasach ponowoczesnych będą postępowały w tak zatrważającym
tempie, że młodzież będzie zmuszona wspomagać się „analgetykami”, do których zaliczamy różnego rodzaju środki psychoaktywne1. W związku z powyższym, w oparciu o potwierdzające ten stan rzeczy badania naukowe dr. Nosko,
są realizowane cykle spotkań z pedagogami chojnickich szkół, które zostaną
rozszerzone o grupę docelową skupiającą rodziców oraz młodzież.

1

Czyt. więcej:. L. Kołakowski, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 r., s. 124- 150
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Wiesław Brzoskowski, Skarszewscy patrioci (wybór)
Niestrudzony
badacz
historii ziemi skarszewskiej
i jej mieszkańców wydał kolejną
książkę. Tym razem przyczynkiem do jej napisania stały się obchody 100-lecia niepodległości
Rzeczypospolitej. Jak sam pisze
we wstępie: Dla uhonorowania
wybitnych postaci odlewane są
spiżowe obeliski, nadawane nazwy ulic, miast, a nawet państw.
W naszej gminie dotychczas nie
do końca zadbano o właściwe
i godne upamiętnienie mieszkańców, którzy działalnością zawodową, społeczną, a szczególnie
patriotyczną postawą życiową
zasłużyli na naszą oraz przyszłych pokoleń pamięć. Postanowił więc autor przypomnieć
osoby wielce zasłużone dla ziemi
skarszewskiej. A że jest wielkim
znawcą historii swojej ziemi i jej propagatorem, z wyborem osób, które stały
się bohaterami jego książki miał zapewne problemy, bo osób wartych przedstawienia było zapewne więcej. Musiał dokonać trudnego wyboru. Skupił się na
sześciu postaciach.
Listę patriotów otwiera ks. Szczepan Keller (1827-1872). Po odebraniu
święceń kapłańskich w 1853 roku trafił do dzisiejszej Ostródy, gdzie postawił
kościół. W 1860 roku powrócił na Pomorze i objął probostwo w Leśnie, skąd
w 1865 roku został przeniesiony na probostwo do Pogódek koło Skarszew.
Wszędzie dbał o propagowanie polskości i zachowanie języka polskiego. Gdy
powołano polski tygodnik „Pielgrzym”, ks. Keller został jego pierwszym naczelnym redaktorem. „Pielgrzym” stał na straży polskości i stał się ważnym
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narzędziem walki z nasilającą się germanizacją. Niestety nagła śmierć przerwała jego pracę.
Kolejną postacią, którą przybliżył Brzoskowski jest Franciszek
Nierzwicki (1821-1904) zwany Starym Frankiem z Więcków. Ten skromny
chłop, w zasadzie samouk, był wielkim krzewicielem oświaty ludowej, działaczem społeczno-narodowym i członkiem wielu bractw katolickich w Pogódkach. Był stałym korespondentem wielu pomorskich gazet. Ten wielki patriota
uczestniczył we wszelkich działaniach narodowych na Kociewiu.
Trzecią omówioną osobą jest ks. Jan Olszewski (1861-1948). Zanim
trafił do kościoła w Szczodrowie, przez 16 lat był proboszczem w Osieku, gdzie
wsławił się zaangażowaniem w działalność społeczno-gospodarczą. Uznawany był za przywódcę strajków szkolnych 1906 roku na Kociewiu. To w jego
parafii jako pierwsi protestowali rodzice. W konsekwencji za zaangażowanie
w strajki został skazany na 1,5 roku więzienia. „Niewygodny” kapłan został
w 1911 roku przeniesiony do skarszewskiego kościoła filialnego w Szczodrowie. Tu zaangażował się we wszelkie propolskie działania, a po odzyskaniu
niepodległości w 1920 roku zorganizował w Szczodrowie szkołę. Przeżył na
przesiedleniu II wojnę i zmarł w swojej parafii.
Wśród przedstawianych nie mogło zabraknąć dra Ignacego Esden-Tempskiego (1865-1938). Przez niemal pół wieku mieszkał i pracował
w Skarszewach. Pracował w miejscowej lecznicy, ale także przyjmował pacjentów w swoim mieszkaniu bądź odwiedzał ich w domach. Był zaangażowany w działania szerzące polskość. Po odzyskaniu niepodległości był pierwszym (od 1925 roku) dyrektorem utworzonego w Skarszewach szpitala. Był
zaangażowany w działalność lokalnych organizacji oraz aktywnym członkiem
partii endeckich. Był też wiceburmistrzem Skarszew.
Stefan Feliks Rutendolf-Przewoski (1893-1939) urodzony w Starogardzie swe dorosłe życie związał ze Skarszewami, gdzie mając studia prawnicze
(dr prawa) od 1927 toku prowadził kancelarię adwokacką. Był koneserem sztuki i bibliofilem. Zgromadził kilkaset książek o historii Pomorza i Polski. Przez
wiele lat był członkiem różnych organizacji społecznych. Był m.in. prezesem
skarszewskiej endecji, prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Skarszewach, prezesem miejscowego Bractwa Kurkowego. Zamordowany przez
Niemców 15 październiku 1939 roku.
Ostatnim z zaprezentowanych jest ks. dr Maksymilian Franciszek Dunajski (1896-1939). Urodzony w Pogódkach, święcenia kapłańskie otrzymał
w Pelplinie w 1923 roku, studiował w Rzymie i w 1926 roku otrzymał doktorat prawa kanonicznego w Poznaniu. W latach 1927-1937 był katechetą i nauczycielem języka polskiego i niemieckiego w gimnazjum humanistycznym
w Świeciu. Od 1 stycznia 1938 roku był proboszczem w Skarszewach. Tu pod222
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jął m.in. działania w sprawie ratowania średniowiecznych murów fortyfikacyjnych. Zamordowany przez Niemców 9 września 1939 roku.
Kończąc należy dodać, że licząca 135 stron książka jest pięknie wydana w Drukarni Mirotki. Ma twardą szytą oprawę, wydrukowana na kredowym
papierze i bogato ilustrowana fotografiami, w kolorze i sepii.
Krzysztof Kowalkowski
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Jacek Klajna, Chojnice na starych fotografiach,
tom I (do 1920 r.), wyd. Urząd Miejski
w Chojnicach, Chojnice 2018, ss. 176
Chojniczanin Jacek Klajna jest wedutystą – od wielu lat,
z powodzeniem, zajmuje się rysunkiem miejskim (z włoskiego:
veduta – widok, panorama miasta lub jego fragmentu). Drugą
jego pasją jest fotografia, trzecią
– lokalna historia. Pasje historyczne J. Klajna udokumentował
w postaci kilku cyklów grafik poświęconych architekturze dawnych i współczesnych Chojnic.
Opublikował ponadto kalendarze
z rysunkami miejskich budynków. Utrwala również obiekty
położone w wielu innych pomorskich miastach. Wartościowym
pomysłem jest też wydanie albumu zawierającego zbiór fotografii
wykonanych do 1920 roku. Ten
projekt rychło został zaakceptowany przez władze samorządowe Chojnic, które sfinansowały druk publikacji.
Nadrzędnym celem autora albumu było pokazanie architektury oraz wyglądu
ulic i placów Chojnic w XIX i na początku XX wieku. Wydawnictwo nie jest
jednak, w zamyśle twórcy, pracą naukową traktującą ukazane pocztówki jako
dokumenty historyczne, którymi z całą pewnością są: wskazanie wydawcy,
treść korespondencji, znaczek pocztowy, datownik obiegu czy technika druku.
Zaprezentowany zbiór pocztówek, autora i użyczony przez innych kolekcjonerów, dobrano wyłącznie ze względu na wartość materiału fotograficznego. Z zasobu zdjęciowego usunięto wszelkiego typu nadruki wydawców oraz
korespondencję, by nie odwracała uwagi od celu głównego albumu – ukazania
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architektury miejskiej Chojnic. Osobnym procesem było usunięcie „znaków
czasu”, tj. przebarwień i zabrudzeń, rys i zagięć, ubytków w materiale zdjęciowym oraz odcisków datowników (stempli). Oryginalne opisy pocztówek
usunięto także ze względu na niekonsekwencję wydawców, którzy stosowali
różne formy opisu tych samych miejsc, ulic czy placów, co w konsekwencji wprowadziłoby chaos informacyjny u odbiorcy. To zagadnienie, w opinii
twórcy publikacji, należy pozostawić językoznawcom i historykom. Czekamy
zatem na kolejny tom pożytecznego wydawnictwa – dotyczący okresu Drugiej
Rzeczypospolitej i czasu okupacji,
Kazimierz Jaruszewski
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Piotr Birecki, Jarosław Kłaczkow, Kujawskopomorskie kościoły ewangelickie dawniej i dziś,
Toruń 2018, ss. 164
Omawiana praca ukazała się tuż po zakończeniu obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w Polsce, a poprzedziła ją dwutomowa publikacja W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów kościołów ewangelickich
w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Przekazany do rąk Czytelników
album autorstwa dr. hab. Piotra Bireckiego i prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa ma na celu ukazanie szerokiej panoramy spuścizny materialnej pozostałej po Kościołach ewangelickich działających na obszarze dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci licznych budowli kościelnych.
Album prezentuje fotografie 146 kościołów ewangelickich, zarówno tych,
które przetrwały, jak i tych znanych jedynie z ikonografii. Fotografiom towarzyszą mapki, wskazujące na usytuowanie świątyń oraz symbole obrazujące
ich stan (nadal ewangelickie, współcześnie katolickie, ruiny, aktualnie obiekty
świeckie, nieistniejące). Autorzy zastrzegają jednak, że na kartach albumu nie
znalazły się wszystkie obiekty, bowiem fotografii niektórych nie udało się im
odnaleźć.
W albumie znalazły swoje miejsce również kościoły ewangelickie należące w przeszłości do diecezji chojnickiej, która tuż przed wybuchem I wojny światowej obejmowała parafie w Bagienicy, Iwcu, Kęsowie, Śliwicach
i Tucholi – dziś to miejscowości położone w woj. kujawsko-pomorskim oraz
parafie w Czersku, Kosobudach, Mokrem, Rytlu i Chojnicach (2 parafie) – dziś
położone w woj. pomorskim.
Skupimy się zatem głównie na pięciu kościołach z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, śledząc ich opisy zawarte w albumie, dokonując drobnych
korekt i dodając nieco uzupełniających informacji – stosownie do apelu autorów zawartego we wstępie. W odniesieniu do kościoła w Bagienicy autorzy
podali, że został zbudowany w 1876 roku (s. 13), jednakże jego oddanie do
użytku wraz z poświęceniem nastąpiło 16 września 1877 r. o czym informuje
obszerna notka prasowa zawarta w lokalnym tucholskim „Kreisblacie”1. Bu1

