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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
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i interdyscyplinarny oraz redagowane są w niezmiennym trybie, a poszczególne jego
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 Studia i materiały;
 Materiały źródłowe;
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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”.

34
2018
ZESZYTY CHOJNICKIE 2018 nr 34

„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
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Od Wydawcy
Przekazujemy Państwu kolejny, trzydziesty czwarty już, numer naszego rocznika. Tym razem „Zeszyty…” wydajemy w czasie szczególnym dla Polaków:
w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Wydarzenia związane
ze schyłkowym okresem rządów pruskich i z przekazywaniem władzy w polskie
ręce opisał w Kalendarium Stefan Ścisłowicz. Do działalności patriotycznej i niepodległościowej nawiązali w swoich artykułach m.in. Izabela Kmak-Błaszczuk (artykuł o pracy Leona Janty-Połczyńskiego w Muzeum Piastów Śląskich), Marcin
Synak (opracowanie dotyczące Jana Karola Łukowicza – zmarłego w 1918 r.) i Kazimierz Jaruszewski (tekst poświęcony literackim pasjom Ignacego Łyskowskiego).
Podobnie jak w poprzednich edycjach staramy się zachować interdyscyplinarny charakter periodyku; w tym numerze zamieszczamy materiały z zakresu
m.in. nauk historycznych, socjologii, filozofii, religioznawstwa czy historii sztuki.
Kilka materiałów dotyczy ważnego wydarzenia w dziejach Chojnic: 150. rocznicy
przybycia do miasta sióstr franciszkanek i ich późniejszej, owocnej działalności
(np. artykuł Jerzego Szwankowskiego W obliczu kulturkampfu…). Nie zabrakło
również publikacji związanej z innym rocznicowym wydarzeniem: jubileuszem
25-lecia ustanowienia bazyliki chojnickiej (tekst autorstwa o. Świerada).
Ufni jesteśmy, że swoich Czytelników znajdą też inne materiały pomieszczone w tej edycji rocznika. Mało kto pewnie wiedział, że w Berlinie królewską
manufakturę cenionej w Europie porcelany założył… chojniczanin. Jego sylwetkę
nakreślił Przemysław Remer. Mnóstwo z kolei interesujących informacji na temat
staropolskiego pojmowania sprawiedliwości odnalazł w chojnickich księgach
miejskich z XVIII w. Marian Fryda. A pasjonatów malarstwa i sztuk plastycznych
zaintrygują zapewne interpretacyjne refleksje na kanwie obrazu „Narodzenie
Chrystusa i pokłon pasterzy” mistrza Hermana Hana (studium ks. Zdzisława
Ossowskiego).
Zachęcamy do lektury!
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
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ARTYKUŁY ∙ ROZPRAWY

Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, nr 34

Jerzy Szwankowski

W obliczu kulturkampfu.
Chojnickie franciszkanki w latach 1867-1875
Wydarzenia na kontynencie europejskim, które zapisały się na kartach historii jako „Wiosna Ludów”, wywołały szereg znaczących zmian w relacjach społecznych wielu państw, w tym Królestwa Prus, w granicach którego znalazła się
ziemia chojnicka po I rozbiorze Polski w 1772 r. W państwie pruskim trwałą zdobyczą wystąpień rewolucyjnych okazała się zmiana ustroju i wkroczenie na drogę
monarchii konstytucyjnej, gwarancja państwa praworządnego, likwidacja różnego
rodzaju feudalnych przeżytków czy dalszy proces unifikacji i reformy prawa1.
Konstytucja pruska z 31 stycznia 1850 r., będąca jednym ze skutków „Wiosny
Ludów”, gwarantowała Kościołowi rzymskokatolickiemu, ewangelickiemu, jak
też każdej innej społeczności religijnej w kraju, samodzielne zarządzanie i organizowanie swoich spraw oraz posiadanie zakładów, fundacji i funduszy przeznaczonych do sprawowania kultu, nauczania i czynienia dobroczynności.
Społeczności religijne mogły swobodnie kontaktować się ze swoimi zwierzchnikami i ogłaszać rozporządzenia kościelne, które podlegały jedynie tym ograniczeniom, jakie były przypisane wszystkim innego rodzaju wydawnictwom.
Zniesione zostało, przysługujące dotąd państwu, prawo mianowania, prezentowania, wybierania i zatwierdzania kandydatów na stanowiska kościelne, z utrzymaniem zastrzeżeń wynikających z prawa patronatu lub odrębnych tytułów
prawnych2. Kościół rzymskokatolicki zachował swój wpływ na szkolnictwo, zawieranie małżeństw, korzystał z pomocy finansowej państwa, faworyzującego
jednak protestantyzm3.
Zagwarantowane w konstytucji prawa wpłynęły na ożywienie katolicyzmu
w Prusach i to nie tylko na płaszczyźnie ściśle religijnej, ale i społecznej. W aspekcie religijnym nastąpiła reaktywacja ruchu pielgrzymkowego do sanktuariów, odS. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 292.
Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat. vom 31, Januar 1850, “Gesetz-Sammlung für die
Königlichen Preußischen Staaten” 1850, nr 3, s. 19.
3
J. Krasuski, Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku, Wrocław 2009, s. 93.
1
2
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nowienie kultu świętych zaangażowanych we wczesnym średniowieczu w chrystianizację plemion germańskich, znaczący wzrost liczby misji ludowych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wiernych, żywiołowy przyrost powołań
zakonnych i co się z tym wiąże, rozwój sieci klasztornej4. Gdy w 1855 r. na terenie całych Prus przebywało ponad 700 osób w instytutach życia konsekrowanego,
to w 1867 r. niemal 6 tys. Szczególnie znaczący w podanym okresie był przyrost
liczby sióstr zakonnych: z blisko 400 do ponad 4,8 tys.5.
Życie zakonne zaczęło się również stopniowo odradzać w obrębie diecezji
chełmińskiej, gdzie pruską akcję kasacyjną z I połowy XIX w. przetrwały dwa
klasztory franciszkanów-reformatów: w Łąkach Bratiańskich i Wejherowie oraz
placówki Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Na mocy dekretu z 1855 r.
generała zakonu reformatów Wenantego z Celano, została utworzona odrębna prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obejmująca klasztory w Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie Poznańskim. Otwarto nowicjat w Wejherowie,
a w 1857 r. reformaci przejęli po benedyktynkach klasztor w Bysławku, w ówczesnym powiecie chojnickim, w którym ok. 1870 r. uruchomiono odrębny nowicjat
dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatów na braci6. W 1870 r. doszło też do
objęcia przez reformatów pobernardyńskiego klasztoru w Zamartem, gdzie znajdował się zakład dla księży emerytów. O pomyślnym rozwoju prowincji świadczą liczby: w 1856 r. liczyła ona 17 kapłanów i 4 braci, a w 1873 r. już 41
kapłanów, 56 braci i tercjarzy oraz 15 kleryków7.
Z kolei Siostry Miłosierdzia cieszyły się zadziwiającą sympatią władz pruskich, co pozwoliło im na prężną działalność. Prowadziły w Chełmnie szpital,
szkołę elementarną dla dziewcząt, a od 1854 r. wyższy zakład dla panien z internatem. Z początkiem lat 60. XIX w., dzięki pomocy wiernych z terenu diecezji,
powiększyły pole swojego oddziaływania poprzez uruchomienie kolejnych placówek szkolno-wychowawczych i szpitalnych w Lubawie, Pelplinie, Kościerzynie, Wejherowie, Świeciu i Grudziądzu. W 1863 r. klasztor chełmiński stał się
siedzibą prowincji przeniesionej z Poznania8.
Oprócz wyżej wymienionych instytucji zakonnych, które nie zostały skasowane przez władze pruskie, pojawiły się na terenie diecezji z początkiem II połowy XIX w. nowe lub nastąpił powrót zlikwidowanych. W 1852 r. do

G. Kucharczyk, Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1848-1918, Warszawa 2009, s. 39-58.
Tamże, s. 58.
6
Szerzej: M. Sass, Bysławek w Borach Tucholskich. Dzieje wsi i klasztoru, Bydgoszcz-Bysławek
2014, s. 22-29.
7
G. Wiśniowski, Franciszkanie-reformaci na ziemiach zabranych przez Prusy w latach 1815-1918,
w: Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, cz. III: Zakon braci mniejszych – franciszkanów, red. J. R. Bar, Warszawa 1978, s. 167-169.
8
J. Fankidejski, Klasztory żeńskie w dyecezyi chełmińskiej, Pelplin 1883, s. 230-253.
4
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prowadzenia w Gdańsku katolickiego szpitala Najświętszej Marii Panny zostały
sprowadzone z Trewiru siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza. Szpital, powołany do życia przez członków Towarzystwa św. Piusa,
rozpoczął działalność w roku następnym9. Z czasem pod opiekę sióstr przekazano
także erygowany dom dla sierot.
W 1861 r. powrócili do Chełmna misjonarze św. Wincentego a Paulo, gdzie
pełnili funkcje kapelanów tamtejszych sióstr miłosierdzia, uczyli religii w szkole
prowadzonej przez te siostry, sprawowali duszpasterstwo w kościele pobenedyktyńskim, a poza tym prowadzili rekolekcje i misje w diecezji10.
Krótko przed przybyciem franciszkanek do Chojnic, w granicach diecezji
osiedliły się siostry elżbietanki. W 1866 r. – na skutek starań proboszcza w Kamieniu Krajeńskim ks. Franciszka Semraua – przybyły do tego miasta pierwsze
trzy siostry w celu prowadzenia ochronki dla dzieci i sierocińca11.
Pierwsze konkretne starania szlachetnie myślących obywateli, związane
z uruchomieniem w Chojnicach instytucji parającej się wychowaniem młodych osób
w duchu katolickim oraz pielęgnacją chorych, sięgają początku lat 60. XIX w.
W mieście w tym czasie brakowało odrębnej elementarnej szkoły katolickiej, chociaż katolicy – głównie niemieccy – stanowili ok. 36% mieszkańców. Co prawda
w latach 40. XIX w. działała prywatna katolicka szkoła dla dziewcząt prowadzona
przez Anastazję Schedlin-Czarlińską, ale była przeznaczona dla dziewcząt z rodzin
lepiej sytuowanych, a ponadto w 1845 r. uległa likwidacji12. Katolicy reprezentowali głównie niższe warstwy społeczne, a przede wszystkim wywodzili się z szeregów robotniczych, zatem gorzej sytuowanych materialnie, stąd dzieci pochodzące
z takich rodzin miały bardzo utrudniony start życiowy, gdyż do 1888 r. nauka
w pruskich szkołach elementarnych była płatna. Pod względem składu narodowościowego, pośród chojnickich katolików dominowali Niemcy. Poufne dane rządowe z 1872 r., odnoszące się do parafii chojnickiej, wskazują na zdecydowaną
przewagę osób, dla których język niemiecki był językiem ojczystym. Na 3785 parafian tylko 220 osób posiadało polskie pochodzenie, a 311 znało dwa języki: polski i niemiecki. W najlepszym wypadku odsetek katolików polskich kształtował
się wtedy na poziomie ok. 10% ogółu katolików13.

Tamże, s. 255-258; F. Steffen, Geschichte des St. Marien-Krankenhauses und des mit ihm verbundenen katholischen Mädchenwaisenhauses Danzig. Festschrift zum 75jährigen Bestehen 1852-1927, Danzig 1927, s. 40-44.
10
Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. I: Dzieje, red. S. Rospond, Kraków
2001, s. 256-257.
11
I. Kokot, Działalność wychowawcza Sióstr św. Elżbiety, „Nasza Przeszłość” 55, Kraków 1981,
s. 343-345.
12
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 1569: Nachweisung der im Kreise Conitz vorgekommenen
Veränderungen bei der Privatschulen (…) pro 1845.
13
Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2010, s. 255-260.
9
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Jak wspomniano wcześniej, na początku II połowy XIX w. w Chojnicach brakowało katolickiej szkoły wyznaniowej, działała natomiast szkoła symultanna –
dla dzieci wszystkich wyznań. W 1867 r. do tego rodzaju szkoły uczęszczało 518
dzieci ewangelickich, 256 katolickich oraz 42 żydowskich14. Według danych
z 1865 r. większość dzieci katolickich z tej szkoły była objęta najniższym dwuklasowym systemem nauczania (129 dzieci), tylko kilkadziesiąt kształciło się na
poziomie trzyklasowym (39 dzieci) i czteroklasowym (47 dzieci). Do tzw. wyższej szkoły dla dziewcząt uczęszczały w tym czasie tylko 4 dziewczęta katolickie, ale w latach 1868-1870 już wyłącznie ewangeliczki i Żydówki. Należy
podkreślić, że na 13 nauczycieli zatrudnionych w szkole symultannej było aż 10
ewangelików15. Podobnie jak w całych Prusach i na gruncie chojnickim dawał się
odczuć wyraźnie prymat protestantyzmu.
W świetle przytoczonego wyżej stanu rzeczy nie może dziwić inicjatywa
kilku postępowych przedstawicieli katolickiego środowiska Chojnic – posiadających silne zaplecze w postaci rdzennie katolickiej Kosznajderii16, aby uruchomić
w mieście odrębne kształcenie właśnie w duchu czysto katolickim. Pierwsze kroki
zmierzające do obranego celu poczynił rentier Joseph Tuschik, dokonując 8 października 1864 r. zakupu nieruchomości na terenie miasta, na której zaplanowano
powstanie nowego zakładu kształcenia i opieki zdrowotnej17. Wspomniany dobroczyńca kierował się w życiu głębokimi przekonaniami religijnymi, czego wyrazem było m.in. takie wychowanie własnych dzieci, że troje z nich (dwóch synów
i córka) wybrało za życiowe powołanie drogę duchowną w zgromadzeniach zakonnych zajmujących się szkolnictwem i pracą z najuboższymi.
Dzięki staraniom wpływowych osób, a przede wszystkim wikariusza generalnego diecezji chełmińskiej i absolwenta chojnickiego Królewskiego Katolickiego Gimnazjum ks. dr. h.c. Johannesa Hasse, urzeczywistniło się rozpoczęcie
budowy zakładu i oddanie go do użytku z dniem 29 października 1867 r.18. Z tym
dniem uruchomiono wyższą szkołę dla dziewcząt, ochronkę dla małych dzieci
oraz szkołę szycia. Roczny koszt pobytu i utrzymania uczennicy w pensjonacie
ustalono na bardzo niskim – jak reklamowano – poziomie 75 talarów, jednak istniała możliwość uiszczenia tej kwoty częściowo w naturaliach. Czesne dla
uczniów klas niższych wynosiło 10 talarów, a dla uczniów klas wyższych – 14

Tamże, s. 298.
Schematismus des Bisthums Culm, Pelplin 1867, s. 226.
16
Kosznajderia – historyczna niemiecka kraina o charakterze ściśle katolickim, położona na obszarze pomiędzy Chojnicami, Tucholą a Kamieniem Krajeńskim. Zob. Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim, red. J. Szwankowski, Chojnice 2013.
17
Der Nächstenliebe Stiftung und Hort (1), „Konitzer Tageblatt” nr 125 z 1.06.1910.
18
Obszerne, chronologiczne omówienie działań związanych z uruchomieniem placówki zob. F. I.
Szreder, Prowincja Polska Maryi Wspomożenia Wiernych. Kongregacja Sióstr Franciszkanek od
Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, Pelplin 1998, s. 21-32.
14
15
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talarów rocznie. Istniała możliwość otrzymania zniżki w przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa. Przy naborze nie brano pod uwagę wyznania dziecka19.

Fot. 1. S. Magdalena Daemen (1787-1858)
– założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
(P. Münster, Geschichte der Kongregation…,
s. tytułowa)

Dla porównania: cena targowiskowa centnara (50 kg) żyta w Chojnicach na
początku sierpnia 1867 r. wynosiła 2 talary i 5 srebrnych groszy, a cena centnara
mąki żytniej nr 1 w młynie w Jarcewie w tym czasie – 5 talarów i 22 srebrne grosze20. Za morgę żyznego gruntu ornego w dobrej kulturze żądano wtedy ok. 4050 talarów21.
Katolicki charakter nowej placówki, w powiązaniu z jej specjalnością opiekuńczą i pielęgniarską, mogły zapewnić jedynie siostry zakonne z jednego z wielu
działających wówczas zgromadzeń na terenie Prus. Jednak o pozyskanie sióstr
nie było wcale tak łatwo. Dopiero kolejne podejście przyniosło sukces: udało się
namówić siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, instytucji życia konsekrowanego powstałej w 1835 r. w Holandii, obecnej w Królestwie Prus od 1852 r.22.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej cyt. APB), Landratsamt Konitz, sygn. 945: Pismo
z 14.10.1867.
20
„Kreisblatt” (Konitz) nr 34 z 24.08.1867 (II. Beilage); 1 talar = 30 srebrnych groszy.
21
„Kreisblatt” (Konitz) nr 42 z 19.10.1867; 1 mórg = 0,2553 ha.
22
P. Münster, Geschichte der Kongregation der Franziskanerinnen von der Buße und der christlichen Liebe (Heythuizen-Nonnenwerth), Freiburg im Breisgau 1910; A. Cools, H. v.d. Wijnpersse,
Sein Werk – nicht das meine. Mutter Magdalena Damen und ihre Kongregation der Franziskanerinnen von Heythuysen im neunzehnten Jahrhundert, Aachen-Kevelaer 1992; F. I. Szreder, Prowincja Polska…; Berufen durch Gottes Güte. Geschichte der Franziskanerinnen von der Buße und
der christlichen Liebe im zwanzigsten Jahrhundert, herausg. G. Ackermans, U. Ostermann, M. Serbacki, Aachen 2002.
19
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W przededniu kulturkampfu (1870 r.) liczebność działających na terenie diecezji chełmińskiej instytucji życia konsekrowanego przedstawiała się następująco: z męskich – franciszkanie-reformaci w Wejherowie, Łąkach Bratiańskich,
Bysławku i Zamartem (52 osoby) oraz misjonarze św. Wincentego a Paulo (lazaryści) w Chełmnie (5 osób), a z żeńskich najliczniej reprezentowane były siostry
miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie, Kościerzynie, Pelplinie, Lubawie, Wejherowie, Świeciu i Grudziądzu (łącznie 89 osób), siostry miłosierdzia
św. Karola Boromeusza w Gdańsku (9 osób), franciszkanki w Chojnicach (9 osób)
oraz elżbietanki w Kamieniu Krajeńskim (7 osób)23. Łącznie wspólnota zakonna
w diecezji liczyła 171 księży, braci i sióstr zakonnych.
Tabela 1. Stan osobowy instytucji życia konsekrowanego w diecezji chełmińskiej w latach 1851-1872
Rodzaj instytucji życia konsekrowanego

1851 1860 1865 1870 1872

Franciszkanie-reformaci

–

47

33

52

67

Misjonarze św. Wincentego a Paulo

–

–

7

5

–

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

8

21

57

89

96

Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

–

6

9

9

10

Elżbietanki

–

–

–

7

7

Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

–

–

–

9

11

Siostry Szkolne de Notre Dame

–

–

2

–

–

Razem

8

74

108

171

191

Źródło: „Pielgrzym” nr 14 z 6.04.1871; A. Schwietzke, Die in Preussen vorhandenen Orden und
Congregationen für die Jahre 1872-1873 (…), “Zeitschrift des Königl. Preussischen Statistischen Bureaus” Jg. XIV (1877), Heft IV, s. 384.

Niezależnie od szybko rosnącej liczby zakonników i zakonnic, po 1850 r. na
terenie diecezji chełmińskiej nastąpił burzliwy rozkwit różnego rodzaju stowarzyszeń i bractw religijnych, zakładanych często w trakcie misji ludowych i następnie kierowanych przez duchownych diecezjalnych. Według stanu z 1867 r.
w obrębie diecezji działało ogółem aż 526 bractw, z tego m.in. 373 bractwa trzeźwości, 50 bractw różańcowych, 18 bractw szkaplerznych i 14 bractw bożoopiekuńczych24.
23
24

„Pielgrzym” nr 14 z 6.04.1871.
A. Schwietzke, Die in Preussen vorhandenen Orden und Congregationen für die Jahre 1872-1873
(…), “Zeitschrift des Königl. Preussischen Statistischen Bureaus” Jg. XIV (1877), Heft IV, s. 400.
Na temat najliczniej reprezentowanych bractw trzeźwości zob. B. Głodowski, O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939, Gdańsk 2016.
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Fot. 2. Klasztor Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Heythuizen (Holandia), (P. Münster, Geschichte der Kongregation…, s. 190)

Rosnące po 1850 r. znaczenie Kościoła katolickiego w obrębie organizmu
państwowego Prus spowodowało rychło żywą i nieomalże histeryczną reakcję
środowisk protestancko-liberalnych, przejawiającą się np. w rozpowszechnianiu
antykatolickich pamfletów, propagowaniu za pomocą wysokonakładowej prasy
wyższości liberalnej i protestanckiej kultury nad katolicką, demaskowaniu rzekomego spisku jezuickiego, odsłanianiu niby sekretnego życia klasztorów z izbami tortur itd.25. Szczegółowej analizie poddawano statuty i reguły zakonne,
skrupulatnie wyszukując w nich zapisy, mające potwierdzić wsteczność i ciemnotę
Kościoła. W walkę przeciw katolicyzmowi włączył się też Kościół ewangelicki.
Sytuacja dojrzewała powoli do tego, aby ostatecznie rozprawić się z Kościołem katolickim przez podporządkowanie go władzy państwowej w ramach procesu określonego potem mianem kulturkampfu, czyli walki o kulturę26. Natarcie
liberalno-protestanckie przybrało na sile po ogłoszeniu w 1864 r. przez papieża
Piusa IX encykliki Quanta cura, której towarzyszył dokument zwany Syllabus,
w którym papież wyliczał najpoważniejsze błędy epoki na czele z liberalizmem
i wszechwładzą państwa. Ogłoszenie w 1870 r. przez Piusa IX dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności dopełniło miary. W protestan-

25
26

G. Kucharczyk, Kulturkampf…, wszędzie.
Por. L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznań 1970; G. Kucharczyk, Kulturkampf…; J. Krasuski, Kulturkampf…
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ckich Prusach narastała euforia po zwycięskiej wojnie z katolicką Austrią oraz
triumfie nad Francją, ukoronowanym zjednoczeniem państw niemieckich w ramach II Rzeszy. Kościół katolicki waz z jego instytucjami jawił się w tej sytuacji
jako wrogi element, podporządkowany siłom zewnętrznym (papieżowi).
Do akcji przeciw Kościołowi katolickiemu postanowiły przystąpić elity rządzące na czele z kanclerzem Rzeszy Ottonem Bismarckiem. Jego zaangażowanie
wynikało z przyczyn racjonalnych – chłodnej kalkulacji politycznej, ale też i irracjonalnych – mniemania o szeroko rozgałęzionym spisku ultramontańskim, zagrażającym nowo powstałej Rzeszy, jak też z cech osobowych27. Bismarck
potrzebował walki, a do walki niezbędny jest wróg28, a jeśli go nie ma, to trzeba
go wykreować – Kościół katolicki na takiego wroga w ówczesnej sytuacji nadawał się idealnie, zwłaszcza że rosła w siłę partia niemieckich katolików „Centrum”, realizująca z coraz większym powodzeniem hasła katolicyzmu
politycznego. Wojowniczo nastawiony i nieomylny Bismarck, w przeciwieństwie
do cesarza Henryka IV, nie zamierzał pójść do Canossy: „ani ciałem, ani duchem”.
Rozpoczęcie kampanii skierowanej przeciw Kościołowi katolickiemu nastąpiło w 1871 r. zlikwidowaniem sekcji katolickiej w pruskim Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego. Następnie z datą 10 grudnia 1871 r. ukazała się
ustawa Rzeszy przewidująca sankcje karne w postaci więzienia za wygłaszanie
w miejscach kultu religijnego poglądów zagrażających pokojowi publicznemu.
W marcu roku następnego wydano ustawę o nadzorze szkolnym, która nadawała
państwu wyłączność w kwestii nadzoru nad szkołami publicznymi i prywatnymi.
Widomą reakcją niemieckiej społeczności katolickiej Chojnic i okolic na
pierwsze kroki rządu w sferze ustawodawstwa antykościelnego był liczny udział
osób duchownych i świeckich z tego rejonu w XXII Generalnym Zgromadzeniu
Katolików Niemiec we Wrocławiu, odbytym w dniach 8-12 września 1872 r. Na
obrady pojechali m.in. proboszcz chojnicki ks. dziekan August Behrendt, posiadacz dóbr Joseph Behrendt z Piastoszyna, proboszcz lichnowski ks. Rudolf Gehrt,
ks. licencjat Clemens Luedtke z Chojnic, posiadacz wolnego sołectwa w Lichnowach Joseph Pankau oraz posiadacz dóbr Ignatz Panske z Granowa. Obecni byli
też proboszczowie z Zakrzewa, Czarnego, Głubczyna i Uniechowa29. W wyniku
prowadzonych dyskusji, członkowie Zgromadzenia wypracowali szereg uchwał:
m.in. wzywano wszystkich katolików do uczestnictwa w nabożeństwach i modlitwach w intencji prześladowanego papieża i uciskanego Kościoła, wyrażano
współczucie jezuitom szczególnie dotkniętym kulturkampfem, postulowano za-

G. Kucharczyk, Kulturkampf…, s. 93.
Ch. Krockow, Bismarck. Biografia, Warszawa 1998, s. 190.
29
Verhandlungen der XXII. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Breslau am 8.,
9., 10., 11. und 12. September 1872, Breslau 1872, s. 290-330.
27
28
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kładanie i wspieranie katolickich stowarzyszeń mających na celu ochronę młodzieży przed nauczycielami preferującymi religijną obojętność i fałszywy liberalizm, zachęcano w związku z tym rodziców do wyrabiania pobożności u dzieci,
przypominano o obowiązku wspierania czasopism katolickich30.
Przeniesieniem wypracowanych we Wrocławiu rezolucji na grunt lokalny w
sensie praktycznym okazało się powołanie do życia 6 listopada 1872 r. w Ostrowitem „Katolickiego Towarzystwa Ludowego na Kosznajderię i Okolicę”. Jego
głównym zadaniem było popieranie zgodnego pielęgnowania przekonań katolickich oraz obrony katolickich interesów na niwie życia publicznego31. Do nowo
utworzonej organizacji katolickiej przystąpiło 26 członków-założycieli, głównie
bogatych gburów kosznajderskich, poza tym proboszczowie z Lichnów, Ogorzelin, Ostrowitego oraz wikariusz ks. Juliusz Wermuth z Chojnic. W krótkim czasie
zapisali się kolejni, m.in. z Chojnic: mierniczy Geisler, kupcy Michalski i Hoppenheit, referendarz sądowy Ruhnke, posiadacz Joseph Schreiber, ks. dziekan August Behrendt, restaurator Michael Szyschke32. Na zebraniach Towarzystwa,
przebiegających każdorazowo pod nadzorem żandarmów, poruszano aktualne tematy nurtujące niemieckich katolików, a głos zabierali głównie duchowni, w tym
ks. prof. Augustyn Rosentreter z Pelplina – późniejszy biskup chełmiński, do dyskusji włączał się też student filozofii Friedrich Mentzel z Chojnic, późniejszy proboszcz Kaplicy Królewskiej w Gdańsku i działacz partii Centrum.

Fot. 3. Ks. August Matthäus Behrendt (1825-1887)
– proboszcz chojnicki i dziekan człuchowski,
prezes Kuratorium Zakładu św. Boromeusza
w Chojnicach (J. Rink, Koschneidersöhne,
Danzig 1924, s. 48)

T. Błaszczyk, Generalne zgromadzenia katolików Niemiec (Katholikentage) na Śląsku w XIX
wieku i jego postanowienia, „Saeculum Christianum” 11, 2004, nr 1, s. 89-91.
31
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 946: Statuten Katholischer Volksverein für die Koschneiderei und
Umgegend.
32
Tamże, Pisma z 18.11.1872 i 18.12.1872.
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Oprócz korzystania z gwarantowanej prawem możliwości zbierania się i wolności wypowiedzi, katolicy z terenu Kosznajderii – kierując się rezolucjami wrocławskimi – postanowili powołać do życia przyjazny sobie organ prasowy o tytule
„Westpreußisches Volksblatt”, który zaczął się ukazywać w 1873 r. w Gdańsku.
Nowe pismo było przez lata głównym organem partii niemieckich katolików Centrum, mającej duży posłuch i wpływy pośród ludności kosznajderskiej. Racje katolików polskich prezentował w tym czasie m.in. pelpliński „Pielgrzym”,
w którym lwią część objętości poświęcano relacjom polsko-niemieckim poprzez
pryzmat bieżących wydarzeń i wcześniejszych doświadczeń zniewolonego narodu polskiego33.
Na skutek wdrożenia w życie przepisów ustawy o nadzorze szkolnym na gruncie lokalnym, z dniem 1 maja 1873 r. funkcję powiatowego inspektora szkolnego
objął rektor szkoły miejskiej w Chojnicach i zarazem kaznodzieja ewangelicki Uhl.
Dotychczasowi inspektorzy: ks. dziekan August Behrendt z Chojnic, pełniący tę
funkcję od 1867 r. i ks. Theodor Guttmann – proboszcz z Łęga, zostali pozbawieni
swojego urzędu34. Duchownych usuwano z posady lokalnych inspektorów szkolnych w całej rejencji kwidzyńskiej: w 1872 r. – 13 księży, w 1873 r. – 26 i w roku
następnym kolejnych 2835.
Kolejnym przejawem antykościelnej polityki państwa pruskiego była ustawa
z 5 kwietnia 1873 r. o zmianie artykułów 15 i 18 konstytucji pruskiej, przez co Kościół został podporządkowany nadzorowi państwowemu i państwo uzyskało
prawo regulowania spraw związanych z kształceniem, mianowaniem i zwalnianiem duchownych oraz ustalania granic kościelnej władzy dyscyplinarnej. Maj
1873 r. przyniósł pakiet kolejnych ustaw, tym razem wkraczających już w sferę
życia kościelnego. Dotyczyły one kształcenia i mianowania duchownych, kościelnej władzy dyscyplinarnej, granic stosowania kościelnych środków karnych
i wychowawczych oraz wystąpienia z Kościoła36. Z ustawodawstwem kulturkampfu kojarzona jest, oprócz kanclerza Bismarcka, głównie postać ministra Adalberta Falka. Jednak należy wspomnieć, że poważny wpływ na treść pruskich ustaw
antykościelnych miał rodowity chojniczanin prof. Emil Albert Friedberg (1837+1910) – specjalista z zakresu prawa kościelnego, pełniący rolę naukowego eksperta i doradcy w procesach legislacyjnych37.
Pobieżne tylko przytoczenie treści wydanych na początku lat 70. XIX stulecia ustaw antykościelnych jest konieczne dla uchwycenia atmosfery, w jakiej
przyszło pracować chojnickim franciszkankom: atmosfery zdecydowanego

Por. A. Romanow, „Pielgrzym” pelpliński w latach 1869-1920, Gdańsk-Pelplin 2007, s. 101 i n.
“Kreisblatt” (Konitz) nr 17 z 26.04.1873.
35
„Freie deutsche Schulzeitung” nr 9 z 5.03.1875.
36
Por. J. Krasuski, Kulturkampf…, s. 151 i n.
37
Zob. Neue Deutsche Biographie, Bd. 5: Falck-Fyner, Berlin 1961, s. 443-444.
33
34
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i wspólnego oporu wobec posunięć rządu i to zarówno ze strony katolickiej społeczności polskiej, jak i niemieckiej. Hierarchia kościelna wraz z duchowieństwem
niższych szczebli oraz wiernymi solidarnie przeciwstawiała się antykościelnemu
ustawodawstwu, cierpiąc przez to szykany ze strony władz, z wtrąceniem do więzienia włącznie. W obliczu zagrożenia, polscy i niemieccy katolicy współdziałali
na niwie życia politycznego, wspierając kandydatury wystawionych przez siebie
kandydatów w wyborach do ciał przedstawicielskich Prus i Rzeszy38.
Niezwykle istotny wpływ na kształt życia religijnego w okolicach Chojnic
miała ustawa o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Z położonych na terenie powiatu chojnickiego – w jego granicach po 1875 r. – dziecięciu parafii katolickich,
aż cztery były pozbawione stałej opieki duszpasterskiej. Najdłużej taki stan utrzymywał się w parafii ogorzelińskiej o patronacie prywatnym, gdzie po śmierci
w 1873 r. ks. proboszcza Augustyna Fleischera nie został powołany nowy rządca.
W Brusach, Leśnie i Łęgu sytuacja przedstawiała się podobnie. Po śmierci względnie ucieczce proboszczów tych parafii w latach 1876 i 1877, pozostawały one
osierocone39. Próby ustanowienia administratorów przez władzę biskupią były
ustawicznie torpedowane przez władze pruskie. Księża Antoni Graduszewski oraz
Aleksander Tusch w Brusach byli notorycznie prześladowani za wykonywanie
czynności kapłańskich, nakładano na nich kary grzywny z zamianą na więzienie.
Ksiądz Tusch został w 1878 r. wydalony z terenu Prus Zachodnich40. Za bezprawne
sprawowanie czynności kościelnych we Wielu w okresie od jesieni 1875 r. do połowy maja 1876 r. był ścigany franciszkanin-reformata o. Michał Przytarski (pochodził z Przytarni), ale udało mu się wyjechać do Brazylii, gdzie zmarł
opuszczony w 1919 r.41. Prześladowani byli też duchowni niemieccy, jak np. pochodzący z Piastoszyna ks. Joseph Behrendt, który za odprawienie Mszy św.
w Silnie został skazany na grzywnę w wysokości 60 marek42.
Brak duchownego na miejscu sprawiał olbrzymie problemy w życiu parafian. Chodziło nie tylko o brak nabożeństw, ale i posług sakramentalnych: chrztu,
małżeństwa czy ostatniego namaszczenia – tak ważnych dla każdego katolika.
Należy również wspomnieć, że na wzajemne relacje i polemiki w łonie wyznawców katolicyzmu w Chojnicach mieli wpływ tzw. starokatolicy (Altkatholiken),

K. Wajda, Polacy i Niemcy w Prusach Zachodnich w XIX i początkach XX wieku, w: Mniejszości
wyznaniowe i narodowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. M. Wojciechowski, Toruń 1998,
s. 13.
39
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 1326: Nachweisung der erledigten kath. Pfarrstellen 1877.
40
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 1327: Pisma z 27.07.1877, 13.10.1877 i 2.11.1877; Historia Brus
i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Brusy 2006, s. 304.
41
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 1327: Pismo z 6.06.1876; Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX,
1986, s. 248-249.
42
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 1327: Pisma z 26.04.1878 i 29.08.1878.
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którzy utworzyli w mieście swoją gminę, w skład której – według stanu z 1876 r.
– wchodziło 51 osób43.
Bliższe zainteresowanie władz lokalnych charakterem działalności chojnickich franciszkanek nastąpiło po ukazaniu się ustaw z dnia 15 czerwca 1872 r.
o usunięciu zakonników i zakonnic ze szkolnictwa ludowego oraz 4 lipca 1872 r.
o usunięciu z terenu Rzeszy Niemieckiej zakonu jezuitów oraz zakonów i zgromadzeń im pokrewnych. Pierwsza z ustaw nie objęła franciszkanek, ponieważ instytucja przez nie prowadzona miała charakter prywatny. W nawiązaniu do
drugiego z wydanych przepisów należało stwierdzić, jaki stopień „pokrewieństwa” łączy franciszkanki z zakonem jezuitów. W celu ustalenia ewentualnych
powiązań, landrat chojnicki zwrócił się do burmistrza Chojnic, jako władzy policyjnej, o wydanie stosownej opinii. W odpowiedzi burmistrz Franz Mühlradt
stwierdził m.in., że użyty w nazwie prowadzonego przez franciszkanki zakładu
przymiotnik „wychowawczy etc” jest tylko przykrywką dla działalności religijnej,
zakład działa jako instytucja czysto klasztorna44. Ostatecznego sprecyzowania pojęcia zakonów pokrewnych jezuitom dokonała Rada Związkowa Rzeszy w maju
1873 r. Zaliczono do nich redemptorystów, lazarystów, kongregację Ducha św.
i siostry Sacré Coeur. Zatem franciszkanki chojnickie mogły na pewien czas odetchnąć.
Należy w tym miejscu podkreślić, że do pierwszego spięcia pomiędzy kuratorium fundacji w osobie ks. proboszcza Augusta Behrendta a władzą lokalną
w osobie protestanckiego landrata Hermanna von Bessera doszło na krótko przed
otwarciem zakładu w 1867 r. Mianowicie ks. Behrendt przesłał do biura landratury tekst ogłoszenia o otwarciu zakładu z wnioskiem, aby opublikować je w lokalnym czasopiśmie urzędowym, wydawanym przez landraturę – w dziale
ogłoszeń prywatnych. Treść ogłoszenia została zakwestionowana przez landrata,
a chodziło o użycie w nim takich określeń, jak „w klasztorze wielebnych franciszkanek”. Ogłoszenie co prawda się ukazało, ale w ocenzurowanej i okrojonej
formie z użyciem wyrażenia „zakład wychowawczo-sieroco-szpitalny”45. Dyskusje na piśmie, co do treści opublikowanego ogłoszenia, ciągnęły się kilka lat46.
W następstwie ukazania się wymienionych wyżej ustaw, miejska władza policyjna dokonała ponadto lustracji zakładu franciszkanek w dniu 16 lipca 1872 r.47
W jej wyniku stwierdzono, że siostry prowadzą trzyklasową wyższą szkołę dla
dziewcząt z 58 uczennicami oraz jednoklasową szkołę elementarną o trzech od-

Beschlüsse der dritten Synode der Altkatholiken des deutschen Reiches, gehalten zu Bonn am 7.
und 8. Juni 1876, Bonn 1876, s. 58.
44
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 945: Pismo z 30.08.1872.
45
„Kreisblatt” (Konitz) nr 42 z 19.10.1867, s. 328-329.
46
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 945: Pisma z 13.09.1869 i 19.10.1870.
47
Tamże, Pismo z 16.07.1872.
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działach dla dziewcząt – z 40 uczennicami. W szkołach tych uczyły trzy nauczycielki i dwie siły pomocnicze bez odrębnego wynagrodzenia, pozostające na utrzymaniu fundacji. Kuratorium fundacji zapewniało także 9 siostrom zakonnym, od
czasu do czasu zajmującym się opieką ambulatoryjną, wypłacanie 20 talarów rocznie każdej z przeznaczeniem na odzież. Czesne miesięczne wynosiło w wyższej
szkole dla dziewcząt: w klasie I – 1 talar, w klasie II – 20 srebrnych groszy (sgr)
i w klasie III – 15 sgr. W szkole elementarnej czesne miesięczne określono kwotą
5 sgr na każde dziecko. Jednak, jak podkreślił urzędnik kontrolujący, znaczna
część uczennic brała udział w zajęciach gratis.
Tabela 2. Wykaz imienny franciszkanek chojnickich wg stanu na dzień 16 maja 1873 r.
Imię
i nazwisko
rodowe
Mina
Brexel
Laura
Tuchmann
Catharina
Thomas
Catharina
Samson
Christina
Daniel
Gertrud
Ridder
Agnes
Pomp
Anna
Serries
Thekla
v. Wysocka
Franzisca
Stefanska
Dina
Fey

Imię
zakonne

Data przyjęcia
do zakonu

18 listopada 1841

Gonzaga

28 lutego 1865

23 grudnia 1842

Euphemia

17 maja 1866

4 kwietnia 1832

Bibiana

15 października
1860

6 czerwca 1836

Ludmilla

29 listopada 1865

Miejsce urodzenia Data urodzenia
Wadersloh,
Westfalia
Münster,
Westfalia
Crefeld,
Prowincja Renu
Clarholz k. Wieden,
Westfalia
Werden k. Höxter,
Westfalia
Wadersloh,
Westfalia
Erkelenz,
Rejencja Aachen
Diestedde k. Oelde,
Westfalia
Leśno,
Prusy Zachodnie
Chełmża,
Prusy Zachodnie
Oberwesel
k. St. Goar,
Prowincja Renu

8 kwietnia 1835 Wilhelmina

1 września 1867

11 listopada 1841 Marzellina

1 września 1867

15 września 1844

Cyrilla

17 maja 1866

25 stycznia 1844 Leopoldina

1 września 1867

25 listopada 1844 Ladisława

9 września 1871

12 kwietnia 1845 Bronisława

20 kwietnia 1872

24 lutego 1851

Gotharda

29 kwietnia 1873

Źródło: APB, Landratsamt Konitz, sygn. 945: Namentliches Verzeichniß der Mitglieder, Namen
und Stellung außerhalb und innerhalb der Kongregation, [16 Mai 1873].