Por. J. Szwankowski, Rozwój organizacyjny tucholskiego Kościoła ewangelickiego w latach 17961914, w: Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego,
red. W. Skóra, Słupsk 2008, s. 62. Należy zwrócić uwagę na prawdopodobny błąd drukarski w pra-
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dynek kościoła został rozebrany na początku lat 70. XX wieku, chociaż dzwon
z wieży kościelnej zdjęto jeszcze w latach 60., o czym informuje M. Sass2.
Widok kościoła w Iwcu prezentują trzy różne kartki pocztowe, których
reprodukcje znajdziemy w albumie wytrawnego kolekcjonera Z. Wędzickiego
Tuchola i okolice na starych pocztówkach3. W omawianej publikacji brak dawnych fotografii kościoła w Kęsowie. Można je znaleźć – w dwóch ujęciach –
we wspomnianym albumie Z. Wędzickiego4. Tego rodzaju uzupełnienie odnosi
się też do kościoła w Śliwicach, którego fotografie archiwalne – w różnych
ujęciach – są opublikowane, ponownie w albumie Z. Wędzickiego5, a także
w albumie przedwcześnie zmarłego kolekcjonera i regionalisty Adama Blocha6, nie pomijając publikacji Adama Węsierskiego7.

Kościół ewangelicki w Nowym Jasińcu w powiecie bydgoskim (lata 40. XIX wieku)8

cy M. Sassa, Dzieje Gostycyna i okolicy. Dziedzictwo duchowo-religijne, Bydgoszcz 2003, gdzie
na s. 75 podano 16 kwietnia 1877 r. jako dzień poświęcenia kościoła bagienickiego.
2
M. Sass, Dzieje Gostycyna…, s. 77.
3
Z. Wędzicki, Tuchola i okolice na starych pocztówkach, cz. 2, Tuchola 2010, s. 115-117.
Zob. też Mieszkańcy Gminy Cekcyn na starej fotografii, Cekcyn 2002, s. 90.
4
Z. Wędzicki, Tuchola i okolice…, s. 122-123.
5
Tamże, s. 155, 156, 171.
6
A. Bloch, Śliwice i okolice w starej fotografii, Gdynia 2007, s. 11.
7
Np. A. Węsierski, Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii, t. III: Życie religijne, Śliwice
2013, s. 109-111 (Rozdział: Zarys dziejów parafii ewangelickiej w Śliwicach).
8
F. Just, Das Kirchspiel Sienno. Zur Feier des 25jährigen Bestehens der evangelischen Kirche in
Sienno am 23. Januar 1920, [Sienno] 1919, s. 91.
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Okoliczności budowy kościoła ewangelickiego w Tucholi mają swoją
bogatą literaturę9, jak też znane są jego piękne ujęcia fotograficzne10. Tu należy
jedynie wspomnieć, że wieża kościoła została zbudowana w 1885 r.
W treści omawianego albumu daje się zauważyć brak fotografii
i wzmianek o kościołach ewangelickich w Lubiewie (pow. tucholski) oraz
Lnianie i Nowem (pow. świecki). Można je więc znaleźć w monografii Lubiewa pióra Rycerza Grobu Chrystusa w Jerozolimie ks. dr. Zygmunta Iwickiego11, popularnym opracowaniu przeszłości Lniana12 oraz monografii Nowego13. Z północnej części powiatu bydgoskiego razi brak fotografii kościoła
ewangelickiego w Siennie, która znajduje się w monografii parafii autorstwa
jej proboszcza Friedricha Justa14. Fotografię tę opublikowałem w swoim szkicu
poświęconym życiu muzycznemu parafii Sienno15.
Dociekliwy czytelnik dopatrzy się zapewnie błędu rzeczowego w haśle
Wałdowo Szlacheckie (s. 144), ponieważ kościół przedstawiony na fotografiach znajduje się w Wałdowie w powiecie świeckim.
Na koniec należy wspomnieć o ładnej szacie graficznej omawianej publikacji, z prawdziwą przyjemnością się ją czyta. Pozostanie piękną pamiątką
jubileuszowych obchodów.
Jerzy Szwankowski