Dalej podjęte działania, tym razem landrata chojnickiego, polegały na przesłaniu siostrom pisma z dnia 12 maja 1873 r. wraz z kwestionariuszem charakteryzującym ich zgromadzenie, który należało wypełnić w terminie trzech dni.
W odpowiedzi datowanej na 16 maja przełożona s. Gonzaga przesłała wypełniony
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kwestionariusz wraz z drukowanym egzemplarzem reguł zakonnych48. Kwestionariusz obejmował również imienny wykaz sióstr przebywających w Chojnicach
(zob. tabela 2). Jak wynika z danych w tabeli 2, większość sióstr pochodziła z zachodnich rejonów państwa pruskiego i była narodowości niemieckiej. W tym gronie znajdowały się jednak dwie Polki, których obecność – jak możemy się
domyślać – była niezbędna ze względu na dzieci przyjęte do Zakładu, władające
tylko językiem polskim. Co ciekawe, nie zabroniono im przyjęcia słowiańskich
imion zakonnych. Kolejną rewizję placówki franciszkanek przeprowadził komisarz rejencyjny Diderichs w czerwcu 1873 r. Doliczył się wtedy 230 dziewcząt objętych różnymi formami zajęć49.
Przepisem prawnym, który położył kres istnieniu franciszkanek w Chojnicach, była ustawa z 31 maja 1875 r.50. Ustawa usuwała z terenu monarchii pruskiej
wszystkie zakony i podobne im kongregacje Kościoła katolickiego, zabraniała
przyjmowania w szeregi zakonne nowych kandydatów i wyznaczała termin sześciu miesięcy na rozwiązanie istniejących zakonów oprócz tych, które zajmowały
się wyłącznie opieką nad chorymi. Te mogły nadal działać, ale zostały poddane
nadzorowi państwa i w każdej chwili groziło im rozwiązanie. Termin zamknięcia
placówek zajmujących się pracą nauczycielsko-wychowawczą został przedłużony
do czterech lat. Majątek zamkniętych zakonów i zgromadzeń przechodził pod administrację państwową i służył utrzymaniu ich byłych członków.
Na mocy tej ustawy, rząd pruski w szybkim tempie, bo jeszcze w 1875 r. zamknął klasztory reformackie w Bysławku, Łąkach Bratiańskich, Wejherowie i Zamartem51. Ojcowie i bracia rozproszyli się dosłownie po całym świecie,
poczynając od Bukaresztu i Konstantynopola, po Limę w Peru i Amerykę Północną52. Chełmińscy misjonarze św. Wincentego a Paulo zakończyli swoją działalność już wcześniej – na skutek wejścia w życie ustawy antyjezuickiej.
Z początku czerwca pochodzi ostatnie urzędowe zestawienie statystyczne dotyczące Zakładu św. Boromeusza, który dysponował wtedy dwoma budynkami
wraz z ogrodami, stanowiącymi własność Stolicy Biskupiej, nie posiadał żadnego
majątku w gotówce, ale za to dług w wysokości 6150 talarów. Do trzyklasowej
wyższej szkoły dla dziewcząt uczęszczało 65 uczennic, a do jednoklasowej szkoły
elementarnej 72 dziewczęta, natomiast do ochronki – 120 dzieci. Miesięczny przychód z czesnego był szacowany na zaledwie 9-10 talarów. Na pensji mieszkało
21 panien, płacących rocznie za koszty utrzymania 80 talarów każda. Ze względu
Tamże, Pismo z 16.05.1873 z załącznikiem i komentarzami.
„Pielgrzym” nr 27 z 3.07.1873; F. I. Szreder, Prowincja Polska…, s. 36-37.
50
“Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten” 1875, nr 15, s. 217-218.
51
P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin
1984, s. 197.
52
G. Wiśniowski, Franciszkanie-reformaci…, s. 170.
48
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na brak środków, opieka ambulatoryjna była prowadzona na minimalnym poziomie53. W dniu 27 czerwca 1875 r. kolejnej szczegółowej rewizji Zakładu dokonał
radca rejencyjny Fränzel wraz z kilkoma urzędnikami54, który wcześniej wizytował inne klasztory położone w obrębie rejencji kwidzyńskiej.
W świetle zapisów ustawy z 31 maja 1875 r., aby ewentualnie móc pozostać
na miejscu, należało podjąć szybką decyzję co do charakteru dalszej pracy. Wybór
był w zasadzie prosty: należało zamknąć prowadzoną działalność nauczycielsko-wychowawczą i podjąć ewentualnie działalność stricte szpitalną, na którą jednak już wcześniej brakowało środków finansowych. W związku z zaistniałą
sytuacją postanowiono nie czekać na oficjalne zamknięcie prowadzonych szkół
i podjęto bolesną decyzję opuszczenia Chojnic. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wybranie takiego, a nie innego kroku było olbrzymie zapotrzebowanie na
posługę sióstr franciszkanek na kontynencie północnoamerykańskim55. Pierwsze
franciszkanki przybyły na ten kontynent 5 czerwca 1874 r. na żądanie niemieckojęzycznych parafian w Buffalo. Udały się tam przełożona generalna s. Aloysia
Lenders oraz trzy siostry: Veronica Conradi, Felicitas Dues i Leonarda Hanappel,
później dołączyły kolejne56. Dziełem energicznej s. Aloysii było erygowanie sierocińca św. Wincentego w Buffalo oraz dwóch innych zakładów katolickich.
Ostatecznie, pismem datowanym 20 sierpnia 1875 r. i skierowanym do burmistrza Chojnic jako władzy policyjnej, ks. dziekan August Behrendt poinformował, że siostry mieszkające dotąd w miejscowym Zakładzie św. Boromeusza
w tymże dniu opuściły miasto i udały się za granicę57. Odpis tego pisma burmistrz
Franz Muehlradt przesłał w dniu 24 sierpnia na ręce landrata chojnickiego ze
wskazaniem, aby o fakcie powiadomić władze rejencyjne w Kwidzynie, co też
landrat uczynił, przesyłając stosowną wiadomość z datą 7 września58. Siostry
opuszczały Chojnice na raty, najpierw pierwsze trzy w dniu 16 sierpnia, potem
trzy kolejne 19 sierpnia i ostatnie pięć, z przełożoną na czele – 20 sierpnia.
Oczywiście, zakończenie pożytecznej dla społeczeństwa działalności franciszkanek w Chojnicach nie było przypadkiem odosobnionym. Na fali kulturkampfu podobny los spotkał wszystkie pozostałe placówki szkolno-wychowawcze
w diecezji prowadzone przez siostry zakonne. W czasie od kwietnia 1874 r. do

APB, Landratsamt Konitz, sygn. 945: Statistische Nachweisung der Verhältnisse der Erziehungs
Waisen und Kranken Anstalt ad Borromäum in Konitz pro 1875, Konitz d. 7. Juni 1875.
54
F. I. Szreder, Prowincja Polska…, s. 37-38.
55
P. Münster, Geschichte der Kongregation…, s. 284.
56
A Suggestion from Heaven: How the Sisters of St. Francis of Penance and Christian Charity Came
to the Diocese of Columbus, “Barquilla de la Santa Maria. Bulletin of the Catholic Record Society – Diocese of Columbus” Vol. XXVII (2002), No. 10, s. 269 i n.
57
APB, Landratsamt Konitz, sygn. 945: Pismo z 20.08.1875.
58
Tamże, Pisma z 24.08.1875 i 7.09.1875.
53

27

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

I. ARTYKUŁY  ROZPRAWY

kwietnia 1878 r. zamknięte zostały szkoły elementarne, ochronki, szwalnie i wyższe zakłady dla dziewcząt prowadzone przez Siostry Miłosierdzia w Chełmnie,
Grudziądzu, Jabłonowie, Kościerzynie, Pelplinie, Świeciu i Wejherowie. W październiku 1877 r. zamknięto szkołę dla ubogich dziewcząt i sierot w Gdańsku prowadzoną przez niemieckie Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza i wreszcie
w 1879 r. placówki prowadzone przez elżbietanki w Kamieniu Krajeńskim59.
Wszystkim trzem zgromadzeniom zezwolono jedynie na prowadzenie działalności szpitalnej. Krótkotrwałym epizodem okazało się sprowadzenie do Kamienicy
trzech sióstr ze Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej przez
ewangelickiego właściciela tego majątku Carla Hansa Constantina hr. von Königsmarck. Ochronka dla katolickich i ewangelickich dzieci w wieku 2-6 lat rozpoczęła działalność bez zgody władz rejencyjnych, a taka samowola w dobie
kulturkampfu nie mogła pozostać bez echa i zdecydowanego działania. Po zaledwie dwóch tygodniach działalności landrat chojnicki dr Hugo Wehr dokonał jej zamknięcia60.
Likwidacja szkół prowadzonych przez siostry zakonne, praktycznie bez
udziału dotacji finansowych ze strony państwa i samorządów, wywołała negatywne skutki, ponieważ dziećmi z zamkniętych placówek musiały zająć się instytucje świeckie, co wymagało zatrudnienia dodatkowych osób, pozyskania
dodatkowych pomieszczeń, wreszcie zwiększenia nakładów pieniężnych – co
spadło na barki głównie pracowników samorządów, wobec nikłych subwencji
państwowych. W skali całego państwa pruskiego były to niebagatelne kwoty. Cóż,
„na wojnie straty są nieuchronne, a liberałowie postrzegali walkę o kulturę właśnie w kategoriach kampanii wojennej”61 – przeważyła ideologia nad zdrowym
osądem ekonomicznym.
Atmosferę panującą w Chojnicach w dniu pożegnania franciszkanek znamy
z relacji prasowej:
„Przy odjeździe Franciszkanek z Chojnic, zebrało się mnóstwo wiernych na
dworcu żelaznej kolei, aby się z niemi pożegnać. Była to wzruszająca scena.
Gdy zajęły miejsce w wagonie, sypał się na nie prawdziwy deszcz bukietów.”62.

Wcześniej jednak, o godzinie 7. rano ks. dziekan Behrendt odprawił ostatnią
Mszę św. w kaplicy z ich udziałem i we wzruszającym kazaniu je pożegnał. Ciasne
pomieszczenie nie zdołało pomieścić licznie zebranych, którzy zapełnili szczelnie
nawet cały korytarz wiodący do miejsca nabożeństwa. Przed godziną 11. wyruJ. Fankidejski, Klasztory żeńskie…, s. 239-253, 258, 263.
J. Szwankowski, Powiat tucholski w latach 1875-1920. Administracja – ludność – gospodarka –
kultura, Tuchola 2005, s. 44.
61
G. Kucharczyk, Kulturkampf…, s. 127-129.
62
„Pielgrzym” nr 34 z 26.08.1875.
59
60
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szyło pięć ostatnich sióstr w towarzystwie tłumu liczącego ponoć z 500 osób, niczym w procesji, na dworzec kolejowy. Odjazdowi pociągu towarzyszył szloch zebranych na peronie niewiast oraz gromkie okrzyki pożegnania męskiej części.
Z relacji prasowej znane jest nam też rozstanie z rodziną s. Bronisławy (Franciszki Stefańskiej), pochodzącej z Chełmży:
„Przed odjazdem jeszcze była w Chełmży z towarzyszką ją nieodstępującą.
Czułe było jej pożegnanie z krewnością. Z wesołą miną opuszczała ona ten kraj,
który tylko niewdzięcznością płaci za ich prace i mozoły. Pożegnawszy się jeszcze ze znajomymi, także i z księdzem proboszczem, udała się nazajutrz pocztą
do Chełmna, a z tamtąd do Trewiru, aby i towarzyszka jej, podobnie jak ona,
w Trewirze ze swoimi się pożegnała. Bóg łaskawy niech ich szczęśliwie prowadzi do nowej ojczyzny, gdzie ze stokrotnymi plonami na Jego wieczną chwałę
niech pracują”.

Załatwiwszy wszelkie formalności, grupa sióstr weszła – pod przewodnictwem s. Gonzagi Brexel – w Antwerpii w dniu 1 września 1875 r. na statek płynący do Ameryki Północnej. Okazało się, że właściciel statku był gorliwym
katolikiem, dlatego „postarał się o wszystkie wygody dla Sióstr”. Po rejsie trwającym ponad dwa tygodnie, w dniu 16 września, stanęły siostry franciszkanki na
ziemi amerykańskiej w Nowym Jorku, o czym poinformowały w specjalnej depeszy telegraficznej przesłanej do Chojnic63.
Miesiące zimowe spędziły siostry w sierocińcu w Columbus. W międzyczasie w listopadzie 1875 r. przybyły statkiem do Nowego Jorku z Europy cztery dalsze siostry: Isabella Voiss, Cyrilla Pomp, Euphemia Tuchmann i Ladisława
Wysocka, które przeżyły zimę w Buffalo, ucząc się języka angielskiego.
Chojnickim franciszkankom powierzono do prowadzenia budującą się szkołę
w New Lexington w stanie Ohio, gdzie pobożny farmer Owen Donelly już w 1870 r.
ofiarował swoją posiadłość Kościołowi z tym życzeniem, aby powstała tam placówka szkolna, na co przystał biskup diecezji Columbus – ks. Sylvester H. Rosecrans, z pochodzenia Holender. W kwietniu 1876 r. siostry Gonzaga Brexler,
Prudentiana Paessens, Adelgonde Spickermann, Bibiana Thomas, Euphemia Tuchmann i Ladisława Wysocka wyruszyły do New Lexington, ale okazało się, że budynek, w którym miały zamieszkać, nie jest jeszcze ukończony, m.in. z powodu
silnej wichury i opadów deszczu. Spędziły zatem sześć tygodni na farmie Niemca Wiesera. Wkrótce dołączyły do nich siostry Isabella Voiss, Clara Doerschel
i Cyrilla Pomp64.
Po wielu perypetiach otwarcie szkoły i rozpoczęcie zajęć dla czterech pierwszych uczennic nastąpiło 4 września 1876 r. W dzień św. Franciszka – 4 paź63
64

„Pielgrzym” nr 39 z 30.09.1875.
M. Carlyle, The early years of St. Aloysius Academy New Lexington, Ohio, “Bulletin Catholic
Record Society Diocese Columbus”, vol. IX (1983), No. 10, s. 267.
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dziernika tego roku biskup Sylvester H. Rosecrans dokonał poświęcenia obiektu,
który z inicjatywy s. Gonzagi otrzymał za patrona św. Alojzego, zapewne dla wyrażenia szacunku i podkreślenia zasług przełożonej s. Aloysii Lenders65. Mottem
zakładu była sentencja: Deus Lux Mea66. Chojnickie siostry franciszkanki pracowały w Akademii św. Alojzego w New Lexington do początków XX stulecia,
kiedy zaczęły po kolei odchodzić z tego świata. Jako pierwsza zmarła s. Bibiana
Thomas w 1904 r., a potem s. Cyrilla Pomp w 1907 r., s. Ladisława Wysocka 13
marca 1913 r. i s. Euphemia Tuchmann w 1916 r. Zmarła też s. Leopoldina Serries. Wszystkie zostały pochowane na cmentarzu św. Alojzego w New Lexington. Ich krzyże nagrobne zachowały się do dnia dzisiejszego67. Jako jedyna z grupy
pionierek, s. przełożona Gonzaga Brexler nie została pochowana pośród swoich
towarzyszek. W 1904 r. została skierowana do Buffalo, a w 1909 r. do domu macierzystego w Stella Niagara. Tam też zmarła 28 czerwca 1913 r.68.
Chojnickie franciszkanki podczas swej kilkudziesięcioletniej pracy w Akademii św. Alojzego w New Lexington wiernie stosowały się do motta tego zakładu kształcenia: wlewały prawdziwe światło, światło Boże w umysły i serca
setek swoich amerykańskich wychowanek.
Słowa kluczowe: Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej; wychowanie katolickie; kulturkampf; Chojnice.

Facing Kulturkampf. Chojnice’s Franciscan Sisters in period 1867-1875
Summary
At the moment when in the mid-19th c. the Prussian state embarked on the path
of constitutional monarchy, the freedoms of the Roman Catholic Church were
guaranteed and considerably increased within its borders. The revival of Catholicism occurred also within the Chełmno diocese. In Chojnice, situated on the territory of this diocese, a process of deepening social deprivation of Catholic
children in Protestant circles was observed. To combat this disadvantageous phenomenon, a group of educated citizens brought Franciscan Sisters of Penance
and Christian Love who were entrusted with running a school for girls, a shelter for small children and a school of sewing – institutions run in a strictly
Catholic spirit. When Kulturkampf in Prussia began, that is state’s activities
aimed at subordinating the Catholic Church, there occurred impediments in running the mentioned educational institutions in Chojnice. The Franciscan Sisters
were forced to leave the city and went to the American continent where they
successfully continued their educational mission.
Tamże.
Diocese of Columbus. The History…, s. 582.
67
Zob. strona internetowa: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gsr&GSsr=1&GScid=
2262045& [16 IX 2017].
68
P. Münster, Geschichte der Kongregation…, s. 447-448, 451; M. Carlyle, The early years…,
s. 272.
65
66
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Polityka okupanta hitlerowskiego
wobec zgromadzeń zakonnych
Kościoła katolickiego na Pomorzu
Ulewne deszcze, wezbrane rzeki i wiatr wielokrotnie uderzały w dom Sióstr
Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Te kataklizmy nigdy nie
spowodowały jednak, że runął, bo ten dom, jak mówi Ewangelia według św.
Mateusza, zbudowany jest na skale1. To właśnie w twardej jak skała wierze
i ufności upatrywał niemiecki okupant siły i zarazem zagrożenia dla swojej
szaleńczej ideologii. Chcąc zniweczyć moc Kościoła katolickiego realizował
wobec niego, w czasie niemieckiej okupacji lat 1939-1945, z całą konsekwencją
bezwzględną politykę eksterminacji, a jej rozbudowana realizacja objęła, na równi
z duchownymi, członków zgromadzeń zakonnych.
Znamy skutki bezpośredniej zbrodni wobec polskiego duchowieństwa,
potrafimy przytoczyć liczbę zamordowanych i zamęczonych przez nazistów
księży. Z przykrością należy jednak stwierdzić, że w większości wszelkie
istniejące ustalenia koncentrują się wyłącznie na osobach duchownych, a nie
członkach katolickich zgromadzeń zakonnych jako istotnej i integralnej części
tego Kościoła. Nie dysponujemy zatem żadnym, całościowym opracowaniem
z tego zakresu, a jeżeli dotrzemy do fragmentarycznych, to stanowią je najczęściej
jednostkowe wspomnienia, monografie pojedynczych placówek zakonnych,
relacje świadków zdarzeń itp. Braki opracowań dotyczą szczególnie eksterminacji
pośredniej2 oraz wynikających z niej wojennych losów członków zgromadzeń
zakonnych, a właśnie ta forma prześladowań w największej mierze dotknęła osoby
ściśle przynależące do Kościoła. W największym stopniu uwaga ta dotyczy
zakonnych zgromadzeń żeńskich. Siostry zakonne oprócz modlitwy wykonywały
1
2

Ewangelia według św. Mateusza 7, 25.
Eksterminacja pośrednia to osłabienie biologiczne społeczeństwa, strach, osadzenia w więzieniach
i obozach koncentracyjnych, germanizacja przemocą odebranych dzieci, obniżanie przyrostu
naturalnego, wyniszczająca praca, systematyczne głodzenie i utrzymywanie bardzo niskiego
standardu życiowego.
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różnego rodzaju niezwykle ważne i odpowiedzialne prace: w szpitalach,
sierocińcach, szkołach, domach opieki świadczyły posługę w kościołach i na
plebaniach, innymi słowy służyły, a ich obecność i praca gwarantowały pomoc,
bezpieczeństwo i opiekę. To samo czyniły też w okresie okupacji, kiedy ratowały
ludzkie istnienie narażając własne, dzieląc się żywnością i lekami, niosąc pociechę
i pomoc, nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo. Niestety, kobiety w Kościele,
nawet te bohaterskie, pozostają w cieniu, gdyż bardziej pamięta się w nim
o mężczyznach3.
Brak szerszych badań nad ich losami oraz innych osób przynależnych do
zgromadzeń Kościoła katolickiego w okresie niemieckiej okupacji wynika,
oczywiście po części, ze złożoności zagadnienia i trudności w dotarciu do źródeł.
Te jednak istnieją, potrzeba tylko woli działania i wytężonej pracy. Natomiast
opuszczenie tego problemu badawczego, zarówno przez badaczy świeckich, jak
i duchownych, należy uznać po prostu za wygodne pominięcie złożonego
zagadnienia i wręcz za grzech zaniedbania. Uwaga ta dotyczy również
interesującego nas Pomorza. Z tego względu pisząc krótki tekst na temat polityki
okupanta hitlerowskiego wobec zgromadzeń zakonnych Kościoła katolickiego na
Pomorzu możemy, na obecnym etapie badań, skoncentrować się w podjętych
rozważaniach jedynie na założeniach tej polityki, a nie na całościowej i liczbowej
ocenie skutków jej realizacji.
Organizacyjna przynależność zgromadzeń zakonnych do Kościoła
katolickiego automatycznie skazywała ich członków, na równi z osobami
duchownymi, na najbrutalniejszą formę prześladowań, poniżeń, niewolniczą pracę
i również na zagładę. Dlatego też politykę okupanta stosowaną wobec tych
zgromadzeń należy traktować porównywalnie z eksterminacyjnymi metodami
użytymi wobec duchownych Kościoła katolickiego. Naziści bali się Kościoła
i jego zwierzchników, nie tylko jako silnej instytucji, tę jego rolę rychło
i skutecznie ograniczyli administracyjnie. Bali się przede wszystkim jego licznych,
jawnych animatorów, ich wiary i bliskości ludziom, wynikającej z tego siły
szerokiego, moralnego oraz społecznego na nich oddziaływania.
„Za kilka lat kraj ten otrzyma inne oblicze. Naszym celem jest uczynienie go
ponownie w pełni niemieckim. Polacy, którzy nie mają u nas nic do szukania,
muszą ten kraj opuścić”4.

3
4

http://www.dialog.org/hist_pl/spotkanie-po-60-latach.html, Patrycja Bukalska [2007-01-25].
D. Schenk, Aufstieg und Machtergreifung der NSDAP und ihres Gauleiters Albert Forster, Dieter
Schenk: Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in DanzigWestpreußen,
Bonn 2000 s.1, „In wenigen Jahren wird das Land ein anderes Gesicht haben. Unser Ziel ist, dass
dieses Land in kurzer Zeit wieder hundertprozentig deutsch werde. Polen, die bei uns nichts zu
suchen haben, müssen unbedingt entfernt werden“.
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Takie motto stymulowało okupacyjną politykę namiestnika i gauleitera Prus
Zachodnich w okresie niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. Był nim Albert
Forster, który doskonale znał stosunki narodowościowe i społeczne Prus
Zachodnich. Od 15 października 1930 r. pełnił on, na osobiste polecenie Hitlera,
funkcję gauleitera Wolnego Miasta Gdańska. Był jednym z najbardziej zaufanych
członków elity wodza i wiernym wykonawcą jego woli5. Już w sierpniu 1939 r.
Albert Forster przejął pełnię władzy w Wolnym Mieście Gdańsku, eliminując
wpływy Prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska, Arthura Greisera.
O Greiserze, jako jego politycznym rywalu, też należy wspomnieć w naszym
dzisiejszym wystąpieniu, gdyż po 1 września 1939 r. został on najpierw szefem
administracji cywilnej w sąsiadującej z Pomorzem okupowanej Wielkopolsce,
a po wprowadzeniu niemieckiej administracji cywilnej gauleiterem i namiestnikiem tego terenu6. Obydwu przywódców, pomimo wzajemnej nienawiści, łączyła
patologiczna nienawiść w stosunku do katolickiego Kościoła w Polsce. Znali
lekcję historii wyniesioną z okresu zaborów oraz okresu międzywojennego i moc
jego wpływu na miejscowe społeczeństwo. Dlatego też, chociaż w wielu
przypadkach osobiście prowadzili różną politykę ludnościową, to obydwaj
w pierwszej kolejności po wybuchu wojny skoncentrowali się na wyniszczeniu
jego polskiej elity przywódczej, a zwłaszcza wśród niej szerokiej rzeszy
przedstawicieli Kościoła katolickiego.
Po wprowadzeniu w październiku 1939 r. niemieckiej administracji cywilnej
okupowanych ziem polskich, dokonano ich podziału na tzw. tereny wcielone do
Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo. Sprawę tę regulował dekret Hitlera
z 8 października 1939 r. o podziale i administracji terenów wschodnich7. Do
terenów wcielonych należał Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau
Danzig-Westpreußen), w którego skład włączono przedwojenne województwo
pomorskie i w którym Albert Forster piastował stanowisko namiestnika Rzeszy
(Reichsstatthalter) i gauleitera. Do Rzeszy wcielono również graniczącą z nim
Wielkopolskę jako Okręg Rzeszy Poznań (Reichsgau Posen), nazwany w styczniu
1940 r. Okręgiem Kraju Warty (Reichsgau Wartheland)8. Ponadto do Prowincji

Albert Forster od 1924 r. był członkiem partii NSDAP i należał do SS. D. Schenk, Strukturen eines
Gauleiters am Beispiel Albert Forsters Reichsgau Danzig-Westpreussen w: http://www.dieterschenk.info/Anhang/Verlinkungen/Gauleiter-Forster.pdf.
6
C. Epstein, Wzorcowy nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, tyt. org.: Model Nazi. Arthur
Greiser and the Occupation of Western Poland, Oxsford University Press, 2010, tłum. Jarosław
Włodarczyk, Wrocław 2012.
7
Erlaß des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8.
Oktober 1939.
8
Tamże, K.M. Pospieszalski, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne…, Documenta Occupationis, cz.1,
Poznań 1952, s. 84-88; Cz. Łuczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945), Poznań
1996, s. 3.
5
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Śląskiej anektowano rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz), do Prus
Wschodnich rejencję ciechanowską (Regierungsbezirk Zichenau) wykrojoną
z Północnego Mazowsza, a w 1941 r. także okręg białostocki9. Teren pozostały,
o innym statusie okupacyjnym, nazwano Generalnym Gubernatorstwem10.
Eksterminacja ludności cywilnej rozpoczęła się najszybciej i najbrutalniej na
terenach wcielonych do Rzeszy, a szczególnie na obszarze byłego województwa
pomorskiego. Mordów dokonywały tam grupy operacyjne (Einsatzgruppen SS),
w skład których wchodzili przedstawiciele: bojówek SS, gestapo, policji
bezpieczeństwa i kryminalnej, członkowie policji pomocniczej oraz innych
formacji, w tym bardzo licznie i skutecznie działającej tzw. niemieckiej
samoobrony (Selbstschutz).
Ostoją polskości były tu zawsze Kościół katolicki oraz polska inteligencja,
stąd też na Pomorzu Gdańskim te grupy społeczne stały się natychmiast głównym
celem polityki eksterminacyjnej. Ich przedstawicieli mordowano od pierwszych
dni wojny. Część poniosła śmierć w masowych egzekucjach jeszcze w czasie
trwania zarządu wojskowego, innych wysłano do obozów koncentracyjnych. Było
to jednak tylko preludium do szerszej, wszczętej też we wrześniu 1939 r.
i trwającej do kwietnia 1940 r., akcji tzw. politycznego oczyszczania gruntu
(politische Flurbereinigung), znanej również pod nazwami akcja „Inteligencja”
(Intelligenzaktion) albo akcja bezpośrednia (Direkteaktion). Obecnie badacze
jednoznacznie podkreślają, że była ona elementem realizowanego od pierwszych
dni wojny, złożonego planu eksterminacji, znanego w historiografii jako wielki
Generalny Plan Wschodni (Generalplan Ost)11. Do jej przeprowadzenia
wykorzystano w dużej mierze tzw. listy proskrypcyjne przygotowane w dużym
stopniu z udziałem lokalnej ludności niemieckiej. Najbardziej krwawe spośród
wszystkich operacji przeciwko polskiej inteligencji, przeprowadzonych przez
Niemców na terenie okupowanej Polski, miały miejsce, jak już wspomniano,
właśnie na Pomorzu. Przebiegała ona pod osobistym hasłem Forstera:
„Nigdy nie wolno zapomnieć o tym, iż przedstawicielami i propagatorami
polityki polskiej, a także sprawcami polonizacji dawnej prowincji Westpreussen,

Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1., Warszawa 1970, s. 132, 138.
Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete, vom
12, Oktober 1939.
11
W. Oberkrome, Die deutsche Landswirtschaftsforschung und der Generalplan Ost (Niemieckie
badania w zakresie rolnictwa a Generalny Plan Wschodni), wykład podczas otwarcia wystawy
zatytułowanej „Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów”, Biblioteka PAN, Pałac
Działyńskich, 1-31 sierpnia 2012; Wissenschaft. Planung. Vertreibung. Der Generalplan Ost der
Nationalsozialisten. Katalog zur Ausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Taschenbuch –
2006 von Isabel Heinemann, Willi Oberkrome, Sabine Schleiermacher, Patrick Wagner;
Encyklopedia II wojny światowej, Warszawa 1975, s. 153.
9
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byli przede wszystkim duchowni, arystokraci, nauczyciele i pozostała polska
inteligencja”12.

W 1943 r. dumnie oświadczył on, że tych realizatorów polityki polonizacyjnej
usunięto zaraz po zajęciu Polski.
W rezultacie tych działań liczba ofiar na Pomorzu była największa w porównaniu z innymi terenami wcielonymi do Rzeszy. Często podawana jest jedynie
szacunkowo. Zdaniem badaczy, zarówno polskich, jak i części autorów niemieckich,
między wrześniem 1939 r. a kwietniem 1940 r. zamordowano na Pomorzu od 30 tys.
do 40 tys. osób. W opublikowanej w Niemczech w 2000 r., a w polskim tłumaczeniu
w 2002 r. pracy Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen
in Danzig-Westpreussen, niemiecki uczony, prof. Dieter Schenk obliczył, że w latach
1939-1945 w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie okupanci niemieccy
zamordowali od 52 794 do 60 750 osób13. Stwierdził on też, że z wyjątkiem kilkuset
osób, niemal wszystkie te ofiary miały stracić życie w pierwszych miesiącach po
wkroczeniu wojsk niemieckich. Obok członków „polskiej warstwy przywódczej”
wśród ofiar operacji „politycznego oczyszczania terytorium” znalazło się także wiele
innych osób uznanych przez nazistów za „niepożądane”. Byli to m.in. pacjenci
pomorskich szpitali psychiatrycznych lub zakaźnych, Żydzi, Cyganie, a nawet osoby
przywiezione z Rzeszy14.
Jak już wspomniano, w trakcie tych działań bardzo duże straty osobowe
poniosło polskie duchowieństwo interesującej nas dzisiaj szczególnie diecezji
chełmińskiej i gdańskiej. Z 12 polskich kapłanów pracujących w sierpniu 1939 r.
na terenie Wolnego Miasta Gdańska tylko dwóch uniknęło aresztowania,
natomiast z uwięzionej dziesiątki siedmiu zostało zamordowanych. Spośród 701
kapłanów diecezji chełmińskiej (stan na 1 września 1939 r.) życie straciło jesienią
1939 r. 218 księży, z innych diecezji 30 księży oraz co najmniej 50 zakonników.
Łącznie w czasie okupacji: w egzekucjach pojedynczych, masowych i w obozach
koncentracyjnych zamordowano 323 duchownych15. Jak stwierdził sam Forster,
J.K. Ardanowski, P. Sztama, Polityka okupacyjna III Rzeszy na obszarze byłego województwa
pomorskiego, w: Z głębokości wołam do Ciebie…, Brodnica 2014, s. 37-38.
13
Według obliczeń Zentrale Stelle der Länderjustizverwaltungen w Ludwigsburgu w latach 1939-1945 zamordowano od 52 794 do 60 750 osób i to przede wszystkim w pierwszych miesiącach
okupacji (Piaśnica —12 tys., Bydgoszcz — 5 tys.). Autor nie ogranicza się jedynie do zbrodni
popełnionych przez wyżej wymienione formacje, opisuje zbrodnie dokonane przez aparat NSDAP,
ściśle sprzężony z administracją, także zbrodnie sądowe (593 wyroki śmierci) i zagładę umysłowo
chorych, w: M. Getter, Materiały i recenzje, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 37/1, s. 252-262:
D. Schenk, Albert Forster gdański namiestnik Hitlera. Zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach
Zachodnich, Gdańsk 2002, s. 419.
14
Ponadto w Piaśnicy zamordowano co najmniej 10 000 osób przywiezionych z głębi Rzeszy.
15
P. Semków, Martyrologia Polaków z Pomorza Gdańskiego w latach II wojny światowej, „Biuletyn
IPN” 2006, nr 8-9, s. 48; Documents/martyrologia-polakow-z-pomorza-gdanskiego-w-latach-IIwojny-swiatowej, 5546.pdf.
12
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latem 1940 r. na terenie okręgu uchowało się zaledwie 250 księży, w tym 50
Reichs- i Volksdeutschów. 200 księży nadal zaś przetrzymywano w wielu
lokalnych więzieniach i obozach przejściowych16.
W październiku 1939 r. gestapo utworzyło specjalnie dla części duchowieństwa sześć „obozów zbiorczych”, siódmy powstał w grudniu 1939 r.17.
Umieszczono w nich ogółem 255 księży diecezjalnych i zakonnych, siostry
zakonne, kleryków i braci zakonnych z parafii archidiecezji gnieźnieńskiej
i diecezji: chełmińskiej, płockiej i włocławskiej. „Obozy zbiorcze” znajdowały
się w:
– Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce
Klasztornej,
– Zakładzie Misyjnym Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) w Górnej
Grupie,
– Klasztorze Zakonu Braci NMP z Góry Karmel (karmelici) w Oborach,
– Domu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (pasterki)
w Dębowej Łące,
– Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo (szarytki) w Chełmnie,
– Zakładzie św. Anny w Kamieniu Pomorskim (obecnie Kamień Krajeński)
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety (elżbietanki).
Obozy zbiorcze zapewniały okupacyjnym władzom niemieckim tymczasową
izolację niepożądanych duchownych i ich dalszą selekcję. Od grudnia 1939 r. do
kwietnia 1940 r. większość więzionych z powyższych obozów przeniesiono, przez
obóz dla jeńców cywilnych w Nowym Porcie w Gdańsku (Zivilgefangenenlager
Danzig Neufahrwasser), do obozu Stutthof. W pierwszym kwartale 1940 r. obóz
ten stał się też centralnym obozem gromadzącym aresztowanych kapłanów
z diecezji położonych na Pomorzu Nadwiślańskim i na Kujawach. W kwietniu
1940 r. przekazano z niego około 2000 więźniów do obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen, a ci, którzy tam przeżyli, zostali następnie odesłani do Dachau18.
Sytuację kościoła na Pomorzu pogorszył niewątpliwie brak jego polskiego
zwierzchnika19. W pierwszych dniach wojny granice kraju opuścił bowiem m.in.
biskup chełmiński Stanisław Okoniewski, a jego miejsce zajął 5 grudnia 1939 r.,
jako administrator diecezji chełmińskiej, dotychczasowy niemiecki biskup gdański
E. Laws, Erlebnisse in Westpreussen. Gesprache mit Domhen Kaminski, w: Unser Ermlandbuch,
Osnabrück 1972, s. 106-107.
17
J. Szyling, „Zapiski Historyczne”, t. LXXX, 2015, z. 2, s. 93-94.
18
Tamże.
19
W pierwszych dniach wojny opuścili swoje diecezje i granice kraju biskupi ordynariusze
z metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej: metropolita kard. August Hlond, biskup chełmiński
Stanisław Okoniewski i biskup włocławski Karol Radoński. 5 grudnia 1939 r. dotychczasowy
biskup gdański ks. Carl Maria Splett został mianowany administratorem diecezji chełmińskiej.
16
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ks. Carl Maria Splett. Jego rola ograniczała się do spełniania woli Forstera.
Wiernopoddańcze oświadczenia Spletta i zarządzenia wewnątrzkościelne
formułowane były w myśl jego życzeń i upoważniają do stosowania hasła, że
rządził: „Ein Gauleiter, ein Reichsstatthalter, ein Bischof”. 17 maja 1940 r. nakazał
on np. usunięcie z kościołów wszelkich polskich emblematów, obrazów z polskimi
napisami. 25 maja tego roku usunięto z życia religijnego język polski, łącznie
z przyjmowaniem sakramentów20.
Władze okupacyjne na Pomorzu po oczyszczeniu terenu z elit przywódczych,
które nie powinny zostać zniemczone, zmierzały do regermanizacji i germanizacji
pozostałych mieszkańców.
Forster miał też pomysł na przyśpieszenie germanizacji duchowieństwa
poprzez sprowadzenie z głębi Niemiec księży na miejsce wyniszczonych polskich
duchownych. Pomysł spełzł na niczym, ordynariusze ze Starej Rzeszy (Altreich)
nie kwapili się wysyłać własnych księży, których i tak zbyt wielu nie było.
O reaktywowaniu działalności zgromadzeń kościelnych nawet nie wspomniano,
a dotychczasowych ich członków starano się pozbyć z zajmowanych obiektów
i miejsc pracy.
W Wielkopolsce Greiser także wytępił inteligencję, ale na tym skończyło się
podobieństwo z Forsterem. On nie regermanizował ani nie germanizował
Wielkopolan, on ich po prostu gremialnie wysiedlał (ponad 600 tys.), a na ich
miejsce sprowadził Niemców etnicznych i germanizował nimi polską ziemię21.
Polityka okupanta wobec polskiego Kościoła katolickiego była zróżnicowana
w obydwu jednostkach administracyjnych. Dotyczyło to głównie prób i działań
w procesie tworzenia nowych, niemieckich struktur organizacyjnych Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego w Kraju Warty i daleko idącego ograniczenia roli
Kościoła katolickiego dla Niemców.
Ważnym elementem walki z Kościołem i jego zgromadzeniami na terenie
Pomorza stało się więc zamykanie kościołów i rozwiązywanie wszelkich jego
organizacji zakonnych. Obiekty sakralne wykorzystywano jako garaże, kina,
magazyny, dokonywano w nich licznych aktów profanacji, złośliwych zniszczeń
wyposażenia, grabieży mienia kościelnego, niszczenia figur świętych patronów
strzegących klasztorów i miejscowości, kapliczek przydrożnych, krzyży itp.
Niszczono nawet groby i to tylko dlatego, że widniały na nich polskie napisy.
Organizacja o nazwie Dziedzictwo Przodków (Ahnenerbe) zajęła się grabieniem
zbiorów sztuki sakralnej i cennych przedmiotów wyposażenia. Z kościołów, kaplic

T. Balicki, Karol Maria Splett – biskup Wolnego Miasta Gdańska, w: „Saeculum Chistianum” 12,
2005, nr 1, s. 101-104; E. Laws, dz. cyt., s. 106-107.
21
A. Kilian, Hitlerowskie dążenia do pozbawienia obywatelstwa polskiego ludności Pomorza
Gdańskiego jako naruszenie prawa międzynarodowego, w: „Stutthof, Zeszyty Muzeum” 1977,
nr 2, s.139-141.
20
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i domów zakonnych zabierano nie tylko przedmioty o wartości artystycznej, ale
również dzwony i inne wyroby z brązu, by je przerabiać, np. na amunicję.
Zamknięte zostały obiekty klasztorne, a ich majątek również rozgrabiono lub
zniszczono. Budynki klasztorne przeznaczono na użytkowe cele okupanta, w tym
na siedziby niemieckich jednostek policyjnych i organizacji paramilitarnych,
obozy dla młodzieży, ośrodki germanizacyjne itp. Dotychczasowych mieszkańców klasztorów wypędzono z ich domów. Taki los spotkał w czasie II wojny
światowej Siostry w Orliku, w którym stacjonowali Niemcy. Innych wysiedlono
do GG, zamykano w obozach koncentracyjnych i obozach pracy przymusowej,
wywożono na roboty do Niemiec.
Główny Urząd Powierniczy Wschód (Haupttreuhandstelle) jako jednostka
powołana do grabieży polskiego mienia przejęła m.in. wydawnictwa, obiekty
handlowe, biblioteki, księgarnie22.
Przejęte zostały także wszelkie szpitale, przedszkola, sierocińce. Były one
w dużej mierze prowadzone albo współprowadzone przez siostry zakonne. Ich
dotychczasowa działalność podporządkowana została od 1939 r. nowym
niemieckim normom, wymaganiom i zwierzchnikom. Osoby w nich pracujące,
jeżeli nie zostały wcześniej wypędzone z macierzystych obiektów, wykorzystywano na miejscu jako niewolniczą siłę roboczą. Podobnie postąpiono ze
wszystkimi stowarzyszeniami działającymi przy kościołach23.
Proces wykorzystania sióstr jako bezpłatnych rąk do pracy można doskonale
prześledzić na przykładzie świętujących swój jubileusz Sióstr Franciszkanek od
Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Można też wyraźnie analizować, jak dalece
okupant walczył w ich przypadku właśnie z organizacją przyporządkowaną

B. Rosenkötter, Treuhandpolitik. Die „Haupthandstelle Ost” und der Raub polnischer Vermoegen
1939-1945, Essen 2003, s. 96. Na czele Urzędu Powierniczego w Gdańsku (Treuhandstelle
Danzig) stanął Walter Hildebrandt. Powołanie odrębnej administracji powierniczej spotkało się
z ogromnym oporem Alberta Forstera, który długo blokował wybór kierownika urzędu.
23
Nadmienić należy, że HTO jako urząd powołany do przejmowania i bilansowania zdobyczy
wojennych funkcjonował tylko na terenie okupowanej Polski i to zarówno na ziemiach
wcielonych, jak i w GG. Zamknięto kurię archidiecezjalną w Gnieźnie. Znaczną rolę w eksterminacji ludności polskiej Pomorza odegrał obóz koncentracyjny Stutthof. Miejscami masowych
straceń były m.in.: Piaśnica, Mniszek-Grupa, Szpęgawsk, Solec Kujawski, Skrwilno, Karolewo.
Ludność nieniemiecka została pozbawiona jakiejkolwiek ochrony prawnej (rozporządzenie Rady
Ministerialnej Rzeszy z 4 grudnia 1941 r. o prawie karnym dla Polaków i Żydów). Polakom
uniemożliwiono prowadzenie działalności społecznej, politycznej, kulturalnej i oświatowej,
ograniczono ich uprawnienia zawodowe, stawiając przed alternatywą: zadeklarowanie
narodowości niemieckiej albo status niewolników, co m.in. doprowadziło do wpisania na
niemieckie listy narodowościowe 54,5% ogółu Polaków (950 tys.). Z okręgu wysiedlono ponad
120 tys. Polaków i kilkanaście tys. Żydów. Polacy utworzyli wiele ugrupowań ruchu oporu, m.in.
Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski”. Od 1943 r. nasilała się działalność partyzancka,
zwłaszcza w Borach Tucholskich.
22
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Kościołowi, a nie kwestią narodowości. Zgromadzenie to postrzegane było przecież w dużym stopniu jako siostry niemieckie, dom macierzysty, z którego wyszły,
to Holandia, a dalsza droga wiodła do Chojnic przez Niemcy. Do prowadzonego
przez siostry Franciszkanki szpitala w Chojnicach Niemcy wkroczyli już
1 września 1939 r., w listopadzie oświadczono im, że szpital został upaństwowiony, a oficjalne odebranie nastąpiło w grudniu 1939 r. Władze założyły
oczyszczenie szpitala z sióstr zakonnych, ale z czasem okazało się, że nie ma kto
w nim fachowo pielęgnować chorych Niemców i wówczas odstąpiono od szukania
świeckiego personelu. W Chojnicach pracowały siostry Niemki i siostry pochodzenia polskiego, wiele spośród nich mówiło po niemiecku i kształciło się
w Niemczech. Posiadały dyplomy pielęgniarskie, które uzyskały w czasie pobytu
w Niemczech w nowicjacie lub w niemieckich wspólnotach. Świadectwa te
zaakceptował więc nowy niemiecki dyrektor szpitala, a pracę wyznaczył według
własnego uznania i kaprysu. Jedyną zapłatę za pracę stanowiło wyżywienie. Były
więc bezpłatną siłą roboczą, którą w razie niepowodzenia można było maksymalnie eksploatować i bezprzykładnie karać. Po zakończonej wojnie siostry
wróciły do swoich domów i miejsc pracy, ale nie na długo. Po 1948 r. to komuniści
ponownie odebrali im ich własność i pozbawili możliwości działania24. Nie
chciałabym analizować szczegółowo okupacyjnych dziejów sióstr w Chojnicach.
Odsyłam w tym zakresie do opracowania siostry Fabioli, Ireny Schreder pt. Przed
wielu laty…przez wiele lat w Chojnicach25.
Podkreślić należy, że w Chojnicach w czasie wojny współpracowały ze sobą,
bez względu na narodowość, siostry polskie i niemieckie, wspólnie cierpiały
i ratowały życie, nie tylko Niemców, ale również szeroką rzeszę chojniczan, którzy
pozostają im dozgonnie wdzięczni. Wspólnie znosiły niedogodności wojny,
barbarzyństwo niemieckiego okupanta, a następnie radzieckiego wyzwoliciela

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. państwo przejmowało szpitale,
które dotychczas były własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Ochrony Zdrowia
Ludności Żydowskiej oraz Kongregacji Związków i Stowarzyszeń Religijnych. Jeszcze przed
ukazaniem się ustawy, władze państwowe szczegółowo skontrolowały wszystkie szpitale. Takie
wizytacje były również przeprowadzane w szpitalu św. Boromeusza. Do maja 1948 r. odbyły się
kilkakrotne inspekcje Powiatowej Komisji Kontroli Społecznych oraz kontrole Wojewódzkiego
Wydziału Zdrowia w Bydgoszczy. Jeszcze przed wejściem wspomnianej ustawy, władze
powiatowe w Chojnicach ubiegały się o przejęcie Szpitala św. Boromeusza, o czym świadczyły
kontrole i zachowana korespondencja w tej sprawie. Zabiegi Powiatowej Rady o przejęcie szpitala
zakończyły się dla nich pomyślnie. 12 stycznia 1949 r. Ministerstwo Zdrowia zaliczyło chojnicki
szpital do zakładów społecznej służby zdrowia. W myśl ustawy z 28 października 1948 r., szpital
św. Boromeusza został przejęty przez Powiatowy Związek Samorządu Terytorialnego
w Chojnicach dnia 3 października 1949 r. Przejęcia dokonała specjalna komisja zdawczo-odbiorcza powołana przez wojewodę pomorskiego.
25
S. Fabiola, I. Schreder, Przed wielu laty…przez wiele lat w Chojnicach, Orlik 2017.
24
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i komunistycznych polskich władz. Łączyła je skała wspólnoty zbudowana na
wierze, miłości i chrześcijańskiej solidarności.
Konkludując należy stwierdzić:
– losy zgromadzeń kościelnych nie są opracowane, nie traktuje się ich na
równi z prześladowaniem duchownych, co jest uchybieniem i wielkim
zaniedbaniem ze strony badaczy; tę lukę należy koniecznie wypełnić,
– wojna zdziesiątkowała stan liczebny członków zgromadzeń zakonnych
szczególnie ziem włączonych do Rzeszy; na terenie GG takie nasilenie
eksterminacji nastąpiło dopiero w trakcie powstania warszawskiego i po nim,
– zdziesiątkowani i rozpędzeni po kraju oraz poza jego granicami członkowie
kościelnych zgromadzeń nie mieli często dokąd wracać; ich dotychczasowe
domy zgromadzeń zostały zniszczone albo totalnie ograbione,
– obiekty, które przetrwały, wymagały nakładów i wytężonej pracy, aby
przywrócić je do normalnych funkcji,
– po 1948 r. członków zgromadzeń zakonnych pozbawiono pracy w wielu
obiektach użyteczności publicznej, w szkołach, szpitalach, przedszkolach
itp.,
– zamknięto ich w murach klasztornych, próbując w ten sposób odizolować
od szerszego społeczeństwa,
– wojna i okupacja zachwiały w wielu przypadkach drogą życiową, którą
obrali członkowie przedwojennych zgromadzeń. Jedni wyszli z niej
zahartowani, dla innych życie w zmienionych warunkach stało się udręką,
– odebranie zgromadzeniom Kościoła katolickiego w czasie okupacji prawa
własności, zdziesiątkowanie ich stanu liczebnego i zlikwidowanie nowicjatu ułatwiło komunistom w powojennej Polsce ostateczne przejęcie ich
mienia, osłabienie oddziaływania i stopniowe wyeliminowanie z szerszego
życia społecznego.