J. Szwankowski, Rozwój organizacyjny…, passim; Tuchola. Od pradziejów do współczesności,
red. W. Jastrzębski i J. Szwankowski, Bydgoszcz-Tuchola 2010, s. 249-255.
10
Z. Wędzicki, Tuchola i okolice…, cz. 1, Tuchola 2010, s. 102-106.
11
Z. Iwicki, Lubiewo wczoraj i dziś (1344-2006), Gdańsk-Pelplin 2007, s. 164-171 (Rozdział: Gmina
ewangelicka).
12
J. Dąbrowski, D. Łobocki, Szkoła i kościół w Lnianie wczoraj i dziś, Lniano 2004, s. 24.
13
Nowe – dzieje starego miasta, red. K. Halicki i Z. Lorkowski, Nowe-Gdynia 2016, s. 109.
14
F. Just, Das Kirchspiel Sienno…, wklejka.
15
J. Szwankowski, Życie muzyczne w parafii ewangelickiej w Siennie w powiecie bydgoskim,
w: Musica ecclesiastica, red. A. Kłaput-Wiśniewska i A. Filaber, Bydgoszcz 2009, s. 64.
9
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Kazimierz Jaruszewski, Pod królewskim patronatem. Z dziejów gimnazjum pruskiego w Chojnicach
(1815-1920), Biblioteka Chojnicka t. 16, Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Chojnice 2019,
ss. 132
„Mamy prawie wyłącznie historię królów, ja chcę historii ludzi”.
Wolter
W mijającym, 2019 r., na
lokalnym rynku wydawniczym
pojawiła się niezwykle ciekawa
książka podejmująca w swojej
tematyce trochę ponad stuletni
fragment historii najsłynniejszej
chojnickiej szkoły i jej wybitnych abiturientów. Książka wydana została w serii Biblioteka
Chojnicka pod pozycją 16. nakładem Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Autorem jest
Kazimierz Jaruszewski. Radny
Miasta Chojnice, doświadczony
nauczyciel, ambitny i dynamiczny regionalista, przewodniczący Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, pasjonat kultury i historii ziemi chojnickiej.
Ciekawą i schlebiającą Autorowi przedmową dzieło poprzedził Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster. Natomiast
starannie dobrany materiał graficzny, a zatem mapy, tabele i zdjęcia (w dużej
mierze ze zbiorów K. Jaruszewskiego) opracował i do druku przygotował Jacek Klajna.
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Recenzowana publikacja to nie pierwsze dzieło traktujące o historii
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach autorstwa Kazimierza
Jaruszewskiego. Dlatego też jawi się ona jako solidna, mocno osadzona w materiale źródłowym książka historyczna, do której sięgać będą kolejne pokolenia
historyków i regionalistów ziemi chojnickiej. Co niezwykle ważne, wolumen
ten, charakteryzuje nie tylko rzetelny i staranny warsztat badawczy, oparty
na ogromnej wiedzy merytorycznej i metodologicznej Autora, ale również,
a może przede wszystkim, zauważalna „pasja odkrywcy” z jaką Kazimierz
Jaruszewski przedstawia kolejne fakty oraz biogramy uczniów i abiturientów
szkoły. Nie ulega wątpliwości, że robi to w sposób odpowiedzialny, wnikliwy i kompetentny. Łącząc zamiłowanie do historii z doskonałą umiejętnością
wiwisekcji źródeł i znakomitą polszczyzną, co nie tylko ułatwia czytanie, ale
czyni je interesującą wędrówką po minionych latach i przeszłych pokoleniach
osób, które na stałe wpisały się w chojnicką przestrzeń intelektualną. To właśnie fakt, że książka pełna jest nazwisk i wspomnień o ludziach stanowi w mojej ocenie jej „wartość dodaną”. Sprawia to bowiem, że treść nie służy tylko
dokumentalistycznemu opisowi, zamknięciu tematu i odesłaniu do historycznych annałów, ale poprzez przywołanie postaci, którzy historię tę tworzyli,
stanowi niejako otwarcie na nowe pola badawcze, do których eksplorowania
zaprasza nas Autor.
Niewielka objętościowo publikacja składa się z dwóch zasadniczych
części, a każda z nich zawiera szereg rozdziałów. I tak pierwsza część książki
nosi tytuł: „O gimnazjum i pruskim systemie szkolnictwa”. Zawarł w niej autor trzy rozdziały, w których symbolicznie omawia historię pruskiego systemu
oświaty w latach 1717 – 1919, następnie grono pedagogiczne oraz przedstawia własną analizę nauczania języka polskiego. W pierwszym rozdziale podejmuje Kazimierz Jaruszewski próbę naświetlenia ogólnej sytuacji panującej
w pruskiej strukturze edukacji. Podpiera się przy tym materiałami źródłowymi
i to zarówno stricte oświatowymi jak administracyjnymi i prawnymi. Słusznie
konkluduje, że największym osiągnięciem pruskiego systemu szkolnictwa była
likwidacja analfabetyzmu jako zjawiska społecznego (s. 20). Drugi rozdział
poświęca Autor opisowi grona pedagogicznego, które przez 104 lata nauczało
w chojnickim gimnazjum. Ciekawostką jest fakt, że z 250 pedagogów, aż 85%
stanowili nauczyciele pochodzenia niemieckiego lub niemieckojęzyczni (s. 2324). Wśród nich kilku wybitnych, których osiągnięcia do dziś uznawane są
za ważne dla nauki. Wspomnijmy tylko Ferdynanda Minsberga (1781-1855),
Karla Nieberdinga (1805-1892) czy dr Heiricha Moiszisstziga (1816-1873),
Ferdinanda Hauba (1804-1867), prof. Ignaza Praetoriusa (1836-1908), dr Karla Bechlera (1886-1945) czy dr Benziona Kellermanna (1869-1923). Trzeci,
ostatni rozdział pierwszej części poświęcony jest nauczaniu języka polskiego.
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Nie było to oczywiste, gdyż mimo przewagi uczniów pochodzenia polskiego,
językiem wykładowym był język niemiecki, a ojczysty stanowił jedynie język
dodatkowy w wymiarze 2 godzin tygodniowo, choć zapewne w pierwszych
latach funkcjonowania gimnazjum sukcesem był fakt, że język polski oficjalnie objęty był programem nauczania (s. 41). Niestety w roku 1820 na skutek
postępującej germanizacji zajęcia z języka polskiego usunięto, a powrócił on
dopiero w 1846 r. Trzy lata później stał się obowiązkowym i wymaganym na
maturze, a w 1890 r. znów został usunięty.
Druga część książki nosi tytuł: „O abiturientach i uczniach” i poświęcona została biogramom wybranych osób, które jednak przedstawiane są niezwykle ciekawie wraz z przypisanym im tłem historycznym i społecznym. I tak na
przykład, w pierwszym rozdziale, Floriana Ceynowę, ks. Aleksandra Pomierskiego, Jana Wróblewskiego, Jakuba Niklewskiego, Józefa Manię, Romualda
i Zenona Frydrychowiczów czy Ignacego Klateckiego przywołuje Kazimierz
Jaruszewski wraz z opisem wrocławskiego ruchu studenckiego o nazwie Towarzystwo Literacko-Słowiańskie (s. 50-54).
W drugim rozdziale nakreśla autor biogramy abiturientów w oparciu o „Encyklopedię Katolicką”, w której to znaleźli się zasłużeni chojniccy filomaci:
Jan Karnowski, Aleksander Majkowski, Aleksander Chmielewski, Kazimierz
Kręcki i inni (s. 58).
Trzeci rozdział w strukturze podobny jest poprzedzającemu, z tym, że wymieniono w nim uczniów gimnazjum, którzy w późniejszych latach doczekali się
swojej noty w „Polskim Słowniku Biograficznym”. Znajdziemy tam między
innymi Teodora Dembińskiego, Leona Janta – Połczyńskiego, Konstantyna
Kreffta, Alfonsa Sobierajczyka i Jana Reimera (s. 62-63). W czwartym rozdziale zatytułowanym „ Z Bydgoszczy do Chojnic’ opisuje autor postać księdza Jana Bińczyka (prezbitera diecezji pelplińskiej), mieszkańca Chojnic, pełniącego posługę w Kartuzach i Wejherowie, a pochowanego na chojnickim
cmentarzu parafialnym (s. 68). Piąty rozdział poświęcony jest ks. Teofilowi
Borzyszkowskiemu, a nosi on tytuł „W parafii z Ceynową”. Postać tego niezłomnego kapłana przedstawiona jest w kontekście tzw. „rugów pruskich” to
jest usuwania siłą z terenu monarchii osób nieposiadających pruskiego obywatelstwa (s. 71).
Kolejny rozdział nosi tytuł: „Dwaj duchowni: polityk i pedagog” i ukazuje losy
Teodora Hasse proboszcza człuchowskiego, a zarazem posła na sejm pruski
oraz Franza Spohna – prefekta progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim.
„Zapomniany kompozytor” to siódmy z kolei rozdział. Poświęcony jest Teodorowi Kiewiczowi działaczowi patriotycznemu, organiście i kompozytorowi
muzyki wojskowej.
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Losy księdza Stanisława Kossaka Główczewskiego nakreślił Kazimierz Jaruszewski w rozdziale „Kapłan, patriota i… myśliwy”. W trakcie pierwszej
wojny, służący w armii pruskiej jako sanitariusz, został odznaczony Krzyżem
Żelaznym. Następnie wstąpił do stanu kapłańskiego by ostatecznie zginąć z rąk
niemieckiego Selbstschutzu w Barbarce w październiku 1939 r.
Nie tylko Niemcy byli jednak katami abiturientów chojnickiego gimnazjum.
Wspomina o tym Autor w rozdziale „Uwięziony przez Rosjan”, który opowiada losy Alberta Klucka – proboszcza w Śliwicach, który na skutek załamania
nerwowego ostatnie 24 lata życia spędził w zakładzie zamkniętym dla nerwowo i psychicznie chorych w Świeciu.
W dziesiątym rozdziale „Bracia kapłani Landmesserowie z Chojnic” czytelnik
może poznać losy braci Friedricha i Gottlieba kapłanów diecezji pelplińskiej,
z których jeden dążył do świętości realizując się jako prezbiter, drugi zaś na
skutek upodobań do literatury romantycznej uwikłał się w dość kontrowersyjną historię, która kosztowała go utratę probostwa.
Franciszek Loeper ukazany jest w kolejnym rozdziale jako naukowy sprzymierzeniec Wojciecha Kętrzyńskiego. Loeper przekazał Kętrzyńskiemu materiały
źródłowe wraz z opracowaniem etymologii nazw wsi mazurskich, co według
Jaruszewskiego uprawnia nas do nazywania ks. Loepera „współtwórcą pierwszej nazewniczej monografii Prus Wschodnich”. (s. 95).
„Gimnazjalne wspomnienia Ignacego Łyskowskiego” stanowią kanwę kolejnego rozdziału opisującego tego wybitnego działacza narodowego i gospodarczego, a nade wszystko patrioty krzewiącego ducha polskości .
„Filmowa biografia” opisuje losy Jana Sikorskiego. Pomorskiego ziemianina
i kupca, który w pewnym okresie swego życia trudnił się również dziennikarstwem i inwestowaniem w branżę filmową.
Czternasty rozdział „Towarzysz wędrówek Oskara Kolberga” opisuje osobę
ks. Leona Masłowskiego. Kapłana, który mimo braku specjalistycznego wykształcenia z zakresu kulturoznawstwa i etnografii, zbierał pieśni ludowe i był
niezwykle biegły w obyczajach ludu pomorskiego (s. 103).
„Niemiecki sprzymierzeniec Polaków” to Robert Bertrand Oldenburg kapłan
o zacięciu politycznym i propolskich inklinacjach. Kazimierz Jaruszewski
przedstawia jego biogram w kolejnym rozdziale.
Zaś „Znawcą prawa kanonicznego” określa ks. dra Antoniego Pastwę. Księdza
diecezji pelplińskiej a zarazem sekretarza ks. bpa Okoniewskiego i w późniejszych latach notariusza Sądu Biskupiego i nadzwyczajnego spowiednika w Seminarium Duchownym.
Opisany w następnym rozdziale chojnicki maturzysta to Julian Sigmar – Fersen duchowny, a zarazem profesor psychologii na amerykańskim uniwersytecie w Pittsburgu, a potem w Cleveland.
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„Między teologią i astronomią” swoje powołanie realizował inny uczeń chojnickiego gimnazjum – ks. Leon Słomski, który jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich studiował astronomię w Berlinie.
Kolejny rozdział noszący tytuł „Chojnicki maturzysta w Świętej Lipce” przybliża życie ks. Bronisława Piotra Sochaczewskiego, publicysty i działacza patriotycznego, a także uczestnika kampanii wrześniowej.
Ostatni rozdział „Oddany parafialnej wspólnocie” przedstawia osobę Alojzego
Wędy, kapłana katolickiego, budowniczego kościoła w Wierzchowie k. Człuchowa.
Całości książki dopełnia aneks w postaci wybranych wykazów maturzystów z corocznych sprawozdań szkolnych, ogłaszanych drukiem przez kolejnych dyrektorów gimnazjum oraz obszerna (jak na tak małe opracowanie)
bibliografia licząca prawie 70 pozycji.
W publikacji daje się zauważyć rzetelność warsztatu naukowego Autora pracy, co potwierdza dotarcie do różnorodnych źródeł. Książka jest napisana piękną polszczyzną, a ujęta problematyka przedstawiona w sposób
jasny i przejrzysty. Wszystko to sprawia, że książkę czyta się z największą
przyjemnością. Pewnym mankamentem są drobne niedociągnięcia edytorskie
(podwójne spacje w tekście, brak spacji po kropce przed kolejnym zdaniem,
brak pogrubienia tytułu rozdziału). Mają one nieznaczny wpływ na walory estetyczne, jednakże w żadnej mierze nie wpływają na wartość merytoryczną
opracowania, które uważam za bardzo interesujące, odkrywcze i ważne. Książka budzi moje uznanie i podziw. Jest to z pewnością kolejna istotna pozycja na
lokalnym rynku wydawniczym.
Przemysław Zientkowski
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2019, nr 35