Zakończenie
Odwiedzając Dom Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości
Chrześcijańskiej w Orliku nie przypuszczałam, że następnego dnia to miejsce
zostanie tak okrutnie potraktowane przez niszczycielski żywioł. Pozostał po nim
nie tylko widoczny ślad działania potęgi niszczycielskiej przyrody, ale również
znak nieustającej Bożej łaski i opieki. W zdarzeniu tym, oprócz poczucia gniewu,
bezradności i żalu należy jednak szukać też nadziei, bo połamane drzewa można
pozyskać jako użyteczne drewno, na miejscu powalonych posadzić nowe i tak
mimo ogromu dramatu ukazać ciągłość istnienia jako symbol nieprzerwalności
życia i trwania.
Szukać nadziei i ukojenia można też rozprawiając się z wojennymi ranami,
które, chociaż pokryte bliznami, bolą i nadal rosną. Tu nadzieję daje umiejętność
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wybaczenia i chociaż niełatwo jest wybaczyć coś niewybaczalnego, to właśnie
w takim przebaczeniu człowiek jest najbliższy Bożej miłości, a sam stan wybaczenia jest cudownym balsamem dla obolałych ran, uśmiechem miłości i darem
prawdziwej wolności.
Właśnie ta umiejętność jest mottem działania Sióstr Franciszkanek od Pokuty
i Miłości Chrześcijańskiej, ale życzę jej również wszystkim ludziom. Siostrom
natomiast, oprócz wszystkich ich oczywistych umiejętności działania, życzę na
następne stulecia istnienia i pracy wiele zdrowia, nieodłącznej pogody ducha
i siły w pokonywaniu codziennych trudności, także tych najnowszych.
Słowa kluczowe: Okręg Gdańsk Prusy Zachodnie, straty Kościoła katolickiego, zgromadzenia
zakonne w okresie okupacji niemieckiej, Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej,
Orlik, eksterminacja bezpośrednia i pośrednia, akcja przeciwko inteligencji, Generalny Plan
Wschodni, Kościół na Pomorzu Gdańskim

The Nazi policy on religious congregations of the Catholic Church
in Pomerania
Summary
The Catholic Church in Gdańsk Pomerania was a mainstay of the Polish identity. The Nazi feared its authorities and numerous overt animators, their faith
and closeness with people, the resulting power and the broad moral and social
impact. Along with the outbreak of the WWII, representatives of the Catholic
Church became the main target of the German policy of extermination. They
were killed in high numbers within the action of the so-called political cleanup
of the land (politische Flurbereinigung) which was an element of a complex
plan of extermination, in historiography referred to as the Master Plan for
the East (Generalplan Ost). Sadly, the existing findings pertaining to the losses
of the Catholic Church concentrate mainly on the clergy, and not on members
of the Catholic religious congregations as its essential and integral part. In the
most part, the lack of studies refers to female religious congregations whose organisational affiliation with the Catholic Church automatically condemned their
members, equally with clergymen, to the most brutal form of persecution, humiliation, slave labour and Holocaust. Hence, the occupant’s policy pertaining
to these congregations ought to be treated comparably with the extermination
methods used with regard to the Catholic Church clergy.
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Łowieckie i przyrodnicze pasje doktora
Jana Karola Łukowicza (1854-1918) z Chojnic
W historii pomorskiego łowiectwa XIX/XX w. Jan Karol Maciej Łukowicz
pozostaje postacią prawie zupełnie nieznaną. Lakoniczne informacje o jego łowieckich zamiłowaniach pojawiały się w nielicznych publikacjach poświęconych
dziejom chojnickiej służby zdrowia, biogramach1 oraz przy okazji opisów zbiorów jego syna Jana Pawła Łukowicza2. Odnalezione podczas kwerend dwa rejestry polowań z lat 1889-19053 i 1906-19174, które prowadził Łukowicz senior,

J. Łukowicz, H. Wrzesiński, Szpitalnictwo, w: Zakład św. Boromeusza w Chojnicach 1885-1935.
Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia założenia, [Toruń] 1936, s. 82-84; J. Podgóreczny, Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza, Bydgoszcz 1967, s. 191; K. Ostrowski, L. Chojnacki, Rys dziejów szpitala im. Jana Karola Macieja Łukowicza w Chojnicach 1886-1986, Chojnice 1986, s. 45; Z. Stromski,
Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980, Bydgoszcz 1986, s. 62; E. Czerniakowska,
Łukowicz Jan Karol Maciej (1854-1918), w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III,
red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 120-121; J. Knopek, Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. III, Ludzie ziemi chojnickiej, Chojnice 2010, s. 111-112; Szpital specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach. Przeszłość i teraźniejszość, oprac. K. Ostrowski, Chojnice 2012, s. 21
2
J.W. Kobylański, Pięć sylwetek z pomorskiej zielonej galerii zasłużonych, w: Łowiectwo na Pomorzu. La chasse en Poméranie: wydane w roku jubileuszowym 25-lecia Polskiego Związku Łowieckiego 1923-1948, red. J. Goetz, Toruń 1948, s. 15-26.
3
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905”, rękopis, w zbiorach rodziny Łukowiczów.
Użyty tytuł stanowi kompilację na potrzeby niniejszej publikacji. Termin Schußbuch wytłoczony
jest na okładce księgi, widnieje również na pierwszej karcie, powyżej niego znajduje się odręczny
podpis: Dr. J von Łukowicz./1889. Pełny tytuł wydawnictwa brzmi: Schußbuch und der immerwährender Jagdkalender, a wydrukowane zostało w berlińskiej oficynie Reinholda Kühna. Książka
składa się z 115 stron, z czego 17 stanowi kalendarz myśliwski, pozostałe zaś tabele z opisami
w języku niemieckim, wypełnione ręką J. K. Łukowicza. W poszczególnych rubrykach zapisane zostały informacje na temat daty i miejsca polowania, ilości i rodzaju pozyskanej zwierzyny. Oprócz
tych danych przy poszczególnych wpisach znajdujemy szereg dodatkowych informacji, dotyczących
m. in. sposobu polowania, odległości strzału czy charakterystyki zdobytego trofeum. Zapiski składające się na rejestr polowań obejmują okres od września 1899 do początków stycznia 1906 r. Poprzedza je (s. 18-19) notatka dotycząca zwierzyny pozyskanej przed wrześniem 1899 r. oraz spis
i krótka charakterystyka wyżłów używanych przez J. K. Łukowicza w latach 1874-1914.
4
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917”, rękopis, w zbiorach rodziny Łukowiczów.
Użyty tytuł stanowi kompilację na potrzeby niniejszej publikacji. Na okładce wytłoczony jest
1
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stanowią źródło niezwykłe. Są prawdopodobnie jednym z niewielu, a być może
jedynym tego typu materiałem z terenów Pomorza, przez co stanowią bezcenny
dokument dziejów łowiectwa pomorskiego w czasie zaborów. Źródła te były już
wzmiankowane w literaturze. W biogramie Jana Pawła Łukowicza autorstwa Józefa Władysława Kobylańskiego wymienione zostały „zapiski myśliwskie” seniora, zapewne tożsame z rejestrami z lat 1889-19175.

Wrocław-Berlin-Halle-Chojnice
Lekarska droga Jana Karola Łukowicza
Jan Karol Maciej Łukowicz urodził się 29 kwietnia 1854 r. w Niwach (do
1921 r. Blumfelde). Rodzicami jego byli Katarzyna ze Streckerów oraz Jan Maciej Łukowicz6. Po okresie edukacji domowej w 1863 r. rozpoczął naukę w chojnickim gimnazjum7. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1865 r.8.Tego samego roku
podjął studia na wydziale medycznym uniwersytetu we Wrocławiu, gdzie zaliczył trzy semestry. Kolejne cztery semestry studiował w Halle, tam też 3 maja
1877 r. zdał tentamen physicum (egzamin z nauk przyrodniczych). Następnie, podczas piątego semestru, kształcił się na uniwersytecie w Berlinie. W 1878 r. powrócił do Halle i na tamtejszej uczelni, po zaliczeniu trzech ostatnich semestrów,
w maju 1879 r. zdał egzamin rigorosum (egzamin z innych dziedzin wraz z częścią pisemną, wymaganą do uzyskania stopnia doktora). Na podstawie dysertacji
Ein Fall von Gallertgeschwulst des Os femoris 4 VIII 1879 r. uzyskał stopień doktora medycyny i chirurgii9.
Obowiązkową służbę wojskową rozpoczął w kwietniu 1880 r. Pierwsze jej
półrocze odsłużył w 2 Pułku Piechoty Gwardii w Berlinie, drugie, w 1882 r. jako

napis: Weidsmannheil! Mein Schussbuch. Na pierwszej stronie znajduje się drukowany napis: Weidmannsheil! Schuß=buch von, poniżej odręczny podpis: Dr. J Lukowicz-Konitz/um 1906. Książka
drukowana była w wydawnictwie Roberta Hinze w Nysie. Składa się ze 122 stron z drukowanymi
tabelami, wypełnionymi ręką J.K. Łukowicza. W poszczególnych rubrykach zapisane zostały informacje na temat daty i miejsca polowania, ilości i rodzaju pozyskanej zwierzyny. Oprócz tych
danych przy poszczególnych wpisach znajdujemy szereg dodatkowych informacji, dotyczących
m.in. sposobu polowania, odległości strzału czy charakterystyki zdobytego trofeum. Na czterech
ostatnich stronach znajdują się: zestawienie wszystkich pozyskanych sarn z rozbiciem na poszczególne lata (s. 38-39), oraz wykaz upolowanych gatunków z podaniem ilości sztuk (s. 40-41).
Niewykluczone, że końcowa część spisu sporządzona została już przez Jana Pawła Łukowicza.
5
J. W. Kobylański, Pięć sylwetek z pomorskiej zielonej galerii zasłużonych…, s. 22.
6
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Alter Adel und Briefadel, hrsg.
J. Perthes, Gotha 1928, s. 371.
7
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 82.
8
Jahresbericht über das Königliche Gymnasium in Konitz vom Schulejahre 1865-66, Berlin 1866,
s. 45.
9
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 82-83.
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lekarz w 1 batalionie 5 Pułku Artylerii Ciężkiej (Pieszej) w Poznaniu. W przerwie
pomiędzy odbywaniem służby praktykował w Szpitalu Diakonisek w Halle, jako
asystent prof. Alfreda Genzmera10. W styczniu 1883 r., po zakończeniu służby
wojskowej osiedlił się w Chojnicach11. Tego samego roku, 9 października, w Leśnie zawarł związek małżeński z Bogumiłą Sikorską12. W Chojnicach rodzina zamieszkiwała przy ówczesnej Bahnhofstrasse 213.
W latach 1884-1885 wraz z dr. Hipolitem Lniskim i ks. dr. Antonim Wolszlegierem zaangażowany był czynnie w powstanie szpitala przy zakładzie św. Boromeusza w Chojnicach. W grudniu 1884 r. podczas zebrania grupy inicjatywnej,
w wyłonionym wówczas komitecie objął stanowisko skarbnika. Funkcję tę potwierdził dekret biskupa z 28 czerwca 1885 r. mianujący J.K. Łukowicza członkiem Kuratorium Zakładu św. Boromeusza, którą to godność pełnił dożywotnio14.
Księgi adresowe z początku XX w. określają go jako „lekarza dyrygującego”
w Zakładzie św. Boromeusza15.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej, w sierpniu 1914 r. J.K. Łukowicz
został zmobilizowany, otrzymując przydział do Chełmna, gdzie objął funkcję szefa
sanitarnego garnizonu chełmińskiego16. Interesujące informacje na temat tego epizodu lekarskiej kariery J.K. Łukowicza przekazał w swych wspomnieniach Aleksander Majkowski. Opisuje m. in. przeprowadzoną przez Łukowicza kontrolę
lazaretu, podczas której na prośbę o lepsze wyposażenie kontrolujący miał zapytać, czy Majkowski życzy sobie również srebrną zastawę17. W grudniu 1914 r.
J.K. Łukowicz odkomenderowany został do obozu jenieckiego w Bytowie,
a następnie w początkach stycznia 1917 r. przeniesiony do obozu jenieckiego w Czersku, w obu placówkach pełniąc funkcję szefa sanitarnego. W międzyczasie, 27 stycznia 1916 r. otrzymał awans na wyższego lekarza sztabowego, a w sierpniu 1917 r.
tytuł radcy sanitarnego18. J.K. Łukowicz angażował się również w życie społeczne
Chojnic, m. in. pełniąc w latach 1903-1918 funkcję radnego miejskiego19. NaleTamże, s. 83.
Tamże, s. 83.
12
„Dziennik Poznański”, nr 236 z 17.10.1883 r., por. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch,
s. 371, gdzie jako datę ślubu podano 8.10.1883 r.
13
Adreßbuch der Stadt Konitz für 1906-07 nach dem Stande von 1. August 1906, hrsg. E. Liebelt,
Konitz 1906, s. 39, 108.
14
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 71-72, 84.
15
Adreßbuch der Stadt Konitz für 1906-07…, s. 23; Adreßbuch der Stadt und des Kreises Konitz
für1912/13 nach dem Stande vom 1. Juli 1912, hrsg. E. Liebelt, Konitz 1912, s. 33.
16
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 84.
17
A. Majkowski, Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo-Pelplin 2000, s. 113-114.
18
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 84.
19
Adressbuch der Stadt Konitz für 1906-07, s. 5; Adressbuch der Stadt und des Kreises Konitz für
1912/13, s. 3; K. Wajda, M. Wojciechowski, Chojnice pod panowaniem pruskim (1772-1920),
w: Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2003, s. 333.
10
11
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żał także do Salezjańskich Pomocników Kościoła20 oraz chojnickiego klubu kręglarskiego „Der Blauen”21. Za swoją działalność odznaczony został w 1900 r. Krzyżem Pospolitego Ruszenia I klasy, a w 1917 r. Krzyżem Zasługi Pomocy
Wojennej22. Zmarł 18 lipca 1918 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Chojnicach23. W 1957 r. z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubskiego szpital powiatowy otrzymał imię Jana Karola Łukowicza24.

Organizacja łowiectwa w zaborze pruskim i myśliwi
na ziemi chojnickiej w początkach XX w.
W XIX i w początkach XX w. na terenie ziem zaboru pruskiego obowiązywało kilka ustaw regulujących zasady łowiectwa. Kwestii tych dotyczyły art. 293-295 i 366-368 niemieckiego Kodeksu karnego z 31 maja 1870 r. oraz ustawy
z dnia 22 marca 1888 r. o ochronie ptactwa i z 11 lipca 1891 r. o szkodach wyrządzanych przez zwierzynę. Do terenu samych Prus odnosiły się: ustawa łowiecka z 7 marca 1850 r., ustawa o czasach ochronnych z 26 lutego 1870 r. oraz
ustawa o kartach łowieckich wydana w 1895 r.25.15 lipca 1907 r. weszła w życie
ostatnia ustawa łowiecka funkcjonująca na terenach zaboru pruskiego, która obowiązywała do 1928 r.26.
Fundamentem ówczesnego pruskiego ustawodawstwa łowieckiego był przepis, który prawo do polowania wiązał z własnością gruntu. Ustawa łowiecka
z 1907 r., za minimalny areał, który mógł być użytkowany jako obwód łowiecki,
podawała 75 ha zwartego obszaru. Posiadał on charakter obwodu własnego, tj.
należącego do jednego właściciela bądź też wspólnego, na który składały się
grunty kilku właścicieli tworzących spółkę łowiecką27. Obwód łowiecki spółki
był wydzierżawiany, a jego użytkownikami bardzo często byli mieszczanie.
Organizacją zrzeszającą lokalnych myśliwych był funkcjonujący co najmniej
od początku XX w. Konitzer Jagdverein. Celem jego działalności było uprawia-

J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 84.
Chojnice. Miasto i ludzie na starej fotografii, red. A. Czapczyk, B. Zagórska, Chojnice 1996,
s. 110.
22
J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 84.
23
Groby Łukowiczów, w tym również Jana Karola, znajduje się w kwaterze D-1 cmentarza parafialnego w Chojnicach, zob.: B. Kuffel, A. Lorbiecki, Inwentaryzacja przestrzenna cmentarza parafialnego w Chojnicach do 1945 r. Stan na 2007 r., „Zeszyty Chojnickie”, 2007, nr 22, s. 171.
24
K. Ostrowski, Bedeker chojnicki, Chojnice 2009, s. 200; tenże, Szpital specjalistyczny im. J.K.
Łukowicza…, s. 40.
25
T. Bresiewicz, Ustawodawstwo łowieckie w Europie, Lwów 1898, s. 7; Prawo o ochronie ptactwa
obowiązujące w b. zaborze pruskim, oprac. B. Ślaski, Poznań 1924.
26
Ustawa Łowiecka obowiązująca w b. zaborze pruskim, oprac. B. Ślaski, Poznań 1921.
27
Tamże, R. 1, § 2-3, R. 2, § 4-8, 16, 20.
20
21
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nie łowiectwa w dzierżawionych rewirach28. Władzę organizacji stanowił czteroosobowy Zarząd, składający się z prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza.
W 1906 r. funkcje te pełnili odpowiednio: kolektor królewski Otto Bangel, ziemianin, właściciel Jarcewa Ernst Beyrich, podpułkownik Otto von Borcke i prokurator Julius Liebe29.
Ostoją myśliwskich zainteresowań i tradycji były naturalnie dwory okolicznego ziemiaństwa. Rozległe tradycje łowieckie istniały w Niwach – rodzinnym
gnieździe Łukowiczów, gdzie polowali ojciec Jana Karola, bracia, a także synowie. Łowiectwo uprawiano również w spokrewnionych z Łukowiczami rodzinach
Sikorskich, Donimirskich i Janta-Połczyńskich30.W przypadku ostatniej z wymienionych wiemy, że parostki rogacza upolowanego przez Adama Janta-Połczyńskiego wzbudziły zachwyt samego cesarza Wilhelma II31. Trofea rogaczy
upolowanych przez niego w latach 1875 i 1880, prezentowane były również na
wystawach łowieckich w 1933 r. w Toruniu32 i w 1939 r. w Tucholi33. Jak świadczą późniejsze źródła, polowali także właściciele Czartołomia – Karol Kreich
i Jeziorek – Ernst Gumprecht34.
Polowania były również miejscem, gdzie spotykali się przedstawiciele lokalnego establishmentu. Do grupy tej zaliczyć można wysokich urzędników administracji leśnej. Jedną z osób, w towarzystwie której polował Jan Karol
Łukowicz, był nadleśniczy z Klosnowa Müller35.W 1900 r. w Lichnowach uczestnikami polowania na wrony (niem. krähenjagd) byli m.in. nauczyciel gimnazjalny Franz Thiel, dyrektor chojnickiego gimnazjum Fryderyk Meier i właściciel
Krojant baron Richard Eckardstein36. Pośród myśliwych, którzy brali udział
w tego typu polowaniach, w 1903 r. znaleźli się członkowie Zarządu chojnickiego
klubu łowieckiego – E. Beyrich, O. Borcke i J. Liebe oraz dowódca powiatowej
komendy żandarmerii Georg Prasse, szef chojnickiej komendy obrony krajowej
Ernst Lindenberg i radca prawny dr Max Vogel37 .

Satzungen des Konitzer Jagdvereins, Konitz, s. 3, § 1.
Tamże, s. 14.
30
M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego, Chojnice [2015], s. 39-42, 47-51.
31
Zob. Janta Połczyńscy L. i M. z Komierowskich, Pamiętniki, oprac. W. Jastrzębski, J. Szwankowski, Bydgoszcz 2013, s. 182.
32
Pomorska Wystawa Łowiecka i Pokaz Trofeów Myśliwskich w Toruniu, Toruń 1933, nr 111.
33
Tydzień Borów Tucholskich. Pokaz łowiecki w Tucholi, [b. m. w.] 1939, nr 124.
34
M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)…, s. 71-72.
35
Podpis pod fotografią: Tatuś bei seinem Jagdfreunde Oberförster Müller-Klausenau 1895-gejagt
mit ihnen in den Krojanter Walden 1889-1899. Fotografia w zbiorach rodziny Łukowiczów.
36
Podpis pod fotografią: Lichnau, Krähenjagd 1900 1) Oberleunt. Naumann 2. Prof Meier 3) Dr
J. v. Łukowicz sen 4) Baron Eckardstein 5) Prof. Franz Thiel. Fotografia w zbiorach rodziny Łukowiczów.
37
Podpis pod fotografią: 1903 1. Staatsamwalt Liebe 2. Dr. J. v. Lukowicz 3. Hauptmann Prasse
4) Beyrich-Zandersdorf; Podpis pod fotografią: Krähenjagden 1) Dr J. v Lukowicz senior 3) Bey28
29
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Łowieckie pasje często szły w parze z rozległymi zainteresowaniami przyrodniczymi i kolekcjonerskim. W początkach XX w. Łukowicz senior, jak również
jego syn Jan Paweł byli członkami działającego od 1878 r. Zachodniopruskiego
Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego (Westpreußischer Botanisch-Zoologischer Verein)38. W grupie lokalnych myśliwych, którzy należeli do Towarzystwa lub
uczestniczyli w organizowanych wykładach, znajdowali się także ziemianie –
Karol Beyrich, R. Eckardstein, Franz Zierold oraz radca dr M. Vogel39.
Jan Karol Łukowicz prezentował typ dziewiętnastowiecznego myśliwego –
przyrodnika i kolekcjonera. Jak w większości przypadków, znalazło to bezpośrednie odbicie w wystroju domu Łukowiczów przy Bahnhofstrasse 2 w Chojnicach, na który składały się zarówno myśliwskie zdobycze pana domu, jak i inne
nietuzinkowe trofea, okazy przyrodnicze oraz przedmioty w różny sposób związane z łowiectwem.
Wystrój domu w początkach XX w. dokumentują cztery zachowane fotografie. Pierwsza z nich, wykonana w 1903 r., przedstawia wnętrze pokoju. Na jednej
ze ścian widać cztery trofea rogaczy i dubeltówkę, przestrzeń ściany nad łóżkiem
zdobi kilkanaście okazów broni będących zapewne fragmentem zbioru podarowanego przez Maksymiliana, młodszego brata Jana Karola40. Trzy fotografie, wykonane w 1917 r., dokumentują wygląd kolejnych pokoi. Na ścianie jadalni
znajdowało się kilkadziesiąt parostków rogaczy, wieniec jelenia byka oraz imponujących rozmiarów łopaty łosia. Na znajdującej się poniżej trofeów półce widoczna jest statuetka jelenia41. Ściany gabinetu zdobiły wieniec byka, skóry lisów,
spreparowane ptaki oraz trzy trofea antylop42. Ostatnia z fotografii, wykonana
prawdopodobnie we wspomnianej jadalni, przedstawia parostki kozłów, umieszczone na specjalnej półce43. W czasach dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. XX w. parostki rogaczy strzelonych przez Jana Karola Łukowicza

rich-Zandersdorf 4) Obersleutn. Lindenberg 7) Obersleutn. Borke 8) Justizrat Vogel. Fotografie
w zbiorach rodziny Łukowiczów.
38
Zob. Verzeichnis der Mitglieder des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins – Danzig,
den 1. Mai 1907, „Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins“, Bd. 29, Danzig 1907, s. 123.
39
Zob. Bericht über die fünfundzwanzigste Wander-Versammlung des Westpreußischen BotanischZoologisch Vereins zu Konitz am 29 September 1902, „Bericht des Westpreussischen BotanischZoologischen Vereins“, Bd. 25, Danzig 1902, s. 51; Verzeichnis der Mitglieder des
Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins – Danzig, den 1. Mai 1907, „Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins“, Bd. 29, Danzig 1907, s. 119, 126.
40
Zob. M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)…, s. 250-251, 256.
41
Podpis pod fotografią: Jadalny pokój tatusia, 1917. Fotografia w zbiorach rodziny Łukowiczów.
42
Podpis pod fotografią: Pracownia tatusia, 1917. Fotografia w zbiorach rodziny Łukowiczów.
43
Podpis pod fotografią: Rogi ojca. Fotografia w zbiorach rodziny Łukowiczów.

47

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

I. ARTYKUŁY  ROZPRAWY

eksponowane były na ścianie korytarza willi jego syna przy ulicy Piłsudskiego
w Chojnicach44.

Fot. 1. Jadalnia w domu Łukowiczów przy Bahnhofstrasse 2 w Chojnicach, 1903 r.
(zbiory rodziny Łukowiczów)

O łowieckich gustach, choć pośrednio, świadczą również fotografie dokumentujące wystrój chojnickich lokali w początkach XX w. Najstarsza, wykonana
w 1900 r., przedstawia członków i siedzibę klubu kręglarskiego „Der Blauen”.
Na ścianie widoczny jest wieniec jelenia-byka, natomiast wśród grających widzimy Jana Karola Łukowicza i jego brata Kazimierza45. Z kolei wnętrza hotelu
Reichshof ozdobione były egzotycznymi trofeami antylop46. Jedna z sal innego
popularnego w Chojnicach lokalu – tzw. Wilhelminki udekorowana była okazałą

M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957…), s. 258.
Zob. Chojnice, miasto i ludzie na starej fotografii, s. 110. Siedzibą Klubu był budynek celestatu
należącego do chojnickiego Bractwa Strzeleckiego, mieścił się on przy ówczesnej Schutzenstrasse
90, zob. Adreßbuch der Stadt Konitz für 1906-07, s. 149.
46
Ziemia chojnicka na starej widokówce ze zbiorów Tadeusza Święcickiego, Chojnice 2010, s. 66.
Hotel mieścił się wówczas u zbiegu Bismarckstrasse i Bahnhoffstrasse (obecnie ulice Warszawska
i Dworcowa), zob. K. Ostrowski, Bedeker chojnicki…, s. 146.
44
45
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kolekcją parostków rogaczy47. Duże zainteresowanie myślistwem potwierdza
także funkcjonowanie w Chojnicach zakładu rusznikarskiego prowadzonego
w początkach XX w. przez Hermana Bloege48.

Łowieckie rewiry Jana Karola Łukowicza
Rewiry łowieckie, w których w latach 1889-1917 polował Jan Karol Łukowicz, posiadały zróżnicowany charakter49. Znajdujemy pośród nich zarówno stanowiące podstawowy sposób użytkowania łowieckiego, położone na obszarach
okolicznych gospodarstw rolnych dzierżawy, tereny leżące w granicach administracyjnych Chojnic, własne obwody łowieckie w posiadłościach ziemiaństwa
i dużych gospodarstwach oraz łowiska znajdujące się na terenach lasów należących do państwa. Zdecydowana większość łowisk położona była na terenie powiatu chojnickiego, nieliczne w powiatach człuchowskim, tucholskim, bytowskim
i sztumskim.
Wśród terenów leżących w granicach Chojnic najczęściej odwiedzanym był
położony na południe od centrum miasta folwark Ackerhof, od schyłku XIX w. będący w posiadaniu chojnickiego kupca Adolfa Tuchlera50. Łowiska na terenach
majątku Tuchlera dzierżawione były przez Jana Karola Łukowicza co najmniej
od 1899 r.51. W zapisach najczęściej podawał Łukowicz samą nazwę majątku, rzadziej precyzyjną lokalizację, gdzie wymieniał mokradła lub Wierzbowe Mokradła
(Weidenbruch) oraz nieistniejące już dziś jezioro52.
Ponadto w obrębie miasta znajdowało się kilka folwarków mających zapewne
status obwodu własnego, w których prawdopodobnie na zasadzie jednorazowych
zezwoleń polował Jan Karol Łukowicz. Były to zarówno folwarki znajdujące się

Ziemia chojnicka na starej widokówce ze zbiorów Tadeusza Święcickiego, s. 65. Nazwą tą określano restaurację usytuowaną za parkiem miejskim, przy drodze do Jarcewa, zob. K. Ostrowski,
Bedeker chojnicki…, s. 321.
48
Zob. Adreßbuch der Stadt Konitz für 1906-07…, s. 139.
49
Tłumaczenia nazw miejscowości podano na podstawie: W. Kętrzyński, Nazwy miejscowe polskie
Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi, Lwów 1879;
K. Szczepański, Nazewnictwo geograficzne regionu Chojnic, „Zeszyty Chojnickie” 1983, nr 11,
s. 8-28; E. Samorajska, Niemieckie odpowiedniki nazw miejscowych w byłym Powiecie Chojnickim, praca magisterska, Gdańsk 1998, maszynopis w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.
50
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Vierte Lieferung: Provinz Westpreussen, bearb.
G. Volger, Berlin 1894, s. 152-153.
51
Pierwszy raz wzmianka o tym, że tereny Ackerhof stanowią dzierżawę, pojawia się 15 IX 1899 r.,
zob. „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 68-69.
52
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”; „Schußbuch von Johann von Lukowicz
1906-1917…”; zob. też: A. Seligo, Die Fischgewässer der Provinz Westpreussen, Danzig 1902,
s. 117.
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w rękach prywatnych, jak również tereny stanowiące własność miasta. Na północny-zachód od centrum położony był folwark Karolewo (niem. Carlshof, Karlshof), którego właścicielem był Paul Staberow53. Po północnej stronie miasta
położona była Dolina (niem. Dunkerschagen), w 1894 r. należąca do wdowy
o nazwisku Birkholz54. Na zachód od centrum znajdowały się folwarki Władysławek (niem. Bonhausen) Ottona Silbera55 oraz Topole (niem. Stenderschof),
które w XIX w. znajdowały się w posiadaniu wdowy Sielman56. Prawdopodobnie
z Topolami tożsame jest miejsce wymienione w 1892 r., a określone jako Vorwerk
Konitz Sielman57. Na południowo-wschodnich krańcach miasta położony był folwark Frydrychowo (niem. Friedrichshof), który należał do Emila Brandta. Niewykluczone, że tereny łowieckie we Frydrychowie były również okresowo
dzierżawione, o czym świadczyć może dopisek pachtjagd odnoszący się do polowania z 1905 r.58. Własnością miasta były łowiska położone na południowo-zachodnim brzegu jeziora Łukomie, osada młyńska Buschmuhle59 i folwark Pomoc
(niem. Hilfe, Hülfe)60. Na północ od miasta leżały Igły (niem. Gigel), które od
1891 r. stanowiły własność Zakładu Poprawczego61. W 1892 r. Jan Karol Łukowicz odbył polowanie na terenie dzierżawionym w obrębie miasta (Stadtjagd),
a jako dzierżawcę podał radcę prawnego dr. M. Vogla62. Pochodząca z 1897 r. zapiska Redes odnosi się zapewne do posiadłości Ottona Redesa, który na przełomie
XIX i XX w. prowadził gospodarstwo przy zbiegu dzisiejszej ul. Angowickiej
i alei Brzozowej63. Wymieniony w spisie Vorwerk Konitz odnosi się do folwarku
Łukowiczów lub, co bardziej prawdopodobne, do folwarku miejskiego wymienianego w księgach adresowych z początku XX w.64.
W latach 1890-1895 Jan Karol Łukowicz odnotował również szereg polowań, które miały miejsce na obrzeżach miasta, przy głównych szlakach komunikacyjnych. Były to: Tucheler Chausee, Brusser Chausee, Berenter Chause

„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 52-53; s. 72-73.
Tamże, s. 44-45.
55
Tamże, s. 24-25.
56
Tamże, s. 40-41.
57
Tamże, s. 38-39.
58
Tamże, s. 108-109; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 6-7, s. 8-9.
59
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 82-83, s. 92-93; „Schußbuch von Johann
von Lukowicz 1906-1917…”.
60
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 52-53.
61
Tamże, wszędzie.
62
Tamże, s. 36-37.
63
Tamże, s. 56-57, zob. też: Plan der Stadt Konitz, [w:] Adreßbuch der Stadt und des Kreises Konitz nach dem Stande vom 1. August 1908, hrsg. E. Liebelt, Konitz 1908.
64
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 24-25, zob. też: Adreßbuch der Stadt Konitz für 1906-07…, s. 37.
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i Danziger Chaussee65. Pierwsza z nazw odnosi się niewątpliwie do dzisiejszej
ulicy Tucholskiej, dwie kolejne to prawdopodobnie różne odcinki współczesnej
ulicy Kościerskiej. Czwarta z nazw dotyczy obecnej ulicy Gdańskiej. Niewykluczone, że wymieniona w 1891 r. Stargarter Chausse to określenie fragmentu drogi
w pobliżu Jeziorek66. Natomiast w przypadku kilku polowań Łukowicz podał wyłącznie nazwę miasta, bez precyzyjnej lokalizacji67.
Najczęściej penetrowanymi łowiskami były dzierżawione tereny, dla których
niemiecka nomenklatura łowiecka stosowała określenie pachtjagd. Znajdowały
się one na terenach Lichnów, Angowic, Sławęcina i Ogorzelin. Trudno określić
rzeczywisty okres dzierżaw, gdyż wspomniana adnotacja pojawia się w rejestrach
nieregularnie. Po raz pierwszy użyto jej w przypadku Lichnów w 1897 r., a Angowic, Ogorzelin i Sławęcina dwa lata później. Jednak mając na uwadze częstotliwość polowań w wymienionych łowiskach, przyjąć można, że użytkowane były
na zasadzie dzierżawy przez cały opisywany okres.
W grupie polowań na terenach dzierżawionych najczęściej odwiedzane były
łowiska na terenie Lichnów (niem. Lichnau). Pierwsze uchwytne źródłowo polowanie odbył Łukowicz 6 września 1889 r.68. Tereny w Lichnowach posiadały zapewne charakter obwodu łowieckiego wspólnego. Część zapisów w książkach
polowań zawiera wyłącznie nazwę wsi, jednak w wielu przypadkach podawał Łukowicz nazwiska właścicieli gruntów, na których odbyło się polowanie. Pośród
nich wymieniał: Hoppego, Josepha Senskiego, kilku przedstawicieli rodziny Pankau69, Schultza, Gatza, Kuchenbeckera, Świetlika, Fedtkego, Dubińskiego, Hermanna. Jako miejsce polowań kilkukrotnie wymienione jest również znajdujące
się we wsi jezioro, bagna oraz tereny przy granicy z Angowicami70.
W opisach dotyczących Angowic (niem. Henningsdorf) Łukowicz podaje
głównie nazwę wsi, rzadziej wymienia bagna, a tylko incydentalnie torfowisko
i nazwisko gospodarza (Weiland)71. Podobnie jest w zapisach dotyczących Sławęcina (niem. Schlagenthin), gdzie oprócz nazwy miejscowości określone są poszczególne rewiry: łąki i bagna, jezioro oraz nazwiska gospodarzy Musolff, Lapke,

„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie.
Tamże, s. 28-29.
67
Tamże, s. 56-57, s. 60-61.
68
Tamże, s. 20-21.
69
W zapiskach J. K. Łukowicz podaje skrót Jos., odnoszący się niewątpliwie do imienia Joseph,
imię Jakob oraz nazwisko Pankau II. Zapewne większość z odnotowanych nazwisk można by
powiązać z mieszkańcami Lichnów wyszczególnionymi w księdze adresowej z lat 1912-1913,
zob. Adressbuch der Stadt und des Kreises Konitz für 1912/13, V. Abteilung…, s. 23-24.
70
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
71
Tamże, wszędzie.
65
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Bünger, Otto72. Z prawie identyczną sytuacją spotykamy się także w przypadku
Ogorzelin (niem. Gersdorf, Görsdorf), gdzie dominujące są zapisy z nazwą wsi,
a tylko dwukrotnie podano nazwiska właścicieli (Aepinus i Górecki)73.
Polowania w posiadłościach ziemiaństwa wynikały zapewne z więzów rodzinnych74 oraz poważnej pozycji i autorytetu, jaki niewątpliwie w Chojnicach
i okolicy Łukowicz senior posiadał75. Ich częstym miejscem był rodzinny majątek Niwy76, u schyłku XIX w. administrowany przez matkę Katarzynę, a następnie przez brata Władysława77. Ciekawym przyczynkiem do topografii łowieckiej
posiadłości jest zapiska z 1 lipca 1890 r., gdzie rewir określony został jako Łabędzie Błoto (Schwanenpfuhl)78.
Innym majątkiem z rodzinnego kręgu, w którym polował Jan Karol, było
Leśno należące do brata małżonki – Edmunda Sikorskiego79. Kilka polowań odbył
Łukowicz w majątkach skoligaconych z Łukowiczami, Janta-Połczyńskich:
w Wysokiej (niem. Wittstock), Małej Komorzy (niem. Klein Komorze), Wielkiej
Komorzy (niem. Gross Komorze) i Dombrówce (niem. Dombrowka)80, których
właścicielem był u schyłku XIX w. Adam Janta-Połczyński, a następnie jego syn
Leon81. Zapewne rodzinne powiązania umożliwiły także polowania w dobrach Donimirskich – położonych w powiecie sztumskim – Zajezierzu (niem. Hintersee)
należącym do Henryka oraz Buchwałdzie (niem. Buchwalde) należącym do Jana82.
Na północ od miasta położone były Jarcewo (niem. Zandersdorf)83 oraz Czartołomie (niem. Sawüst)84. Pierwszy z majątków na przełomie XIX/XX w. znajdował się w posiadaniu Ernsta Beyricha, właścicielem drugiego był Karol Kreich,
a zarządcą wymieniany również w spisach Łukowicza Edmund Pink. W przypadku łowów w granicach Jarcewa i Czartołomia, które odbył J.K. Łukowicz
w latach 1899, 1900, 1902 i 1911, ich miejsce określił jako Kunetop. Chodzi tu za-

„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie.
Tamże.
74
Zob. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch…, s. 371-373.
75
Zob. J. Łukowicz; H. Wrzesiński, Szpitalnictwo…, s. 84.
76
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
77
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Vierte Lieferung…, s. 152-153; Westpreussisches Güter-Adressbuch, hrsg. P. Niekammer, Stettin 1903, s. 112-113.
78
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 22-23.
79
Tamże, wszędzie.
80
Tamże, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
81
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Vierte Lieferung, s. 258-261; Westpreussisches Güter-Adressbuch…, s. 182-185.
82
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 36-37.
83
Tamże, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
84
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 4-5, s. 10-11, s. 12-13.
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pewne o łąki rozciągające się na północ od Jarcewa. Co ciekawe, nazwa ta, spolszczona do formy Konitop85, używana jest również współcześnie przez myśliwych
i okoliczną społeczność.
Dalej na północ wysunięte były Zbeniny (niem. Zbennin), których właścicielami od schyłku XIX w. byli kolejno Adolf Rieck, Hans Janke, Józef Chrzanowski, a następnie Adam Janta-Połczyński86.
Częstym miejscem polowań Łukowicza w latach 1890-1899 był należący do
barona Richarda Eckardsteina majątek Krojanty (niem. Krojanten). Były to rozległe dobra, których areał u schyłku XIX w. szacowano na 4138,62 ha, gdzie aż
1821,53 ha stanowiły lasy87. Polowania odbywały się w różnych częściach majątku. W kilku zapiskach wymieniał Łukowicz wyłącznie jego nazwę, częściej
podając konkretne miejsce polowań, gdzie odnotował: Kłodawkę (niem. Klein
Kladau), Kłodawę (niem. Kladau), określony jako obwód łowiecki (Schutzbezirk,
Belauf) Sandkrug, Powałki (niem. Powalken) i Klawkowo (niem. Grunsberg)88.
Część łowisk położona była na terenie wchodzącego w skład majątku lasu, zarówno w zapiskach Łukowicza, jak i starych mapach określanego jako Krojantener Forst lub Krojantener Wald89. Tu wymienia Łukowicz Józefowo (niem.
Josephberg), Glabus i Dębową Górę (niem. Eichenhohe)90. Pierwsza z nazw odnosi się do osady położonej przy południowo-zachodnim brzegu jeziora Ostrowitego, w skład której wchodziła leśniczówka i rybaczówka91. Terminem Glabus
określano osadę położoną powyżej Józefowa, na zachodnim brzegu jeziora92. Kilkukrotnie polowania odbywały się na samym jeziorze Ostrowite. Prawdopodobnie do tego zbiornika odnosi się również zapiska informująca, że miejscem
polowania były jeziora krojanckie93.