Andrzej Lorbiecki

Inwentaryzacja cmentarzy na terenie
gminy Chojnice (cz. I)

Rys historyczny cmentarza ewangelickiego w Jeziorkach
Pierwsza wzmianka o wsi Jeziorki pochodzi z roku 1355. W 1362 r.
Wlk. Mistrz Krzyzacki Winrych von Kniprode nadaje Stefanowi i Dytrykowi
50 łanow na prawie chełmińskim. W latach 1362-1454 wieś należy do komtura
Człuchowskiego1.
Jeziorscy – JEZIERSCY – to polski ród szlachecki wywodzący się
prawdopodobnie ze wsi Jezierzyce w niegdysiejszym powiecie kościańskim
województwa poznańskiego położonych, opodal miasta Kościana w dzisiejszym województwie wielkopolskim. Później ród ten osiadł pod Chojnicami
konkretnie we wsi Jeziorki pod Chojnicami – wzmiankowane w roku 1500.
Historyczne dzieje rodu sięgają w czasy dość odległe, bowiem aż w wiek XVI
a przynależny on jest (pieczętuje się) herbem ROGALA. Zawołaniem rodowym jest: Rogala! Ród ten używa w większości nazwiska w formie JEZIERSKI. Jest to ród południowo – pomorski wywodzący się z pogranicza Wielkopolski i Pomorza, wychodząc z dóbr Jeziorki położonych koło Nowej Cerekwi
w dawnym województwie chełmińskim. W okresie panowania Krzyżaków na
Ziemi Chełmińskiej, ród ten przybrał nazwisko von Lewald, jednak już w końcu wieku XVI powrócił do rodowego miana, zawsze jednak używając poprzedniego nazwiska jako przydomku, czym odróżniał się od innych – nie pomorskich – gałęzi rodowych. W 1534 r. właścicielami Jeziorek byli we wspólnych
częściach, bracia: Mikołaj, Baltazar i Piotr Jezierscy.
1

M. Grzegorz, Słownik Historyczno-Geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego, Chojnice 2005, s.63.
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Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy dworze powstał
cmentarzyk przeznaczony dla rodziny zarządzającej majątkiem, podobnie jak
to miało miejsce w innych miejscowościach powiatu Chojnickiego. Jednakże
cmentarz ten uległ zapomnieniu i prawdopodobnie w tym czasie powstała legenda Karczmy Techowej.
Właścicielami Techenkrug, Techowej Karczmy (w Młynkach) przy
Suskiej Strudze byli trzej gospodarze. Bogacili się mordując i okradając swoich gości. Ciał pozbywali się topiąc ich w Suskiej Strudze lub w pobliskich
bagnach. Pewnego dnia wyszło to wszystko na jaw i zostali oni osądzeni i powieszeni na miejscu zwanym „Kępą skazańców” (dzisiejszy stary cmentarz
Luterański w Jeziorkach).
Obecny, zachowany cmentarz pochodzi z II połowy XIX w., jego wymiary to: 35 na 52 metrów, posiada 4 tablice nagrobne z inskrypcjami. Część
tablic udało się odczytać :
1.tablica leżąca
inskrypcja – Glaube, Libe, Hoffnung – Wiara, miłość, nadzieja
opis – Anastazius
Jörgans pflg
Sohn d. Besit
zer Pahlow
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g.d. 25t Apr. 1861 – (ur. 25.04.1861)
gest d. 14t Apr.1862 TechenKr. – (zm. 14 04.1862)
Przysposobiony syn gospodarza nazwiskiem Pahlow, który mógł być
(gospodarz) też właścicielem karczmy Teschen Krug. Dziś to część wsi Młynki, blisko Suskiej Strugi i szosy.
2.tablica stojąca
inskrypcja – Glaube, Libe, Hoffnung – Wiara, miłość, nadzieja
opis – ?.?. Leopold
Trechman
gb. d. 23t Dez.1827. – (ur.23.12.1827
gest. d. 24 Nov.1852. – (zm. 24.11.1852)
3. tablica stojąca
inskrypcja – Glaube, Libe, Hoffnung – Wiara, miłość, nadzieja
opis – Pierwsze słowo wydaje się „Amicus” – przyjaciel.
Dalej jest, geb(oren) 23 mar czyli że urodzony 23 marca.
Reszta nieczytelna
4.tablica stojąca
inskrypcja – Ruhe sanft
in deiner
Gruft bis dir
Gottes ???
??? ruft
Jedna z wielu parafraz bardzo popularnego „spoczywaj w spokoju
w twoim grobie aż twój Bóg ciebie zbawi”
opis – nie udało się odczytać
Zestawienie prac naprawczych:
1.wcementować leżącą kamienną tablicę grobu nr 1.
2.odkopać i podnieść kamienne tablice grobów nr 3 – 4.
3. Dokonać naprawy napisów w kamiennych tablicach.
4. Napisy zabarwić jasną farbą w celu poprawienia czytelności.
5.Uporządkować teren wokół grobów.
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Rys historyczny cmentarza ewangelickiego w Zbeninach

Fot. 1. Wycinek mapy z roku 1893, brak cmentarza.

4 maja 1357 roku Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Winrych von
Kniprode, nadaje swym wiernym poddanym, szczególnie zasłużonym dla zakonu, dobra o nazwie Sbynin (Zbeniny). Z tych dóbr wydzielono wsie: Krojanty (Crayante), Kłodawa (Clodow), Wielki Zbenin (Grose Sbynin), Mały
Zbenin (Cleyne Sbynin). Prawdopodobnie nadano jeszcze jezioro Ostrowite
(Osterwitz) (ok.1366) i leżące w pobliżu Powałki. W grupie dziedziców tych
dóbr, wymienieni są: Szczepan, Jakub i Jeszka, mieszczanin chojnicki Mateusz z Ornety (niem. Wormditt), poprzednio notariusz na zamku krzyżackim
w Człuchowie, Jakub Ruten, oraz sędzia ziemski Jakub2.
Podział na Wielki i Mały Zbenin, można spotkać jeszcze w dokumentach krzyżackich z 1419 roku. Późniejsza nazwa Zbeniny wskazuje, że w XV
wieku doszło do połączenia tych posiadłości i stąd ich jedna, wspólna nazwa
obowiązująca do dziś.
Poszczególne wsie posiadali:
Zbeniny – Jakub Ruthen i sędzia ziemski Jakub
Kłodawa – Szczepan, Jakub i Jeszka
Krojanty i rzekomo Powałki – Mateusz z Ornety
2

Kronika historyczna miast i wsi ziemi człuchowskiej z okresu rządów Krzyżackich (ksero) w posiadaniu autora.
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Fot. 2. Wycinek mapy WIG z roku 1932 z widocznym naniesionym cmentarzem

Majątek ten dość często zmieniał właścicieli, był więc na przestrzeni
kilku wieków w posiadaniu różnych rodów szlacheckich, a później ziemiańskich. W XVI w. właścicielami Zbenin byli Jaruczewscy. W XVII w. podobnie
jak większość majątków szlacheckich w bliskiej okolicy Chojnic, znalazł się
w rękach Gilsen – Doręgowskich herbu Trąby. W drugiej połowie XVIII w.
majątek należał do hrabiego Dobiesława Skórzewskiego z Konarzyn. W XIX
wieku majątek miał kilku właścicieli narodowości niemieckiej. W końcu znalazł się w posiadaniu Adolfa Riecka, od którego w 1910r. na krótko nabył
go Leon Janta Połczyński – ziemianin z wsi Wysoka. Następnie wykupił posiadłość Józef Chrzanowski, wcześniej przez pięć lat rządca majątku Sikorskich w Wielkich Chełmach. Dał się poznać w ostatnich latach rządów pruskich jako działacz patriotyczny i niepodległościowy, za co zapłacił życiem
w 1939 r. w chojnickiej Dolinie Śmierci. Dwór w Zbeninach zbudowano w 1857 r.
Po II wojnie majątek został rozparcelowany3.
Nie jest znane pochodzenie i data powstania cmentarza ewangelickiego w Zbeninach, mającego korzenie ruchu Luterańskiego, który dotarł na te
tereny w roku 1518. Prawdopodobnie nastąpiło to po roku 1618 kiedy proboszczowie chojniccy wrócili do odzyskanej fary w Chojnicach a właścicielem
Kłodawy była rodzina Lewald – Jezierskich pochodząca z Jeziorek.
3

K. Ostrowski, Bedekier Chojnicki, Urząd Miejski Chojnice 2009 r., s.337.
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Fot. 3. Wycinek mapy WIG z roku 1937, na mapie brak cmentarza

Obecny cmentarz pochodzi z II połowy XIX w. Na dostępnych mapach WIG cmentarz pojawia się w roku 1932 i ginie po nim ślad w 1937.
Mapa z roku 1893 również nie pokazuje cmentarza jednak jak wiemy, z jedynej tablicy którą udało się rozczytać, jeden z pochówków odbył się już w roku
1885, czyli cmentarz już istniał. Pochówek ten nastąpił po 28 latach od budowy
nowego dworu (1857 r.) którego właścicielem był Dobiesław Skórzewski. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że cmentarz powstał przy dworze dla
potrzeb właścicieli w okresie ich działalności, gdzie chowano zmarłych najbliższej rodziny. (takie miejsce powstania cmentarzyka miało miejsce również
w posiadłości Doręgowskich w Cołdankach).