Pierwotna nazwa wywodzi się prawdopodobnie od terminu Künette, oznaczającym rów odpływowy, zob. J. Piprek, J. Ippoldt, Wielki słownik niemiecko-polski, t. I, A-K, Warszawa 1969,
s. 944.
86
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
87
Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Vierte Lieferung, s. 156-157.
88
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie. Terminem Sandkrug określano osadę z karczmą położoną po
prawej stronie trasy Chojnice-Czersk, pomiędzy drogami odchodzącymi do Pawłowa i Nowej
Cerkwi, zob.: K. Szczepański, Nazewnictwo geograficzne regionu Chojnic…, s. 23 oraz mapę
Feldmäßig hergestellte Filegerkarte 48. Konitz. 1: 200 000 Bearbeitet in der Kartogr. Abteilung
der Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1917 r.
89
Zob. mapy: sect. Drzewitz 1:25 000; Topographische Karte 1: 25 000 Niesewanz.
90
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905“, wszędzie.
91
Zob. mapę: Topographische Karte 1: 25 000 Niesewanz.
92
Zob. mapę: Klosnowo 1:25 000 W. I. G 1932 r.
93
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie.
85

53

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

I. ARTYKUŁY  ROZPRAWY

Na południe od miasta położony był majątek Szenfeld (od niem. Schoenfeld,
obecnie Nieżychowice) należący do Władysława Wolszlegiera94. Po wschodniej
stronie miasta leżały Lipienice (niem. Lipnitza, Lipinice)95oraz Jeziorki (niem. Jesiorken), gdzie jako właściciela wymieniał Łukowicz von Schuckmanna, Juliusa
Schultza, a później Ernsta Gumprechta96.
Polowania miały miejsce również na terenach gospodarstw rolnych, których
areał pozwalał na użytkowanie ich na zasadzie obwodu łowieckiego własnego.
Na północ od miasta leżały Chojniczki (niem. Klein Konitz), których właścicielem od 1890 r. był landrat chojnicki Georg Kautz 97 oraz osada młyńska Funka
(niem. Funkermühle) 98. Kilka z gospodarstw znajdowało się na obszarze położonej na południe od Chojnic tzw. Kosznajderii99. Tu najintensywniej penetrowanym łowiskiem były tereny wsi Ostrowite (niem. Osterwick), gdzie oprócz
incydentalnie podawanej samej nazwy wsi Łukowicz wymieniał gospodarstwa
F. Behnkego, Tachowskiego, Idy Reuschel, Behrendta, Schreibera 100. Ponadto
kilka polowań odbył na terenach Ciechocina (niem. Deutsche Cekzin)101 i w będącym własnością Walthera Nagela Silnie (niem. Frankenhagen)102, do którego
należały także Racławki (niem. Rakelwitz)103 oraz Pawłowo (niem. Gross Paglau)104.
W początkach XX w. miejscem polowań Łukowicza były tereny położonego
na południe od Chojnic Nowego Dworu (niem. Neuhof), którego właścicielem
bądź dzierżawcą łowiska był szef komendy obrony krajowej podpułkownik Ernst
Lindenberg105. Na południowy-zachód od miasta leżała Moszczenica (niem. Mos-

Tamże, s. 22-23, s. 28-29.
Tamże, s. 62-63.
96
Tamże, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
97
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie. Ostatnie z polowań w Chojniczkach (1894 r.) miało miejsce na położonym na północ od wsi jeziorze Niedźwiedzim.
98
Tamże, s. 38-39.
99
Terminem tym określano wsie zamieszkałe przez potomków osadników niemieckich sprowadzonych na Pomorze w XV w. Cechą wyróżniającą ich spośród ogółu ludności niemieckiej był katolicyzm, zob. Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu Gdańskim, red.
J. Szwankowski, Chojnice 2013.
100
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
101
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 56-57, s. 84-85.
102
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 10-11.
103
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
104
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 72-73; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, s. 22-23, s. 24-25, s. 30-31.
105
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 100-101, s. 102-103.
94
95
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nitz)106, natomiast po wschodniej stronie Nowa Cerkiew (niem. Neu Kirch, Neukirch), gdzie łowiska znajdowały się głównie na gruntach Joachima Graffa107.
Na terenie powiatu człuchowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta położony był Nieżywięć (niem. Neswantz) oraz znajdująca się w obrębie wsi osada
i karczma Neuwelt108. Na północny-zachód, znacznie oddalone od Chojnic, leżały
Czarnoszyce (niem. Bergelau)109, których właścicielem był Horstmann, oraz Konarzyny (niem. Konarczyn) i Konarzynki (niem. Klein Konarczyn) należące do
Franza Zierolda110.
Na obszarze powiatu bytowskiego położony był Udorp (niem. Hygendorf)111
oraz usytuowana na północny-zachód od Tuchomia (niem. Gross Tuchen)
leśniczówka Jungingen112. W powiecie złotowskim leżała Duża Cerkwica (niem.
Gross Zirkwitz)113, natomiast w tucholskim Drożdzienica (niem. Drausnitz, Zwangsbruch)114.

Lasy państwowe
Nieliczne polowania odbył Jan Karol Łukowicz na terenach królewskich
lasów państwowych, położonych głównie w granicach powiatu chojnickiego,
z wyjątkiem kilku, które miały miejsce w powiatach człuchowskim i bytowskim.
Na obszarze nadleśnictwa Klosnowo (niem. Klasenau) najczęstszym miejscem polowań były tereny leśnictwa Bachorze (niem. Bachorst). W rejestrze Łukowicz podawał zazwyczaj nazwę leśnictwa, w jednym przypadku z numerem
oddziału (nr 242). Ponadto polował w okolicach jezior Jeleń (niem. Gehlingsee)
i Zielone (niem.Grunensee ) oraz na jeziorze Gacno, choć w tym wypadku nie podano informacji, o które z dwóch jezior noszących tę nazwę chodzi. W zapiskach
dotyczących polowań na terenie nadleśnictwa Klosnowo jako towarzyszy łowieckich wypraw wymieniał Łukowicz nadleśniczego Müllera oraz leśniczych
Patkennisa i Rehrena115.
W przypadku nadleśnictwa Rytel (niem. Oberforsterei Rittel) miejsce łowów
najczęściej określane było jego nazwą, a tylko w jednym przypadku podano numer
Tamże, s. 28-29.
Tamże, wszędzie.
108
Tamże, wszędzie.
109
Tamże, s. 98-99, s. 100-101.
110
Tamże, s. 78-79; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 22-23.
111
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 30-31.
112
Tamże, s. 30-31. Identyfikacji miejsca dokonano na podstawie mapy 1:25 000 Lubben 1869,
Meßtischblatt 531.
113
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie.
114
Tamże, s. 42-43, s. 46-47, s. 48-49.
115
Tamże, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 14-15, s. 16-17.
106
107
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oddziału. Ponadto Łukowicz wymieniał łowiska w leśnictwach Suszek (niem.
Friedenthal) oraz Mylof (niem. Muhlhof). W pierwszym z leśnictw raz precyzyjnie odnotował miejsce polowania, którym były łąki (Friedenthaler Wiese). W kontekście polowań we wspomnianym nadleśnictwie wymieniani są nadleśniczowie
Zoch i Weisswange116.
Zapewne do terenów nadleśnictwa Chociński Młyn (niem. Hotzen Muhle,
Chotzenmühl) odnoszą się zapiski o polowaniach w będących leśnictwami Żychcach (niem. Sichts) i Kopernicy (niem. Kupfermuhl). Dodatkową przesłanką za
taką identyfikacją jest występowanie w ich kontekście nazwiska nadleśniczego
Patkennisa117.
Po jednym polowaniu odbył Łukowicz w leśnictwie Ostrowy leżącym na obszarze nadleśnictwa Giełdon (niem. Gildon) 118 oraz w nadleśnictwie Czersk (niem.
Ciss), gdzie miejscem łowów był rewir Charlotenhall119. Leśnikami odnotowanymi w zapiskach byli nadleśniczy Engels oraz leśniczy Ehlert.
W powiecie człuchowskim położone było nadleśnictwo Lipie (niem. Lindenberg). Tu najczęściej wymieniane jest leśnictwo Hohenkamp120oraz Marysin
(niem. Manersin )121, a pracownikami administracji leśnej byli nadleśniczowie
Rehren i Henricci oraz leśniczy Exss.

Zwierzyna na terenie zaboru pruskiego
a rozkład polowań Jana Karola Łukowicza
Liczba gatunków zwierzyny, głównie ptactwa, które pruskie prawo zaliczało
do łownych, była na przełomie XIX/XX w. o wiele większa niż współcześnie. Pośród zwierząt łownych Pruska Ustawa Łowiecka z 1907 r. wymieniała łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, zające, borsuki, lisy, kuny leśne oraz bobry i żbiki.
W obszernym wykazie ptactwa łownego figurowały m. in. kuropatwy, dzikie
kaczki, bażanty, dzikie gołębie, pardwy, cietrzewie, głuszce, dropie, jak również
żurawie, łabędzie czy pięć gatunków orłów122.
Zwierzynę dzielono na pożyteczną i szkodliwą, co znalazło również odzwierciedlenie w podręcznikach łowieckich z pierwszych dziesięcioleci XX w.123.
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, s. 6-7.
117
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 58-59, s. 48-49.
118
Tamże, s. 60-61.
119
Tamże, s. 104-105.
120
Tamże, wszędzie; „Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 22-23, s. 24-25.
121
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 64-65.
122
Ustawa Łowiecka obowiązująca w b. zaborze pruskim, R. 1, § 1.
123
Zob. J. Sztolcman, Łowiectwo. Podręcznik dla szkół leśnych i rolniczych, Warszawa 1918, s. 13-206.
116
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Co ciekawe, w formularzu rejestru polowań z lat 1906-1917 znajdują się drukowane rubryki dotyczące odstrzału czyniących poważne szkody w zwierzostanie
kłusujących kotów i psów. Jak wspomniano, gros terenów łowieckich stanowiły
wówczas dzierżawy, stąd też sprawa kłusownictwa, uprawianego zarówno przez
ludzi, jak i przez zwierzęta domowe, traktowana była bardzo rygorystycznie124.
Stan zwierzyny na terenie powiatu chojnickiego u schyłku lat 60. XIX w. nie
był imponujący. Decydujący wpływ miało tu zarówno kłusownictwo, jak i nierespektowanie czasów ochronnych przez samych myśliwych. W łowiskach nie występowała ani zwierzyna płowa (jeleń, daniel), ani czarna (dzik). Wśród gatunków
rzadkich wymieniano sarny, lisy i borsuki. Najliczniej występowały zające, kaczki
i kuropatwy. Oprócz wspomnianych czynników na stan zwierzyny grubej wpływ
mogła mieć odnotowana przed rokiem 1867 stała obecność wilków125. W sezonie
łowieckim 1885-1886 na obszarze Prus Zachodnich odstrzelono m. in. 217 jeleni,
163 dziki, 3634 sarny, 71 488 zajęcy, 89 405 kuropatw i 23 315 dzikich kaczek.
Ze spisu wynika również, że w tym okresie na terenie prowincji nie upolowano ani
jednego wilka126.

Fot. 2. Uczestnicy polowania na wrony. Stoją od prawej: nn, Franz Thiel,
Richard Eckardstein, Jan K. Łukowicz, Fryderyk Meier, Lichnowy 1900 r.
(zbiory rodziny Łukowiczów)

Zob. Hegendorf, Podręcznik dla dzierżawców polowań ze szczególnem uwzględnieniem zachowania się tychże dzierżawców wobec ludności, uprawiającej rolnictwo, tłum. J. Oreński, Warszawa 1909, wszędzie.
125
Statistische Darstellung des Kreises Konitz, bearb. W. Fuhrmann, Konitz 1871, s. 79.
126
E. Ueckermann, Zur Geschichte der Jagd in Westpreußen, „Westpreußen-Jahrbuch” 1995, Bd. 45,
s. 89-90.
124
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Anonimowy autor artykułu opublikowanego w 1921 r. pisał, że na terenie dawnych Prus Królewskich jedyną ostoją jelenia szlachetnego pozostawała Puszcza
Tucholska. Polowanie na jelenie w lasach państwowych przed rokiem 1920 nie należało do tanich. We wspomnianym artykule znajdujemy informację, że za każdą
odnogę na tyce „szczęśliwy” łowca płacił 100 marek. Identyczną kwotę uiszczali
również pudlarze127. Z artykułu umieszczonego w czasopiśmie „Wild und Hund”
wiemy, że na terenie nadleśnictwa Klosnowo 24 września 1912 r. ubito byka osiemnastaka o masie wieńca powyżej 9 kg128. Dość liczna była populacja dzików. Na
omawianych terenach znajdowały się również stanowiska głuszca, a jako ich
główną ostoję autor podaje Smolne Błota w nadleśnictwie Kartuzy, gdzie na królewskiego ptaka polować mieli onegdaj arcyksiążęta. Jako bardzo liczną określił
autor populację sarny, traktowaną wówczas jako zwierzynę drobną. Ciekawym
spostrzeżeniem jest informacja o spadku liczebności kuropatw, w niektórych rejonach o 50-90% w stosunku do lat 80. XIX w., powstałą niszę zająć miał bażant, bardzo rozprzestrzeniony w stanie wolnym, hodowany również w wolierach129.
Przedstawione dane doskonale korelują z rozkładem Jana Karola Łukowicza,
na którym podstawową część zdobyczy stanowiła zwierzyna drobna i ptactwo. Nie
znamy dokładnej daty rozpoczęcia jego łowieckiej aktywności, ale założyć można,
że przypadła ona na schyłek lat 60. lub początek lat 70. XIX w. Łączna suma zwierzyny przez niego upolowanej wynosi 8310 sztuk. Do grudnia 1889 r. na rozkładzie
znajdowały się 3022 sztuki, pozostałe pozyskane zostały do czerwca 1917 r.130. W tej
zawrotnej liczbie brak całkowicie zwierzyny grubej, a gros zdobyczy stanowi
ptactwo. Pokot otwierają sarny, których łącznie upolował Łukowicz 177 sztuk,
z czego 8 sztuk pozyskanych zostało do 1889 r. W ogólnej liczbie 158 sztuk stanowiły kozły, a 10 kozy, w przypadku saren strzelonych przed rokiem 1889 nie odnotowano płci. 7 ze strzelonych rogaczy nie miało parostków131. Natomiast koza
upolowana 30 listopada 1906 r. w Czartołomiu posiadała możdżenie132.
Najbardziej obfity w zdobycze był 1904 r., kiedy to na swoim rozkładzie Jan
Karol Łukowicz zapisał 14 rogaczy. W przypadku pięciu z nich w rejestrze polowań
znajdą się informacje, że posiadały bardzo dobre parostki (sehr guter gehörn). Wśród
nich było m. in. 6 szóstaków, widłak i rogacz o parostkach w formie korkociągu133.
Trofea rogaczy Jana Karola Łukowicza kilkukrotnie prezentowane były na
wystawach łowieckich. Dwa bądź trzy otrzymały brązowe medale w 1907 r.

Łowiectwo Polskie pod trzema zaborami, „Łowiectwo Polskie” 1921, nr 1, s. 11-12.
„Wild und Hund” 1931, nr 57, s. 673.
129
Łowiectwo Polskie pod trzema zaborami…, s. 11.
130
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 18.
131
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 39.
132
Tamże, s. 10-11.
133
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 98-99, 100-101.
127
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w Berlinie. W artykule dotyczącym wystawy czytamy, że nagrodzone zostały parostki szóstaków upolowanych 20 maja i 11 lipca 1907 r. w należącej do Janta-Połczyńskich Małej Komorzy134. Autor artykułu prawdopodobnie błędnie zinterpretował daty, gdyż nie pokrywają się one z zachowanymi notatkami Jana Karola Łukowicza. Rzeczywiście dwa rogacze w Małej Komorzy upolowane zostały
11 maja (ewentualnie czerwca, gdyż data miesięczna jest poprawiona). Natomiast
pierwsza z dat odnosi się być może do rogacza upolowanego 21 lipca w Zbeninach135. Ponadto w latach 30. XX w. trofea rogaczy upolowanych przez Łukowicza seniora w latach 1889, 1891, 1897 i 1907 były prezentowane przez jego syna
– Jana Pawła na wystawach w Toruniu i Tucholi136.
Pośród upolowanych drapieżników odnotował Łukowicz 31 lisów, 2 łasice i
wodnego szczura. Zapewne status szkodnika, choć w prasie łowieckiej wskazywano również na walory kulinarne, posiadały pozyskane wiewiórki. Zupełnie
przypadkową zdobyczą była żmija zygzakowata. Na pokot turzycy składało się
1445 zajęcy i 28 dzikich królików 137.

Fot. 3. Strony rejestru polowań Jana Karola Łukowicza z lat 1889-1905, 1897 r.
(zbiory rodziny Łukowiczów)

Wystawa rogów w Berlinie, „Łowiec Wielkopolski” 1908, nr 23, s. 367.
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 12-13.
136
Pomorska Wystawa Łowiecka, nr 107-110; Tydzień Borów Tucholskich, nr 121-123.
137
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 40-41.
134
135
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Jak sygnalizowano, zasadniczą częścią rozkładu Jana Karola Łukowicza było
ptactwo, którego w sporządzonym zestawieniu wymieniał 45 gatunków. Połowę
stanowią kuropatwy, których strzelił aż 4206 sztuk, tym samym będące najczęściej
strzelanym gatunkiem zwierzyny138. Najobfitszy w zdobycze był tu rok 1906,
kiedy Łukowicz strzelił 263 sztuki. Natomiast największy dzienny rozkład (28
sztuk) zanotował 11 września 1906 r. po polowaniu w Lichnowach139. Większość
ptaków strzelona została we wspomnianym łowisku, ale również w innych miejscach ptak ten był dość liczny. Co ciekawe, liczba strzelanych kuropatw maleje po
1906 r., trudno dziś powiedzieć, czy ma to związek z sytuacją przedstawioną w cytowanym wyżej artykule, czy też wiąże się z mniejszą częstotliwością polowań
Łukowicza, dość wyraźnie widoczną w spisach. Pod względem ilościowym, na
drugim miejscu pośród strzelanych kurowatych były przepiórki (196 sztuk)140.
Z liczbą kuropatw kontrastuje niewielka liczba bażantów, których strzelił Łukowicz 6 sztuk. Cztery z nich upolowane zostały w Niwach141, natomiast pozostałe dwa w Zbeninach142, niewykluczone więc, że pochodziły z bażantarni
prowadzonych przy dworach.
Drugie miejsce pod względem ilości zajmują kaczki, których Łukowicz pozyskał łącznie 659 sztuk143. W grupie tej dominują krzyżówki, do rzadszych zdobyczy należały cyranki i cyraneczki.
Pośród ptactwa wodnego znalazły się również trzy gatunki perkozów: dwuczuby (22 szt.), rdzawoszyi i rogaty. Rodzinę chruścieli reprezentowały łyski
(61 szt.), derkacze (28 szt.), wodniki zwyczajne (18 szt.) oraz kurka wodna144.
Wśród bekasowatych najliczniejszymi zdobyczami były kszyki, których na
swym rozkładzie odnotował Łukowicz 171 sztuk, biegusy (27 szt.) ponadto bekasiki
–ficlauzy (13 szt.), kuliki wielkie (7 szt.), dubelty (2 szt.), szlamniki-rycyki (2 szt.),
brodźce krwawodziobe (2 szt.) oraz słonka. Nielicznymi zdobyczami były ptaki
z rodziny gołębiowatych: grzywacze (4 szt.), siniaki (5 szt.), turkawki (4 szt.). Ponadto w spisie pióra figurowały: sójki (20 szt.) i orzechówki (2 szt.), czaple siwe
(6 szt.), rybitwy rzeczne (19 szt.), mewy śmieszki (2 szt.), czajki (9 szt.), siewki
(6 szt.), sieweczki obrożne (2 szt.). Do pojedynczych zdobyczy należały: dzika gęś,
bocian i kraska.
W grupie ptactwa drapieżnego znalazły się: rybołów, kania, jastrząb gołębiarz, sokół wędrowny, pustułki (8 szt.), sokoliki kobuzy (6 szt.), krogulce (10
szt.), błotniaki (3 szt.), myszołowy (3 szt.)145.
Tamże, s. 40.
Tamże, s. 8-9.
140
Tamże, s. 40.
141
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 82-83; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, s. 22-25.
142
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 24-25.
143
Tamże, s. 40.
144
Tamże, s. 40.
145
Tamże, s. 40-41.
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Niezwykle interesującym gatunkiem ptaka były cztery okazy pustynnika zwyczajnego (Syrrhaptes paradoxus), upolowane przez Jana Karola Łukowicza
w kwietniu 1888 r. w Zbeninach146. Zasięg naturalny występowania tego gatunku
obejmuje pas od wybrzeży Morza Kaspijskiego w Kazachstanie, poprzez północny Turkmenistan i Kirgizję, Mongolię, północne Chiny do wybrzeży Pacyfiku. Pustynnik jest ptakiem częściowo wędrownym. W Europie jego obecność po
raz pierwszy stwierdzono w 1848 r. w okolicach Wołgogradu, natomiast w latach
1859-1944 odnotowano szesnaście różnej wielkości migracji tego ptaka. W XIX
w. na terenie ziem Polski pustynniki pojawiały się w latach 1863, 1864, 1887,
1888 i 1889. Najliczniejsza była inwazja z 1888 r., gdzie liczbę przybyłych ptaków szacuje się na co najmniej 5500. Tak więc egzemplarze strzelone przez Łukowicza związane są z największą inwazją tych ptaków na tereny Polski, jak
również Europy, dla której ich liczbę szacuje się na 100 000147. Pobyt pustynników na terenach ziem polskich i Europy w XIX i początkach XX w. znalazł również oddźwięk w prasie łowieckiej, która podawała m. in. informacje o biologii
gatunku czy aktualne dane związane z migracją148. Najsłynniejszą przedstawicielką awifauny z rozkładu Jana Karola Łukowicza była żółta kawka upolowana
23 października 1896 r. w Lichnowach149. Ptak poddany został preparacji, a następnie „wypromowany” przez Jana Pawła, który poświęcił zdobyczy ojca artykuł zamieszczony w prestiżowym piśmie łowieckim „Wild und Hund” 150. Pośród
ptaków traktowanych wówczas jako szkodniki znalazło się 895 wron, 29 srok
i 2 kawki. W spisie wymieniał Łukowicz również inne odstrzelone szkodniki łowieckie, tj. kłusujące psy i koty.
Polowania Jana Karola Łukowicza miały zróżnicowany charakter, zarówno
jeśli chodzi o ich teren, jak i sposoby prowadzenia. Zdecydowaną większość stanowią polowania indywidualne. Pewność przy identyfikacji polowań zbiorowych
mamy wyłącznie w przypadku, gdy Jan Karol Łukowicz zostawał jego królem, co

„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 18.
J. Hordowski, Występowanie pustynnika Syrrhaptes paradoxus w Polsce, „Ornis Polonica” 2014,
t. 55, s. 2, 4-5, 10.
148
Zob. Tegoroczny ciąg Pustynnika, „Łowiec” 1888, nr 6, s. 101; T. Starzyński, Jeszcze pustynnikUwagi o straży leśnej; Kronika, „Łowiec” 1888, nr 7, s. 114-115, 117-118; W. hr. Dzieduszycki,
O wędrówkach ptaków a w szczególności Pustynnika (Syrrhaptes paradoxus); K. Wodzicki,
Uwagi nad pustynnikiem; Kronika, „Łowiec” 1888, nr 8, s. 131, 135; nr 9, s. 149-150; nr 10,
s. 165-166; J. Sztolcman, Pustynnik Pallasa (Syrrhaptes paradoxus, Pall), „Łowiec Polski” 1908,
nr 11, s. 164-166; A. Śliwiński, Pustynnik Pallasa, „Łowiec Polski” 1908, nr 13, s. 198; O pustynnikach, „Łowiec Polski” 1908, nr 14, s. 215-216; S. Lesznowski, Pustynnik Pallasa, „Łowiec Polski” 1908, nr 22, s. 347.
149
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 54-55.
150
J.P. Lukowicz, Die hellgelbe Dohle, „Wild und Hund“ 1909, nr 28, 500-501, zob. też: M. Synak,
Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)…, s. 262-263.
146
147
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upamiętniał stosownym dopiskiem, więc poniższe zestawienie z pewnością nie
jest kompletne. W większości przypadków związane są one z majątkami ziemiaństwa. Organizowane były w Jarcewie, Niwach, Wielkiej i Małej Komorzy,
Wysokiej, Leśnie, Jeziorkach i w różnych miejscach posiadłości krojanckich. Nieliczne miały miejsce w Buschmuhle, Angowicach, Chojniczkach, Ogorzelinach
i Dużej Cerkwicy151. Interesujące, że w całym rozpatrywanym okresie tylko dwa
polowania odbyły się w dniu patrona myśliwych św. Huberta. Ponadto pierwsze
z nich miało zapewne charakter indywidualny, co można wnioskować po jego rozkładzie, na którym znalazły się rogacz i koza152. Drugie, które odbyło się w 1916 r.
w Niwach, było niewątpliwie polowaniem zbiorowym, o czym świadczy adnotacja o zdobyciu królewskiego lauru przez Jana Karola Łukowicza153. Być może,
przedstawiona sytuacja świadczy o stopniu recepcji kultu św. Huberta na ziemiach
pomorskich przełomu XIX i XX w.? Warto również zauważyć, że z zupełnie odmiennym sposobem traktowania tego zagadnienia mamy do czynienia w przypadku Jana Pawła Łukowicza154.

Wyżły
Zapiski Jana Karola Łukowicza zawierają również bezcenne informacje dotyczące użytkowanych przez niego wyżłów niemieckich. Potwierdzają wcześniejszą tezę o hodowli tych psów w rodzinie, co najmniej od schyłku XIX w.155.
Pierwszym wymienionym przez J. K. Łukowicza wyżłem, użytkowanym
w latach 1874-1878, był CASTOR. Opisany jako długowłosy, biały z brązową
„mapą”. Pies określony jako doskonały do polowań na kuropatwy, kaczki, zające
i drapieżniki.
Kolejnym psem z lat 1883-1886 był krótkowłosy, brązowo umaszczony,
TRESKOW, co do użytkowości lapidarnie scharakteryzowany jako doskonały.
W latach 1887-1892 towarzyszem polowań J. K. Łukowicza był krótkowłosy,
czarny z niebieskim odcieniem, nakrapiany TREFF. Według opinii właściciela
pies odważny i ze wszech miar doskonały.
Od 1893 do 1896 w posiadaniu Łukowicza znajdował się krótkowłosy, brązowo umaszczony TELL, którego określił jako doskonałego do polowań na
wszelką zwierzynę i drapieżniki oraz doskonale pracującego na farbie.

„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, wszędzie.
152
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1906-1917…”, s. 14-15.
153
Tamże, s. 32-33.
154
Zob. M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)…, s. 291-326.
155
Tamże, s. 220-221.
151
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Imię TREFF nosił krótkowłosy, brązowo umaszczony, wyżeł użytkowany
w okresie od 1896 do 1898 r. Określony został jako bardzo dobry, ale wyłącznie
na kuropatwy i zające.
Tak samo wabił się wyżeł użytkowany w okresie od 1898 do 1904 r. Krótkowłosy, nakrapiany z brązową „mapą”. Pod względem użytkowości określony
jako odważny, pewny i dobry na farbie. W czasie sporządzania notatek J.K. Łukowicz określił TREFFA (III) jako swojego najlepszego dotychczas psa. Według
zapisków pies padł na zapalenie płuc 17 czerwca 1904 r.
Od 1902 r. polował Łukowicz z brązowo umaszczonym, nakrapianym TELLEM. Opisany został jako pies posiadający wyborny nos, powolny, jednak świetny
na kuropatwy, kaczki i drapieżniki.
W 1905 r. J.K. Łukowicz otrzymał w prezencie czteroletniego, krótkowłosego brązowego wyżła, który wabił się TREFF. Mimo że pies określony został
jako całkowicie zepsuty, posiadał świetny nos, wytrwałość w szukaniu i rewelacyjnie pracował na farbie. Był doskonały do polowań na kuropatwy i drapieżniki,
nie miał jednak umiejętności pracy w wodzie.
Kolejnym wyżłem, w którego posiadanie Łukowicz wszedł w 1906 r., była
krótkowłosa, brązowo umaszczona DIANA. Pies dobrze przeszukiwał pole, miał
świetny – absolutny węch na kuropatwy i farbę. Potrafił również wypatrzyć sarny
i drapieżniki.
Piąty z kolei, tym razem szorstkowłosy, wyżeł wabiący się TREFF, trafił do
Łukowicza w 1909 r. Scharakteryzowany został jako dobry pies na kuropatwy
i tropowiec. Ostatnim wyżłem Jana Karola Łukowicza, nabytym w 1914 r., był
krótkowłosy, brązowo-szaro umaszczony JACK. W notatce określony jako znakomity pies o świetnym węchu156. Po śmierci Łukowicza seniora pies stał się własnością jego syna Jana Pawła, który polował z nim do sierpnia 1923 r.157. Ponadto
zapiski w książkach kilkukrotnie odnotowują udział psów w polowaniu, choć
przeważnie dotyczą ich konfrontacji ze zdziczałymi kotami158.

Zakończenie
Prezentowany szkic jest nie tylko fragmentem łowieckiej historii Pomorza
oglądanej przez pryzmat przedstawiciela zacnego pomorskiego rodu. Wszelkie
przejawy łowieckiej pasji były także istotnym składnikiem ówczesnej kultury.
Samo polowanie miało różne funkcje. Z pewnością było sposobem na zdobycie
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, s. 19.
J.P. Łukowicz polował również z innymi wyżłami ojca: TREFFEM, TELLEM, DIANĄ, zob.
M. Synak, Jan Paweł Łukowicz (1886-1957)…, s. 220-221.
158
„Schußbuch von Johann von Lukowicz 1889-1905…”, wszędzie; „Schußbuch von Johann von
Lukowicz 1906-1917…”, s. 12-13, 14-15.
156
157
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cenionej dziczyzny lub trofeum. Stanowiło wariant spędzania wolnego czasu na
łonie natury, dając jednocześnie okazję do przyrodniczych obserwacji. Często stawało się płaszczyzną do kontaktów pomiędzy przedstawicielami lokalnego
establishmentu. Wbrew obiegowym opiniom łowiectwo nie było jednak zarezerwowane wyłącznie dla ziemiaństwa, co naturalnie nie stoi w sprzeczności z jego
niewątpliwie elitarnym charakterem. Pośród polujących znajdowali się leśnicy,
urzędnicy, wojskowi i przedstawiciele wolnych zawodów. Do kontaktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi dochodziło również w łonie organizacji zrzeszającej myśliwych z Chojnic i okolicy. Jej funkcjonowanie dawało szansę na
dzierżawę większych terenów łowieckich, a wymogi statutowe nałożone na członków umożliwiały ochronę i prowadzenie racjonalnej hodowli zwierzyny.
Dzięki akrybii Łukowicza seniora otrzymaliśmy bezcenne źródła na temat
zwierzyny łownej występującej na ziemi chojnickiej od schyłku XIX do drugiej
dekady XX w. Precyzja zapisów daje przede wszystkim wyobrażenie o wysokich
stanach zwierzyny drobnej i ptactwa, jednocześnie uzmysławiając bogactwo zamieszkującej region awifauny. Z drugiej strony pokazuje, że było to w dużej mierze możliwe dzięki kontroli pogłowia wszelkiej maści szkodników. Także
ówczesny krajobraz, o którym ogólne wyobrażenie dają mapy z XIX/XX w.,
z dużą liczbą remiz śródpolnych, bagien i nieużytków, stwarzał doskonałe warunki bytowe dla zajęcy, kuropatw i wielu innych gatunków. W porównaniu z dzisiejszą sytuacją rejestry odzwierciedlają w pewien sposób zmiany, które zaszły
w środowisku i degradację terenów, na których polował Jan Karol Łukowicz.
Prowadzenie precyzyjnych rejestrów łowieckich zdobyczy z jednej strony
świadczy o prawdziwej pasji, z drugiej o świadomej gospodarce łowieckiej. Pozwalały one na porównanie stanów i pozyskania poszczególnych gatunków w różnych okresach. Dokładne informacje dotyczące form poroży rogaczy dawały
przejrzysty obraz kondycji populacji.
Należy sądzić, że scharakteryzowany powyżej stan zwierzyny pozostawał w
bezpośrednim związku z kierunkiem rozwoju ówczesnej kynologii. Wyżły niemieckie użytkowane przez Łukowicza były rasą optymalną do wykorzystywania
w łowiskach z dominacją zwierzyny drobnej i ptactwa. Liczba psów, jakie posiadał, oraz zachowane charakterystyki świadczą, że pochodziły one ze sprawdzonych źródeł, a ich hodowla była wówczas dobrze rozwinięta. Słuszność tego
wyboru potwierdza profil hodowli psów myśliwskich na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym, w którym wiodącą rasą wykorzystywaną przez myśliwych pozostały wyżły niemieckie. Używanie psa podczas polowań wiązało się
także z zagadnieniami łowieckiej etyki i ekonomii. Oprócz doznań estetycznych,
wypływających z obserwacji pracy dobrze ułożonego wyżła, jego obecność
w polu czy w kniei w znaczny sposób redukowała ryzyko niepodniesienia strzelonej sztuki. Upolowaną zwierzynę traktowano jako swego rodzaju ekwiwalent za
ponoszenie kosztów utrzymania obwodów, tak więc zaniechanie poszukiwania
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postrzałka lub jego nieodnalezienie narażało właściciela na mniejsze lub większe
straty.
Łowieckie zainteresowania chojnickich mieszczan i lokalnego ziemiaństwa
na przełomie XIX/XX w. znajdowały także odzwierciedlenie w wystrojach
wnętrz. Trofea, często także pozaeuropejskie, eksponowano zarówno w domach
prywatnych, jak i w lokalach. Zbiory trofeów wzbogacane były o inne okazy przyrodnicze, tworząc, jak w przypadku Łukowicza seniora, bogatą i różnorodną kolekcję. Zamiłowania łowieckie stanowiły element rozległych zainteresowań
światem przyrody, a samo polowanie stwarzało możliwość bezpośredniego z nią
kontaktu. Płaszczyzną do realizowania tych zainteresowań było również członkostwo w organizacjach zrzeszających naukowców i badaczy-amatorów, którzy
dzielili się wynikami swoich badań w trakcie cyklicznych posiedzeń. Używanie
trofeów do dekoracji wnętrz lokali było zabiegiem mającym trafić w gusta określonej klienteli, z drugiej strony świadczyć może o popularności łowiectwa.
Słowa kluczowe: życie codzienne, łowiectwo, mieszczaństwo, ziemiaństwo

Hunting and wildlife passions of Dr Jan Karol Łukowicz (1854-1918)
from Chojnice
Summary
Based on the analysis of hunting registers by Jan Karol Łukowicz from Chojnice, the structure of hunting areas on the territory of the Chojnice poviat from
the end of the 19th c. to the beginning of the 20th c. is presented. The occurrence
of numerous species of animals, mainly birds, was shaped chiefly by beneficial
habitat conditions and reasonable game management. Hunting was an important component of culture both in landowners’ and townspeople’s circles, which
was reflected among other things in interior decorations. It was frequently an element of wide interests in wildlife, sometimes combined with the passion for
collecting. Hunting itself was not limited to obtaining game; it was also space
for contacts between the local elites, as well as a form of physical activity.
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Srebrny Jubileusz Bazyliki Chojnickiej
wezwaniem duszpasterskim i społecznym
Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
będzie czasem głębokiego nawrócenia
i radosnego powrotu do Ciebie;
niech będzie czasem
wzajemnego pojednania ludzi
i przywrócenia zgody między narodami;
czasem, w którym miecze zostaną przekute na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.
Daj nam, Ojcze,
abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy
idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
wiernie naśladując Chrystusa,
wytrwale słuchając słowa Bożego
i przystępując do źródła łaski…
(z Modlitwy Jana Pawła II
na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000)1

Niezwykle cenną katechezę nt. świętowania jubileuszy otrzymaliśmy przez
osobę i pontyfikat św. Jana Pawła II. Jego przejmujące, a zarazem osobiste wyznanie zostało sformułowane w Liście apostolskim: Tertio Millennio adveniente
(dalej TMA), zapowiadającym Wielki Jubileusz Roku 2000: „Obecny pontyfikat
już od pierwszego dokumentu mówi o Wielkim Jubileuszu w sposób wyraźny.(…), a przygotowanie do Roku 2000 staje się jak gdyby jego kluczem”
(TMA 23)2, „datą przełomową” i „doświadczeniem opatrznościowym Kościoła”3.
Jan Paweł II, Modlitwa na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „Liturgia Sacra” 5, 1999, nr 2,
s. 205-207.
2
Jan Paweł II, List apostolski Tertio Millennio Adveniente w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, (Dalej TMA), Internet: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/
tertio.html/, dostęp: 23.11.2018.
3
Jan Paweł II, List apostolski Novo Millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku
2000, nr 2, (Dalej NMI), Internet: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/novo_
1
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Dzisiaj post factum możemy powiedzieć, że Jubileusz Roku 2000 stał się kluczem do zrozumienia orędzia życia św. Jana Pawła II4.

Obowiązek uświęcania czasu
W tym samym dokumencie otrzymujemy cenną refleksję na temat czasu
i sposobów świętowania. Czytamy m.in., że w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. To właśnie „w czasie zostaje stworzony świat i w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w „pełni czasu”. Czas staje
się, w Jezusie Chrystusie (...) wymiarem Boga, który jest wieczny sam w sobie.
Z przyjściem Chrystusa rozpoczynają się „ostateczne dni” (por. Hbr 1,2), „ostatnia godzina” (1 J 2,18), zaczyna się czas Kościoła, który trwać będzie do Paruzji”5.
Mądre zarządzanie czasem to podstawowy nakaz wiary biblijnej. Jak dalej uczy
papież: „z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu”.
Już w religii Starego Przymierza świętowano poszczególne okresy, dni i tygodnie, a w nowy sposób praktykujemy je również w chrześcijaństwie6. Bóg,
będąc ponad czasem uczy Kościół respektowania miary czasu: godziny, dni, lata,
stulecia. Na różne sposoby mobilizuje Kościół, aby szedł „krok w krok z każdym
człowiekiem, uświadamiając mu, jak każda z tych miar jest nasycona zbawczą
obecnością Boga i zbawczym Jego działaniem”7.
Czas, którym człowiek zarządza, można podzielić na trzy części: czas pracy,
czas wypoczynku i czas świętowania. Chrześcijanin łączy swe świętowanie z Jezusem Chrystusem, ze Świętym. Jego włącza w to święto i nie ucieka w tym dniu
od Świętego8. Już słowo „świętować” sugeruje, że chodzi o jakiś udział w świętości, bycie w obecności Świętego. Świętowanie wyprowadza nas poza codzienność. Liturgia święta kieruje się inną miarą czasu: nie liczy go. „Kto liczy, niczego
nie daje” 9. Szczególnie dzisiaj odkłamuje zasadę: że czas to pieniądz (Time is
money). Świętować to nadać określonym wydarzeniom naszego życia własny –
millenio_06012001.html/, dostęp: 20.11.2018.; Inne określenia Roku Świętego 2000 występujące
w TMA: „Wielki Jubileusz” (nr 15), „nadzwyczajna godzina dziejów (nr 16), „nowa wiosna życia
chrześcijańskiego”(nr 18), natomiast okres przygotowania – nazywa: „nowym adwentem”(nr 23).
4
A. Siemieniewski, Wielki Jubileusz w świetle Biblii, Internet: http://teologia-duchowosci.blogspot.com/2008/04/biblijne-korzenie-duchowoci-wielkiego.html/, dostęp: 23.11.2018.; H. J. Sobeczko, Liturgiczny wymiar obchodów Jubileuszu Roku 2000, „Liturgia Sacra” 6, 2000, nr 1, s. 8-9.
5
TMA, nr 10.
6
Tamże.
7
TMA, nr 16.
8
B. Giemza, Troska osób konsekrowanych o życie duchowe, „Życie Konsekrowane” 2009, nr 6 (80),
s. 27.
9
B. Nadolski, Człowiek – istota świętująca, „Pastores” 2000, nr 8 (3), s. 42. Autor w odniesieniu do
tytułu dodaje: „Człowiek jest istotą świętującą (homo festivus). Jest osobowością świętą, tzn. jest
kształtowany treściami świąt. Odnajduje w nich i przez nie swoją tożsamość. Bez świąt człowiek
traci to, co ma najlepszego w sobie. Świętować mogą wszyscy ludzie, którzy zachowali serce,
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świąteczny styl. Według Ojców Kościoła (św. Klemens z Aleksandrii, Orygenes)
uczeń Jezusa powinien każdy dzień przeżywać – jako święto10. Jezus nie przeszkadza w świętowaniu ani dnia urodzin, ani imienin, ani różnych jubileuszy.
Dramatem współczesnego człowieka jest utracenie duchowej głębi życia
i niebezpieczne spłaszczenie. W miarę postępującej sekularyzacji, fundujemy sobie
sami tylko dwa rytmy czasu: czas pracy i czas odpoczynku, czyli: produkcji i konsumpcji. Zatracenie wymiaru świętowania produkuje w nas postawy przeciwne:
nuda, „zblazowanie”, prostactwo, prymitywizm, ograniczanie się do idiotycznego
ślęczenia przed telewizorem czy komputerem. Parafrazując wiersz Z. Herberta:
Potęga smaku, nie selekcjonujemy, a przez to tracimy stopniowo zdolność smakowania, poczucie dobrego smaku11. Cywilizacja konsumpcji kształtuje postawy,
które niszczą wrażliwość na ideały, tworzą świat sztucznych tzn. pozornych potrzeb, a te z kolei prowadzą do sieci uzależnień. Bezmyślna konsumpcja prowadzi z reguły do przesytu, a jego następstwem kulturowym jest cynizm. Takie
środowiska dobrze charakteryzuje zasada: „znają cenę wszystkiego, nie znają wartości niczego”12. Odróżniać świat wartości wyższych, a horyzont życiowy poszerzać o wartości etyczne i estetyczne – to nasza nadzieja, antidotum oraz inspiracja
do umiejętnego świętowania.
Dodajmy w tym miejscu mocne przypomnienie Jana Pawła II, że upływ lat
w całym ówczesnym świecie oblicza się od przyjścia Chrystusa, a samo to wydarzenie jest „punktem centralnym najbardziej dziś używanego kalendarza”13.
Podążając za intuicją papieża widzimy, że czymś zupełnie zrozumiałym jest
zwyczaj świętowania Jubileuszów w życiu indywidualnych osób, a tym bardziej
poszczególnych wspólnot czy instytucji. Nawet jeżeli dane rocznice obchodzi się
na sposób świecki, uczniowie Jezusa nadają im zawsze charakter religijny14.

Biblijna geneza jubileuszy
Starotestamentowe korzenie idei Jubileuszu oraz ich praktyczne rozwinięcie
znajdujemy w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej (Kpł 25, 1-55), w Księdze Powtó-

umieją cieszyć się razem z innymi, potrafią ku nim wyjść, przekraczając samych siebie – ci, którzy zdolni są obdarowywać innych, a także sami odczuwać i ujawniać radość z otrzymanego
daru”, Tamże, s. 37. Więcej nt. święta, świętowania oraz licznych interpretacji (w historii i kulturze): Tenże, Pochwała święta, Pallottinum, Poznań 1997.
10
Platon nauczał, że Święto – jest darem bogów dla człowieka. Pitagoras nazywał całe życie świętem. Współczesny teolog chrześcijański, tragicznie zmarły(+2005), Brat Roger Schutz, założyciel i pierwszy przełożony wspólnoty z Taize – zachęcał: „Niech twoje święto trwa bez końca”,
B. Nadolski, Pochwała święta…, s. 36-51.
11
B. Giemza, dz. cyt., s. 28-29.
12
J. Życiński, Konsumenci z pustyni, „Newsweek” 2002, nr 22, s. 120.
13
TMA, nr 15.
14
Tamże.
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rzonego Prawa (Pwt 15,1-6) i w Księdze Wyjścia (23,10-13)15. Wymienione teksty, mówiąc o Roku Jubileuszowym, odsyłają nas do dzieła stworzenia i stwórczej
pracy Boga. Stworzyciel przez sześć dni oddawał się dziełu stworzenia, a siódmy
dzień zarezerwował na odpoczynek. W ten sposób przekazuje nam stworzeniom
pedagogię nt. ludzkiej aktywności (por. Rdz 2,1-2). Mamy przez sześć dni pracować, a siódmego dnia odpoczywać, błogosławiąc Boga w tzw. spoczynku szabatowym. To jest dzień Boga, czas Boga, przypominający prymat Boga we
wszechświecie. Dzień, który staje się duszą pozostałych dni tygodnia, czas spotkania, czas rodziny i wspólnoty. Ten nadany przez Boga święty rytm szabatu: „dni
tygodnia” (6+1) – pracy i odpoczynku, przywódcy religijni Izraela w VI w. przed
Chrystusem (587 r.)16 rozszerzyli na równie święty: rytm lat szabatowych „tygodni lat”(6+1). Każdy „tydzień lat” kończył się obchodami roku szabatowego,
przypadającego co siedem lat.
Te specjalne lata były jak gdyby wydłużonym szabatem, rocznym azylem,
kiedy ludzie koncentrowali się bardziej na sprawach Bożych niż ludzkich. Wówczas obdarowywano wolnością niewolników i więźniów spośród narodu wybranego, a ziemi pozwalano w tym roku odpocząć (Wj 21, 2; 23, 10-11; Kpł 25,
3-4)17. Zaprzestanie uprawy i zgoda na leżenie ziemi odłogiem przez rok, odbywało się z pożytkiem dla gleby, jak i uprawiających ją rolników. Dla ludności żyjącej na co dzień z uprawy ziemi, był to wielki akt wiary i deklaracja prawdziwości
życiowych wyborów18.
Rok Jubileuszowy obchodzono po siedmiu kolejnych latach szabatowych
(7x7 lat), czyli co 50 lat – Jubileusz jako „szabat szabatów”, choć funkcjonuje też
opinia, że jubileuszem mógł być ostatni (49) rok z siedmiu lat szabatowych. Wymagania dotyczące roku jubileuszowego zawierały normy prawne, stanowiące
przesłanki ówczesnej nauki społecznej, tzw. „powszechna emancypacja ludzi po-

Wszystkie cytaty z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. III, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1982.
16
Kształtowanie się praktyki roku Jubileuszowego pochodzi z czasów wygnania Izraelitów w Babilonie w VI w. przed Chr. Naród wybrany zniewolony, wykorzeniony, pozbawiony wolności
i własnej kultury obumierał na wygnaniu. Kiedy wydawało się, że Bóg o nich zapomniał i opuścił, Jahwe posłał mądrych i wierzących przywódców. Oni planowali nadejście lepszych czasów
przez reformę religijną. Między innymi udoskonalili Torę, święte Prawo i nowy kodeks przewodzenia ludowi, który powróci w przyszłości do Jerozolimy. Punktem wyjścia ich prac – był szabat – świętość jemu nadana przez Boga. E. E. Larkin, Duchowość Jubileuszu, „Zeszyty
Karmelitańskie” 2000, nr 1 (11), s. 67.
17
S. Nowak, Niektóre aspekty Teologii Jubileuszu 2000 w zastosowaniu do Sanktuariów, „Liturgia
Sacra” 5…, s. 277; „Oprócz zwalniania niewolników w roku szabatowym, Prawo Izraela przewidywało darowanie wszelkich długów, co było regulowane szczegółowymi przepisami.
Wszystko to czyniono ku czci Boga. To, co dotyczyło roku szabatowego, odnosiło się również do
{roku jubileuszowego}, który przypadał co pięćdziesiąt lat” TMA, nr 12 i 13.
18
E. E. Larkin, Duchowość Jubileuszu…, s. 67-68.
15
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trzebujących wyzwolenia”19. Prawo przewidywało m.in., że: „każdy powróci do
swojej własności”(Kpł 25,13), każda własność powróci do swego właściciela (por.
Kpł 25,28), każdemu Izraelicie zostanie zwrócona wolność (Kpł 25, 40).
Chociaż realizacja tych wskazań odbiegała od podanego wzorca i zawierała
nierówne traktowanie rodaków, rok Jubileuszowy miał za zadanie przywracać
równość między wszystkimi synami Izraela. Ekonomiczne dobrodziejstwa tego
świętego roku winny należeć do wszystkich (bogactwa stworzenia są wspólnym
dobrem wszystkich ludzi20), niestety Izraelici rezerwowali je przede wszystkim
dla siebie21. Przepisy dotyczące przeżywania jubileuszy zawierały uzasadnione
racje teologiczne. Gwarantowały zachowanie w kraju status quo w odniesieniu
do relacji między rodami i dwunastoma pokoleniami, ukryty zamysł, aby żadne
pokolenie i by żaden z rodów nie dominował ekonomicznie nad pozostałymi. Chodziło również o to, aby nikt z Izraelitów nie utracił danego mu terytorium. W ten
sposób reguła społecznej sprawiedliwości wyrastała z zasady teologicznej: „Nie
wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście
u Mnie przybyszami i osadnikami”(Kpł 25,23).
Podobne uzasadnienie teologiczne dotyczyło niewolnictwa i zubożałych Izraelitów. Od czasów Mojżesza cały naród został wykupiony z niewoli Egipskiej
przez samego Boga, stąd każdy Izraelita może być tylko niewolnikiem Boga (por.
Kpł 25, 55; 25, 42)22.
Warto w tym miejscu zatrzymać się nad samą nazwą „jubileusz”. Pochodzi
ona od hebrajskiego słowa jobel (yobel), co oznacza „barana” lub „róg barani”,
używany jako instrument muzyczny – sygnalizacyjny. Teksty biblijne podają datę
i sposób celebracji roku Jubileuszowego. Gra na rogu – jobel oznajmiała początek
uroczystych obchodów, które przypadać będą dokładnie w Dzień Przebłagania
(mniej więcej wrzesień/październik). Jeśli róg barani ogłaszał radosny i uroczysty
charakter świętowania roku jubileuszowego, Dzień Przebłagania (Pojednania)
przypominał Izraelowi o pokucie, pojednaniu i darowaniu win ludzkości. Ten
dźwięk rogu, siłą praw akustyki i wierności Izraelitów, rozchodził się po całym
kraju, podążając od synagogi do synagogi i zawsze był oczekiwany z radością.
Św. Hieronim tłumacząc Biblię na język łaciński, w tekście Wulgaty skojarzył hebrajskie słowo: jobel z łacińskim słowem: jubilare. Odtąd słowo: jubilaeum
przyjmie się powszechnie zawierając równocześnie prawdę o radości (łac. jubilare, jubilatio), jak również o przyczynie tej radości (hebr. jobel, yobel)23.

TMA, nr 12 i 13.
TMA, nr 13.
21
R. Pindel, Rodowód Jubileuszu, „Pastores” 2000, nr 8 (3), s. 29-30. Autor wymienia różnice
w podejściu do realizacji zobowiązań jubileuszowych, co do narodowości, kategorii osób, a nawet
stopnia zamożności, Tamże.
22
R. Pindel, jw., s. 30-31.
23
A. Siemieniewski, dz. cyt. dostęp: 23.11.2018; także: S. Nowak, Niektóre aspekty…, s. 277-278.
19
20
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Jezus Chrystus – Jubileuszem, spełnieniem Roku łaski od Pana
(Iz 61,1-3)
Ziemska Misja Jezusa Chrystusa uobecnia główną treść biblijnego jubileuszu.
Uroczystą inaugurację Jubileuszu – Jubileuszy rozpoczął Jezus osobiście w synagodze w Nazarecie. Według Ewangelii św. Łukasza (Łk 4, 16-30), Zbawiciel przyszedł do rodzinnego miasta i w dzień szabatu, jak miał to w zwyczaju, wszedł do
synagogi. Tam przeczytał opatrznościowo wskazany mu tekst Izajasza 61, 1-2a24:
„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan Mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski od Pana”.

Słowa proroka odnoszące się do Mesjasza tzn. Tego, „którego Bóg namaścił
Duchem Świętym i mocą” (Dz 10, 38), Jezus obwieścił jednym zdaniem: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 21). Dzieje się dokładnie tak,
jak mówią Słowa Jezusa. Stają się nie tylko sercem jubileuszu – roku przychylności Pana, ale wypełniają wszystkie Jego Słowa i czyny. „Dziś” rozpoczął się
czas szczególnie upragniony. „Nadszedł dzień zbawienia”, „pełnia czasu”.
Wszystkie Jubileusze odnoszą się poniekąd do tego „czasu”, odnoszą się do mesjańskiej misji Chrystusa”25.
Jedynym Wyzwolicielem jest Jezus Chrystus, a rzeczywistą niewolą jest
grzech. Jubileuszowe obdarowanie, które przynosi Jezus i którego należy strzec,
to nie ziemia, ekonomia czy status społeczny, ale łaska Boża, duchowa amnestia
(odkupienie) i trwanie w Nim. Jezus nie mówi o cykliczności (co 7 lub 50 lat), akcentuje ciągłe „dziś” – jako pełnię zbawienia: „Dziś ze Mną będziesz w raju”
(Łk 23,24), „dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”(Łk 19,5).
Tak uczy nas dzisiaj również Kościół: Jubileusz jest „takim właśnie rokiem
łaski, rokiem odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, rokiem pojednania
pomiędzy zwaśnionymi, rokiem wielorakich nawróceń, rokiem pokuty sakramentalnej i pozasakramentalnej. Tradycja lat jubileuszowych jest w szczególny sposób
związana z udzielaniem odpustów i to bardziej szczodrych odpustów niż w innych
latach”26. Nowość orędzia jubileuszowego, Chrystus wyznacza wyraźnie i definitywnie jako dar zbawienia. Można w nim dostrzec trzy działania zbawcze:

Tekst Iz 61,1-3 nie zawiera wprost słowa: jubileusz, zastępuje go opisem rzeczywistości jubileuszu. Podobne wzmianki jubileuszowe znajdujemy u innych proroków: Jeremiasz (34,8-22), Nehemiasz (5, 1-13), Ezechiel (47, 13 i 48, 29), S. Nowak, dz. cyt., s. 278-279.
25
TMA, nr 11.
26
TMA, nr 14.
24
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1. Oświecenie człowieka przez nauczanie i moc Jego Słowa;
2. Wyzwolenie ludzi spod mocy złego;
3. Obdarowanie pełnią życia i radością.
Wspomniana nowość w świętowaniu roku łaski wyraża się również w uniwersalnym podejściu do beneficjentów jubileuszu. Pierwotnie zastrzeżony do jednego narodu, teraz ofiarowany jest przez Jezusa wszystkim ludziom27.

Świętowanie Jubileuszy w Kościele
Jubileusz Jezusa Chrystusa kontynuuje Kościół, działając mocą udzielonego
mu Ducha Św. Kościelna tradycja obchodzenia jubileuszy posiada ponad 700-letnią tradycję. Pierwszy Jubileusz został ogłoszony na rok 1300 przez papieża Bonifacego VIII. Bulla papieska28 udzielała odpustu zupełnego wszystkim tym,
którzy w owym roku i sto lat później odwiedzą w Wiecznym Mieście Bazylikę
świętego Piotra „z szacunkiem i rzeczywiście pełni skruchy”29. Jubileusz 1400 r.
zakłóciła schizma zachodnia, natomiast dołączono do dwóch bazylik apostolskich
(Piotra i Pawła) bazylikę Matki Bożej Większej. Wzrost ruchu pielgrzymkowego
do wiecznego miasta przyczynił się do wyodrębnienia pielgrzymek jubileuszowych o charakterze pokutnym.
Początkowy zamysł ogłaszania jubileuszy co 100 lat ewoluował w kierunku
większej ich częstotliwości, najpierw co 50 lat, potem co 33 lata, wreszcie od 1475
obchodzony jest co 25 lat. W 1450 r. Jubileusz obchodzony był niezwykle uroczyście. Dziękowano za przezwyciężenie schizmy i przywrócenie jedności Kościoła zachodniego. Ocenia się, że była to największa liczebnie manifestacja
pielgrzymów w całej historii średniowiecza. Od Jubileuszu w 1475 r. zaczęła funkcjonować w nazewnictwie obok Roku Jubileuszowego – nazwa: Rok Święty. Podczas Jubileuszu w 1500 r. papież Aleksander VI po raz pierwszy otworzył
w bazylice św. Piotra tzw. Drzwi Święte, polecił także, aby otwarto je w pozostałych bazylikach większych miasta Rzymu30.
Ostatni, licząc w kolejności 26, tzw. Wielki Jubileusz Roku 2000 został
ogłoszony i bardzo uroczyście świętowany przez papieża Jana Pawła II w Rzymie

S. Nowak, dz. cyt. s. 280-281.
Bulla Antiquorum habet (22.02.1300 r.), cyt. za: Jan Paweł II, Bulla Incarnationis Mysterium
ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 (29.11.1998 r), (Dalej IM), „Liturgia Sacra” 5, 1999, nr
2, s. 209-221.
29
„Szczodre udzielanie rozgrzeszeń i odpustów (…) nie tylko jeszcze obfitszego, ale jak najpełniejszego odpuszczenia wszystkich grzechów”, Bulla Antiquorum habet, Bullarium Romanum,
III 2, s. 94., cyt. za: Jan Paweł II, Bulla IM nr 5, dz. cyt., s. 212.
30
H. Sobeczko, Liturgiczny wymiar obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „Liturgia Sacra”
6…, s. 7-8.
27
28
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i w Ziemi Świętej. Podniosłość tego wydarzenia określa nie tylko fakt celebrowania 2000 rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa, ale również to, że świętowano po
raz pierwszy Rok Święty Jubileuszowy na przełomie dwóch tysiącleci. Bulla papieska IM proklamowała obchody jubileuszowe od nocy Narodzenia Pańskiego
(25 grudnia 1999 r.) do Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2001 r.). Uroczystościom papieskim towarzyszyły równoległe jubileusze w Kościołach partykularnych pod przewodnictwem biskupów diecezjalnych. Bulla IM podaje też bogatą
praktykę obchodów jubileuszowych tzw. znaków wiary. Są nimi: pielgrzymka
i pielgrzymowanie, znak Drzwi Świętych oraz znak odpustu – element konstytutywny Jubileuszu31.
Do kalendarza jubileuszy należy dodać także tzw. Jubileusze nadzwyczajne,
obchodzone od 1933 r. (1900 rocznica Odkupienia rodzaju ludzkiego), a w 1983 r.
Jan Paweł znowu zaskoczył świat proklamując Rok Odkupienia – Jubileusz Odkupienia32. Do tej tradycji nawiązuje ostatni, ogłoszony 11 kwietnia 2015 r. przez
papieża Franciszka: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia z okazji 50 rocznicy
zakończenia II Soboru Watykańskiego. Jubileusz Miłosierdzia trwający od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. miał przypominać całemu światu istotę orędzia
Chrystusa Pana: Bóg przebacza każdy grzech, jeśli tylko o to Boga prosimy. Mottem tego jubileuszu były słowa Jezusa w relacji św. Łukasza (6,36): „Miłosierni
jak Ojciec”. Dominantą tego jubileuszu stały się obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w Światowym Centrum Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem papieża Franciszka. To święto młodzieży świata wzywało nas do
naśladowania Boga – w Jego dobroci i zdolności do przebaczenia.
Miłosierdzie Boże jest tematem programowym tego pontyfikatu. Pierwsze
słowa papieża Franciszka wypowiedziane do Kościoła po wyborze: „Usłyszenie
słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym” 33.
Jan Paweł II, Bulla IM nr 6-11, dz. cyt. s. 213-219; Rok Święty 2000. Wielki Jubileusz, (brak
autora), edycja w. j. polskim, wyd. Lozzi Roma sas, Roma 2000, s. 10-23.; L. Poleszak SCJ,
Incarnationis Mysterium – dokument ogłaszający Wielki Jubileusz Roku 2000, „Życie Konsekrowane” 1999, nr 2 (22), s. 63-69.
32
TMA, nr 14.; 1950 lat od tajemnicy Odkupienia człowieka i świata. Decyzja papieża Jana Pawła II
wydaje się czytelna i zrozumiała, gdy od początku pontyfikatu poznaje się myśli przewodnie jego
nauczania: Inauguracja Pontyfikatu: „otwórzcie drzwi Odkupicielowi” (22.10.1978 r.). Pierwsza
encyklika papieża: „Redemptor hominis” (4.06.1979 r.) – program duszpasterski pontyfikatu,
a teraz Bulla Aperite portas Redemptori (6.01.1983 r.).
33
Franciszek, Anioł Pański z 17.03.2013 r. Zawołanie biskupie papieża Franciszka to wybrane słowa
św. Bedy Czcigodnego: „Miserando atque eligendo” w tłum. „Oczami miłosierdzia”. Dokumenty
Kościoła dotyczące Nadzwyczajnego Jubileuszu: Bulla papieża Franciszka Misericordiae Vultus
(11.04.2015 r.) oraz List Apostolski Misericordia et misera (20.11.2016 r.) na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Internet: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/
gdm/pl/giubileo/bolla.html/, dostęp: 29.11.2018.
31
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Jan Paweł II, przygotowując Wielki Jubileusz Roku 2000, z serdecznością
zapraszał do udziału w świętowaniu całą rodzinę ludzką: wierzących i niewierzących, braci chrześcijan oraz wyznawców innych religii (IM, nr 6). Zachęcał nas
do respektowania Jubileuszy, które dotyczą życiowych wydarzeń indywidualnych
osób, takich jak Sakramenty, urodziny oraz inne. Dowartościowywał nawet te
rocznice, które mają wyraźnie świecki charakter. Wierzącym podpowiada, aby
nadawali im wymiar religijny, jest to zawsze szczególny rok łaski Pana. Każdy Jubileusz 25-lecia nazywamy srebrnym, 50-lecia złotym, a 60-lecia diamentowym.
Myśl papieża prowadzi nas jeszcze dalej. To, co dotyczy indywidualnych Jubileuszy, „odnosi się również do poszczególnych wspólnot czy instytucji” (miasta,
gminy). W Kościele podobnie „świętujemy Jubileusze parafii czy diecezji”(TMA,
nr 15).

Kościół w Chojnicach na przestrzeni wieków
W kulturze chrześcijańskiej Europy, opisując historię minionych wieków, zawsze musimy odwołać się do historii lokalnych parafii i powstałych świątyń. To
one, jak mówią wieki, wyznaczały właściwe centrum życia miasta. Wokół parafii
organizowało się życie religijne mieszkańców, integrowały się ich dążenia społeczne, kulturalne i patriotyczne. Nikogo nie dziwią utrwalone w świadomości
Polaków określenia miasta Chojnice: „Brama Pomorza” lub „Perła Pomorza”.
Badania naukowe sugerują początki funkcjonowania parafii w Chojnicach na
pierwszą połowę XIV w. i łączą to wydarzenie z pierwotną lokacją miasta ok.
1315 r. Pierwsze źródło pisane, potwierdzające istnienie parafii, znajdujemy
w odnowionym przywileju lokacyjnym miasta z 1360 r. W kolejnym dokumencie
z 1378 r. wymieniono po raz pierwszy patrona parafii św. Jana Chrzciciela. Najwcześniejsze źródło mówiące o istnieniu kościoła parafialnego pochodzi z 1365 r.34.
34

Bazylika Mniejsza w Chojnicach (tekst M. Synak), wydanie Jubileuszowe XXV lecia Bazyliki,
wyd. Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2017, s. 5; W literaturze przedmiotu znajdujemy
wzmiankę datującą powstanie pierwszej, drewnianej świątyni na rok 1205 i fundację księcia pomorskiego Sambora I: J.B. Szlaga, Chojnice i chojnicka Bazylika, w: Chojnicka bazylika świadectwem wieków, red. H. Rząska, Chojnice 2003, s. 5-6; J. Knopek, Wypisy do „Dziejów Chojnic”,
wyd. Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2018, s. 58; Historię parafii opisują opracowania
monograficzne i artykuły naukowe: M. Weltrowski, Dzieje parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach do 1772, Pelplin 1989 (mps); D. Lewiński, Dzieje parafii pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-2000, w serii Biblioteka Filomaty, t. 23, Chojnice 2012;
K. Ostrowski, Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – centrum duchowe Chojnic, „Zeszyty Chojnickie” 2003, nr 18, s. 81-85; W. Śmigiel, Duszpasterstwo w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Chojnicach, w: Chojnicka bazylika…, s. 23-32; B. Zagórska, Losy złotnictwa parafii farnej
w Chojnicach na przestrzeni dziejów w świetle źródeł historycznych, w: Chojnicka bazylika…,
s. 33-52; K. Walenta, Badania archeologiczne i perspektywy badawcze krypt grobowych w bazylice chojnickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w: Chojnicka bazylika…, s. 53-58; W. Śmigiel,
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Ostatnie ustalenia wskazują, że pierwotnie drewniany kościół zastąpiono nową, murowaną świątynią w latach 1340-136035. Budowla zgodnie z najstarszą tradycją
(od V w.) należy do kościołów orientowanych (prezbiterium i ołtarz zwrócone są
ku wschodowi »łac. oriens – wschód«), jest zbudowana w stylu gotyku nadwiślańskiego36, typu halowego. Posiada trzy nawy, wieloboczną absydę i kruchtę
dobudowaną w XIX w. Od strony zachodniej bryła korpusu obejmuje wieżę37 oraz
przylegające do niej kaplice. W przyziemiu wieży znajduje się ozdobione portalem główne wejście do świątyni. Od zachodu, po stronie zakrystii, znajduje się kaplica dedykowana Matce Bożej. W 1924 r. drewniany strop zastąpiono udanym
sklepieniem gwiaździstym i krzyżowo-żebrowym38. Ważnym elementem architektonicznym i konstrukcyjnym kościoła jest 8 ośmiobocznych (oktagonalnych,
łac. octo – osiem)39, ceglanych filarów podpierających sklepienie i międzynawowe
arkady.
W lewej nawie kościoła, pod posadzką odkryto w 2002 r. prostokątną, o sklepieniu kolebkowym, kryptę grzebalną. Na podstawie zachowanego materiału numizmatycznego, odkrytego w trakcie badań archeologicznych, można określić
szacunkowo, że pochowano tam k. 25-35 osób, najstarsze pochówki można datować na połowę XIV w. Istnieją przesłanki, że w podziemiach, w jednej z krypt zos-

Bazylika w Chojnicach – przeszłość i teraźniejszość, w: Kultura religijna związana z Bazyliką
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, red. W. Śmigiel, „Bernardinum”, Chojnice-Pelplin
2008, s. 9-13; J. Walkusz, Duchowieństwo chojnickie w życiu publicznym XIX-XX wieku, w: Kultura religijna…, s. 35-60; T. Rakowski, Religijna kultura muzyczna w parafii Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Chojnicach w latach 1821-1939, w: Kultura religijna…, s. 61-68; M. Biernacki,
Ocalić od pokoleń – renowacja bazyliki mniejszej w Chojnicach (2006-2007), w: Kultura religijna…, s. 90-94; W. Śmigiel, Bazylika Mniejsza w Chojnicach – dar i zadanie, w: Bazylika Mniejsza w Chojnicach (1993-2013), red. B. Kuffel, w serii Biblioteka Filomaty, t. 30, Chojnice 2013,
s.5-8; B. Kuffel, Proboszczowie i administratorzy parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela
w Chojnicach po II wojnie światowej, w: Bazylika Mniejsza…, s. 9-20; S. Ścisłowicz, Tradycje
budownictwa organowego w Chojnicach, w: Bazylika Mniejsza…, s. 21-32.
35
Do drewnianego kościoła dobudowano najpierw murowane prezbiterium i podstawę wieży, a następnie połączono je ceglanym korpusem. Potwierdzeniem może być uwidocznione w planach
niesymetryczne położenie wieży względem naw i prezbiterium. Bazylika Mniejsza w Chojnicach,
M. Synak (tekst), dz. cyt., s. 5-6.
36
Nazwę: „gotyk nadwiślański” dla określenia polskiego gotyku w dorzeczu Wisły użył w 1910 r.
prof. S. Zubrzycki. Nie podzielał tego określenia ks. B. Makowski, wg niego najlepszym określeniem z 1932 r. jest „styl pomorski”. D. Lewiński, dz. cyt., s. 74-75.
37
Wieżę Kościoła podwyższono w 1535 r. Cegłę wykorzystano z opuszczonego klasztoru Augustianów.
38
D. Plackowski, Bazylika Chojnicka na tle dziejów architektury, w: Kultura religijna…, s. 85-88.
39
Cyfra 8 jest „symbolem Chrześcijaństwa”. Dzień Zmartwychwstania – to dzień ósmy lub pierwszy. Symbol nowego życia w Chrystusie – tzn. prawdziwa kondycja każdego ochrzczonego. W bazylice Chojnickiej ta symbolika jest zachowana: np. prezbiterium – to pięć boków ośmioboku,
Barokowa chrzcielnica, kamienne kropielnice przy wejściu do świątyni.

75

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

I. ARTYKUŁY  ROZPRAWY

tał pochowany wybitny malarz polski, związany także z Gdańskiem: Herman Han
(1574-1627/1628), który ostatnie lata życia spędził właśnie w Chojnicach40.
Nie posiadamy żadnego wiarygodnego dokumentu, mówiącego o poświęceniu (dawniej – konsekracji) świątyni, choć są autorzy, którzy doszukują się tego
wydarzenia, a nawet potrafią określić datę (1365 r.) i konsekratora – ks. biskupa
Piotra, sufragana gnieźnieńskiego41. Historyczne znaczenie tej świątyni podkreślają też wydarzenia o charakterze kościelnym i politycznym.
Od 1466 r. kościół cieszył się protektoratem królów Polskich. To oni, na mocy
swego patronatu przedstawiali każdorazowo kandydata na urząd proboszcza – arcybiskupom gnieźnieńskim. Jednym z wybitnych przedstawicieli duchowieństwa chojnickiego w tamtym okresie był m.in. proboszcz i dziekan ks. Jan Rogge (+1418 r.),
absolwent paryskiej Sorbony i wykładowca Uniwersytetu w Wiedniu42.
Centralne miejsce Kościoła farnego uzasadnia sieć kościołów filialnych, które
stopniowo powstają w mieście i na jego obrzeżach. W II poł. XIV w., po roku 1384
powstaje kościół szpitalny pw. Św. Jerzego, a w 1441 r. zbudowano Kościół
św. Ducha wraz ze szpitalem. Następnie powstają cztery kościoły i trzy kaplice poza
granicami miasta. Na przedmieściu Chojnic osiedlili się Augustianie (1356 r.), którzy na ziemi darowanej przez Krzyżaków, wybudowali kościół zakonny i klasztor43.
Losy kościoła św. Jana Chrzciciela w Chojnicach mogą służyć jak podręcznik
do poznawania burzliwych dziejów miasta, a nawet regionu. Wszystkie nieszczęścia, jakie dotykały mieszkańców i materialną substancję miasta, również dosięgały
miejską farę. Zniszczenia spowodowane przez husytów (1433 r.), a w późniejszych
wiekach trzykrotne pożary: 1657 r., 1733 r. i ten największy w dziejach miasta
w 1742 r., doprowadziły pod koniec XVIII w. do otwartej dyskusji: rozebrać kościół czy odbudowywać? Zwyciężyła wiara, poświęcenie duszpasterzy i mieszkańców miasta. Od początków XIX w. przez ponad 100 lat odbudowywano,
remontowano i odrestaurowywano kościół, czego widocznym elementem była jego
regotyzacja i wspomniana już restauracja sklepień (1924 r.)44. Kolejne historyczne

K. Walenta, Badania archeologiczne i perspektywy badawcze krypt grobowych w bazylice chojnickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, w: Chojnicka bazylika świadectwem wieków, red.
H. Rząska, Chojnice 2003, s. 53-58; M. Biernacki, Ocalić od pokoleń…, s. 93.
41
Ks. prof. P. Panske (1863-1936 r.) cyt. za: D. Lewiński, dz. cyt., s. 18.
42
Znawca medycyny, (1400-1405 r. był osobistym lekarzem wielkiego mistrza Konrada von Jungingena w Malborku). W związku z pracą na Uniwersytecie we Wiedniu, wydaje się raczej wątpliwy jego udział na Soborze w Konstancji (1414-1418 r.). Chojnice. Przewodnik, (tekst
M. Synak), red. Z. Buława, wyd. Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2010, s. 33-34.
43
Zakon Augustianów miał charakter wspólnoty eremickiej tzn. Pustelniczej. Pełna nazwa Ordo
Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, data powstania 1256 r. D. Lewiński, dz. cyt., s. 19-22.
44
Należy zaznaczyć, że udało się tego dokonać, dzięki postawie ks. proboszcza Bolesława Makowskiego (1880-1934 r.), który jako ceniony historyk sztuki pracował na polu naukowym (wydał
w 1932 r. dzieło: „Sztuka na Pomorzu”), a także okazał się wybitnym duszpasterzem (1922-1934 r.)
i działaczem społecznym. D. Lewiński, dz. cyt., s. 71; 125-126.
40
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„tsunami” dotknęło chojnicką świątynię w lutym 1945 r., gdy wojska Armii Czerwonej wyzwalały miasto z rąk hitlerowców. Ostrzelana pociskami świątynia, po raz
czwarty w swej historii stanęła w ogniu. Całkowicie zniszczony został dach, częściowo sklepienia i wszystkie boczne ołtarze. W powojennym sprawozdaniu ze
stanu kościołów i zabudowań kościelnych parafii chojnickiej możemy przeczytać:
„kościół został spalony i wypalony z wyjątkiem murów”45.
Wracając do XVI w. – poważny zakręt w historii Chojnic, w tym – bolesne
doświadczenia życia kościelnego, związane są z czasami Reformacji. W 1555 r.
decyzją Rady miejskiej kościół farny wraz z dwoma kościołami szpitalnymi oraz
szkołą parafialną46 znalazły się w rękach Protestantów. W tym okresie doszło do
aktów przemocy i prześladowania Kościoła, czego jaskrawym i wstydliwym wydarzeniem było m.in. zamordowanie na cmentarzu ówczesnego proboszcza parafii katolickiej Ks. Schnickiego47. Luteranie zajmowali kościół i zabudowania
parafii przez 61 lat48.
W trudnym i nieprzyjaznym dla katolików momencie otrzymali oni męża
opatrznościowego i wybitnego kapłana, proboszcza: ks. Jana Gleisen-Doręgowskiego. Duszpasterz zintegrował środowisko, a jego działanie sądowe doprowadziło ostatecznie do pomyślnego wyroku trybunału królewskiego i zwrotu
świątyni49 oraz pozostałych zabudowań parafialnych i majątku należącego do parafii sprzed 1555 r. Jemu też zawdzięczamy genialną, brzemienną w skutkach decyzję – sprowadzenia w latach 20. XVII w. do zluteranizowanych Chojnic –
Jezuitów50. Już w 1623 r. duchowi synowie św. Ignacego z Loyoli otworzyli
Tamże, s. 71-72.
Szkoła istniała od 1436 r.
47
Ks. J. Schnicke lub Schnittke (wg P. Panske), P. Panske, Chojnice i Człuchowo w czasach tak
zwanej Reformacji i Przeciwreformacji, Toruń 1925, s. 23. Warto w tym miejscu dodać, że ta
zbrodnia na kapłanie-proboszczu jest przykładem pogwałcenia jakichkolwiek zasad współistnienia. Wszystkich, a szczególnie chrześcijan powinien zawstydzać taki akt barbarzyństwa. Zamordowano duchownego ze względu na wyznawaną wiarę, ale również dokonano tego na miejscu
poświęconym – cmentarzu. Od początku Chrześcijaństwa świątynie (a w nich miejsce przy ołtarzu) i cmentarze były traktowane jako miejsca ostatecznego schronienia i azylu, nawet dla przestępców. Uszanowali je nawet wrogo nastawieni do wyznawców Jezusa – poganie w Imperium
Rzymskim. Stąd pierwsze kościoły to katakumby.
48
W połowie XVI w. najważniejsze miasta Prus Królewskich, z poparciem miejscowych starostów,
uzyskały od króla Zygmunta Augusta swobodę wyznania luteranizmu. A. Groth, Reformacja
i kontrreformacja, w: Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2003, s. 193.
49
Dnia 9 sierpnia 1613 r., zapadł wyrok nakazujący chojniczanom, aby w przeciągu 6 tygodni kościół z wszystkimi przynależnościami oddali proboszczowi. Ostatecznie Luteranie zwrócili kościół
farny katolikom dopiero 24.08.1616 r.
50
Towarzystwo Jezusowe (z łac. Societas Jesu). Charyzmat zakonny wyraża się i.in. w formacji duchowej – rekolekcje, szkolnictwo wyższe i ewangelizacja. Do Polski sprowadził ich Kard. St.
Hozjusz w 1564 r. Z kolegiów jezuickich wyodrębniły się pierwsze Seminaria duchowne na ziemiach polskich.
45
46
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szkołę, a w następnych latach wybudowali Kościół Zwiastowania NMP i Kolegium51, które na przestrzeni czasu wywarło niezwykły wpływ na formację duchową, intelektualną i kulturalną miasta oraz całego regionu.
Świątynię miejską na przestrzeni wieków honorowano wieloma przywilejami i tytułami, chociaż ich nigdy oficjalnie od władz kościelnych nie otrzymała.
Znane są następujące: kolegiata (1778-1790 r.), metropolia, fara miejska, bazylika
(1751 r.)52.

Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi farnemu w Chojnicach
Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach przemawia do ludzi
współczesnych bogatą, aczkolwiek złożoną, a czasami nawet tragiczną historią.
Troska o udokumentowanie i ocalenie jej dla przyszłych pokoleń nie powinna
przysłonić nadrzędnego celu istnienia tej świątyni – funkcji liturgicznej: „Jest to
dom Boga i brama do nieba” (Rdz 28,17).
Spiritus movens wyróżnienia tytułem „Bazyliki Mniejszej”53 chojnickiej fary
jest bez wątpienia osoba św. Jana Pawła II. To jemu zawdzięczamy dwa najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do przyznania tego królewskiego tytułu54.
A. Scheffs, Parafialny kościół pojezuicki pw. Zwiastowania NMP w Chojnicach, Chojnice 1994,
s. 17.
52
D. Lewiński, dz. cyt., s. 18-19.
53
Nazwa bazylika pochodzi od greckiego βασιλικός (królewski) oraz stoa basilike (portyk królewski) i pierwotnie oznaczała budowlę w starożytnej Grecji, od V w. przed Chr. przeznaczoną na
zgromadzenia publiczne, m. in. sprawowanie sądów, zebrania i targi. Bazylika oznacza pewien typ
architektoniczny – budowlę halową, podzieloną rzędami kolumn na trzy (lub 5) części, niekiedy
z galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą na wprost wejścia, często w apsydzie.
W Rzymie nazwano tak po raz pierwszy budynek wzniesiony w 184 r. przed Chr. na Forum Romanum przez cenzora Marka Porcjusza (stąd nazwa basilica Porcia). Do kościelnych budowli po
raz pierwszy nazwę bazyliki zastosowano w 303 r. (Acta S. Saturiani). Od Konstantyna Wielkiego oznacza ona większe budynki kościelne budowane na planie podłużnym, rzadziej na planie
centralnym. Podział architektoniczny bazyliki uwarunkowany jest symboliką religijną oraz względami praktycznymi liturgii. Zróżnicowanie wspólnoty chrześcijańskiej na katechumenów, pokutujących, wiernych i duchowieństwo, wymagało odpowiedniego miejsca w zależności od stopnia
wtajemniczenia liturgicznego. Miejsce zajmowane w świątyni określało ich kondycję duchową:
„im bliżej ołtarza, tym większe wtajemniczenie w liturgię”. A. Luft, Bazylika, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1995, kol. 149-150.
54
Nazwę bazyliki – przyznawano (już od wieków średnich) jako tytuł honorowy, nadawany tylko
niektórym kościołom, najczęściej będącym siedzibą wysokiej rangi dostojnika kościelnego, np.
biskupa albo legata papieskiego. Tytuł bazyliki większej lub inaczej patriarchalnej (basilica maior)
jest zarezerwowany dla kościołów własnych papieża z tronem i ołtarzem papieskim, a tytuł bazyliki mniejszej (basilica minor) dla pozostałych świątyń. Bazyliki patriarchalne to: św. Jana na
Lateranie, św. Piotra na Watykanie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami. Wśród nich
pierwsze miejsce zajmuje Archibazylika św. Jana na Lateranie, pierwsza katedra Biskupa Rzymu.
Te świątynie są uprzywilejowane w Roku Świętym, Jubileuszowym, gdyż w nich znajdują się
51
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Jan Paweł II 25 marca 1992 r. wydaje Bullę: Totus tuus Poloniae populus55,
która reorganizuje porządek administracyjny Kościoła w Polsce. W ramach tej reformy utworzono metropolię gdańską, w skład której weszła diecezja gdańska
(1925 r.), podniesiona do rangi archidiecezji, diecezja pelplińska – wcześniej przed
zmianą zwana chełmińską (1243 r.) oraz nowo utworzona diecezja toruńska
(1992). Metropolitą gdańskim został ks. abp Tadeusz Gocłowski, a pierwszym
biskupem pelplińskim – Jan Bernard Szlaga, biskupem pomocniczym Piotr Krupa.
Granice metropolii gdańskiej niemal identycznie pokryły się z granicami diecezji
chełmińskiej w latach 1821-192556.
Po urzędowym przejęciu rządów w diecezji pelplińskiej (29 marca 1992 r.),
jednym z pierwszych działań biskupa ordynariusza Jana B. Szlagi było zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o nadanie przez papieża kościołowi farnemu w Chojnicach tytułu Bazyliki Mniejszej57. Biskup Diecezjalny zostawił dwa
bardzo zobowiązujące świadectwa, które uzasadniały wspomnianą decyzję. Pierwsze pochodzi z przedmowy do albumu o bazylice chojnickiej, przygotowanego
przez parafię z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000:
„Kiedy na początku dziejów nowej diecezji – Diecezji Pelplińskiej – przedkładałem na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wniosek o poparcie moich starań, które podjąłem z własnej inicjatywy, ażeby fara chojnicka
otrzymała tytuł bazyliki, ks. Prymas w rozmowie ze mną wyraził zdziwienie, że
taki kościół nie został jeszcze podniesiony do godności bazyliki. Tak więc ten
papieski tytuł, którym szczyci się bazylika chojnicka i cieszą się chojniczanie,
jest znakiem uznania dla bohaterstwa wpisanego w dzieje świątyni i historię
miasta. Jest uznaniem, które przekazał sam Ojciec Święty mieszkańcom Chojnic, a w jakimś sensie także całej wspólnocie Kościoła Pelplińskiego”58.

Drugie świadectwo ks. Biskupa zostało zapisane w pracy zbiorowej przygotowanej przez Hannę Rząską, zawierającej materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez parafię z okazji 10. rocznicy nadania farze miejskiej tytułu Bazyliki
Mniejszej:
otwierane przez papieża tzw. Porta Sancta, czyli Święte drzwi, obdarowane odpustem jubileuszowym. Obok nich są jeszcze trzy patriarchalne: św. Wawrzyńca w Rzymie, św. Franciszka
i NMP od Aniołów w Asyżu. Wszystkie pozostałe noszą godność i przywilej Bazyliki mniejszej.
Po raz pierwszy tytuł ten nadał papież Pius VI kościołowi św. Mikołaja w Teolentino w 1783 r.
Od 1836 r. objęte tym przywilejem są także niektóre kolegiaty. B. Nadolski, Bazylika, w: Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 141-142.
55
Internet: https://episkopat.pl/bulla-totus-tuus-poloniae-populas/, dostęp 3.12.2018.
56
Internet: http://www.diecezja-pelplin.pl/diecezja/historia, dostęp 5.12.2018.
57
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Domus Dei. Dekret o tytule bazyliki
mniejszej, Internet: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/bazylika_mniejsza_09111989.html, dostęp 5.12.2018, (Dalej DD).
58
Przez wieki w służbie Bożej. Bazylika Mniejsza pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Bydgoszcz 2000,
s. 5.
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„Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w moim przekonaniu zasłużył na tytuł bazyliki z tego powodu, że w znacznie zmniejszonej Diecezji
Pelplińskiej (w porównaniu z wielką Chełmińską) należało wskazać nowe
ośrodki, które spełniałyby i spełniają żądania stawiane przez Kongregację Kultu
Bożego kościołom, które zasługują na wyróżnienie tytułem bazyliki. Uważałem, że warunki takie spełnia wiele kościołów, ale wskazałem na kościół chojnicki, dlatego że mieści się w nim zarówno długa i godna uwagi historia miasta
i regionu, zwłaszcza zmaganie się z naporem protestanckim, czy w ogóle z naporem niemczyzny. A dalej, że jest to kościół, którego rozwiązania architektoniczne może w ciągu wieków nie zawsze starannie utrzymywane i właściwie
cyzelowane, również są z wielu powodów godne zauważenia. Ważne jest i to,
że kościół chojnicki stanowi w tym rejonie Pomorza na pewno miejsce znaczące, centralne, które wyznacza także określony kontekst działania i dynamiki
inicjatyw okolicznym wspólnotom parafialnym”59.