Fot. 4. Czytelna tablica

na cmentarzu.
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Obecny, zachowany cmentarz o wymiarach 30 na 20 metrów, posiada
21 grobów z czego tylko jedna tablica jest czytelna.

Opis cmentarza w Zbeninach (według numeracji)
1 – Zarys mogiły z obrzeżem z masy marmurowej.
2 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej i kamieni.
3 – 5 – Mogiły z obrzeżem z masy marmurowej (przy 4 krzyż).
6 – Mogiła usypana z ziemi.
7 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej
8 – 9 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej i nieczytelną tablicą.
10 – 12 – Zarys mogiły z masy marmurowej.
13 – Zarys grobowca z obrzeżem z masy marmurowej.
14 – Zarys mogiły z obrzeżem.
15 – 17 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej.
18 – Mogiła z obrzeżem i napisem na stojącej tablicy:
		
„ Hier ruht in Gott
		
meine geliebte Groβmutter
		
geb. 16 Juni 1816
		
gest. 24 December 1885”
		
Tu spoczywa w Bogu moja ukochana babcia
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ur. 16 czerwiec 1816
		
zm. 24 grudzień 1885”.
19 –
20 – 21 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej.
22 – Cokół.
Zestawienie prac naprawczych:
1. Dokonać rozeznania czy kamieniarz jest w stanie odczytać napis na cokole
grobu nr 19 i czy jest możliwość odkucia liter, w przypadku pozytywnego
rezultatu dokonać naprawy.
2. Napisy zabarwić farbą w celu poprawienia czytelności.

Rys historyczny cmentarzy w Powałkach
Pierwszy zapis o Powałkach pochodzi z 1357 r., kiedy to Wielki Mistrz
zakonu krzyżackiego nadał poddanym Zbeniny4 a właścicielem Powałek został
Mateusz z Ornety. Najprawdopodobniej w owym czasie Powałki należały do
majątku Zbeniny a w późniejszych latach wykupił je Jerzy Lewald, herbu Rogala. Posiadał je już w roku 1568. Lewald to przydomek rodziny Jezierskich
z Jeziorek, którym to przydomkiem, w zamian nazwiska, posługiwali się za
czasów krzyżackich. Któryś z synów Jerzego, od nazwy wsi Powałki, przyjął
nazwisko Powalski.
W drugiej połowie XIV wieku tereny te podobnie jak w okresie poprzedzającym przybycie na Pomorze Krzyżaków, zamieszkiwane były przez
rolników. Tak więc ich rolnicza przeszłość sięga odległych czasów. W okresie
Rzeczypospolitej Szlacheckiej, po odebraniu Krzyżakom Pomorza, Kłodawa,
Krojanty i Powałki wciąż należały do majątku Zbeniny. Spośród nich Powałki
i Krojanty jako trzon, należały do jednego właściciela. W 1618 r. był nim Piotr
Lewald – Powalski, który posiadał jeszcze połowę Kłodawy. W 1778 roku,
w posiadanie klucza dóbr rycerskich weszli Szur – Lipińscy5 z Lipnicy, a na
plan pierwszy wysunęły się Krojanty, obejmujące również okoliczne osady:
Powałki, Klapkowy (dziś Klawkowo), Kłodawę, nadleśnictwo Klosnowo i gajówkę nad jeziorem Ostrowitem zwaną Józefowem.
O znaczeniu dla regionu wsi Powałki, świadczy pobudowanie tam kościoła, który według źródeł stał tam już w 1398 roku, z czego wniosek, że jego
budowę rozpoczęto kilka lub kilkanaście lat po zainicjowaniu przez najemców
Akt nadania klucza zbenińskiego przez Wlk. Mistrza Winrycha von Kniprode, kserokopia zbiór
autora.
5
Kazimierz Ostrowski, Bedeker chojnicki, Chojnice 2007 s.168.
4
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Fot. 5. Wycinek mapy z 1893 roku z naniesionym cmentarzem.

na tym terenie osadnictwa krzyżackiego. Jak wynika ze źródeł historycznych
przy kościołach umiejscawiano miejscowe cmentarze i również tak było w Powałkach. Kościół w Powałkach patronatu prywatnego był filią parafii chojnickiej. Kościół spalono podczas wojny polsko – krzyżackiej w 1519 r. Po
odbudowaniu go w znacznie większej formie, a w okresie 1555-1616 r. kiedy
to chojnicka fara dostała się w ręce protestantów, w Powałkach odprawiano
nabożeństwa dla katolików i zamieszkiwał tam chojnicki proboszcz, przez co
kościół ten stał się kościołem parafialnym. Czynności kapłańskie w Powałkach sprawowali: ks. Jan Wysocki. zm.1572 r. i ks. Jakub Tech, zm.1579 r.6
Były więc Powałki w tych czasach kolebką katolicyzmu, wysepką otoczoną ewangelickimi zborami, ostoją wiary katolickiej w całym regionie, gdyż
w Chojnicach i okolicy kościoły opanowane były przez protestantów. Kiedy
w 1616 r. proboszcz powrócił do Chojnic, dotychczasowa parafia została
zniesiona a kościół z Powałek w roku 1617 przyłączył arcybiskup Gembicki
„capella im Powalki” jako filię do Nowej Cerkwi, co potwierdziła tak zwana
erekcja z roku 1618, nominująca stosunek pomiędzy filią i macierzą7. W 1618
właściciel Powałek Piotr Lewald – Powalski włącza Powałki do parafii Chojnice8.
Z. Kratochwil, Reformacja i kontreformacja w Chojnicach, s.71.
Diecezja Chełmińska. Zarys Historyczno Statystyczny, Peplin 1928, s.195.
8
P. Panske, Chojnice i Człuchowo w czasach tak zwanej reformacji przeciwreformacji,
(kopia w posiadaniu autora)
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Fot. 6. Wycinek mapy WIG z naniesionym cmentarzem rok 1937.

Od tego momentu zaczął coraz bardziej podupadać. W roku 1653 był
już tak zniszczony, że nabożeństwa w nim odprawiać już nie było można9.
W 1653r. pisze wizytator Trebnic, że na miejscu kościoła znajdowała się kapliczka, w której nie odprawiano już nabożeństw10. Później o kaplicy nigdzie
się już nie wspomina. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wszelkie ślady po kościele zanikły. Nie znane jest też jego położenie we wsi, choć najbardziej prawdopodobna jest lokalizacja w pobliżu dzisiejszych pozostałości po cmentarzu
ewangelickim, przy szosie Chojnice – Brusy, gdzie dzisiaj stoją dwa budynki
mieszkalne i przydrożna Boża męka.
Cmentarz ewangelicki11 pochodzi z okresu po roku 1618, kiedy proboszczowie chojniccy wrócili do odzyskanej fary w Chojnicach. Kościół w Powałkach przyłączony został jako filia do Nowej Cerkwi a tam już zaczął zapoczątkowywać się ruch luterański. Właścicielem wsi Powałki był Piotr Lewald
– Powalski, a ruch luterański na podległym tej rodzinie terenie, był już bardzo
zakorzeniony. W styczniu 1893 roku, oddano do użytku nowy kościół w KroDiecezja Chełmińska. Zarys Historyczno Statystyczny, Pelplin 1928, s.195.
Chojnicka Bazylika świadectwem Wieków, Chojnice 2003, s.12.
11
Program opieki nad zabytkami gminy Chojnice na lata 2010-2014, (kopia w posiadaniu autora).
W dokumencie tym podaje się czas powstania cmentarza na drugą połowę XIX w.
9

10
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jantach, wybudowany w roku 1892 przez właściciela wsi, barona Richarda von
Eckardsteina, dla swoich pracowników wyznania protestanckiego. Wieś Powałki do roku 1936 należała do parafii w Chojnicach a następnie została włączona do nowo erygowanej samodzielnej parafii w Krojantach (1936r).

Fot. 7. Jedyna czytelna tablica na
cmentarzu grób nr 4.

Obecny, zachowany cmentarz pochodzi z I połowy XX w. jego wymiary to:
41 na 100 metrów, posiada 14 grobów z czego tylko jedna tablica jest czytelna.
Ostatni pochówek Karoline Schlichter pochodzi z dnia 29 marca 1913r.
Opis cmentarza w Powałkach (według numeracji)
1 – 3 – Trzy mogiły z obrzeżem z masy marmurowej.
4 – Pomnik z obrzeżem z masy marmurowej i tablicą z napisami
		
w języku niemieckim:
		
„ Hier ruht in Gott mein lieber Mann unter herzensguter
		
Vater Carl
		
15 September 1843 – 18 Oktober 1908
		
Untere herzensgute Mutter Caroline Srhlirhter
		
20 Juni 1847 – 29 März 1913”.
		
Tłumaczenie:
		
„ Tu spoczywa w Bogu mój kochany mąż
		
i bardzo dobry/o dobrym sercu ojciec Carl Srhlirhter
		
15 wrzesień 1843 – 18 październik 1908
		
I nasza bardzo dobra/o dobrym sercu matka Caroline Srhlirhter
		
20 czerwiec 1843 – 29 marzec 1913”.
4 – 14 Mogiły osób dorosłych z obrzeżem z masy marmurowej.
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Należałoby dokonać dalszych prac badawczych w celu ustalenia pochodzenia i statutu pochowanej rodziny z grobu nr 4.
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Zestawienie prac naprawczych:
1. Dokonać uprzątnięcia terenu wokół grobów w celu większego wyeksponowania.
2. Oczyszczenie nagrobków z mchu i narostu.