Przenikliwość duszpasterska, strategia i priorytet działania, a nade wszystko
niezwykła serdeczność do ludzi – skupione w jednej osobie, sprawiły, że ks. biskup Jan Szlaga zapisał się złotymi zgłoskami w najnowszej historii Miasta Chojnice i młodej diecezji pelplińskiej. Należy przypomnieć, że były to pierwsze
miesiące jego urzędowania60, a na nowym terytorium diecezji tytuł bazyliki mniejszej do tej pory posiadała tylko Bazylika katedralna w Pelplinie61.
Tytuł Bazyliki Mniejszej został przyznany kościołowi farnemu w Chojnicach
na mocy Brewe papieskiego, proklamującego tę decyzję 11 marca 1993 r. W dokumencie czytamy:
„Jan Paweł II, papież, na wieczną rzeczy pamiątkę.
Pośród bardzo wielu świętych, ogłoszonych przez Kościół, a wiernym ukazanych jako żywe cnót przykłady, na pewno słusznie w sposób szczególny wymienić trzeba Jana Chrzciciela, który przygotował drogę przed Chrystusem
i największym był wśród urodzonych z niewiast (por. Mt11, 10-11).
Chętnie więc przychyliliśmy się do wniosku Czcigodnego Brata Jana Szlagi,
Biskupa Pelplińskiego, ażeby świątynię, w której żywy jest kult św. Jana Chrzciciela, a świadectwo jego męczeństwa już od wielu wieków przepowiadają kapłani, zaś wierni czczą go z ogromną pobożnością, przyozdobić godnością
bazyliki mniejszej. Upewniwszy się, że ten kościół godny jest uwagi zarówno
ze względu na architekturę, jak i na liturgię, prośbę tę spełniamy bez zwłoki,
ufni przy tym, że za sprawą św. Jana Chrzciciela ten przywilej w niemałym stopniu przyczyni się do jedności ludu Bożego tamtej krainy i wzrostu jej pobożno-

J. B. Szlaga, Chojnice i chojnicka bazylika, w: Chojnicka bazylika świadectwem wieków, red.
H. Rząska, Chojnice 2003, s. 5-6.
60
8 lipca 1992 r. ks. Bp Szlaga rozpoczyna starania o wyróżnienie chojnickiej fary godnością bazyliki mniejszej, Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z bazyliką mniejszą w Chojnicach (1993-2007), w: Kultura religijna…, s. 95.
61
W. Śmigiel, Bazylika w Chojnicach – przeszłość i teraźniejszość. Wprowadzenie, w: Kultura religijna…, s. 11-12.
59
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ści. Wysłuchawszy więc rady Kongregacji Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, tym listem władzą naszą apostolską postanawiamy, by kościół parafialny w miejscowości znanej pod nazwą Chojnice , w diecezji pelplińskiej,
poświęcony Bogu na cześć św. Jana Chrzciciela Ściętego, cieszył się tytułem
i godnością bazyliki mniejszej, z dodaniem praw i przywilejów właściwych dla
tego typu świątyń, z sumiennym zachowaniem wszystkiego, co postanowiono
w dekrecie De titulo Basilicae Minoris z dnia 9 listopada 1989 r. Tę zaś sprawę
chcemy potwierdzić teraz i na przyszłość, wykluczając wszystko, co się temu
sprzeciwia. Dan w Rzymie u św. Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 11 marca
1993 r., piętnastego roku naszego pontyfikatu.
Angelus Kard. Sodano, Sekretarz Stanu”62.

Ks. Biskup Jan B. Szlaga wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem
przewodniczył uroczystej liturgii odczytania papieskiego brewe, nadającego tytuł
bazyliki w wigilię odpustu Ścięcia św. Jana Chrzciciela 28 sierpnia 1993 r.
Uroczystości główne odbyły się w rocznicę przyznania papieskiego wyróżnienia. Stały się publicznym dziękczynieniem Bogu, Kościołowi i Ojcu świętemu
Janowi Pawłowi II. Obchody, dzięki obecności wielu znamienitych gości, przyjęły
niezwykle świąteczny i ogólnopolski charakter. Na zaproszenie Biskupa Diecezjalnego, 11 marca 1994 r. bazylikę chojnicką nawiedzili: prymas Polski Józef
Kard. Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk oraz
metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Z racji przypadającego
w tym dniu piątku III tygodnia Wielkiego Postu, ulicami Chojnic przeszła Droga
Krzyżowa pod przewodnictwem Ks. Nuncjusza. W uroczystościach przygotowanych przez ówczesnego proboszcza ks. kan. Romana Lewandowskiego63 uczestniczyło wielu biskupów, kapłanów oraz wiernych związanych z parafią, która stała
się matką dla wszystkich nowo powstających wspólnot parafialnych64. Idąc za
wskazaniami Stolicy Apostolskiej65, biskup pelpliński 2 sierpnia 1993 r. wydał
Dekret w sprawie odpustów dla Bazyliki chojnickiej66.
Brewe Papieża Jana Pawła II ustanawiające farę chojnicką Ścięcia św. Jana Chrzciciela Bazyliką
Mniejszą, MDP, r. 2, 1993, nr 5, s. 3-5. Pierwsze ogłoszenie decyzji Ojca św. odbyło się w Pelplinie w dniu 27.04.1993 r. w obecności nuncjusza (I rocznica utworzenia diecezji pelplińskiej).
63
Ks. Kan. Roman Lewandowski (1932-2012) był proboszczem chojnickiej parafii przez 24 lata
(1975-1999). Podczas jego kadencji powstały z parafii „matki” cztery nowe wspólnoty parafialne
w Chojnicach i dwie na obrzeżach miasta: w Charzykowach i Nieżychowicach. Wśród wielu ważnych wydarzeń w życiu parafii, wydaje się, że najważniejszym było podniesienie świątyni do
godności bazyliki mniejszej i zorganizowanie uroczystości z tym związanych. Jako kapłan emeryt zamieszkał na terenie miasta. Rada Miejska w roku 2005 podjęła uchwałę o nadaniu zasłużonemu duszpasterzowi tytułu honorowego obywatela miasta Chojnice. B. Kuffel, Proboszczowie
i administratorzy parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach po II wojnie światowej, w: Bazylika Mniejsza…, s. 17-18.
64
D. Lewiński, dz. cyt., s. 73-74; 132.; B. Kuffel, Proboszczowie i administratorzy…
65
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret Domus Dei o tytule Bazyliki
Mniejszej z 9.11.1989 r.
66
Na mocy tego przywileju można uzyskać odpust zupełny w: rocznicę poświęcenia bazyliki, Odpust parafialny (24.06. i 29.08.), w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, w rocznicę nadania ty62
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Obchody kolejnych rocznic tworzą żywą tradycję świętowania
Jak zapowiadał na początku nowego tysiąclecia święty Papież: „Syn Boży,
który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec,
a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami.(…)
Przemierzając drogi świata…musimy przyśpieszyć kroku”67.
Świętowanie kolejnych rocznic ustanowienia Bazyliki wiąże się już z osobą
nowego proboszcza parafii ks. Jacka Dawidowskiego (1999 r.). Jego młodość
i energiczność stały się znakiem rozpoznawczym nadejścia nowych czasów i potrzeb Kościoła. Chodzi o wspomniany „przenikliwy wzrok”, „wielkie serce” i pilnie potrzebne „przyśpieszenie kroku”(NMI 58).
Ten okres działalności duszpasterskiej posiada dość dobrze zebraną, a nawet
opracowaną literaturę przedmiotu. Postaram się zatem, możliwie syntetycznie
omówić najbardziej znaczące wydarzenia, odsyłając do powszechnie dostępnych
wydawnictw. Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, decyzją władz kościelnych bazylika chojnicka pełniła funkcję kościoła stacyjnego, w którym można
było uzyskać odpust jubileuszowy. Podkreślało to nie tylko duchową więź kościoła lokalnego z powszechnym, ale zostało odczytane jako zadanie duszpasterskie – gorliwszej posługi kapłanów w Sakramencie pokuty68.
Kamieniem milowym w historii Bazyliki, parafii i miasta Chojnice były
wspólne działania władz miasta, biskupa diecezjalnego oraz miejscowego proboszcza, zmierzające do tego, aby na czasy rozpoczynające trzecie tysiąclecie
Chrześcijaństwa – decyzją Stolicy Apostolskiej – ogłosić św. Jana Chrzciciela patronem miasta. Patron przełomowych czasów, zwiastun pierwszego „prawdziwego” Jubileuszu (kairosu) – „roku łaski od Pana”(Łk 4, 19), zakorzeniony
w Starym Przymierzu, zapowiada i obwieszcza przyjście Mesjasza. Głosił Dobrą
nowinę, zanim pojawił się Główny Ewangelizator. Pozostaje patronem niezłomnego sumienia na wszystkie czasy69. Nie dziwi zatem fakt, że taki ideał świętości
zintegrował się z tym miejscem, z tymi mieszkańcami i przez trudne doświadczenia minionych wieków inspiruje nadal swoim blaskiem.

tułu Bazyliki (11.03) oraz jeden raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez wiernych. Dodatkowo ks. Biskup ustanowił dla Bazyliki: dzień 13.05 uprzywilejowany odpustem zupełnym.
J. Szlaga, Dekret w sprawie odpustów dla bazyliki chojnickiej z dnia 2.08.1993 r., MDP,
r. 2, 1993, nr 7-8, s. 5.
67
NMI, nr 58.
68
W soboty i niedziele księża pełnili stałe dyżury w konfesjonale dla regionu chojnickiego. Ten wymiar posługi widoczny jest do dzisiaj w duszpasterstwie tej parafii., Kalendarium ważniejszych wydarzeń…, s. 99.
69
J. B. Szlaga, Św. Jan Chrzciciel – niestrudzony herold Chrystusa, w: Kultura religijna…, s. 20-21.
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Na Uroczystej Sesji Rady Miasta 29 sierpnia 2002 r. – jednogłośnie przyjęto
uchwałę o ogłoszeniu św. Jana Chrzciciela patronem Chojnic. Po zakończeniu
obrad w Bazylice odbył się koncert Katedralnego Chóru „Pueri Cantores” z Torunia i Orkiestry Symfoników Bydgoskich. Wykonano m.in. Mszę C-dur „Koronacyjną” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Podczas Uroczystej Sumy odpustowej
ks. biskup Jan B. Szlaga ogłosił św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Chojnice.
Odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące: m.in. wybito limitowaną serię medalu
upamiętniającego Patronat, konkursy, katechezy i wykłady70.
Specyfiką mieszkańców Chojnic, zarówno wierzących, jak i niepodzielających zasad wiary, jest niezwykła – jak na obecne czasy – zdolność do współpracy
i wspólna mobilizacja przy ważnych projektach dla dobra wspólnego. Tak należy
odczytywać wspólny wysiłek parafii, władz miasta oraz różnych, lokalnych środowisk w organizowaniu jubileuszy 10-, 15-, i 20-lecia wyróżnienia Bazyliki.
10 marca 2003 r. z inspiracji ks. Proboszcza J. Dawidowskiego odbyły się uroczystości 10. rocznicy ustanowienia bazyliki mniejszej. W dniu Jubileuszu odbyła
się Sesja Naukowa pt. Chojnicka bazylika – świadectwem wieków. Poszukiwaniom
naukowym w auli, jak i modlitwie dziękczynnej przewodniczył pasterz diecezji,
a przy tym wielki przyjaciel Chojnic. Temu wydarzeniu została poświęcona
wspomniana już praca zbiorowa pod redakcją Hanny Rząski, wydanej staraniem
Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela71. Z okazji 10-lecia Bazyliki parafia wydała
również poręcznego formatu album z płytą CD, przygotowany przez ks. Wiesława
Śmigla. Wydawnictwo zwięzłe i ładnie wydane, mogło służyć jako przewodnik po
Bazylice lub jako „cegiełka” na prace remontowe i renowacyjne72.
Jubileusz został poprzedzony ważnym wydarzeniem muzealnym. W Muzeum
Historyczno–Etnograficznym w Chojnicach zorganizowano wystawę pt. Chojnicka bazylika świadectwem wieków. Otwarcia ekspozycji w Bramie Człuchowskiej dokonał ks. bp Jan Szlaga 28 października 2001 r. Aby przybliżyć ekspozycję
wystawy szerszemu gronu miłośników, Muzeum wydało drukiem Księgę Rejestrów Kościoła Parafialnego w Chojnicach (1738-1804 r.). Promocja tego cennego wydawnictwa odbyła się w dniu otwarcia wystawy73.
Kolejny jubileusz 15-lecia nadania tytułu bazyliki obchodzono równie uroczyście i wieloaspektowo. Ponownie zorganizowano sympozjum poświęcone kulturze chrześcijańskiej, związanej z dostojną świątynią pod tytułem: Bazylika
Mniejsza – Siła Tradycji. Z racji obchodów ukazała się kolejna publikacja zatytułowana Kultura religijna związana z Bazyliką Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Jest
W. Śmigiel, Bazylika w Chojnicach – przeszłość i teraźniejszość. Wprowadzenie…, s. 12.; Kalendarium…, s. 102-103.
71
Chojnicka bazylika świadectwem…
72
W. Śmigiel, Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Wrocław 2003.
73
H. Rząska, Chojnicka Bazylika świadectwem wieków, „Baszta” 2005, nr 9, s. 65-66, cyt. za:
J. Knopek, Wypisy do „Dziejów Chojnic”, Chojnice 2018, s. 814-816.
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to praca zbiorowa o charakterze naukowym pod redakcją ks. dr. Wiesława Śmigla,
wykładowcy KUL-u i wybitnego przyjaciela chojnickiej parafii.
Oryginalną inicjatywą duszpasterzy miejscowej parafii były konkursy przeprowadzone w szkołach chojnickich o tematyce religijnej. Co więcej, zorganizowano również konkurs dla nauczycieli na przygotowanie scenariuszy zajęć
dydaktycznych prowadzonych w Bazylice. Zwieńczeniem prac konkursowych była
lekcja w Bazylice poprowadzona z grupą gimnazjalistów przez Annę Buchwald74.
Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego i Parafii udało się wydać zeszyt Lekcja w Bazylice, zawierający 5 gotowych i nagrodzonych scenariuszy75.
Jubileusz 20-lecia Bazyliki mniejszej w Chojnicach przebiegał w zupełnie nowej
sytuacji kościoła powszechnego i diecezjalnego. W lutym 2013 r. złożył urząd papież
Benedykt XVI, a rok wcześniej pożegnaliśmy I biskupa pelplińskiego śp. prof. dr.
hab. Jana Bernarda Szlagę. Radość jubileuszu uratował fakt, że biskupem pomocniczym pelplińskim został mianowany ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, przyjaciel i mecenas naszej bazyliki. Główne uroczystości 20. rocznicy miały nieco skromniejszy
charakter. W sobotę 9 marca 2013 r. odbyła się msza św., której przewodniczył ks.
biskup Ryszard Kasyna, ordynariusz diecezji. W ramach przygotowania do jubileuszu, 8 marca 2013 r. w auli LO im. „Filomatów Chojnickich” i wieczorem w podziemiach kościoła gimnazjalnego ks. prałat dr Zdzisław Ossowski wygłosił wykład
pt. Uczta u Heroda i ścięcie św. Jana Chrzciciela – problem autorstwa obrazu z Madryckiego Prado. Dzięki żelaznej konsekwencji Bogdana Kuffla i niezwykłemu oddaniu się sprawie dokumentowania najnowszej historii, otrzymaliśmy kolejny, już
30 tom W serii „Biblioteka Filomaty” zatytułowany: Bazylika Mniejsza w Chojnicach
(1993-2013) pod jego redakcją. Publikacja jubileuszowa ma charakter monograficzny
i przedstawia kilka interesujących artykułów z zakresu szeroko rozumianej kultury
religijnej.
Ważnym wydarzeniem edytorskim z okazji tego samego jubileuszu było wydanie drukiem w 2012 r. długo oczekiwanej monografii poświęconej parafii Ścięcia św.
Jana Chrzciciela w Chojnicach, autorstwa ks. Damiana Lewińskiego pt. Dzieje parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-200076. Pomysłodawcą i osobą zabiegającą o środki finansowe na wydanie tej książki był kronikarz
chojnicki, wspomniany już Bogdan Kuffel77. Książka poprzedzona jest wstępem ks.
Wiesława Śmigla, w którym bardzo syntetycznie, szczegółowo przedstawia zatroskanie obecnego proboszcza ks. J. Dawidowskiego o warstwę materialną powierzonych świątyń78.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Kazimierz Jaruszewski i ks. Maciej Stanke – wikariusz parafii.
75
Lekcja w Bazylice, red. K. Jaruszewski, Chojnice 2008.
76
D. Lewiński, Dzieje parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-2000,
w serii „Biblioteka Filomaty” t. 23, Chojnice 2012.
77
W. Śmigiel, Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach – od przeszłości…, s. 9.
78
Tamże, s. 14-16.
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Chociaż w niniejszym opracowaniu nie zajmuję się dokonaniami na polu prac
budowlanych, remontowych i konserwatorskich dotyczących Bazyliki, to z uczciwości badawczej należy powiedzieć, że ilość, zakres i przenikliwość tych zadań
wykonanych po roku 2000 jest imponująca. Z tej choćby przyczyny domaga się
osobnego i rzetelnego opracowania. Tutaj także możemy powiedzieć o wzorowej,
harmonijnej (holistycznej) współpracy pomiędzy parafią a miastem, diecezją
a województwem. O znaczeniu dotychczasowej renowacji bazyliki niech świadczy choćby jedna z wielu nagród i wyróżnień. W 2008 r. przyznano parafii tytuł:
Zabytek Zadbany A.D. 2008 za wzorowo przeprowadzony remont bazyliki mniejszej wraz z otoczeniem, eksponujący wartości architektoniczne i estetyczne zabytku. Przyznał ten tytuł Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie. Tytuł
jest niezwykle cenny, gdyż w każdym roku otrzymuje go tylko jeden zabytek
w Polsce, wyłoniony w konkursie przez kapitułę nagrody79.

Jubileusz 25. rocznicy Bazyliki Mniejszej
Jubileusz 25-lecia nazywamy w Kościele srebrnym i obchodzimy go uroczyście w sposób powszechny od 1475 r. W naszych czasach millenijnych Janowi
Pawłowi II zawdzięczamy podkreślenie rangi tego wydarzenia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, religijnym, ale również świeckim80.
W Chojnicach przyzwyczailiśmy się świętować każdą kolejną, piątą rocznicę papieskiej nobilitacji. Stąd obchody pierwszego „prawdziwego” jubileuszu zostały
przygotowane bardzo starannie i wielowymiarowo.
Już od roku 2017 r. na plebani Bazyliki odbywały się cykliczne spotkania
przygotowujące program Jubileuszu. Miały one formułę otwartą: np. byli zapraszani wszyscy chętni, ci którzy odczuwali potrzebę włączenia się w prace przygotowujące, organizacje pozarządowe. Zaproszono przedstawicieli władz powiatu
chojnickiego, miasta i gminy z Brus, Czerska i gminy Konarzyny. Oczywiście
uczestniczyli ci, którzy posiadają status współorganizatorów: burmistrz ze swoimi
pracownikami, Chojnickie Centrum Kultury i przedstawiciele Muzeum Historyczno-Etnograficznego. Spotkania prowadzili ks. Dawidowski i dyr. Zbigniew
Buława z UM Chojnice. Kompletny program uroczystości: Jubileuszu 25-lecia
Chojnickiej Bazyliki Mniejszej, rozpisany na cały rok, został zatwierdzony na kolejnym spotkaniu 26 stycznia 2018 r.81.
Tamże, s. 15; Por. M. Biernacki, Ocalić dla pokoleń…, s. 90-94.
TMA, nr 15.
81
Program zawierał wydarzenia o charakterze sakralnym, kulturalnym, oświatowym, sportowym:
uroczystości odpustowe, koncerty, wystawy, spotkania, pielgrzymki, turnieje rycerskie i sportowe, konkursy wiedzy o Patronie i mieście, wydawnictwa, spektakle. Wydrukowano plakaty
z programem oraz zamieszczono informacje w chojnickich mediach. Parafia, w celach większej
dostępności programu Jubileuszu, wykupiła miejsce w jednym z wydań „Czasu Chojnic”. Me79
80
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Chojnicki artysta plastyk Janusz Trzebiatowski przygotował znak logo Bazyliki XXV i przekazał prawa autorskie do swobodnego wykorzystania podczas Jubileuszu. Urząd Miejski w Chojnicach w ramach przygotowań wydał niewielki, ale
edytorsko pięknie wydany album poświęcony 25. rocznicy wyróżnienia Fary miejskiej przywilejem Bazyliki mniejszej82. Ksiądz biskup dr Ryszard Kasyna kierując
się piękną tradycją minionych lat, zaprosił do przewodniczenia centralnym uroczystościom 11 marca 2018 r. Jego Eminencję Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka,
Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski. 30 stycznia 2018 r. ks. biskup objął
także honorowym patronatem zbliżający się Jubileusz83. Obchody zaplanowano na
cały rok, a wydarzenia odbywały się w różnych miejscach miasta i regionu.
Świętowanie Jubileuszu 25-lecia nadania tytułu Bazyliki Mniejszej w Chojnicach rozpoczęto 11 marca 2018 r. od uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył
Prymas Polski Wojciech Polak. Towarzyszyli mu: gospodarz miejsca ks. biskup Ryszard Kasyna oraz licznie przybyli kapłani wywodzący się z chojnickiej bazyliki
i pracujący w niej. Modlitwie liturgicznej towarzyszył parafialny chór „Lutnia” pod
batutą dyrygenta i organisty w jednej osobie Przemysława Woźniaka84.
W słowie pozdrowienia i przywitania biskup ordynariusz wprowadził uczestników w liturgiczny – radosny kontekst IV niedzieli Wielkiego Postu. Mówił, że
nasze dziękczynienie składane Panu Bogu obejmuje posługę św. Jana Pawła II oraz
decyzję o nadaniu tytułu i godności bazyliki mniejszej sprzed 25 lat, dokładnie
11 marca 1993 r. Podziękował także za 775-lecie istnienia diecezji pelplińskiej,
dawnej diecezji chełmińskiej oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej
ojczyzny. Podziękował Bogu za to „miejsce święte, miejsce spotkania nas z Bogiem
i drugim człowiekiem, miejsce modlitwy i odzyskiwanej nadziei”.
W homilii ks. Prymas przypomniał nam zobowiązanie do wielkopostnej metanoi – przemiany naszego serca. Nawiązał m.in. do nauczania papieża Franciszka
z orędzia na Wielki Post 2018 r., w którym usłyszeliśmy m.in. o potrzebie: zatrzymania się, „porzućcie bezsensowne zabieganie…, porzućcie przymus gonitwy, rodzący w nas gorycz i smutek. Drugim ważnym słowem akcentującym naszą
postawę ducha to: spójrzcie na oblicze wywyższonego i ukrzyżowanego Chrystusa.
To spojrzenie pozwala nam pokonać demony lęku i niepewności, a uzdalnia do widzenia w cierpiącym Jezusie, ludzkich rysów osób dzisiaj ukrzyżowanych i cierpiących. Wreszcie trzecie słowo adekwatne do naszego jubileuszowego świętowania

dialny patronat nad uroczystościami przyjęła „Gazeta Pomorska” i „Radio Głos” z Pelplina. Specjalny program o wydarzeniu centralnym 11.03. 2018 r. został przygotowany przez ośrodek gdański TVP i wyemitowany tego samego dnia w: Informacjach TVP Info oraz Panoramie Gdańskiej.
Szerszą wersję programu wyemitowano w dniu 13.03.2018 r. w Telewizji gdańskiej.
82
Bazylika Mniejsza w Chojnicach, red. Z. Buława, M. Synak, Chojnice 2017.
83
R. Kasyna Bp, Pismo biskupa pelplińskiego obejmujące honorowy patronat nad Jubileuszem 25lecia nadania tytułu bazyliki Mniejszej Farze Chojnickiej z dnia 30.01.2018 r.
84
Parafialny Chór „Lutnia” w 2019 r. będzie obchodzić jubileusz 100 lat powstania i działalności.
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to: powróć do Pana. Powróć bez lęku, pozwól, aby Pan dotknął twoje serce. Nie zamykaj się na działanie Jego uzdrawiającej łaski, pozwól, aby w tobie uzdrawiał
wszystkie znamiona grzechów. Taka jest miłość Boga. „On nie tylko miłuje nas do
ostatniej chwili swojego ziemskiego życia, ale do ostatniej granicy miłości”.
Nawiązując do genezy przywileju papieża – tytułu bazyliki mniejszej dla
chojnickiej świątyni, ks. Prymas zaakcentował jeden z wielu warunków koniecznych, aby uzyskać ten niezwykły „królewski” tytuł. Jako pierwszy i zasadniczy
postulat wymienił, za Stolicą Apostolską: szczególną troskę o życie liturgiczne
i duszpasterskie zaangażowanie wobec ludzi, którzy stanowią tutejszy kościół.
Stąd ta dostojna Bazylika nie jest jedynie miejscem pamięci o przeszłości, nie jest
też tylko symbolem obecności wiary w tym miejscu, ale przede wszystkim jest
miejscem, gdzie przyjmujemy i dzielimy nowe życie. Właśnie to życie, które
wciąż rodzi się i odnawia, aby pokonać grzech, śmierć i smutek.
Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania dla wszystkich uczestników wypowiedział ks. prałat Jacek Dawidowski, dziekan i proboszcz tutejszej
wspólnoty parafialnej. „Dziękczynienie jest zawsze odpowiedzią serca na otrzymany dar. W tym dziękczynieniu Panu Bogu, specjalne miejsce zajmują osoby, które
przyczyniły się do tego wyróżnienia: Św. Jan Paweł II, śp. ks. biskup Jan Bernard
Szlaga – główny architekt i pomysłodawca oraz ówczesny proboszcz śp. ks. kan.
Roman Lewandowski. Po Eucharystii odbył się wspólny przemarsz przez miasto
do Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego, w którym ks.
Prymas wraz z władzami miasta otworzył wystawę pt. „Signum św. Jana Chrzciciela. W 25 rocznicę ustanowienia Bazyliki Mniejszej w Chojnicach”. Należy zauważyć, że to już po raz drugi w swojej ćwierćwiekowej historii, Bazylika chojnicka
doczekała się specjalnie przygotowanej wystawy. Narracja wystawy opowiada
o najstarszych, zachowanych zabytkach złotniczych parafii, o słynnym malarzu –
Hermanie Hanie, który pod koniec życia stał się chojniczaninem z wyboru85.
Ostatnim akordem jubileuszowego świętowania był uroczysty koncert w Bazylice: Msza C-dur „Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu
Orkiestry Bydgoskich Solistów Arte Con Brio, Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Solistów Opery Nova w Bydgoszczy.
Rok Jubileuszowy trwa. Nakreślony wcześniej ambitny i wielowymiarowy
program napełnia się treścią duchową, estetyczną i intelektualną. Rodzą się jubileuszowe emocje uczestników i obdarowanych. Na całościowy opis i opracowanie przyjdzie stosowny czas po zakończeniu roku jubileuszowego. Skromne ramy
tego artykułu każą w tym miejscu postawić kropkę i przejść do postulowanych
zadań na przyszłość.
85

Nowa lekcja muzealna pt. Bazylika mniejsza w Chojnicach. Postacie – skarby – wydarzenia, Internet: https://chojnicemuzeum.pl/?nowa-lekcja-muzealna-pt-bazylika-mniejsza-w-chojnicachpostacie-skarby-wydarzenia, 237, dostęp 6.12.2018.
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Zobowiązujący charakter jubileuszu Bazyliki dla miasta i regionu
Bazylika mniejsza w Chojnicach ćwierć wieku temu otrzymała honorowy
tytuł, przyznawany przez Stolicę Apostolską. Już w założeniu ta świątynia ma stanowić centrum życia liturgicznego i stawać się wzorem dla innych kościołów. To
właśnie wzorowa posługa duszpasterska i piękno celebracji liturgicznej, w połączeniu z wartością zabytkową świątyni, wymieniane są w przepisach kościelnych
jako rozstrzygające kryteria stawiane ubiegającym się o ten tytuł parafiom oraz ich
kościołom. Udzielanie tego przywileju – nazwy bazyliki mniejszej, ma także podkreślać wyjątkowy związek ze Stolicą Świętą w Rzymie oraz szersze oddziaływanie pastoralne w regionie86.
W nowo utworzonych strukturach diecezji pelplińskiej po 1992 r. tytuł taki
noszą trzy kościoły – Bazylika Katedralna w Pelplinie, Bazylika Mniejsza w Chojnicach oraz od 2010 r. Bazylika Mniejsza w Koronowie. Co zatem wyróżnia akurat te kościoły na religijnej mapie diecezji i kraju? Spróbujmy choćby w skrócie87
przeanalizować wskazania zawarte w dokumencie Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów Domus Dei, (dalej DD). One ukażą nam wartość daru
i zobowiązanie na przyszłość, mówiąc za Janem Pawłem II, każdy dar jest nam
dany i poniekąd zadany.
Dokument Kongregacji (DD) w pierwszych swoich normach koncentruje się
na samej przestrzeni akcji liturgicznej. W czterech punktach syntetycznie wymienia życzenia prawodawcy kościelnego. Najpierw skupia się na tych sprawach, które
mają być obecne w każdym kościele i mają spełniać swoje funkcje liturgiczne:
1. Kościół musi być poświęcony specjalnym obrzędem. Nie musimy znać daty
dedykacji kościoła, bo ta może być niemożliwa do ustalenia (Chojnice). Zgodnie jednak ze starożytną praktyką musi to być budynek przeznaczony wyłącznie na użytek kultu. Rodzi się zatem postulat pastoralny na przyszłość, aby
bardziej uroczyście obchodzić dzień: Poświęcenia Kościoła własnego (ostatnia niedziela października)88 oraz zawsze zabiegać o sacrum tego miejsca,
zwłaszcza podczas wydarzeń kulturalnych: koncerty, prelekcje, wystawy89.
2. Tytuł Basilica minor otrzymują tylko te kościoły, w których rozwija się piękne,
aktywne życie liturgiczne i duszpasterskie. Wyróżniony ośrodek duszpasterski
ma charakteryzować się dynamiką świętych celebracji, sakramentów św.,
a zwłaszcza sprawowaniem Najświętszej Eucharystii, sakramentu pokuty i pojednania, także innych sakramentów. Wspomniane wyróżnienie ma być modeKongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret „Domus Dei”o tytule bazyliki
mniejszej, z dnia 9.11.1989 r., „Anamnesis” 1997/98, nr 14, s. 9-12 ( Dalej – DD).
87
Korzystałem z opracowania tego tematu: M. Szypa, Bazylika Mniejsza jako centrum życia liturgicznego, „Roczniki Teologiczne” t. 62, 2015, z. 8, s. 173-183.
88
Por. Obrzędy poświęcenia kościoła nr 2, w: Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowice
2012, s. 26.
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Cenna uwaga dla przewodników i grup zwiedzających.
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lowe i formacyjne wobec innych wspólnot parafialnych w regionie. Ta wyjątkowość powinna wyrażać się w starannym przygotowaniu obrzędów, wiernym
przestrzeganiu norm liturgicznych i powinna dopełniać się aktywnym zaangażowaniem świeckich w działania liturgiczne90.
3. Należy gorliwiej i nowocześniej pracować z ministrantami, chórem parafialnym, scholami muzycznymi, a przede wszystkim zaangażować świeckich do
posług liturgicznych (Liturgia Słowa, kolekta, troska o zakrystię oraz porządek
i dekorację świątyni)91. Jest to wyraźny postulat przeciwko próbom klerykalizacji i niewłaściwej dominacji clericus podczas liturgii w bazylice chojnickiej.
Szczególnie odpowiedzialne miejsce należy do organisty oraz jego formacji
duchowej i liturgicznej. Pamiętać trzeba, że czynne i sprawne organy to pierwszy wśród instrumentów muzycznych w każdym kościele.
4. Poprawnie i pięknie celebrowana akcja liturgiczna w bazylikach mniejszych to
także wyraz komunii z papieżem, stróżem liturgii w całym Kościele. Nauczał
o tym Jan Paweł II: „kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w ten sposób dyskretnie swoją miłość do Kościoła”92. Nikt z nas, ani duchowny, ani wierny
świecki nie jest właścicielem świętej liturgii. W Kościele Jezusa Chrystusa posłuszeństwo prawodawcy jest wyrazem miłości do tego, kogo on reprezentuje93.
5. Troska o szacunek dla sacrum służby Bożej domaga się przygotowania odpowiednich warunków przestrzennych dla celebracji liturgii: w części dla świeckich i w prezbiterium. Dokument (DD) wspomina o zgodnym z wymogami
odnowy liturgicznej usytuowaniu takich miejsc, jak ołtarz, ambona i miejsce
przewodniczenia, jak również o właściwym ich użytkowaniu w czasie każdej
liturgii, nie tylko świątecznej. Jest to postulat, który w przededniu remontu
i renowacji wnętrza Bazyliki powinien dotrzeć do włodarzy miasta, powiatu
Domus Dei (DD) cz. I, nr 1.
Piękna inicjatywa byłych ministrantów Bazyliki chojnickiej. Z okazji wspomnienia św. Jana
Berchmansa, patrona ministrantów w dniu 26.11.2015 r. spotkali się na Eucharystii w Bazylice ministranci seniorzy: kapłani i świeccy. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Jan Mechliński
z Człuchowa. Homilię wygłosił ks. dr Przemysław Szulc ze Świecia. Lekcję czytał były ministrant Mariusz Paluch, natomiast Modlitwę Wiernych były ministrant z Fary, także jeden z organizatorów Mirosław Kaszubowski (drugim był Przemysław Zientkowski). W kościele w czasie
Mszy obecne były relikwie św. Jana Berchmansa, którymi w Toruniu opiekuje się były wikary
z Fary bp pomocniczy Józef Szamocki. Na zakończenie Mszy został poświęcony obraz przedstawiający Patrona, który został zakupiony ze składek b. ministrantów chojnickich. Za kamerą Chojnice TV stał Jerzy Erdman, który był ministrantem w czasach nauki w szkole podstawowej
w przyszpitalnej kaplicy u ks. Franciszka Husarka. Por. Internet: http://www.chojnice.tv/wideo2038-Chojniccy_ministranci_spotkali_się_przy_relikwiach_i_obrazie_swego_patrona, dostęp
4.12.2018.
92
Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła, Poznań 2003,
nr 52.
93
M. Szypa, Bazylika Mniejsza jako centrum…, s. 178.
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itd. Sama Parafia przy tak gigantycznej pracy nie jest w stanie wykonać tego zadania na odpowiednim poziomie wymaganym aktualnymi przepisami.
6. Stolica Apostolska, nobilitując typowany kościół, zaznacza szczególne znaczenie w diecezji94. Inny argument to znajdowanie się w nim ciała lub większej relikwii jakiegoś świętego bądź też świętego wizerunku otaczanego szczególną
czcią wiernych. Tutaj mamy zarazem zasługi, jak i niedociągnięcia. Parafia
otrzymała (w 2012 r.) relikwie I stopnia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona
ludzi pracy i męczennika za wiarę. Piękna korelacja do naszego głównego patrona. Pytanie: czy zrobiliśmy coś więcej w naszym etosie pracy i świadectwa
życia? Mamy też kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia, z niezwykłą – jak na
historyczne zawirowania – tradycją kultu. Do tego dochodzą wskazania Jana
Pawła II na trzecie tysiąclecie wiary: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
i poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.
Kolejne punkty dokumentu (DD) podejmują temat obowiązków i zadań liturgiczno-duszpasterskich, które nakłada się na kościół cieszący się tytułem bazyliki mniejszej. Wybrałem pięć punktów, z bogatej treści Dominus Dei, które w
moim przekonaniu mogą być cenne na naszej jubileuszowej drodze wiary. Życzmy
sobie, aby stawały się zachętą do wysiłku wypływania na głębię życia, do czego
usilnie wzywał nas Jan Paweł II w Nuovo Millenio ineunte(58).
1. Pierwsze zadanie to liturgiczna formacja wiernych, która ma być stałym elementem duszpasterskiego życia bazyliki mniejszej. Wymienia się specjalne
kursy dokształcające, serie konferencji i podobne, służące formacji do pogłębionego uczestnictwa. Wśród środków temu służących wymienia się upowszechnianie nauczania papieskiego i kościelnego odnoszących się do liturgii.
2. Drugi punkt zwraca uwagę na wszelkie obrzędy związane z rokiem liturgicznym. Szczególne miejsce mają obrzędy związane z okresami mocnymi (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post i Wielkanoc), właściwymi dla
duszpasterstwa. W bazylice powinniśmy pielęgnować wszelkie formy pobożności ludowej. Niech będą sprawowane zgodnie z przepisami, dobrze przygotowane i pobożnością. Pojawia się kolejny postulat duszpasterski. Czy zgodnie
z zaleceniem (DD) nie należałoby zaproponować sąsiednim parafiom pewnych
elementów starożytnej praktyki liturgii stacyjnej, na wzór rzymskich stacji, np.
w Wielkim Poście? Ten element i tak już występuje czasami, szkoda, że tylko
wtedy, gdy przyjeżdża ks. biskup lub Radio Maryja.
3. Kolejny punkt związany jest z przywilejem papieskim. Jak już powiedzieliśmy,
tytuł bazyliki mniejszej nadawany jest dla zaakcentowania łączności tego
miejsca i całego regionu (kościoła lokalnego) ze Stolicą św. Piotra w Rzymie.
Pięknym zwyczajem powinno być zatem bardziej uroczyste niż w pozostałych
94

Odsyłam do wcześniejszych wypowiedzi postulatora sprawy: Śp. Bpa Jana B. Szlagi.
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kościołach diecezji, sprawowanie każdego roku obchodów związanych z urzędem i osobą papieża: święto Katedry św. Piotra (22 lutego), uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz w rocznicę wyboru lub
inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego (DD).
4. Takim zewnętrznym znakiem wyjątkowej komunii z Biskupem Rzymu mają
być także przywileje nadane bazylikom mniejszym. Obok odpustów papieskich
wymienia się: używanie znaku papieskiego w formie „skrzyżowanych kluczy”
jako ornamentu na chorągwiach, sprzętach używanych podczas liturgii, a nawet
na pieczęci parafialnej.
5. Kolejny punkt zawiera wskazanie dla duszpasterzy, aby zwrócić uwagę wiernych
na dar i przywilej odpustu odnoszący się do naszego życia duchowego. Dokument
(DD) podpowiada, że wspomniana wyżej komunia z kościołem powszechnym
i diecezjalnym pogłębia się też przez dodatkowy dzień świąteczny w kalendarzu
rocznych obchodów w bazylice. Oprócz rocznicy nadania tytułu bazyliki, biskup
diecezji wyznacza dodatkowy dzień odpustu zupełnego, który można uzyskać
w bazylice mniejszej95. Ks. dziekan J. Dawidowski idąc za tym wskazaniem
(DD), na początku 25. Roku Jubileuszowego w Bazylice przygotował symboliczne święte drzwi – wzór „Porta Sancta” w Rzymie, z oznaczeniem w srebrnym
kolorze Roku Jubileuszowego. Obok też umieścił kopię dekretu ks. Biskupa
(z 2 sierpnia 1993 r.) w sprawie odpustów dla Bazyliki chojnickiej.
Nasz chojnicki jubileusz naznaczony jest przejściem z drugiego (1993r.) do
trzeciego tysiąclecia wiary (2018 r.). Dla Św. Jana Pawła II Wielki Jubileusz Roku
2000 stanowił punkt kulminacyjny całego jego pontyfikatu. W pierwszej oficjalnej wypowiedzi trzeciego tysiąclecia (6 stycznia 2001 r.) w NMI, papież wskazał
wierzącym swoistą mapę i wskazał drogę: „ Jest on (program) skupiony w istocie
rzeczy wokół samego Chrystusa, mamy Go poznawać, kochać i naśladować, aby
żyć w Nim (...) i z Nim przemieniać historię. Program ten nie zmienia się mimo
upływu czasu i ewolucji kultur.”96.
Rok Jubileuszowy Bazyliki chojnickiej uczy nas respektować miary czasu. Dla
nas, żyjących dzisiaj, jubileusz jest radosną wdzięcznością, która zwraca się ku
wszystkiemu, co Bóg uczynił przez Chrystusa w Kościele i na świecie. Idąc za tym
głosem Kościoła pragniemy napełniać się duchowością jubileuszową, podążając od
grzechu i egoizmu do podwójnego prawa miłości i miłosierdzia (Jan Paweł II). Jubileuszowe świętowanie, chociaż trwa tylko przez rok, chcemy przenieść na naszą
codzienność. Uczynić go czasem łaski od Pana – liturgicznym kairosem (czasem
zbawienia, tu i teraz). I tak, jak nie chcieliśmy podczas Jubileuszu 25-lecia Bazyliki
ograniczać się jedynie do aktywności religijnej i liturgicznej, to jednak respektując
95
96

W Chojnicach tym dniem odpustu zupełnego wyznaczonym przez Bpa J. Szlagę – jest 13 maja.
NMI, nr 29.
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pierwszeństwo łaski i modlitwy (MNI 38), pragniemy naszą codzienność budować
na Chrystusie – który jest dla nas jedynym prawdziwym Jubileuszem.
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowując tak ambitny program obchodów
poprzez wydarzenia kulturalne, oświatowe: koncerty, spektakle, wystawy, turnieje,
wydawnictwa oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, pomagali nam odnajdować inspirację i nadzieję, aby nie bać się jutra. Nie bój się jutra. Niech ono boi się Ciebie.
To Ty możesz sprawić, że jutro zacznie działać na Twoją korzyść.” – Jan Paweł II.
Słowa kluczowe: czas, świętowanie, jubileusz w Biblii, jubileusz w Kościele, kościół farny, ścięcie
Św. Jana Chrzciciela, tytuł Bazyliki Mniejszej, renowacja bazyliki.