Pomnik św. Huberta w lasach klosnowskich
Lokalizacja:
W miejscowości Funka należy skręcić w drogę prowadzącą do tartaku
Klosnowo, jechać prosto ok. 2 km i zatrzymać sie na leśnym parkingu. Tuż
przy parkingu znajduje się pomnik. Do tego samego parkingu prowadzi również leśna droga od rozwidlenia z Chojniczek do jeziora Niedzwiedź.

Fot. 8. Mapa wig
1:125000 z 1937r.

Pomnik składa się z figury (2,20 m) ułożonej z polnych kamieni i drewnianego krzyża (6 m), na którym znajduje się wizerunek Jezusa Chrystusa. Na
kamiennej figurze znajduje się płyta z wyrzeźbioną siedmioramienną gwiazdą,
na której wyryta jest scena spotkania św. Huberta z jeleniem, mającym ognisty
krzyż pośród wieńca.
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Pod gwiazdą widnieje mało czytelny napis:
„Sancte Hubertus”,
a na odwrocie głazu fundator i data odsłonięcia:
Joannis De Łukowicz
Doctor medicinae
3 XI 1931
Rzeźba została wykonana przez Jana Schulca, pozostałą część wykonał
Edward Nusbaumer. Obaj byli w okresie międzywojennym chojnickimi rzeźbiarzami w kamieniu12.
O uroczystości poświęcenia pomnika św. Huberta ufundowanego przez
dr Jana Pawła Łukowicza czytamy: „Odprawiono uroczyste nabożeństwo
w Krojantach, a mszę odprawił ks. kanonik Makowski. Po tym udano się na
miejsce do lasów klosnowskich, gdzie stanął pomnik. (…)Na miejscu obecna
była rodzina fundatora, ks. kanonik Makowski, starosta dr Zalewski, przedstawiciele ziemiaństwa i dyrekcji Lasów Państwowych. Uroczystość rozpoczęła
się odegraniem fanfar św. Huberta w wykonaniu czterech trębaczy i odśpiewaniem „Kto się w opiekę”.
Fundator pomnika podczas przemówienia powiedział m.in.: „Gdy
jako chłopiec w dawnych latach lub ze śp. ojcem moim, który w tych lasach
często polował, przyjeżdżałem tu przy tem miejscu, dziwiłem się, że tutaj jak
to często znajdujemy na krzyżówkach nie stał krzyż lub figura świętego. Nie
myślałem w ten czas, że losy życia z powrotem mnie sprowadzą w te oto lasy,
które zezwoliły mi uprawiać szlachetne łowiectwo i pozwolą mi w tem miejscu
wystawić jako znak wdzięczności ten skromny pomnik ku chwale Boga najwyższego i ku czci św. Huberta., patrona myślistwa. 17 października 1929 r., gdy
w ciemnej nocy wracając z towarzyszem myśliwskiem z polowania, cudowna
ręka Opatrzności Boskiej przytrzymała konie tuż obok stromej przepaści kilkumetrowej, z której na pewno nikt by cało do domu nie wrócił)13”.
Na temat krzyża przy pomniku św. Huberta tak mówi Jan Szyszka ze
Starego Młyna14:
Pierwszy krzyż stawiał tu Łukowicz w 1931 roku. Na początku wojny
Schuelke z Chojniczek zwalił krzyż i z jego drewna zrobił sobie sanie konne.
Jazdę na nich o mało przypłaciłby życiem. Figurkę z krzyża utopił w pobliskim
bagnie. Po wojnie nowy krzyż postawił ponownie Łukowicz.
W 1939 roku Niemcy przewrócili w Chojniczkach krzyż i zatopili go
w miejscowym stawie. Po wojnie na starym miejscu został ustawiony nowy
krzyż z nową figurką. Kilka lat później kiedy bagrowano wiejski staw, odnaJ. W. Kobylański, Orędownik Kultu św. Huberta, Warszawa 1936. s.9-11.
„Dziennik Pomorski” z listopada 1931.
14
Rozmowę przeprowadzono w sierpniu 2007 r. w Starym Młynie.
12
13
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leziono przedwojenną figurkę, którą przytwierdzono do nowego krzyża a ta
z nowego, została przeniesiona i zawisła na krzyżu św. Huberta15.
Głaz z gwiazdą i wizerunkiem świętego ukrył leśniczy Jan Szreder. Po wojnie
w 1945r. dr Łukowicz na kopcu zbudowanym z kamieni polnych ustawił ocalony głaz z gwiazdą i krzyż. Uroczystości ponownego poświecenia pomnika
odbyły się 3listopada1945 roku.
Nota biograficzna o fundatorze pomnika
Jan Paweł Sirwind Łukowicz herbu Newlin urodził się 24 lipca
1886 roku w Chojnicach jako syn Jana Karola Macieja i Bogumiły z Sikorskich. Naukę swoją rozpoczął w Gimnazjum Państwowym w Chojnicach.
Maturę zdał w 1907 roku w Grudziądzu. Studiował medycynę na uniwersytetach w Bonn, Berlinie i Monasterze. Podczas I wojny światowej był chirurgiem w Chełmnie. Następnie wrócił do Chojnic, gdzie w 1917 roku rozpoczął
pracę jako lekarz w Zakładzie św. Boromeusza. Po śmierci ojca Jana Karola
w 1918 roku przejął chojnicki szpital jako nowy dyrektor. Obowiązki dyrektora oraz ordynatora oddziału chirurgicznego pełnił do wybuchu II wojny światowej. W okresie międzywojennym był członkiem Zarządu Polskiego Związku
Stowarzyszeń Łowieckich oraz wiceprezesem Pomorskiego Towarzystwa Łowieckiego. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, pełniąc funkcję
lekarza. Podczas działań wojennych pod Garwolinem zostaje ranny w nogę, co
powoduje stały uszczerbek na jego zdrowiu. Następnie zostaje osadzony przez
Niemców w obozie jenieckim w Pabianicach, skąd zwolniono go w czerwcu 1940 roku. Potem wyjeżdża do Sępólna, a następnie pracuje w szpitalach
w Pucku, Elblągu i Nowym Dworze. Podczas okupacji współpracuje z Tajną
Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski” pod pseudonimem „Sire-Wind”. Do
Chojnic powraca w 1945 roku. Po wojnie dr Łukowicz ponownie rozpoczyna pracę w chojnickim szpitalu. Jednak coraz bardziej podupada na zdrowiu.
W 1957 roku Jan Paweł Łukowicz przeżywa dwie doniosłe chwile: władze
państwowe przyznają mu w dowód uznania jego zasług Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, a chojnicki szpital nazwany zostaje imieniem jego
ojca Jana Karola Macieja Łukowicza. Zmarł 13 września 1957 roku16.
Dodatkowe informacje uzyskane w czerwcu 2007r. od Bożeny Kurek, prowadzącą świetlicę wiejską w Chojniczkach.
16
T. Bolduan, Mecenas kultury, Zrzeszenie Kaszubskie – Klub Pracy Twórczej „Pomerania”, Gdańsk
1959, s.28; H. Wrzesiński, 50 lat pracy lekarskiej drów Łukowiczów, „Zabory” 1936, R.2, nr 5,
s. 6-7; 40-lecie pracy w jednej placówce szpitalnej dr J. P. Łukowicz z Chojnic, „Ilustrowany Kurier Polski” 1957, nr 86.
15
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Zestawienie prac naprawczych:
1. Dokonać naprawy odkucia liter w kamieniu.
2. Napisy zabarwić farbą w celu poprawienia czytelności.

Rys historyczny cmentarza luterańskiego w Nowej Cerkwi
Nowa Cerkiew koło Chojnic powstała około roku 1326, W tym czasie
istniało już sołectwo i sama wieś, założona na prawie chełmińskim przez komtura świeckiego i człuchowskiego Dietricha von Lichtenhaina z pobliskiego
Człuchowa, o czym świadczy dokument lokacyjny dający niejakiemu Konradowi 60 włók na osadzenie się.
Odtworzenie historii parafii św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi
koło Chojnic jest trudne do odtworzenia z powodu braku starszej dokumentacji
dotyczącej parafii. Wynika to z faktu pożaru archiwum parafialnego w 1823 r.
i diecezjalnego w 1945 r. W wyniku przeprowadzonych badań udało się w zarysie przedstawić historię parafii, choć niezwykle rzadko zdołano odnieść się
do czasu sprzed pożaru w 1823 r.17
Parafia w Nowej Cerkwi wspominana jest w dokumentach po raz
pierwszy w 1398 r. – w tzw. wykazie danin rzymskich. Jej historia sięga jednak
znacznie głębiej w przeszłość. Od 1000 r. należała do biskupstwa kołobrzeskiego, a na przełomie XI i XII w. do archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1821 r.
weszła do diecezji chełmińskiej, a dziś jest częścią diecezji pelplińskiej. Żywa
jest także legenda, w myśl której parafia powstała około 1256 r., po spaleniu kościoła wraz z innymi budynkami kasztelanii (powiatu) w Raciążu przez
Przemysława I (1220-1257).18
Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym w Nowej Cerkwi znajdujemy w dokumentach wizytacji z 1653 r. W jego miejscu powstała przed 1744 r.
nowa świątynia, która po modernizacji w 1763 r. przetrwała do początków XIX
w. Wtedy rozpoczęto budowę kościoła z muru pruskiego, który zastąpił drewnianą świątynię. W latach 1911-1913 w jej miejscu wybudowano w stylu neobarokowym dzisiejszy kościół.19 W drugiej połowie XVI w. do parafii Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi należały wsie: Nowa Cerkiew, Krojanty ( w tym
folwark), Kłodawa, Jeziorki ( w tym folwark), Lotyń ( w tym trzy folwarki), Zarzecze, Żukowo, Sternowo i Drożdżenica. W 1617 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Wawrzyniec Gembicki h. Nałęcz przyłączył do parafii
Pawłowo, Pawłówko, Lipienicę oraz Powałki. W tym czasie w Pawłowie oraz
Nowa Cerkiew pow. Chojnice – Zarys historii parafii rzym. kat. pw. św. Marii Magdaleny, strona
internetowa.
18
Tamże.
19
Parafia pw. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, strona internetowa.
17
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Powałkach istniały kaplice, odtąd filialne . Kościół parafialny w okresie reformacji (1555 r. – do 1600 r.) znalazł się w rękach luteranów, a miejscowi
katolicy uczęszczali w tym czasie do kościoła (kaplicy) w Powałkach oraz do
zboru w Lotyniu. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje cmentarz luterański
w Nowej Cerkwi.