The Silver Jubilee of the Chojnice’s Basilica as a pastoral and social call
Summary
In the papal documents of Saint John Paul II: Tertio Millennio adveniente (TMA,
1994) and Nuovo Millennio ineunte (NMI, 2001), we have received a highly
valuable lesson on the understanding of time and the ethos of celebrating. God,
revealing in the Bible, is beyond time and teaches Christians that every measure of time: an hour, a day, years and centuries, is repleted with the saving presence of God and His saving activity. The human – as a celebrating being
expresses oneself in three categories of time: time of work, time of rest and time
of celebration. Hence, the custom of celebrating anniversaries both of individuals, and of the lives of communities or institutions is a natural thing. Believers
always want to make even secular anniversaries religious.
Jubilees were born in Israel, and their genesis is linked with celebrating the
Shabbat. Jubilee is the Shabbat of Shabbats (7x7), the 50th year. The completion
of the biblical jubilee is the coming of Jesus Christ to this world. This event is
the only jubilee, and the gift of salvation always becomes a lasting – year of the
grace of the Lord (Łk 4, 19). The Church has been celebrating Jubilees since
1300, first every 100, then every 50 years, and today even every 25 years. This
jubilee of the quarter-century is called the silver one by the Pope. On 11th March
1993 the oldest church in Chojnice of the Beheading of Saint John the Baptist
(the so-called city’s Parish Church) obtained the privilege and papal title: the
title of Minor Basilica. The parish successfully managed with this exceptional
distinction of the Holy See, inscribing the person of Saint John the Baptist into
the history of the city and region for ever. The celebration of the consecutive
10th, 15th and 20th anniversaries contributed to holding many social and cultural
events. Scientific symposia, numerous publications, including scientific ones,
concerts, school competitions, knight tournaments, pilgrimages, and even tourist
and sports events were organised. The 25th anniversary of the Basilica lasts for
the entire calendar year – from the 11th March 2018 to the 11th March 2019. For
the inhabitants of Chojnice, the “Silver Jubilee” becomes not only a pastoral
call but also a serious social task integrating subsequent generations enamoured
with the Chojnice’s Basilica. The example of Chojnice – of the chaplains, civil
authorities and passionates of the most beautiful traditions – may serve as an
example for other cities, parishes and social institutions.
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Krzysztof Kowalkowski

Ks. radca Władysław
Kaszczyc (1908-1991)
Fot. 1. Zdjęcie portretowe
(ze zbiorów ks. T. Krahela)

Nie miałem okazji poznać ks. Władysława Kaszczyca, bo historią parafii
Rytel i jej księży zainteresowałem się dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, podczas pracy nad genealogią rodziny Kowalkowskich. Jednym z duchownych
w mojej rodzinie był ks. Antoni Kowalkowski, brat mojego dziadka, pierwszy
proboszcz i budowniczy rytelskiego kościoła. Niespodziewanie moje zainteresowania genealogiczne doprowadziły do powstania książki Rytel. W stulecie parafii, która ukazała się właśnie w stulecie powstania parafii1. Gdy w związku ze 150
rocznicą urodzin ks. Antoniego Kowalkowskiego wydałem książkę jemu poświeconą2, przyjrzałem się jeszcze raz historii parafii. Stało się to przyczynkiem
do publikacji dwóch artykułów o księżach związanych z tą parafią, zamieszczonych w „Zeszytach Chojnickich”. Pierwszy dotyczył życia urodzonego w Rytlu
ks. dra Jana Muszyńskiego3, darczyńcy ziemi pod budowę kościoła w Rytlu,
a drugi poświęcony był ks. kanonikowi Gracjanowi Nagierskiemu4, proboszczowi
w Rytlu w latach 1974-2004. Praca nad tymi artykułami uświadomiła mi, że nie
mogę pominąć postaci ks. radcy Władysława Kaszczyca, który administrował parafią w Rytlu od 1949 r. przez 25 lat, pozostając w niej później na zasłużonej emeryturze. Nie byłoby jednak tej biografii, gdyby nie pomoc, jaką okazał mi
ks. Tadeusz Krahel5, przesyłając cenne informacje o ks. Kaszczycu dotyczące jego
pobytu w diecezji wileńskiej.
K. Kowalkowski, Rytel. W stulecie parafii, Rytel 1999.
Tenże, Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy, autor pieśni, Rytel 2016.
3
Tenże, Ks. dr Jan Muszyński, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32.
4
Tenże, Ks. kanonik Gracjan Wacław Nagierski (1936-2004), „Zeszyty Chojnickie” 2017, nr 33.
5
Ks. Tadeusz Krahel, ur. w 1937 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r., dr teologii, Prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, emerytowany prof. Archidiecezjalnego WSD. Autor wielu
książek i artykułów o diecezji wileńskiej oraz jej księżach.
1
2
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Ks. Władysław Kaszczyc. Młodość
Władysław Kaszczyc urodził się 21 sierpnia 1908 r. w Bielicy6 powiat Lida.
Rodzicami jego byli Wincenty i Ewa z domu Dubrawska. Chrzest otrzymał w kościele w Jelnej, w Archidiecezji Wileńskiej, a sakramentu udzielił mu ks. proboszcz Józef Malinowski. Brak innych informacji dotyczących rodziny
ks. Kaszczyca. Wiadomo, że miał siostrę mieszkającą po II wojnie światowej we
Francji, a także rodzinę o nieustalonym stopniu pokrewieństwa, mieszkającą pod
koniec XX w. w Gdańsku, o czym w dalszej części artykułu.
Brak informacji, gdzie uczęszczał młody Władysław do szkoły powszechnej.
Sakramentu bierzmowania udzielił mu w 1917 r. w Dzisnej ówczesny biskup Jan
Cieplak. Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Hetmana Karola Chodkiewicza w Lidzie ukończył w 1928 r. Nie wiadomo, czy mieszkał tam z rodzicami,
czy też w internacie bądź na kwaterze. Wiadomo, że 2 września 1928 r. pisząc
prośbę o przyjęcie do seminarium duchownego, jako swój adres zamieszkania
Władysław Kaszczyc podał Lida, ul. Komercyjna 147. Jego prośba została spełniona i w tym roku podjął studia w Seminarium Duchownym oraz na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Święcenia diakonatu
Władysław Kaszczyc otrzymał 2 kwietnia 1933 r. z rąk Metropolity Wileńskiego
abp Romualda Jałbrzykowskiego, który w tym dniu wyświęcił łącznie 19 diakonów8. Święcenia kapłańskie ks. Władysław Kaszczyc otrzymał w katedrze wileńskiej (dziś Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława)
26 maja 1934 r. z rąk abp Romualda Jałbrzykowskiego. Natomiast absolutorium
na Uniwersytecie w Wilnie otrzymał 6 czerwca 1934 r.9. Jednak ks. Władysław
Kaszczyc nie napisał pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Prof. Roman Jurkowski informuje, że przejrzał w LCVA
(Litewskie Centralne Państwowe Archiwum) wszystkie teczki magistrów z tego
wydziału i nazwiska Władysława Kaszczyca tam nie ma. Oczywiście nie koliduje
to z faktem uzyskania absolutorium, czyli z ukończeniem studiów10. Potwierdzeniem faktu nienapisania pracy magisterskiej byłyby starania ks. Kaszczyca w tym
zakresie w 1960 r., o czym na dalszych stronach tego artykułu.
Bielica – dziś wieś na Białorusi, położona na południe od Lidy nad brzegiem Niemna. W czasach
II Rzeczypospolitej miejscowość należała do powiatu lidzkiego w województwie nowogrodzkim.
7
Wypis z Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk (BLAN) sygn. F 342-33041, oryginał w posiadaniu
ks. T. Krahela.
8
Kronika kościelna i religijna, „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie” nr 7, Wilno 10.04.1933,
s. 92.
9
Abp Romuald Jałbrzykowski (1876-1955) metropolita wileński. W latach 1942-1944 więziony
przez gestapo. Po wkroczeniu Armii Czerwonej powrócił do diecezji. W 1945 r. aresztowany
przez władze sowieckie, po miesiącu zwolniony, ale w lipcu 1945 r. wydalony do Polski. Osiadł
w Białymstoku organizując tu Kurię Biskupią i WSD. Zob. więcej www.ipn.gov.pl.
10
R. Jurkowski, mail do autora, Olsztyn 17.10.2018.
6
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Posługa kapłańska w diecezji wileńskiej
Pierwszą posługę kapłańską ks. Kaszczyc sprawował w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lidzie (Słobódka) mianowany 27 marca 1934 r. na jej wikarego. Od 1 października tego roku był wikarym w Krzemienicy11 w dekanacie
Wołkowysk12. W Krzemienicy był katechetą w szkole13. 29 lipca 1935 r. ks. Kaszczyc został wikarym w Łuczaju w dekanacie Postawy w północnej części diecezji
wileńskiej. Następnie na podstawie nominacji z 27 listopada 1936 r. został skierowany do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dereczynie, w dekanacie Słonimskim, gdzie objął probostwo14. Zastąpił na tym miejscu ks. Piotra
Brukwickiego, który był tu proboszczem od 1 kwietnia do 20 października 1936 r.
Gdy ks. Kaszczyc obejmował parafię, miała ona 2067 katolików. Do parafii należały miejscowości: Dereczyn, Aleksandria, Aleksicze, Buksztowo, Cegielnia,
Dorohlany, Dońce, Grabowo, Huryłowicze, Jeziorki Wielkie i Małe, Kołczyn,

Fot. 2. Bazylika archikatedralna św. Biskupa i św. Władysława w Wilnie
(fot. Krzysztof Kowalkowski)
Krzemienica – w czasach II Rzeczpospolitej gmina wiejska w powiecie wołkowyskim w woj.
białostockim, dziś miejscowość na Białorusi.
12
Wypis z BLAN sygn. F 318-1668, oryginał w posiadaniu ks. T. Krahela.
13
Catalogus ecclesiarum et cleri Archidioecesis Vilniensis. Pro Anno domini 1935. Vilnae 1936, s.
113.
14
Wypis z BLAN sygn. F 318-1668, oryginał w posiadaniu ks. T. Krahela.
11
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Krupowo, Łancewicze, Łobzowo, Miechowsk, Mielewicze, Monkiewicze, Naćkowo, Pelazyn, Rodziszki, Sawicze, Stara Wieś, Śliże Piaskowskie, Tarnasze,
Uhryń Wielki i Mały, Walkiewicze, Wojniłowice, Zajezierna. W 1939 r. parafia
miała 2030 katolików15. Jak z powyższego widać, do parafii należało aż 30 wsi
i osad, co wiązało się z koniecznością licznych wyjazdów. Ponadto w Łobzowie
była kaplica, w której zapewne ks. Kaszczyc także odprawiał msze, choć nie udało
się ustalić, jak często to robił. Dodać też można, że ilość wiernych w parafii z nieznanych dziś powodów zmieniała się i np. w 1938 r. było ich 215116.
20 maja 1939 r. ks. Kaszczyc został mianowany na stanowisko proboszcza
w Kraśnem17 nad Uszą w dekanacie Mołodeczno, gdzie 20 maja zastąpił na tej
funkcji proboszcza Józefa Puciłowskiego18. Inaczej przynależność dekanalną podaje w swoim kwestionariuszu ks. Kaszczyc pisząc, że parafia należała do dekanatu wilejskiego, którego dziekanem był ks. prałat Karol Lubianiec, rezydujący
w Plebanii, przy kościele rektorackim, należącym do parafii Kraśne, oddalonym
o trzy kilometry od kościoła parafialnego. Była to placówka misyjna nawracania
prawosławnych na katolicyzm. Ponieważ miejscowość Wilejka położona jest na
północ od Mołodeczna, a miejscowość Kraśne leży na południowy wschód od
Mołodeczna, podaną przez ks. Kaszczyca przynależność dekanalną należy uznać
za błędną. Zresztą ks. Kaszczyc w swojej relacji z września 1979 r. przesłanej do
ks. Tadeusza Krahela, zatytułowanej „Kwestionariusz” zastrzegł możliwość popełnienia błędów pisząc: Następnie, proszę wybaczyć brak dokładności w datach,
w nazwiskach. Zawodzi mnie osłabiona pamięć. Będąc proboszczem w Kraśnem
ks. Kaszczyc sprawował jednocześnie funkcję kapelana pomocniczego Korpusu
Ochrony Pogranicza (KOP) w tej miejscowości. Parafia w Kraśnem była bardzo
rozległa, w mieście znajdowała się stacja kolejowa. Druga stacja, która znajdowała
się w Olechnowiczach była stacją graniczną ze Związkiem Radzieckim, odległą
od parafii o 16 km. Odległość ta pokazuje, jak trudna była praca ks. Kaszczyca,
choćby z uwagi na odległości, jakie musiał w swej duszpasterskiej pracy pokonywać. Na terenie parafii znajdowało się sporo Żydów i prawosławnych, tak że
w szkole spotykali się ksiądz, pop i rabin, ale jak wspomina ks. Kaszczyc – nie
było konfliktów19. Tu uzupełnić należy, że w Kraśnem stacjonowało w tym czasie dowództwo 10 batalionu KOP „Krasne” wraz z jednostkami pomocniczymi.
https://radzima.org/pl/miejsce_comm/1868.html.
Catalogus ecclesiarum et cleri Archidioecesis Vilniensis. Pro Anno domini 1938, Vilnae 1938,
s. 93.
17
Kraśne, (Krasnaje) – dziś wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim,
nad Uszą, przy trasie linii kolejowej Wilno-Mołodeczno-Mińsk. W II Rzeczypospolitej siedziba
gminy Kraśne w powiecie mołodeczański, w województwie wileńskim.
18
Ruch personalny, „Wiadomości archidiecezjalne Wileńskie” nr 10, Wilno 25.05.1939, s. 160.
19
Ks. W. Kaszczyc, Kwestionariusz, maszynopis, wrzesień 1979, w zbiorach T. Krahela.
15
16
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Batalion ten został zaatakowany 19 września 1939 r. Wiadomo, że 2 i 3 kompania podjęły walkę ponosząc straty w ludziach20.
Po zajęciu Polski przez sowietów, część diecezji wileńskiej wraz z Wilnem
została włączona do Litwy, a następnie do powstałej w czerwcu 1940 r. Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a część (m.in. Obwód Wilejski z Kraśnem) do Białoruskiej SRR. Zaczęły się aresztowania Polaków, w tym
duchowieństwa. Ujawniły się organizacje komunistyczne, które wywoływały antypolskie wystąpienia. Mordowano Polaków, głównie urzędników, policjantów,
właścicieli majątków, a także księży. Już we wrześniu zginęło czterech księży.
Prześladowani księża musieli się ukrywać. Władze sowieckie zabrały kościołowi
katolickiemu szkoły, instytucje charytatywne, plebanie, klasztory. W tych ostatnich urządzano sowieckie instytucje państwowe lub zamieniano na mieszkania
dla sowieckich urzędników. Aresztowano i uwięziono kolejnych księży. Część
z nich zamordowano, innych wywieziono do łagrów21. W takich warunkach przyszło sprawować posługę pasterską ks. Władysławowi Kaszczycowi w Kraśnem.
17 kwietnia 1941 r. ks. Kaszczyc został skierowany do parafii w Werenowie22
w dekanacie Bieniakonie, gdzie także objął probostwo. Jak pisze ks. Kaszczyc,
z parafii w Kraśnem został zwolniony z ważnych względów osobistych i dekretem Kurii Biskupiej przeniesiony do Werenowa. Nowa parafia ks. Kaszczyca ponownie znalazła się na terenach nadgranicznych, tym razem niedaleko granicy
z Litewską SSR. Nie mógł jednak zamieszkać na plebanii, gdyż ta zajęta była
przez władze sowieckie. Musiał zamieszkać w prywatnym domu odległym około
kilometr od kościoła23.
Rzesza Niemiecka zaatakowała ZSSR 22 czerwca 1941 r. posuwając się błyskawicznie w głąb ich kraju. Natychmiast rozpoczęły się prześladowania, aresztowanie i rozstrzeliwanie Polaków. Aresztowano, uwięziono bądź wywieziono na
roboty także wielu księży. Część z nich rozstrzelano24. Wśród rozstrzelanych przez
Niemców był kursowy kolega ks. Kszczyca, ks. Józef Malinowski, który po nim
objął parafię w Kraśnem oraz ks. Lubianiec25. Pod koniec czerwca 1941 r. wojska
niemieckie wkroczyły do Werenowa. Komendant żandarmerii w tym mieście zabronił ks. Kaszczycowi odprawiać publiczne nabożeństwa. Pomimo tego, sprawował on funkcje duszpasterskie, co spowodowało, że został wpisany na listę do
aresztowania jako zakładnik26. Tak pisze o tym w swoim kwestionariuszu: Ja zaś

Batalion wchodził w skład pułku KOP „Wilejka”, brygady KOP „Wilno”, zob. więcej www.wikipedia.pl.
21
Ks. T. Krahel, Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945, Białystok 2017,
s. 41-44.
22
Werenowo, Woronów (Woranawa) – dziś miejscowość na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim.
23
Ks. T. Krahel, Martyrologia…, s. 206.
24
Tamże, s. 45-46.
25
Ks. W. Kaszczyc, Kwestionariusz…
26
Ks. T. Krahel, Martyrologia…, s. 206.
20
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uświadomiony przez miejscową konspirację o umieszczeniu mnie na listę do aresztowania, nie chcąc dać się aresztować postanowiłem uchylić się od aresztowania
jeśli będę przestrzeżony. Dlatego, by nie pozostawić parafii bez opieki, zawczasu
zaprosiłem do siebie ks. Kowzę emeryta27. A miał się czego ks. Kaszczyc obawiać
– 3 marca 1942 r. w Wilnie aresztowano profesorów Seminarium Duchownego
i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego oraz kleryków seminarium. Wkrótce aresztowano 60 zakonników i 220 sióstr zakonnych z Wilna.
W połowie czerwca 1942 r. liczne aresztowania księży miały miejsce na terenie
Gebietskommissariatu lidzkiego28. Jak pisze ks. Kaszczyc: aresztowanych zostało
19 księży. Dziewięciu księżom udało się jakoś wydostać. Zaś dziesięciu rozstrzelano w lasku za koszarami wojskowymi 77 pułku piechoty w Lidzie, w środę
popielcową 1943 roku29. Aresztowania, rozstrzeliwania duchownych w okresie
całej hitlerowskiej okupacji szeroko opisuje w wielokroć tu cytowanej książce
ks. Tadeusz Krahel. W czasie sprawowania w latach 1941-1942 przez
ks. Kaszczyca posługi duchowej w Werenowie, miała tu miejsce tragiczna eksterminacja Żydów. Rozstrzelano, jak pisze ks. Kaszczyc, raz ponad 500, drugi
raz ponad 1500 miejscowych i z okolic, spędzonych do Werenowa. Najpierw skoncentrowano przed kościołem, segregowano i popędzono do rowów kaźni. Nie pozostawał ks. Kaszczyc obojętny na los Żydów udzielając im w miarę swoich
możliwości pomocy. Tak o tym wspomina:
„W tym czasie gdy w Werenowie było sporo Żydów (…) zgłasza się do mnie
Żydówka, do Żydówki prawie niepodobna, lat 22, inteligentna, mogła i tak łatwo
się uratować, wyraża chęć przyjąć chrzest. Po upewnieniu się co do szczerości
intencji, rozpocząłem gruntowne przygotowanie (…). Nie dowierzając sobie,
nie chciałem sam chrzcić, lecz skierowałem do ks. dziekana w Bieniakoniach ks.
Gajlusza, który dokonał chrztu (…). Kiedy już była ochrzczona i znowu nastąpiła obława na Żydów do rozstrzelania i Werenów był obstawiony, nie mogąc
ukryć u siebie, pokrzepiłem na duchu, poleciłem opiece Bożej, kazałem by zawiązała chustkę pod brodę i wyszła z miasta, wszak jest niepodobna do Żydów.
No i szczęśliwie przeszła, uratowała się i przeżyła całą okupację”.

Opisuje też drugi przypadek mniej szczęśliwy pomocy Żydom:
„W okresie mego pobytu w Werenowie przybył z Wilna pewien osobnik, zgłosił się do mnie, wręczając bilecik mego kolegi i przyjaciela ks. mgr Pawła Matulewicza, polecając mojej opiece okaziciela. Był to Żyd adwokat, nie bardzo
podobny o Żyda. Urządziłem go w gminie w charakterze urzędnika w sądownictwie. Tak przetrwał masowe rozstrzelania Żydów do czasu przyjazdu najpierw żony, która już miała wyraźne rysy semickie, a następnie synka 10 lat,
Ks. W. Kaszczyc, Kwestionariusz….
Ks. T. Krahel, W Generalnym Okręgu Litwa, Czas Miłosierdzia, Białostocki Biuletyn Kościelny,
www.bialystok.opoka.org.pl/czas/
29
Ks. W. Kaszczyc, Kwestionariusz….
27
28
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wybitnie o wyglądzie semickim. I ten wgląd rasowy przyspieszył ich tragedię.
Pod koniec mego pobytu, ujęto całą rodzinę i rozstrzelano. Przed śmiercią
wspomniany adwokat, szukając ratunku, miedzy innymi, powołał się na mnie,
że nim się zaopiekowałem. To biedakowi nie pomogło, a mnie zaszkodziło”.

Inna sytuacja, w której udzielił ks. Kaszczyc pomocy Żydowi miała miejsce
podczas wspomnianego powyżej pogromu Żydów. Tak o tym pisze:
„Jest pierwszy piątek miesiąca. Cały Werenów obstawiony wojskiem i żandarmerią hitlerowską, spędzają z mieszkań Żydów na plac przed kościołem na rozstrzelanie. Zabierając się do nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa,
patrzę przy konfesjonale klęczy niecodzienny penitent. Okazuje się jest Żyd,
kilkanaście lat już ochrzczony, spowiada się, przystępuje do komunii św. Biorę
go na śniadanie, radzimy co robić, obława trwa, żandarmi chodzą po domach.
Jak znajdą u mnie jego, to jego, mnie i całą plebanię rozstrzelają. Mówię, jesteś
chrześcijaninem, zaufaj opatrzności N. Serca Bożego, idź do gminy (była niedaleko) i powiedz urzędnikom lokalnym (naszym ludziom), że jesteś chrześcijaninem i proboszcz przysłał. Urzędnicy gminy zaraz go posadzili przy jakimś
biurku, jako urzędnika i przetrwał obławę i rozstrzelania. Zabrałem do plebanii,
potrzymałem parę dni, następnie ubrałem w kożuch i wysłałem do parafianina
gospodarza, który miał kilka córek, a nie miał syna i tam przez pewien czas spokojnie przebywał, a jak się dobrze uspokoiło, odkarmiony, nabrał sił i energii,
udał się w stronę Wilna”.

Tu następuje trudny do odczytania odręczny dopisek ks. Kaszczyca, wygląda
tak, jakby było to słowo przetrwał30.
Gdy zbliżały się żniwa 1942 r. w Werenowie miała miejsce obława. Członkowie AK powiadomili ks. Kaszczyca, że będą aresztowania, więc ten się ukrył.
Żandarmi szukali go na plebanii dwa razy. Wówczas zaczął się ukrywać. Tułał
się po różnych miejscowościach, ukrywając się przeważnie na plebaniach, m.in.
w Trokielach, gdzie przeżył ekspedycję karną hitlerowców i rozstrzelanie dwóch
rodzin. Następne były plebanie w Konwaliszkach i Dziewieniszkach (w dekanacie Bieniakonie). Proboszcz tej ostatniej parafii ks. Antoni Weryk wyrobił
ks. Kaszczycowi paszport litewskiego Ostlandu, co pozwoliło mu na nieco swobodniejsze poruszanie się w granicach Generalnego Okręgu Litwa31. Jakiś czas
przebywał ks. Kaszczyc w Graużyszkach, a następnie około roku w dużej parafii
Michaliszki u ks. Adolfa Sokołowskiego, któremu pomagał w pracy duszpasterskiej. Pod koniec okupacji niemieckiej, na parę miesięcy przed wejściem wojsk
sowieckich, ks. Kaszczyc przedostał się do Wilna. Tu zamieszkał przy kościele
30
31

Tamże.
Jedna z trzech jednostek administracji okupacyjnej, w której znalazły się tereny diecezji wileńskiej
po zajęciu ich przez Niemcy. W okręgu tym znalazły się dekanaty: wileński, kalwaryjski, trocki,
turgielski, święciański oraz część dekanatu brasławskiego, worniańskiego i bieniakońskiego, zob.
więcej T. Krahel, W Generalnym Okręgu…
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św. Bartłomieja na Zarzeczu (przy dzisiejszej ul. Užupio). Choć przybył bez dekretu biskupiego, odprawiał msze św. i wspomagał ks. Władysława Sadowskiego,
rektora kościoła. Tu przeżył walki o zdobycie Wilna prowadzone przez AK i oddziały sowieckie w lipcu 1944 r. Następnie ks. Kaszczyc przebywał przy kościele
św. Katarzyny (przy dzisiejszej ul. Vilniaus)32.
O swojej pracy duszpasterskiej podczas pobytu w Wilnie pisze: pomagałem
w duszpasterstwie, głosiłem kazania w duchu patriotycznym, głosiłem rekolekcje
wielkopostne, nauczałem religii w tajnych kompletach szkół średnich. Należy
dodać, że kościół pw. św Katarzyny był elementem kompleksu zakonnego sióstr
benedyktynek. Zapewne wówczas poznał siostry benedyktynki. Tak o tym pisze
s. Małgorzata Borkowska, przeorysza w opactwie benedyktynek w Żarnowcu:
„O ile pamiętam z ustnej tradycji, ks. Kaszczyc rzeczywiście był znany Siostrom w Wilnie, i przyjechał tu z nimi albo zaraz po nich, a więc latem 1946; a
ponieważ tutejszy proboszcz zginął rok wcześniej (ks. Kurt Reich, zabity przez
armię sowiecką), on tu przez jakiś czas duszpasterzował, jak to po wojnie, łatając dziurę. Niestety tom kroniki z pierwszych lat gdzieś przepadł, a Siostry, które
tamte lata pamiętały, już nie żyją; pozostaje to, co jeszcze tradycja chowa”33.

Fot. 3. Kościół pw. Św. Katarzyny
w Wilnie (fot. Krzysztof Kowalkowski)

W ten sposób ks. Kaszczyc przeżył okres okupacji niemieckiej. Jednak odwrót wojsk niemieckich przyniósł kolejną okupację – sowiecką. Sowieci po wkro-

32
33

Ks. W. Kaszczyc, Kwestionariusz…
S. Małgorzata Borkowska OSB, mail do autora, Żarnowiec 16.10.2018.
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czeniu w 1944 r. przystąpili do aresztowania, rozstrzeliwania i wywózki Polaków,
określanych często mianem „wrogów władzy sowieckiej”, do jakich szczególnie
zaliczano członków Armii Krajowej. Uderzyli także w Kościół katolicki, aresztując wielu księży. Aresztowany i uwięziony w Oszmianach został ks. Feliks Karpiński – proboszcz niedalekiej parafii we wsi Boruny34. Wówczas abp Romuald
Jałbrzykowski mianował z dniem 16 listopada 1944 r. ks. Władysława Kaszczyca
proboszczem tejże parafii Boruny, na czas nieobecności ks. Karpińskiego.
Ks. Kaszczyc nie mieszkał jednak w plebanii. Z mieszkania plebanijnego mnie
eksmitowali do ciasnego i obskurnego mieszkania organisty. Obecnie wzywają do
urzędu finansowego w Oszmianie by obłożyć podatkami. Te szykany, a przede
wszystkim skutki trzyletniego ukrywania się ks. Kaszczyca spowodowały, że poprosił on o zwolnienie z tej funkcji. Abp Jałbrzykowski przychylił się do jego prośby i 27 lutego 1945 r. zwolnił go z probostwa w parafii w Borunach35.
Wymieniając probostwo ks. Kaszczyca w Borunach, trzeba dodać, że pracy w tej
parafii, w swoim odręcznie napisanym w Rytlu 5 lutego 1959 r. kwestionariuszu
personalnym, ks. Kaszczyc nie wymienia. Być może dlatego, że była tak krótka
i po latach umknęła mu z pamięci. On sam o swoim pobycie na Litwie w latach
1944-1946 pisze, że przebywał w tym czasie na urlopie zdrowotnym w Wilnie.
W dniu sporządzenia ww. kwestionariusza pozostawał inkardynowany do archidiecezji wileńskiej36.

Przyjazd do Polski. Parafie w Żarnowcu i Krokowej
Nie udało się ustalić dokładnej daty wyjazdu ks. Kaszczyca do Polski. Było
to na pewno po 29 lipca 1946 r., bo tą datą abp Mečislovasa Reinys37 opatrzył
„pismo kapłańskie” ważne do 31 stycznia 1947 r., zezwalające na wyjazd
ks. Kaszczyca z diecezji38. Sam ks. Kaszczyc o tym fakcie pisze jedynie: Zgodnie
z decyzją J.E. Ks. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, opuściłem Wilno w lipcu 1946 r.
i urządziłem się w diecezji Chełmińskiej, najpierw w Żarnowcu nad Bałtykiem,
a w 1949 r. w Rytlu nad Brdą39. Jak już wcześniej napisano, ks. Kaszczyc przybył
do Żarnowca razem z siostrami benedyktynkami lub wkrótce po nich. Na stronie
Parafia katolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w archidiecezji wileńskiej, dekanat
Oszmiana.
35
Wypis BLAN sygn. F 318-968, oryginał w posiadaniu ks. T. Krahela.
36
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne 1945-1992, ADP sygn. 218.
37
Abp Mečislovas Reinys (1884-1953) biskup pomocniczy diecezji wileńskiej, zarządzał diecezją
w okresie aresztowania abp Jałbrzykowskiego, a następnie po jego wydaleniu do Polski,
aresztowany i osadzony na 10 lat w 1947 r.
38
Wypis z BLAN sygn. F 318-968….
39
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klasztoru tak opisano przyjazd sióstr do Żarnowca:
„Po zakończeniu wojny, w tak bardzo zmienionych warunkach politycznych,
do Polski przybyła grupa 12 sióstr z Przeoryszą S. Edytą Samuk OSB na czele.
Siostry przyjechały z niewielkim dobytkiem i jedną kozą w bardzo szczególnym dniu 10 sierpnia 1946 roku, gdy diecezja chełmińska, która tak życzliwie
przyjęła siostry, obchodzi swe Patronalne święto – świętego Wawrzyńca. Siostry zastały opustoszały klasztor i powojenną biedę. Z wielką ufnością i gorliwością, wsparte ofiarną pomocą i życzliwością mieszkańców Żarnowca,
rozpoczęły życie w tutejszym klasztorze według charyzmatu Świętego Benedykta i klasztor ożył na nowo”40.

Dekret mianowania ks. Kaszczyca na tymczasowego administratora parafii
w Żarnowcu został wystawiony przez Wikariusza Generalnego diecezji chełmińskiej 11 września 1946 r. Ks. Kaszczyc przejmował parafię od dotychczasowego
proboszcza ks. Alfonsa Krefta, który przechodził do parafii Starzyno. W uzupełnieniu do tego dekretu 18 października 1946 r. powierzono mu także administrowanie parafią Tyłowo. Prawdopodobnie nie na długo, bo wiadomo, że w 1947 r.
administratorem parafii Tyłowo został O. Albin Malicki41.
W pamięci s. Małgorzaty Borkowskiej pozostała anegdota o ks. Kaszczycu,
którą tak przekazała:
„W maju 1947, kiedy zbliżała się Pierwsza Komunia Św., jakaś kobieta ze wsi
zgłosiła się do s. Idy zakrystianki, pytając, czemu ksiądz nie ogłasza, kiedy przynieść gęsi. Zdumienie. Okazało się, że ks. Reich wprowadził był zwyczaj, że za
każde dziecko komunijne dostawał gęś, oczywiście dobrze już podtuczoną. Siostra powtórzyła to ks. Kaszczycowi, a ten był w wielkim kłopocie, bo jakże tak
od biednych ludzi tuż po wojnie wymagać. Więc w najbliższą niedzielę ogłosił
nieśmiało, że oczywiście jeśli ktoś chce przynieść gęś, to on będzie bardzo
wdzięczny, ale wymagać nie może. Nie przyniósł nikt: ani jednej: rozkazu zabrakło”42.

Będąc proboszczem parafii w Żarnowcu wzorem swego poprzednika ks.
Kaszczyc odprawiał msze także w kościele w Krokowej. 15 października 1947 r.
w Krokowej utworzona została samodzielna parafia, która wówczas liczyła 2430
wiernych. Potwierdził to Biskup Kazimierz Kowalski, Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej, dekretem z 20 grudnia 1947 r., który wszedł w życie 1 stycznia 1948 r.
Pierwszym administratorem parafii został ks. Władysław Kaszczyc, który natychmiast rozpoczął starania o odnowienie kościoła, zwłaszcza jeżeli chodzi o wystrój
i wyposażenie świątyni. Z tego okresu pochodzą m.in. boczne ołtarze Najświętszego

www.benedyktynki-zarnowiec.pl.
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
42
S. M. Borkowska OSB, mail do autora…
40
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Serca Pana Jezusa oraz Matki Najświętszej43. To zaangażowanie ks. Kaszczyca
w przywrócenie kościoła w Krokowej katolikom, jeszcze w 1959 r. podkreślał Biskup Chełmiński w liście gratulacyjnym skierowanym do ks. Kaszczyca z okazji
jubileuszu 25 lat posługi kapłańskiej. Pisał wówczas:

Fot. 4. Kościół w Żarnowcu (fot. K. Kowalkowski)
„Kiedy po zakończeniu drugiej wojny światowej diecezja chełmińska po stracie 335 kapłanów była pozbawiona duszpasterzy, Ksiądz Proboszcz stawił się do
dyspozycji naszej diecezji organizując nasamprzód parafię Krokowo w dekanacie puckim, której kościół parafialny w dawnych wiekach zabrali protestanci.
Doprowadziwszy parafię Krokowo do kwitnącego stanu życia religijnego, przeniósł się Ksiądz Proboszcz na moje polecenie do parafii Rytel”44.

Już 9 stycznia 1948 r., w związku z odejściem O. Malickiego z Tyłowa powierzono ks. Kaszczycowi ponownie administrowanie także tą parafią. 4 sierpnia
1948 r. Wikariusz Generalny poinformował ks. Kaszczyca o zamiarze oddania parafii Krokowa księżom ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, dając
jednocześnie mu do wyboru objęcie administracji parafii: Gronowa, Świętego lub
Białut. Sprawy przekazania parafii trwały rok i dopiero dekretem 12 sierpnia 1949 r.
ks. Kaszczyc został odwołany z parafii Krokowa i mianowany administratorem
parafii Rytel45. Jak zapisano w dekrecie: Tradycji kościoła i beneficjum z rąk jej
Historia parafii, tekst wygłoszony podczas jubileuszu 70. lecia parafii w Krokowej, Mariusz Kiniorski CR (część statystyczna) oraz ks. Grzegorz Kościelniak, w zbiorach parafii Krokowa.
44
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
45
Rytel – wówczas wieś gminna w powiecie chojnickim, woj. bydgoskim, dziś wieś sołecka
w gminie Czersk w powiecie chojnickim, w województwie pomorskim.
43
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dotychczasowego administratora ks. Baumgarta46, dokona w terminie do 14 dni
po objęciu parafii Ks. Dziekan Drost z Czerska, który otrzymał odpis dekretu.

Fot. 5. Kościół w Krokowej (fot. K. Kowalkowski)

Prawdopodobnie ks. Kaszczyc przed wyjazdem z Krokowej chciał iść na
urlop zdrowotny i opóźniał swój wyjazd z parafii, skoro otrzymał kolejne pismo
z 9 września 1949 r., w którym został poinformowany, że dopiero po objęciu parafii w Rytlu będzie się mógł starać o ten urlop. W piśmie tym ustalono przekazanie parafii Krokowa na dzień 16 września obligując jednocześnie ks. Kaszczyca do
natychmiastowego objęcia parafii w Rytlu ze względu na brak tam księdza.
Ks. Władysław Piaskowski CR wspomina, że do parafii przyjechał już 1 września
1949 r. wraz z prowincjałem o. Czesławem Falkiewiczem CR, ale ówczesny duszpasterz, ks. Władysław Kaszczyc, kapłan diecezjalny z Wilenszczyzny, nie myślał
ustąpić z Krokowej, dlatego objęcie nowej parafii w Krokowej przez Księży Zmartwychwstańców przewlekało się do połowy września 1939 roku47.
Ks. Klemens Baumgart administrował parafią Rytel od 26.09.1948 r., zob. więcej, K. Kowalkowski, Rytel w stulecie parafii, Rytel 1999, s. 71.
47
Notatka ks. mgr Władysława Piaskowskiego CR, Wypisy z „kroniki” Zmartwychwstańców
w Dębkach, www.debki-alleluja.pl
46
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Proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Różańca Świętego w Rytlu
Ostatecznie przekazanie parafii w Rytlu ks. Kaszczycowi przez ks. Baumgarta nastąpiło 22 września 1949 r. wobec ks. dziekana Franciszka Drosta
z Czerska i trzech członków rady parafialnej: Wincentego Czarnowskiego z Zapędowa, Józefa Skrzypkowskiego i Antoniego Brosa z Rytla. Wspomniany
ks. Klemens Baumgart został mianowany prefektem w Nowem i opuścił parafię
już 1 września 1949 r.48. O objęciu parafii w Rytlu poinformował ks. Kaszczyc
Kurię Biskupią w dniu 23 września 1949 r.49. Dodać w tym miejscu należy, że
w latach 1939-45 parafia nie miała stałego proboszcza, a w pierwszych latach po
zakończeniu działań wojennych parafią w Rytlu administrowało kolejno aż
6 księży: ks. Maksymilian Machajewski, ks. dr Stanisław Nowak, ks. Jerzy F. Bulitta, ks. Jan Minet, ks. Klemens Baumgart50. Dopiero przybycie ks. Władysława
Kaszczyca na długie lata zapewniło parafii stałego proboszcza.
Natychmiast po przyjeździe do Rytla, ks. Kaszczyc, podobnie jak inni księża,
stał się obiektem inwigilacji władz państwowych. Na polecenie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Starosta Powiatowy
Chojnicki Tadeusz Rześniowiecki, tajnym pismem (L.dz. O.Tjn. 33/49 z 8 października 1949 r.) przesłał na temat ks. Władysława Kaszczyca następujące informacje: „Ks. Kaszczyc Władysław, syn Wincentego i Józefiny z d. Guz, dziekan,
pochodzenie chłopskie. Praca i działalność do chwili objęcia nieznana. W życiu
społecznym i politycznym nie bierze udziału. Do Miejskiej Rady Narodowej jest
ustosunkowany pozytywnie i posiada dość duży wpływ na parafian przez organizacje kościelne, mimo że na terenie całego powiatu znany jest jako materialista
umiejący rozmaitymi sposobami wydobyć datki od parafian. W kazaniach zagadnień politycznych nie porusza. Do dekretu zajmuje stanowisko wyczekujące,
a jeżeli chodzi o wypowiedź na ten temat, to aktualną jest wypowiedź podana
w piśmie z 10 sierpnia 1949 r. L.dz. O. Tjn.93/49”51. Trudno powiedzieć, skąd
wziął się w cytowanym piśmie błąd w imieniu i nazwisku matki ks. Kaszczyca.
Zadziwiający jest także fakt, że w tak krótkim czasie zdołano napisać taką charakterystykę. Przecież ks. Kaszczyc był w parafii dopiero od miesiąca, a już określono go jako materialistę. Pamiętać należy, że cała działalność parafii opiera się
na hojności jej parafian, a parafia po okresie okupacji, jak większość parafii
w Polsce, wymagała wielu prac remontowych, a także nakładów związanych
z odnowieniem wyposażenia kościoła.

Kronika parafii w Rytlu, nlb.
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
50
Zob. więcej K. Kowalkowski, Rytel…, s. 69-71.
51
T. Galec, Z. Stromski, Wróg klasowy numer jeden, Naji Gòchë nr 1-2, Słupsk 2008, s. 106-107.
48
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Fot. 6. Kościół w Rytlu ok. 1950 rok
(kolekcja akt personalnych A. Kowalkowski, ADP sygn. K)

Po objęciu parafii, ks. Kaszczyca czekało zorganizowanie odpustu Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego oraz urządzenie ustalonego w 1948 r. przez
Radę Parafialną i ówczesnego proboszcza odnowienia misji świętej. O odpuście
ks. Kaszczyc nic nie zapisał w kronice parafialnej, natomiast odnowienie misji
odbyło się od 20 do 27 listopada 1949 r. z udziałem księży jezuitów: Kurdziela
z Torunia i Czermińskiego z Gdańska-Wrzeszcza. W kronice parafialnej ks. Kaszczyc zapisał też interesującą informację o utworzeniu procesji Maryjnej:
„Tegoż roku 1949 w miesiącu listopadzie z konieczności zaniechana została
praca w organizacjach młodzieżowych jak: Krucjata Eucharystyczna, Sodalicja
Mariańska i innych już w tym czasie bardzo pięknie prosperujących. By nadal
utrzymać młodzież bliżej kościoła i dać możność coś więcej robić dla Chwały
Bożej i czci Matki Bożej postanowiłem utworzyć i mocno rozwinąć procesję
Maryjną w parafii, do tego stopnia, by większość młodzieży męskiej i żeńskiej
mogła wziąć udział. Do istniejących: krzyża, chorągwi, obrazu, sporządzono
trzy duże różańce, trzy poduszeczki (eucharystyczna, N. Serca Jezusa i Imienia
Maryi), nowy obraz Dzieciątka Jezus. W tej procesji można było użyć około stu
osób. Pstrokacizna stroju członków procesji została poniechana. Stroje młodzieńców i panien ujednolicono. Na czele trzej ministranci z krzyżem i chorągwiami w rewerendach i biretach jasno błękitnych, inni młodzieńcy starsi do
chorągwi w białych ubraniach z błękitnymi krawatami, dziewczęta w białych

106

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

KS. RADCA WŁADYSŁAW KASZCZYC…

i długich sukniach w pelerynkach nieco dłuższych niż ministranci. Kolor pelerynek dziewcząt różańca, obrazu i poduszeczki Maryjnej błękitne, różańca
J. Bolesnego i poduszeczki N. Serca Jezusa czerwone, różańca chwalebnego
złoty. Strój dziewcząt, poduszeczki eucharystycznej, liturgiczny. Częściowo
utworzona procesja wzięła udział w pielgrzymce z Rytla do Wiela już w roku
1951, a w całości w roku następnym”. Zastrzec jednak należy, że pielgrzymki
z Rytla do Wiela chodziły wcześniej, np. w 1947 r. uczestniczyło w niej 150 wiernych z tej parafii. Wrażenia, jakie zrobiła tak ubrana pielgrzymka w 1951 r. opisane zostaną w dalszej części tego artykułu”52.