Fot. 9. W kółku oznaczony cmentarz luterański, wycinek z mapy
WIG 1:25 z 1937 r.

Trudne jest dzisiaj odtworzenie dziejów cmentarza luterańskiego przy
ul. Leśnej w Nowej Cerkwi, gdyż księgi zgonów spaliły się wraz z pożarem
plebanii w roku 1823 i do tego roku, brak jest jakichkolwiek danych. Dopiero
od roku 1823dostępne są księgi zmarłych w archiwum Diecezji Peplińskiej.
Opis cmentarza w Nowej Cerkwi (według numeracji)
1 – Zarys podwójnej mogiły z obrzeżem z masy marmurowej.
2 – 4 – Zarys mogił dzieci z obrzeżem z masy marmurowej.
13 – stary krzyż drewniany.
5 – 28 – Zarys mogił osób dorosłych z obrzeżem z masy marmurowej.
Zestawienie prac naprawczych:
1. Dokonać oczyszczenia całego tereny cmentarza w celu wyeksponowania
zarośniętych nagrobków.
2. Naprawa lub postawienie nowego krzyża z zachowaniem starej figury.
3. Usunięcie drzewa (brzozy) rosnącego w nagrobku nr 10.
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Rys historyczny cmentarza w Chojniczkach
W dniu 9 października 1326 r. komtur świecki i człuchowski Dytrik
von Lichtenhain za zgodą Wielkiego Mistrza Zakonu, Wernera von Orseln,
nadaje nowy przywilej i lokuje Chojniczki z 50 łanami na prawie chełmińskim,
przy czym sołtys Zygfryd i jego prawni dziedzice otrzymują 5 łanów wolnych.
Dokument lokacji wystawiony został w Kosobudach. Od czasu lokacji wieś
należy do komturstwa człuchowskiego.
1334 komtur człuchowski Gűnther von Snoze nadaje Mikołajowi i Janowi Glambeckom młyn w Chojniczkach, należący do zakonu na prawie dziedzicznym.
1344 arcybiskup gnieźnieński Jarosław, zamienia wieś Chojniczki na
wieś Gambarzow (Biskupnica) którą 7 czerwca 1349r. lokuje na prawie chełmińskim.
22 kwietnia 1357 r. arcybiskup gnieźnieński Jarosław, potwierdza
układ z wielkim mistrzem Ludolfem Königiem z 13 listopada 1334 r., nadający
zakonowi Biskupnicę za wieś Chojniczki.
1344 r. – własność abp gnieźnieńskiego Jarosława.
1437 r. – własność rycerska,
1570 r. – własność królewska
Dawne nazwy wsi:
…de parwa Conitz 1326, Wenigenkonicz, Kleinen Kontcze 1350, Parvum
Choynicz 1357, Cleine Chonicz 1409, Wenigekonicz 1437, Maile Choinitz
1570, Małe Chojniczki 1565, Melchoinica, Mała Chonica 1617, Parwa Choynica 1653, Konitz Kl, Chojniczki, Małe Chojniczki 1682, Kl Konitz 1772, Kl
Konitz 1864, Chojniczki, Mała Chojnica 1934.
Warto zwrócić uwagę, że dokument lokacyjny Chojniczek z 1326 r. nie
wspomina nic o miejscowej parafii ani o jej uposażeniu, jednak już pod koniec
XIV stulecia wieś ta posiadała własny kościół parafialny pod wezwaniem św.
Michała Archanioła. W 1519 r. zburzony przez Krzyżaków, potem odbudowany, wymieniany w lustracjach z 1624 r. /”kościół w drzewo murowany”/,
patronatu rządowego p.w. św. Michała Archanioła. Obecnie tylko cmentarz
wskazuje po nim miejsce20.
Kościół niegdyś parafialny św. Michała w Chojniczkach, w przywileju osadczym z roku 1326, jeszcze nie wspomniany, lecz objęty listą danin
rzymskich duchowieństwa pomorskiego z roku około 1398, był w roku 1653,
20

W latach 70 XX w. od starszych mieszkańców wsi dowiedziałem się o istnieniu wcześniejszego
cmentarza, który znajdował się w centrum wsi, na wzgórzu przy obecnej figurze, na rozwidleniu
dróg z Chojnic do Charzyków. Obecny, zamknięty już cmentarz z XIX w. z wyraźnie wydzieloną
częścią polską i niemiecką, znajduje się za wsią, na niewielkim wzniesieniu, przy drodze prowadzącej w kierunku jeziora Niedźwiedź.
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jeszcze w dobrym stanie, lecz w roku 1695 sterczały już tylko zwietrzałe mury.
W 1617 roku arcybiskup Wawrzyniec Gębicki przyłączył kościół wraz z terenami parafialnymi, jako filię do parafii chojnickiej21. Wiadomym jest, że pewnie miedzy 1326r. a 1344r. przez stolicę arcybiskupią został wzniesiony. Od
1617 roku wieś ta stanowiła osobną parafię, w skład której wchodziły wsie,
Chojniczki, Charzykowy, Funka, Wolność, Jarcewo i Zbeniny.
W „Wizytacja z 1653 roku” Trebnic podaje, że był z drzewa z kruchtą
i zakrystią, a pokryty był dachówką. Dwa dzwony wisiały w dzwonnicy na
cmentarzu22, a w małej wieżyczce na kościele sygnaturka. Wewnątrz kościoła
posadzka i sufit, były również drewniane. W kościele znajdowały się dwa ołtarze oraz chrzcielnica.
Jeszcze po reformacji w 1653 roku bywali przy nim proboszczowie,
ostatni nazywał się Jerzy Rymer. Kościół został najprawdopodobniej zniszczony podczas drugiej wojny szwedzkiej (1655-1660) bo wizytacja z 1695 roku
pisze, że nie odprawia się już w tamtejszym kościele nabożeństw od wielu lat,
oraz że stoją tam tylko spróchniałe ściany. Wkrótce po tym kościół rozebrano
i nigdy go już nie odbudowano23.
Pochówki na terenie bardzo już zniszczonego cmentarza w Chojniczkach rozpoczęły się prawdopodobnie w II połowie XIX wieku. Z tego też okresu pochodziły najstarsze groby. Obecny cmentarz ewangelicki jest co najmniej
drugim miejscem spoczynku mieszkańców tej osady, przeważają na nim pochówki z XIX i XX wieku. Jeszcze w latach 90 XX w. istniał jeszcze nagrobek
jednego z największych i najbogatszych rodzin w osadzie. – Karola Gustawa
Schuelkie. Pochowano go w 1888r, po przeżyciu zaledwie 22 lat, a nad jego
grobem stał potężny krzyż żeliwny z inskrypcją:
Her ruht in Gott
Der Beßitzersohn
Carl Gustaw Schuelke
Geb.1 April 1866,gebt
27 October 1888
Diecezja Chełmińska. Zarys Historyczno-statystyczny, Peplin 1928, s.194-195
Dzisiejszy cmentarz znajduje się na wzniesieniu za wsią, przy drodze do jeż. Niedźwiedź. Poprzedni znajdował się w centrum wsi w pobliżu świętej figury a teren który otaczają drogi z Chojnic
i Charzykowa był terenem kościoła. Informacja pochodząca od p.Ryngwelskiej, cmentarz na polu
Nity krzyżówka do Charzyków. Plebania stała po drugiej stronie szosy do Chojnic.
23
Monumenta vetustiora ad Archidiacvonatum Camenensem pertinentia, edidit P. Panskie, Fontes,
t.11-15;1907-1911, s.155-156; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, 1880, s.620; S. Kujot,
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, zesz.10, s.302; J. Fankidejski, Utracone kościoły,
s.328-329.
21
22

256

ANDRZEJ LORBIECKI

INWENTARYZACJA CMENTARZY...

Z tyłu na krzyży widniał napis:
Weine nich,treu Alten Herz, Daßz mein Platz im Haus ist leer
O besiege Deinen Schmerz,
Ich fuehle keine Leiden mehr
w wolnym tłumaczeniu:
„Nie płaczę, serce oddane rodzicom
Moje miejsce w domu jest puste
Zwyciężyła jego choroba
Ja odczułem bardziej to cierpienie”24.
Dzisiaj po tym grobie pozostał tylko potężny cokół od krzyża. Zmienił się również krajobraz cmentarza. Nagrobki obecnie są nierozpoznawalne w stosunku do roku 1999. Niektórych miejsc nie można już odnaleźć. Na
cmentarzu tym jest wydzielona część polska, gdzie obywają się pochówki do
chwili obecnej.
Opis cmentarza w Chojniczkach (według numeracji):
1 – Mogiła dziecka z nową tablicą, krzyżem z brzozy i napisem:
		
Janusz Trzebiatowski zm. 1950.
2 – Mogiła dziecka z obrzeżem marmurowym i metalowym krzyżem.
3 – Mogiła dziecka z drewnianym obrzeżem i krzyżem.
4 – Usypana z ziemi i kamiennym obrzeżem mogiła dziecka.
5 – Mogiła dziecka z marmurowym obrzeżem i metalowym krzyżem.
6 – Usypana z ziemi i kamiennym obrzeżem mogiła dziecka.
7 – Podwójna mogiła z nową płytą marmurową i dwoma krzyżami
		
na płycie wskazująca na pochówek bliźniąt.
8 – 13 Sześć małych mogił usypanych z piasku z obrzeżem z kamieni.
14 – 17 Cztery mogiły dzieci usypane z piasku z obrzeżem z kamieni.
Numer 15 z krzyżem.
18 – Grób dziecka z obrzeżem z marmuru i marmurową tablicą.
19 – 22 – Cztery mogiły dzieci usypane z ziemi.
23 – Mogiła z obrzeżem i tablicą marmurową oraz napisem:
		
„Tu spoczywa w Bogu nasza kochana córeczka is siostrzyczka
		
Śp. Wandzia Niewęgłowska ur. 15.9.1951 zm. 14.3.1952”.
24 – 25 – Dwie mogiły dzieci usypane z ziemi.
26 – Mogiła dziecka z marmurowym obrzeżem.
27 – Mogiła dziecka usypana z ziemi.
28 – Mogiła dziecka z obrzeżem marmurowym.
24

J. Knopek, Inwentaryzacja przestrzenna cmentarza w Chojniczkach, w: „Zeszyty Chojnickie”,
nr 3 (17), s. 114 – 118.
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29 – Pomnik dziecka z nową płytą marmurową.
30 – 32 Trzy mogiły dzieci usypane z ziemi.
33 – Marmurowy pomnik i tablica z napisem: „ Tu spoczywa w Bogu
		
nasz ukochany ojciec, teść i dziadek Śp. Paweł Flohr 1.3.1891.
		
Zginął z rąk okupanta 5.9.1939. Ave Maria”.
34 – Mogiła dziecka usypana z ziemi.
35 – Mogiła z obrzeżem z marmuru.
36 – 37 – Zarys mogił usypanych z piasku, a pomiędzy nimi metalowy
		
krzyż.
38 – 46 - Mogiły dzieci z obrzeżami.
47 – 51 Pięć mogił osób dorosłych z obrzeżem marmurowym.
52 – Mogiła osoby dorosłej z obrzeżem marmurowym.
53 – 54 – Dwie mogiły z obrzeżem z masy marmurowej.
55 – Mogiła osoby dorosłej z obrzeżem marmurowym.
56 – 57 – Dwa mogiły osób dorosłych z obrzeżem z masy
		
marmurowej.
58 – 59 – Dwa zarysy mogił usypanych z piasku.
60 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej.
61 – Zarys mogiły z obrzeżem.
62 – 64 – Trzy mogiły dzieci z obrzeżem z masy marmurowej.
65 – Mogiła z obrzeżem, przed nią krzyż metalowy.
66 – Zarys mogiły z obrzeżem z betonu i kamieni.
67 – 68 – Podwójny grób z obrzeżem, mały podzielony, świadczący
		
o pochówku bliźniąt.
69- 70 – Dwie mogiły dzieci z obrzeżem z masy marmurowej.
71 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej położona
		
w poprzek cmentarza.
72 – Mogiła z obrzeżem z masy marmurowej i podstawą na tablicę.
73 – 74 – Zarys mogił usypanych z ziemi.
75 – 76 – Dwa groby z obrzeżem z masy marmurowej.
77 – 78 – Dwie mogiły dzieci z obrzeżem z masy marmurowej.
79 – 82 – Cztery mogiły z obrzeżem z masy marmurowej.
83 – Zarys grobowca, a przed nim uszkodzony betonowy krzyż.
		
Na krzyżu nieczytelny napis znajdujący się na ramieniu
		
poprzecznym.
84 – Przypuszczalna masowa mogiła żołnierzy niemieckich
		
z początku 1945 roku. Pochówek ok. 20 osób.
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Zestawienie prac naprawczych:
1. Dokonać uprzątnięcia terenu z traw wokół grobów w celu większego wyeksponowania.
2. Oczyszczenie nagrobków z mchu i narostu.
3. Naprawa krzyża cementowego grobu nr 83.
4. Naprawić i wstawić przednią część ogrodzenia cmentarza.
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„Zeszyty Chojnickie” 2019, nr 35
Dr Marian Fryda – regionalista, historyk specjalizujący się w historii gospodarczej wsi
pomorskiej czasów nowożytnych; wydawca inwentarzy starostwa człuchowskiego z XVII
i XVIII w.; adiunkt w Muzeum Regionalnym w Człuchowie; autor kilkunastu książek;
redaktor naczelny „Merkuriusza Człuchowskiego”; członek Instytutu Kaszubskiego.
Kazimierz Jaruszewski – filolog, regionalista, wydawca, prezes Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Choj nicach.
Dr Marek Kołyszko – urodzony w Chojnicach, adiunkt, kieruje Pracownią Dokumentacji
i Konserwacji w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest
autorem ponad stu publikacji oraz wielu realizacji konserwatorskich w kraju i zagracą
m. in. w Libii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Słowacji i we Włoszech. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mgr Krzysztof Franciszek Kowalkowski – urodził się w 1950 r. w Gdańsku i tu mieszka. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. Autor dziewięciu monografii pomorskich wsi i parafii: „Rytel w stulecie parafii”, „Miłobądz,
historia miejscowości i parafii 1250-2000”, „Pszczółki, historia wsi i okolic do 1920 roku”,
„Historia wsi i parafii Krąg”, „Brzeźno Wielkie. Z dziejów wsi”, „Z dziejów wsi i parafii
Barłożno”, „Nowa Wieś Rzeczna”, „Z dziejów gminy Kaliska oraz wsi do niej należących” i „Z dziejów Obozina”. Wydał też dwie biografie; „Alojzy Paweł Gusowski pilot
305 Dywizjonu Bombowego” oraz „Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy,
autor pieśni”. Jest też współautorem książek, „Sto lat dziejów naszej szkoły. Mirotki 19052005” oraz „Kokoszkowy i okolice, których nie znacie”. Opublikował także cztery prace
o historii i genealogii rodzin: Kowalkowskich, Kurowskich, Gusowskich i Miłków, oraz
pracę „Kowalkowscy, klerycy, zakonnicy i księża”. Stale współpracuje z redakcjami prasy
regionalnej, w której ukazało się wiele jego artykułów o historii regionu i jego mieszkańcach. Znaczna ich część jest opublikowana na jego stronie www.krzysztofkowalkowski.pl
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Andrzej Lorbiecki – urodzony w 1950 r., rodowity Chojniczanin, regionalista, pasjonat
i propagator historii miasta i regionu, zajmuje się fotografią, działacz społeczny. Autor
książek „Zgrupowanie `Chojnice` w historiografii” wydanej w serii „Biblioteka Chojnicka” (2005), oraz „Trzy cmentarze – trzy tablice” z serii Monografie Chojnickie (2017),
współautor książki „Chojnice 1939” wydanej przez wydawnictwo ogólnopolskie Bellona
(2015), ze wznowioną edycją DeAgostini serii „Biblioteka II wojny światowej”. Autor
kilkunastu artykułów dotyczących historii miasta i powiatu publikowanych między innymi
w „Zeszytach Chojnickich”, „Powiernictwie Polskim”, w biuletynie Acana Historii oraz
w lokalnej prasie i na stronach internetowych.
Dr Damian Nosko – doktor nauk humanistycznych, pedagog, zastępca kierownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalności resocjalizacja, ukończył studia
podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
w Bydgoszczy; zainteresowania badawcze koncentruje w obrębie nauk społecznych zwłaszcza problematyki związanej ze stylem życia współczesnej młodzieży w kontekście
zażywania środków psychoaktywnych oraz procesu reintegracji społecznej młodzieży; autor artykułu naukowego: „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec
jako przykład realizacji zadań wychowawczych i resocjalizacyjnych młodzieży”; monografii: „Agresja wśród współczesnej młodzieży polskiej. Studium socjopedagogiczne”
oraz autor referatu na konferencji naukowej: New Psychoactiv Substances in Terms of
a Cult of Continuous Success.
Dawid Norbert Piwowarczyk – prawnik i ekonomista, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomerania w Chojnicach, wykładowca PWSH Pomerania w Chojnicach
Łukasz Steinke – marketingowiec specjalizujący się w programach lojalnościowych
i wsparcia sprzedaży, absolwent Liceum im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; hobbistycznie pasjonat historii Chojnic.
Zbigniew Stromski (1930-2013) – popularyzator historii regionalnej, archiwista, bibliofil.
Dr Jerzy Szwankowski – historyk, specjalność: historia XIX w.; jest m.in. współautorem
monografii historycznych Świekatowa i okolic, Sępólna Krajeńskiego, Tucholi, miasta
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