Należy tu skomentować informację o konieczności zaniechania pracy w organizacjach młodzieżowych. Po śmierci w dniu 22 października 1948 r. Prymasa
Polski kardynała Augusta Hlonda, nowym prymasem został ordynariusz diecezji
lubelskiej abp Stefan Wyszyński. To jemu przypadło trudne zadanie unormowania stosunków pomiędzy państwem a Kościołem, które zaostrzały się coraz bardziej. Jednocześnie ukazał się dekret papieża Piusa XII, w którym groził on
ekskomuniką wszystkim katolikom, którzy dobrowolnie i świadomie popierali
partię komunistycznej lub należeli do niej oraz czytali i rozpowszechniali propagandę komunistyczną. Skomplikowało to poważnie sytuację katolików w Polsce.
W odpowiedzi rząd zaatakował stanowisko Watykanu, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację na linii państwo – Kościół53. Jednocześnie w Polsce następowała
unifikacja organizacji młodzieżowych i podporządkowanie ich władzy państwowej oraz możliwość działania tylko tych organizacji, które są zrzeszone w oficjalnych związkach.
Natłok działań, które musiał wykonać ks. Kaszczyc po przyjściu do Rytla
spowodował, że na urlop zdrowotny, o który wnioskował w sierpniu 1949 r. dostał zgodę dopiero 18 kwietnia 1950 r. Na urlopie tym przebywał w dniach 24
kwietnia – 15 maja, ale brak informacji, gdzie ten urlop spędził. W tym czasie zastępstwo w parafii sprawował ks. Matulewicz z Gdańska54. Niestety w dokumencie zgody na urlop nie zapisano imienia ks. Matulewicza. Być może był to ks.
Paweł Matulewicz urodzony w 1908 r. w Lidzie, wyświęcony w Wilnie w 1932 r.,
wówczas proboszcz parafii w św. Jerzego w Sopocie55.
Rok 1950 to rok ogłoszony Bullą Papieską Jubilaeum Maximum rokiem jubileuszowym, w którym można było uzyskać odpust. W tym roku pielgrzymka
z Chojnic do Wiela szła wyjątkowo przez Rytel i tu przypadał nocleg dla jej

Kronika parafii w Rytlu, nlb.
P. Stawarz, Relacje państwo – Kościół w czasach stalinizmu (1948-1953) w świetle publikacji
„Tygodnika Powszechnego” i „Trybuny Ludu”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 93,
Łódź 2014,
54
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
55
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uczestników. Zachęceni przez ks. Kaszczyca parafianie gościnnie przyjęli w swoich domach pielgrzymów, dając im nocleg i jedzenie. Następnego dnia do pielgrzymki dołączył ks. Kaszczyc wraz z parafianami. Po pielgrzymce do Kalwarii
wielewskiej parafia rozpoczęła przygotowania do wizytacji ks. biskupa zaplanowanej na 20 sierpnia 1950 r. Przystąpiono do wykonania niezbędnych remontów
w kościele (naprawa tynków, malowanie) i plebanii (malowanie, naprawa i uruchomienie wodociągu i kanalizacji). Wyremontowano ogrodzenie kościoła oraz
przygotowano dekoracje. Wieńcami, girlandami i lampionami udekorowano kościół, plac kościelny i drogę do plebanii. Na powitanie biskupa ordynariusza do
granic parafii wyjechała banderia konna i rowerzyści. Przy bramie powitalnej ustawionej we wsi od strony Czerska, na biskupa czekały poczty powitalne, a orkiestra
dęta grała cały czas podczas bliżania się samochodu z biskupem do kościoła.
Wszystko to wymagało ogromu pracy i zaangażowania wiernych. Po kazaniu wygłoszonym przez ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego56 odbyło się bierzmowanie 384 osób. Odpust parafialny Matki Boskiej Różańcowej w 1950 r. został
przygotowany bardzo uroczyście. W sobotę do słuchania spowiedzi św. odpustowej przyjechało 9 księży, a w samym odpuście uczestniczyło oprócz proboszcza
trzech księży, ks. kanonik Franciszek Kurland, wikary generalny, ks. Stefan
Trzciński, były proboszcz rytelski i ks. Maliński, proboszcz z Nowej Cerkwi. Podczas mszy św. z asystą do komunii św. przystąpiło około 1000 wiernych. Po raz
pierwszy w procesji niesiono nowy różaniec, a wieża kościoła otrzymała iluminację z kolorowych lampionów. W uroczystość Chrystusa Króla w roku Wielkiego Jubileuszu, ks. proboszcz jako główne hasło zaproponował sporządzenie
w każdym domu ozdobnego napisu Króluj nam Chryste i umieszczenie go na honorowym miejscu. Pod koniec tego roku wykonano remont kapitalny kościelnych
organów. Prace, które trwały trzy tygodnie, wykonał organmistrz Piątkowski
z firmy Sobiechowskiego z Bydgoszczy. Niestety, remont nie został wykonany
dobrze, bo organy bardzo prędko na poszczególnych piszczałkach traciły głos57.
Po przyjściu do parafii ks. Kaszczyc podjął starania mające na celu umożliwienie mu nauczania religii w szkołach. W tym celu 5 września 1950 r. Wikariusz
Generalny Diecezji Chełmińskiej wystawił mu „Zaświadczenie”, w którym potwierdza, że ks. Kaszczyc ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Batorego w Wilnie z wynikiem dobrym, przez co uzyskał kwalifikacje do nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkołach jakiegokolwiek typu. Starania o nauczanie w szkołach w Rytlu i Okręgliku nie przyniosły
pozytywnego efektu. Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Chojnicach w piśmie z 17 sierpnia 1951 r. adresowanym do Obywatela Ks. Wła-

Ks. bp. Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972) biskup ordynariuszem diecezji chełmińskiej
w latach 1946-1972.
57
Kronika parafii w Rytlu, nlb.
56
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dysława Kaszczyca w Rytlu napisał: że podanie Obyw. o zatrudnienie w charakterze nauczyciela religii w roku szk. 1951/52 zostało załatwione odmownie. Przy
czym nie podano powodu odmowy. O fakcie tym ks. Kaszczyc pismem z 22 sierpnia 1951 r. poinformował Kurię Biskupią, prosząc o dyrektywy. Na piśmie tym
znajduje się adnotacja dokonana w Pelplinie 23 sierpnia o treści: Udzieliłem ustnie
informacji by zorganizował naukę w kościele i ogłosił to z ambony. Niestety nieczytelny podpis nie pozwala na ustalenie, kto dokonał tej adnotacji58.

Fot. 7. Pismo PPRN w Chojnicach (ADP sygn. 218)

W 1951 r. ks. Kaszczyc poprowadził przygotowaną przez siebie pielgrzymkę
do Wiela. Wierni już w znacznej mierze szli ubrani w przygotowywane od jesieni
1949 r. stroje i wyposażenie. Przebieg pielgrzymki i wrażenie, jakie ona zrobiła
opisał ks. Kaszczyc w parafialnej kronice.
„Tak ubrana procesja z Rytla w drodze, podczas uroczystości powitania i pożegnania pielgrzymek, szczególnie podczas uroczystości we Wielu zdobyła
ogromne uznanie i powszechne zainteresowanie J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza. We Wielu, na plebanii wobec Ks. Dziekana z Czerska powiedział do mnie,
że urządzenie [… słowo nieczytelne – KK] i procesja Maryjna wywarła na Nim
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niezatarte i głębokie wrażenie. A J.E. Ks. Biskup Sufragan wyróżnił procesję
rytelską, wzywając by zajęła miejsce w prezbiterium i powiedział, że wygląda
bardzo nobliwie. A ludzie z Kaszub dotykali stroje procesji i mówili »taci jak
janieli«. Zaś dwie osoby spotykające mnie w pociągu i orientujące się, że jestem z Rytla, z rozrzewnieniem w oczach wyrażały swoje podziękowanie za
głębokie przeżycie, jakie odnieśli widząc tak udekorowaną procesję. Sami pielgrzymi i szczególnie procesja nasłuchali się wiele pochlebnych słów na temat
pięknej procesji. Pięknie urządzona procesja okazała się [… słowo nieczytelne
– KK] czynnikiem do rozbudzania uczuć estetycznych, religijnych i takichże
przeżyć”.

Należy jednak zastrzec, że opisane powyżej wydarzenie dotyczyć może 1952 r.,
gdyż w kronice parafialnej ks. Kaszczyc opisując tworzenie strojów i uposażenia w 1950 r. na końcu dodał zdanie: częściowo utworzona procesja wzięła udział
w pielgrzymce z Rytla do Wiela już w roku 1951, a w całości w roku następnym59.
Nie ustawał ks. Kaszczyc w staraniach o należyte utrzymanie kościoła.
W drugiej połowie sierpnia 1951 r. dokonano gruntownej naprawy dachów kościoła i budynków parafialnych. W następnych latach kontynuowano tradycję majowej pielgrzymki do Wiela, ale w 1953 r. władze państwowe robiły trudności
z jej organizacją, tłumacząc to koniecznością wykonania prac polowych przez rolników. W związku z tym pielgrzymce pozwolono wyruszyć dopiero po południu.
Aby zdążyć na czas, pielgrzymi musieli pojechać do Wiela wozami konnymi,
a tam dopiero udali się pieszo na kalwarię wielewską. Pomimo trudności, jakie
czyniły władze w krzewieniu wiary, w Rytlu na odpust Matki Boskiej Różańcowej przyszło jeszcze więcej wiernych niż w 1952 r., a do komunii przystąpiło ok.
1300 osób. 10 czerwca 1954 r. odbyła się w Rytlu kongregacja dekanalna, a wydarzeniem 1955 r. była wizytacja ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego60, sufragana
diecezji chełmińskiej. Po uroczystościach powitania 22 sierpnia odbyło się w kościele bierzmowanie. We wrześniu przed uroczystością Narodzenia Matki Boskiej
odbyła się nowenna dla uczczenia 300-lecia Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski.
Rok 1956 był rokiem Maryjnym, w związku z 300. rocznicą obrony Częstochowy i królowania Matki Bożej w Polsce. Odpust parafialny został poprzedzony
rekolekcjami, które poprowadził ks. misjonarz z Gdańska. Rok ten był też okresem ważnych zmian politycznych w Polsce. Nowe władze polityczne złagodziły
znacznie swój stosunek do kościoła. W tym roku można było ponownie rozpocząć nauczanie religii prawie we wszystkich szkołach. 1 maja 1957 r. odbyła się
w parafii pierwsza, po 50 latach, uroczystość prymicyjna urodzonego w Rytlu ks.

59
60
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Ks. bp. Bernard Czapliński (1908-1980) biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej był od
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Henryka Galikowskiego61. W dniu 5 maja 1957 r. w niedzielę odbyło się w Rytlu
uroczyste zakończenie Roku Maryjnego. Wieczorem odbyła się uroczysta procesja z obrazem Matki Boskiej. Obraz niesiony był przez różne stany, które zatrzymując się przed swoim ołtarzem, składały ślubowanie. Przed tradycyjnym
odpustem parafialnym przeprowadzone zostały trzydniowe rekolekcje.
Choć Rytel nie był jeszcze podłączony do sieci energetycznej, to w miesiącach letnich 1958 r. w kościele i na plebanii założona została instalacja elektryczna. Dokumentację techniczną sporządził profesor Alojzy Hoffman62
z Gdańska Wrzeszcza, a samą instalację wykonał przedsiębiorca Alojzy Pestka
z Gdyni. Na największe święta do instalacji tej podłączany był agregat prądotwórczy, dzięki któremu kościół mógł być w całości oświetlony63.
W 1959 r. przystąpiono do malowania kościoła. Konkurs projektów wygrali
młodzi artyści, absolwenci Wyższej Szkoły Plastycznej w Sopocie Henryk Deliński ze Starogardu i Edmund Niemczyk z Poznania, wykonując samodzielnie
całość prac – malowali techniką tempery. 26 maja 1959 r. przypadała dwudziesta
piąta rocznica święceń kapłańskich ks. Władysława Kaszczyca. Ten srebrny jubileusz ks. Kaszczyc wraz z kolegami obchodził w tym dniu w Częstochowie.
31 maja w rocznicę prymicyjną, w parafii odbyły się uroczystości pod przewodnictwem ks. kanonika Franciszka Drosta, dziekana czerskiego, który też odczytał
życzenia od ks. Kazimierza Józefa Kowalskiego Biskupa Ordynariusza Diecezji
Chełmińskiej, a następnie wygłosił kazanie. W uroczystości uczestniczyło 21 kapłanów. Dekanat jako dar jubileuszowy ofiarował ks. Kaszczycowi ornat biały
w stylu gotyckim. Ks. Kaszczyc, dziękując za dar, zwrócił się jednocześnie
do parafian z prośbą, aby ci nie robili mu podarunków jubileuszowych,
a raczej składali ofiary na malowanie kościoła. W rezultacie tego apelu, ofiarowane przez wiernych pieniądze pozwoliły na sfinansowanie malowania, bez zaciągania pożyczek, także w następnym roku64. We wspomnianym liście
z życzeniami ks. Biskup pisał do ks. Kaszczyca:
„Niechaj Boski Arcykapłan Jezus Chrystus przez Niepokalane Serce Maryi,
Królowej Różańca św. oraz przez ojcowską opiekę św. Józefa nadal błogosławi
Drogiemu Księdzu Jubilatowi we wszystkich Jego zbożnych kapłańskich i duszpasterskich poczynaniach, by zdołał i kościół parafialny przyoblec w artystyczną
szatę, a dusze nieśmiertelne, Jemu powierzone, wyposażyć w jak najpiękniejsze

Ks. Henryk Galikowski ur. 2.12.1932 r. w Rytlu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28.04.1957 r.
Był m.in. administratorem parafii w Rogoźnie. Od 1994 r. na emeryturze w parafii św. Michała
w Sopocie.
62
Chodzi prawdopodobnie o prof. Alfonsa Hoffmanna (1885-1963), pioniera polskiej
elektroenergetyki.
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cnoty i wlać w nie pełnię życia Bożego przez apostolstwo wczesnej, czystej
modlitwy różańcowej i apelu jasnogórskiego we wszystkich rodzinach parafii.
W tej myśli, łącząc się radosnym jubileuszowym Te Deum przysyłam Przezacnemu Księdzu Jubilatowi oraz wszystkim uczestnikom Jego uroczystości swoje
z najczulszego serca płynące arcypasterskie błogosławieństwo”65.

W 1960 r. kontynuowano prace remontowe w kościele. Dokończono m.in.
malowanie polichromii. Ambona została przyozdobiona rzeźbami, a jej zawieszenie zostało przerobione. Pomalowane zostały wszystkie meble w kościele oraz
dorobiono i naprawiono okna witrażowe. Naprawiono też rynny na kościele. Misja
parafialna odbyła się od 26 marca do 3 kwietnia, a przeprowadzili ją ojcowie Oblaci z Iławy: O. Kurdziel i O. Duch. 8 maja 1960 r. odbyła się w Rytlu uroczystość ponowienia Ślubów Jasnogórskich i rozpoczęcie 4. roku Wielkiej Nowenny
przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Rok ten był też znamienny dla parafii z innego
powodu. Po raz pierwszy w jej powojennej historii, na prośbę proboszcza do parafii skierowany został wikary. 1 sierpnia 1960 r. do parafii został skierowany
neoprezbiter ks. Gracjan Nagierski66. Ks. Kaszczyc tak zapisał informację o tym
fakcie w kronice parafialnej: Osobliwość tego roku. Na prośbę ks. proboszcza został przyznany wikariusz. Pierwszy wikariusz po wojnie, w parafii rytelskiej to
neoprezbiter ks. Gracjan Nagierski z Grodziczna parafia Miastko Lubawskie.
Dekret opiewał na dzień pierwszego sierpnia. Tego dnia rozpoczął pracę. Już
19 sierpnia odbyła się wizytacja kanoniczna ks. biskupa K. J. Kowalskiego, podczas której sakrament bierzmowania przyjęło 196 osób. Ks. Biskup poświęcił też
nową polichromię kościoła67.

Fot. 8. Ks. Gracjan Nagierski rok 1960
(ze zbiorów St. Nagierskiego)

Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
Ks. Gracjan Nagierski, w latach 1974-2004 proboszcz parafii w Rytlu, kapelan myśliwych,
leśników i rycerzy. Zob. więcej: K. Kowalkowski, Ks. Gracjan Wacław Nagierski (1932-2004),
„Zeszyty Chojnickie” 2017, nr 33.
67
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Przybycie do parafii wikarego pozwoliło ks. Kaszczycowi na kilkudniowe
opuszczanie parafii poza teren diecezji, o czym informował Kurię prosząc jednocześnie o nadesłanie celebretu68. W piśmie swym z 14 września zastrzegł, że
wyjazdy te będzie odbywał między niedzielami i świętami. Być może wyjazdy
te związane były z dodatkowymi studiami, bo Biskup Chełmiński w piśmie
29 września 1960 r. adresowanym do ks. Kaszczyca pisze: Niniejszym zgadzam się
na złożenie magisterium z zakresu teologii moralnej na Akademii Katolickiej
w Warszawie69. Starania o magisterium potwierdzałyby informacje prof. Romana
Jurkowskiego, o których na wcześniejszych stronach tego artykułu, że ks. Kaszczyc nie uzyskał w Wilnie magisterium. Jak wynika z informacji uzyskanych
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, tu także nie otrzymał,
gdyż w archiwum tej uczelni nie figuruje ks. Kaszczyc wśród osób, które uzyskały
magisterium70.
Rok 1961 upłynął pod znakiem peregrynacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w diecezji chełmińskiej. Obraz przebywał w parafii w dniach 20-21 września. Na powitaniu obrazu w Rytlu było około 20 księży
i wielka liczba wiernych. W tym roku z programu szkolnego wyłączono naukę
religii i katechizacja dzieci musiała się odbywać w parafii. Katechizację prowadził wikary ks. Gracjan Nagierski. Dzieci ze szkoły w Rytlu miały lekcje religii
w starej salce katechetycznej w domu parafialnym w Rytlu. Dzieci ze szkoły w Zapędowie w prywatnych pomieszczeniach, we wsi Lutom u parafian Stanisława
i Ireny Słomińskich oraz Alojzego Buchlera. Dzieci ze szkoły w Okręgliku uczyły
się w domu u parafian Kroplewskich w Mylofie i Weltrowskich w Dużej Kloni.
Za udostępnianie pomieszczeń na nauczanie religii władze często szykanowały
właścicieli, a ks. Nagierskiego za nieskładanie sprawozdań z nauczania religii
często wzywały na pouczenia połączone z zastraszaniem i nakładaniem kar pieniężnych i rekwirowaniem przedmiotów osobistego użytku71.
W czerwcu 1962 r. w Rytlu rozpoczęto prace elektryfikacyjne, które trwały
do połowy września. Prąd do zabudowań popłynął w październiku tego roku. Pod
koniec października 1962 r. wieś zelektryfikowano. Również i kościół uzyskał
podłączenie, które ze względu na wcześniej wykonaną instalację nie było kosztowne. Dodatkowych prac wymagała jedynie organistówka i dom kościelny.
W święto Macierzyństwa Matki Boskiej przypadające 11 października odbyły się
uroczystości otwarcia II Soboru Watykańskiego. W związku z trwaniem soboru

Dokument upoważniający kapłana diecezjalnego do odprawiania mszy św. poza własną diecezją,
wystawiony przez ordynariusza właściwej diecezji.
69
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odbyło się czuwanie soborowe, które trwało 24 godziny z 4 na 5 grudnia, poprowadzone przez ks. misjonarza Jana Trochina72.
W roku 1963 w czasie od 30 marca do 2 kwietnia odbyły się rekolekcje parafialne wielkopostne, przeprowadzone przez ks. misjonarza Stanisława Możejkę.
W niedzielę 5 maja odbyły się uroczystości ponowienia Ślubów Jasnogórskich
i rozpoczęcia siódmego roku Wielkiej Nowenny. Tego roku, po raz pierwszy, władze powiatowe nie wydały zezwolenia na przejście pielgrzymki z Rytla do Wiela.
Uzasadniły to obawą pożaru lasów. 28 maja zmarł proboszcz parafii Nowa Cerkiew ks. prałat Ignacy Stryszyk. Jak o nim napisał ks. Kaszczyc, sąsiad i przyjaciel, Zmarł spokojną, godną, kapłańską śmiercią, przez wszystkich szczerze
żałowany. Ks. Kaszczyc odnotował też w kronice ważne dla całego Kościoła katolickiego fakty: śmierć Papieża Jana XXIII i wybór nowego Papieża Pawła VI73.
Niestety jest to ostatni wpis ks. Kaszczyca do kroniki parafialnej.
Ks. Nagierski posługę kapłańską w rytelskiej parafii sprawował do 30
czerwca 1963 r., kiedy to został przeniesiony do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku
w pow. sępoleńskim (dziś woj. kujawsko-pomorskie)74. Wiedząc o planowanym
odejściu z parafii ks. Nagierskiego, a nie mając pewności, czy na jego miejsce
przybędzie nowy wikary, ks. Kaszczyc wyjątkowo rekolekcje kapłańskie odbył
na Jasnej Górze w dniach 9-11 czerwca 1964 r. Dotychczas rekolekcje kapłańskie
(w latach 1956-1963) odbywał niemalże co roku, zawsze w Pelplinie75.
Po odejściu ks. Nagierskiego, do Rytla przybył jako wikary neoprezbiter
ks. Mieczysław Rygielski76. Mając do pomocy wikarego, ks. Kaszczyc mógł udać
się na urlop zdrowotny. W lutym 1965 r. przebywał przez miesiąc w Krynicy-Zdroju w Domu św. Elżbiety prowadzonym przez zakon sióstr Elżbietanek77.
W 1965 r. ks. Rygielski został skierowany jako wikary do Więcborka, a na jego
miejsce z Kamienia Krajeńskiego przyszedł ks. wikary Jan Weltrowski. W tym
też roku oprócz trwającego remontu organów, wykonywanego przez organmistrza Ropla z Żukowa, ks. Kaszczyc rozpoczął renowację zewnętrznych tynków
kościoła. Prace były wykonywane przez parafian pod kierownictwem radnego
z Rytla Leona Warmbiera. Po zbiciu starych tynków wykonano nowe oraz założono
nowe rynny na dachu kościoła. Był to dar parafii na Tysiąclecie Chrześcijaństwa
w Polsce. Kolejnym dziełem ks. Kaszczyca były nowe dzwony. W 1966 r. z okazji
Tamże.
Tamże.
74
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Milenium z ofiar złożonych przez rytelskich parafian zakupiono 3 nowe dzwony
i zawieszono na wieży kościoła. Na zakończenie miesiąca różańcowego 30 października poświęcił je ks. biskup Kazimierz Józef Kowalski78.
Prawdopodobnie w 1966 r. Urząd Skarbowy wytoczył ks. Kaszczycowi
sprawę karno-skarbową. Jak z późniejszych dokumentów wynika, sprawa wytoczona została za nieprowadzenie księgi inwentarza. Kuria biskupia zaleciła
ks. złożenie wniosku do Wydziału Finansowego Prezydium PRN o skierowanie
sprawy na drogę postępowania sądowego, zobowiązując się jednocześnie do przygotowania treści obrony. Nie jest znany powód wytoczenia wspomnianej sprawy
ani jej ostateczne rozstrzygnięcie. Prawdopodobnie, jak wynika z pisma Wikariusza Generalnego do ks. Kaszczyca z 14 grudnia 1967 r., ks. Kaszczyc został
ukarany przez sąd grzywną, a pismo podaje warianty dalszego postępowania
w sprawie79. Pamiętać należy, że był to okres zwalczania Kościoła przez władze
polskie, szczególnie w związku z nieuznawanym przez nie Jubileuszem 1000-lecia chrztu Polski.

Fot. 9. Ks. Władysław Kaszczyc
(fot. ze zbiorów parafii Rytel)

Po 18 latach administrowania parafią w Rytlu ks. Kaszczyc otrzymał od Biskupa Chełmińskiego list datowany na 29 marca 1967 r. Warto przytoczyć go w całości, gdyż podkreśla zasługi ks. Kaszczyca dla parafii w Rytlu.
„Czcigodny Księże Proboszczu! Od chwili mojego ostatniego pobytu w parafii
Rytel, gdzie konsekrowałem dzwony, upłynął ten czas, który mi wytworzył perspektywę na to, co Ks. Proboszcz w parafii rytelskiej zdziałał. Pod względem
duszpasterskim parafia przedstawia się w tak dobrym stanie, że można w niej zauważyć wyraźne oznaki duchowego odrodzenia posoborowego. Zwłaszcza
cnota trzeźwości, zgodnego życia rodzinnego i czynnego uczestnictwa we Mszy
78
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św. i w Różańcu parafialnym, są bardzo pocieszającym dowodem, że parafia,
pod ojcowską opieką swego Proboszcza wkracza, pełna dobrego ducha w drugim Tysiącleciu wiary św. w Polsce. W dziedzinie budownictwa i odnowienia
kościoła parafialnego, już podczas wizytacji dałem wyraz swemu zadowoleniu
z umiejętności i solidności z jaką Ks. Proboszcz za pomocą powołanych ku temu
artystów przyozdobił wnętrze kościoła. Teraz pragnę jeszcze dodać, że dalszy remont kościoła przez ofiarną pomoc przeszło 30 rodzin, specjalnie w czynie społecznym uskutecznionych, świadczy dobitnie o tym, że parafia bierze czynny
udział w zabezpieczeniu swojej świątyni. Wreszcie konsekracja dzwonów, była
jakby ukoronowaniem tego dzieła, które Ks. Proboszcz dokonał na chwałę Bożą
i na pożytek dusz nieśmiertelnych w parafii Sobie powierzonej. Kapłana przez
Siebie ukochanego Chrystus Pan zawsze dołącza do swego krzyża, ale i też zaopatruje go w moc swojego Zmartwychwstania. Jedno i drugie jest w tej chwili
szczególnym udziałem Księdza Proboszcza. Dlatego życzę mu i parafii rytelskiej w oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, by zarówno chluba krzyża,
jak i Boża siła Zmartwychwstania Pańskiego zjednoczyły na długie i szczęśliwe
lata parafię w jedną rodzinę Chrystusową, zgromadzoną około swego duchowego Ojca. W tej myśli przesyłam Księdzu Proboszczowi, Jego Kapłanowi Pomocnikowi oraz Jego Parafianom, zwłaszcza Ukochanej Młodzieży Różańcowej
moje z najczulszego ojcowskiego serca płynące arcypasterskie błogosławieństwo”80.

Trudno powiedzieć, którego kapłana pomocnika miał ks. biskup na myśli. Od
listopada 1966 r. do lutego 1967 r. wikarym był ks. Gerard Kulwicki, a od marca
1967 r. wikary z Lubichowa ks. Ryszard Słomowicz81.
Wyczerpany ciągłymi prześladowaniami władz, grzywnami, zajmowaniem
dóbr osobistych ks. Kaszczyc 6 czerwca 1967 r. skierował pismo do ks. biskupa
z prośbą o udzielenie rocznego urlopu zdrowotnego, możliwie już od pierwszego
lipca br. Zapewne w rozmowie ustnej zwrócił się z prośbą o powrót do parafii ks.
Nagierskiego. Świadczy o tym adnotacja u dołu pisma o treści: Jako wikariusza
substytuta (Kan. 474) prosi zamianować ks. Gracjana Nagierskiego, który 4 lata
temu był wikariuszem parafii. J. E. Ks. Biskup Ordynariusz wyraził na to zgodę.
Niestety podpis księdza, który dokonał tego zapisu, jest nieczytelny. Zgodę na ten
roczny urlop (od 1 lipca) ks. Kaszczyc otrzymał 27 czerwca 1967 r. z poleceniem
przekazania spraw parafialnych ks. wikariuszowi substytutowi ks. Gracjanowi
Nagierskiemu82. Brak informacji, gdzie ks. Kaszczyc spędził ten urlop. O sprawie
tej w kronice parafialnej ks. Nagierski napisał:
„W tym czasie [w 1967 r. – KK] ks. proboszcz Władysław Kaszczyc odczuwa
osłabienie, z powodu trudności doznawanych od władz państwowych za nielo-

Tamże.
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jalność. Kilka razy ukarany grzywną, sądzony za nie dawanie sprawozdań dla
Wydz. Oświaty z nauczania religii – zabrano kożuch przez komornika, opieczętowano meble – dosłownie zgnębiony i nie zrozumiany przez wiernych, prosi
o roczny urlop wypoczynkowy”.

Do parafii 1 lipca 1967 r. powrócił ks. Gracjan Nagierski mianowany wikariuszem in spiritualibus, w celu pełnienia wszystkich obowiązków duszpasterskich. W tym roku rozpoczęto prace remontowe starej obory i chlewni na
podwórzu parafialnym w Rytlu, w celu zaadaptowania pomieszczeń na salkę katechetyczną. Wielką pomoc w prowadzonych pracach remontowych okazali murarze Jan Kołotka i Jan Kędzierski z Zapędowa. Pomimo stałej obserwacji milicji,
remont zakończono, a salka, która powstała naprzeciw szkoły, była wielkim udogodnieniem dla księdza i dzieci83.

Fot. 10. Rytel. W środku od lewej ks. Władysław Kaszczyc, ks. Gracjan Nagierski
i organista Franciszek Słomiński (ze zbiorów St. Nagierskiego)

Sprawa karno-skarbowa, o której mowa powyżej, trwała na pewno jeszcze w
1969 r., kiedy to 1 kwietnia Komornik Sądu Powiatowego w Chojnicach wysłał do
Ob. Władysława Kaszczyca dwa zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie
wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pierwsze zawiadomienie dotyczy wyroku z 24 czerwca 1967 r. nakazującego zapłatę grzywny 2000 zł, a drugie wyroku
z 25 czerwca 1967 r. nakazującego zapłatę grzywny w wysokości 1500 zł. Oba zawiadomienia wraz z informacją, że komornik dokonał zajęcia jego ruchomości, ks.
Kaszczyc dostarczył osobiście do Kurii 5 kwietnia 1969 r. Jednocześnie od 1968 r.
83
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trwała korespondencja Kurii z Ministerstwem Finansów w związku z podwyższeniem ks. Kaszczycowi podatku dochodowego84. Dodać tu należy, że średnie
miesięczne wynagrodzenie wg GUS w 1967 r. wynosiło w Polsce 2016 zł85.
W 1971 r. ks. Władysław Kaszczyc został mianowany Radcą duchownym –
ad honores. Ks. biskup Kazimierz Kowalski w swoim liście z 16 grudnia 1971 r.
informującym o mianowaniu, podkreślając zasługi ks. Kaszczyca, napisał: Nade
wszystko, Ksiądz Proboszcz od samego początku trzymał i utrzymał najczystszą
linię kapłańskiego postępowania według wskazówek Episkopatu Polski, a pielęgnując codziennie życie wewnętrzne i kapłańską pobożność, stał się ostoją dla Konfratrów całego dekanatu i całej okolicy86.

Przejście na emeryturę
Lata posługi kapłańskiej, szczególnie te w trudnym okresie II wojny światowej, a także szykany ze strony władz, w tym także sprawy sądowe, wywarły duży
wpływ na stan zdrowia ks. Kaszczyca, w związku z czym 25 września 1974 r.
zwrócił się do ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej z prośbą o zwolnienie ze stanowiska administratora pisząc: Nie mogę ze względów zdrowotnych
nadal sprawować obowiązków administratora Parafii Rytel, uprzejmie proszę
o zwolnienie mnie z tego stanowiska w dniu 7 października roku bieżącego i przyznanie mi emerytury, zamieszkiwania w plebanii, potrzebnej ….dykcji (słowo nieczytelne) bym według możności i potrzeby mógł być użyteczny w parafii
i diecezji. Pismo ks. Kaszczyca zostało w Kurii Biskupiej zaopatrzone w nw. dyspozycje:
Dekret emerytalny z dniem 7.X.74.
Zamianować ks. Nagierskiego wik.-ekon.
Pisać do Urzędu Wojewódzkiego o nihil obstat na admin.
Zgodnie z pismem Biskupa Chełmińskiego z dniem 7 października 1974 r. ks.
Kaszczyc, po 40 latach posługi kapłańskiej został przeniesiony w stan emerytalny
z zamieszkaniem w plebanii. W piśmie przenoszącym ks. Kaszczyca na emeryturę ks. biskup Bernard Czapliński pisał: Przewielebny Ksiądz Radca dał się poznać jako gorliwy kapłan, pielęgnując życie wewnętrzne i zawsze będąc wiernym
wskazaniom Episkopatu Polski. (…) Głębokie ukochanie nabożeństwa różańcowego przez parafian jest zasługą Księdza Radcy87. Administrację parafią przejął
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
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ks. Gracjan Nagierski, jej dotychczasowy wikariusz, mianowany podczas wizytacji parafialnej przez ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego88.
W 1975 r. ks. Kaszczyc otrzymał zaproszenie od siostry mieszkającej we
Francji, aby udzielił ślubu jej synowi i ochrzcił dziecko jej córki. W związku z powyższym 6 czerwca ks. Kaszczyc zwrócił się z prośbą do Kurii o zgodę na ten wyjazd na okres jednego miesiąca i zgodę taką – na okres od 15 czerwca do 15 lipca
1975 roku otrzymał. Nic więcej nie wiadomo na temat tego wyjazdu, ani też
o siostrze i jej rodzinie we Francji. Wiadomo, że po powrocie w dniach 5-8 sierpnia odprawił rekolekcje kapłańskie w Pelplinie. Ks. Kaszczyc przez wszystkie
swe lata odbywał niemalże co roku rekolekcje kapłańskie, od 1967 r. do 1976 r.
zawsze w Pelplinie. We wrześniu 1978 r. po raz pierwszy uczestniczył w rekolekcjach u ks. Werbistów w Laskowicach, do których z przerwami na rekolekcje
w Pelplinie wrócił w 1983 r. i po raz ostatni w czerwcu 1986 r.89.

Fot. 11. Rytel Komunia rok 1978 (ze zbiorów parafii Rytel)

26 maja 1984 r. ks. radca Władysław Kaszczyc obchodził 50. rocznicę kapłaństwa. Swój złoty jubileusz postanowił spędzić, modląc się na Jasnej Górze
w Częstochowie. Skromne uroczystości wraz z odpustem parafialnym zorganizowano również w Rytlu. Wzięli w nich udział wszyscy kapłani dekanalni,
a ks. dziekan Erhard Staniszewski ze Śliwic podkreślił szczególne zasługi Jubilata
dla parafii w Rytlu. Dla upamiętnienia tego jubileuszu wykonano na zewnątrz ko88
89

Kronika parafii w Rytlu, nlb.
Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…

119

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

I. ARTYKUŁY  ROZPRAWY

ścioła (na frontonie kościoła) mozaikę NMP Królowej Różańca Świętego90.
Z okazji Złotego Jubileuszu posługi kapłańskiej życzenia ks. Kaszczycowi przesłał
Biskup Chełmiński, który pisał m.in. Szczególnie dzisiaj wspominamy Twój trud
włożony w renowację kościoła w Rytlu i adaptację do wymogów współczesnej liturgii. W dekanacie zawsze ochoczo włączałeś się w braterską pomoc i posługę91.
Ks. Władysław Kaszczyc zmarł 1 lipca 1991 r. O śmierci i pogrzebie
ks. Kaszczyca ks. Gracjan Nagierski w kronice parafialnej napisał: „Po wspólnej
modlitwie na Anioł Pański, przyjął Komunię św. W trakcie dziękczynienia, przy odmawianiu modlitwy różańcowej przez ks. proboszcza i gospodynię plebanii Kazimierę Zalewską, oddał ducha Bogu o godzinie 13.45. Śmierć zwiastował głos
żałobny dzwonów. Przed śmiercią, w trakcie choroby związanej z wylewem, odwiedzili i pożegnali się z nim wszyscy kapłani obecni na kongregacji dekanalnej
w Rytlu. Dziekan mówił, że »był to gorliwy duszpasterz, pobożny kapłan, który
dużo doznał przykrości od władz komunistycznych za wierność Bogu i Ojczyźnie«.
Pogrzeb ks. Radcy Władysława Kaszczyca odbył się 4 lipca 1991 r. Mszy świętej
koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup Andrzej Śliwiński. Słowo Boże wygłosił długoletni przyjaciel ks. Kaszczyca ks. kanonik dziekan Erhard Staniszewski,
podziękowanie za długoletnią pracę w diecezji chełmińskiej wygłosił ks. biskup
Andrzej Śliwiński zaznaczając, że będąc uprzednio kapłanem diecezji wileńskiej, do
końca pozostał jej wierny, zachowując inkardynację do tej diecezji. Wspólnota kapłańska – około 50 kapłanów – licznie zebrani wierni oraz dziatwa szkolna ustawiona szpalerem od kościoła do cmentarza odprowadzili zmarłego do mogiły jego
ojca (zmarłego w 1958 r.), w której złożono ciało księdza. Na cmentarzu pożegnanie w imieniu parafii wygłosił radny Jan Drewek i ks. proboszcz Gracjan Nagierski,
podkreślając ojcowski stosunek ks. Kaszczyca do swego wikariusza, bo przecież
razem mieszkali na plebanii i pracowali w parafii przez 27 lat”92.

Fot. 12. Nagrobek
ks. Kaszczyca i jego ojca
(fot. K. Kowalkowski)
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Już po śmierci ks. Kaszczyca, w 1994 r. za pośrednictwem duchownego parafii, ks. Kaszczyca szukała jego rodzina zamieszkała w Gdańsku-Chełmie, która
dawno straciła z nim kontakt. Niestety nie udało się ustalić danych tej rodziny ani
stopnia pokrewieństwa. Nie wiadomo nic więcej o siostrze i jej rodzinie93.
Gdy w rozwijającym się Rytlu przygotowywano tereny pod budownictwo,
Burmistrz Czerska zwrócił się do Rady Sołeckiej, aby zaproponowała nazwy nowych ulic na obszarze pomiędzy ul. Chłopską i Gdańską. Rada Sołecka na swoim
posiedzeniu 20 listopada 2009 r. zawnioskowała o nadanie dwóm spośród planowanych ulic nazw: ks. Gracjana Nagierskiego i ks. Władysława Kaszczyca94.
W związku z wnioskiem radnych miejskich w Czersku sprawa nazw ulic była
jednym z tematów zebrania mieszkańców Rytla. Protokół wraz z wynikami głosowania mieszkańców przekazano do Biura Rady Miasta95. Na podstawie powyższych dokumentów 18 lutego 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nadano
ulicom w Rytlu m.in. nazwy: „ulica Księdza Gracjana Nagierskiego”, a równoległej do niej „ulica Księdza Władysława Kaszczyca”96.
Słowa kluczowe: duchowieństwo pomorskie, diecezja wileńska, Żarnowiec, parafia Rytel.

Priest Consultor Władysław Kaszczyc (1908-1991)
Summary
It is a biography of Priest Consultor Władysław Kaszczyc, born on 21st August
1908 in Bielica, poviat of Lida (today in Bielarus). He was ordained to the priesthood in the Vilnius Cathedral on 26th May 1934. He exercised the priestly ministry until 1946 in Chełmno diocese as the parish priest of Dereczyn, Kraśne
and Werenowo. In 1946 he came to Poland and became administrator of the
parish in Żarnowiec, and then in Krokowa. In 1949 he became the parish priest
of Rytel where he exercised the priestly ministry until he retired in 1974. As
a retired priest, he remained in the parish and passed away on 1st July 1991. He
was buried at the cemetery in Rytel.

Ks. W. Kaszczyc, Akta personalne…
Protokół posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Rytel, Rytel 20 11.2009 r., w zbiorach Biura Rady
Miasta Czersk.
95
Protokół nr 1/2010 zebrania mieszkańców sołectwa Rytel z 4.02.2010 r., w zbiorach Biura Rady
Miasta Czersk.
96
Uchwała Nr XL/396/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18.02.2010 r. w sprawie nadania nazw
ulicom w Rytlu.
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Leon Janta-Połczyński były minister rolnictwa
i senator jako twórca Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu
16 maja 2017 r. w Senacie RP została otwarta wystawa „Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – senator i minister z Borów Tucholskich”. Otwarcie wystawy zostało poprzedzone przyjęciem przez senatorów uchwały w sprawie
uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie
urodzin, wybitnemu Polakowi, wielkiemu patriocie, politykowi, prawnikowi, działaczowi społecznemu, senatorowi I i III kadencji, ministrowi rolnictwa w latach
1930-1932 w pięciu rządach II RP 1.
Głównym zadaniem podjętych rozważań jest przedstawienie ostatnich 10 lat
aktywności zawodowej Leona Janty-Połczyńskiego pełniącego funkcję kustosza
Muzeum Piastowskiego w Brzegu, która – jak dotąd – nie była przedmiotem pogłębionej analizy. W opublikowanych pamiętnikach napisanych przez Państwa
Połczyńskich bardzo niewiele zapisków dotyczy pobytu w Brzegu2. W obszernej
biografii poświęconej Leonowi Janta-Połczyńskiemu prof. Włodzimierz Jastrzębski przypomniał postać wielkiego Polaka w zakresie jego działalności społecznej i politycznej3, natomiast praca Leona Janty-Połczyńskiego jako kustosza
Zamku Piastowskiego w Brzegu nie została opracowana. Na podstawie przeprowadzonej kwerendy w Archiwum Państwowym w Opolu, w Archiwum Państwowym we Wrocławiu oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu4 poniżej
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2017 r. w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin, (M.P. 2017, poz. 473)
2
Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy, Pamiętniki, oprac. W. Jastrzębski, J. Szwankowski, Bydgoszcz 2013.
3
W. Jastrzębski, Leon Janta-Połczyński (1867-1961) minister i senator z Borów Tucholskich, Toruń
2001.
4
Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: APO), zespół Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (dalej:
MPŚl), zespół Muzeum Okręgowe Śląska Opolskiego w Opolu (dalej: MOŚlO), zespół Zarząd
Miejski w Brzegu (dalej: ZM), zespół Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu (dalej:
PMRN), Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APW), zespół Urząd Wojewódzki Wroc1
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zaprezentowano dokonania tego wybitnego Polaka, który niewątpliwie stworzył
Muzeum Piastowskie w Brzegu. Z uwagi na wielopłaszczyznową działalność
Leona Janty-Połczyńskiego związaną z pełnieniem funkcji kustosza muzeum brzeskiego, praca przedstawiona została w układzie chronologicznym.
Po ogłoszeniu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o parcelacji majątków ziemskich5 Państwo Połczyńscy utracili posiadłości ziemskie,
a ich kilkuletnia tułaczka po różnych regionach Polski zakończyła się w 1948 r.
przyjazdem do Brzegu. Propozycję objęcia kierownictwa Muzeum Piastowskiego
w Brzegu Leon Połczyński otrzymał od Antoniego Ładzińskiego, ówczesnego
wiceprezydenta miasta6. Został zatrudniony jako kierownik Muzeum Miejskiego
w Brzegu7 1 czerwca 1948 r., a przekazanie stanowiska i podpisanie protokołu
zdawczo-odbiorczego nastąpiło 9 czerwca 1948 r.8. Mając 81 lat Leon Janta Połczyński, pozbawiony majątku i środków do życia na skutek zmian społecznopolitycznych po II wojnie światowej, został zmuszony do podjęcia pracy
zawodowej.
W lutym 1945 r. rezydencja Piastów Śląskich została spalona, a zamek pozostawał otwarty przez parę miesięcy. Formalne przejęcie obiektu przez miasto nastąpiło 19 października 1945 r.9. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych
i przejęciu miasta przez administrację polską rozpoczęto prace porządkowe10.
W lipcu 1945 r. władze administracyjne Brzegu zorganizowały grupę remontowo-budowlaną celem odgruzowywania obiektu oraz zabezpieczenia przed go dalszą
degradacją. Jednocześnie rozpoczęto spisywanie i porządkowanie eksponatów
znajdujących się w zamku. W dniach 13, 20 i 22 października 1946 r. wojska sowieckie włamały się do muzeum grabiąc część zbiorów11. Trudno określić, co zostało wywiezione, ze względu na brak inwentarza przedwojennego. Prezydent
miasta zdecydował o zwiększeniu nadzoru, wyznaczając do tego celu straż przemysłową ochraniającą budynek od godz. 18.00 do godz. 6.00 rano.
ławski (dalej: UWW), zespół Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków,
Oddział we Wrocławiu (dalej: PPPKZoW), Archiwum Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(dalej: AMNW), akta Dokumentacja przekazania Biblioteki Piastowskiej z Muzeum w Brzegu
do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, XLI/6, s.1-10, akta Inwentarz muzeów w Szklarskiej Porębie, Opolnie Zdroju, Kamiennej Górze, Brzegu, Bolkowie, 1946-1948, I/14.
5
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dziennik Ustaw, 1944, nr 4, poz. 17.
6
W. Jastrzębski, Leon Janta Połczyński…, s. 188.
7
APO, MPŚl, Ewidencja osobowa, syg. 15, akta Połczyński Leon, karta personalna, k. 2.
8
APO, MPŚl, Organizacja, Organizacja Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, syg. 44, Protokół
zdawczo-odbiorczy, k.1-2.
9
J. Przała, Z historii muzeum w Brzegu, „Kwartalnik Muzealny” 1962, nr 3-4, s. 74.
10
Ibidem, s. 74.
11
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej i finansowej muzeum za rok 1946, syg. 1, k. 27.
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W roku 1947 nadal trwały prace gospodarcze związane z porządkowaniem
dziedzińca, magazynów oraz sal muzealnych. Brak środków finansowych pozwalał jedynie na działania zabezpieczające, a subwencje przekazywane przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki pokrywały jedynie niezbędne wydatki związane
z bieżącym funkcjonowaniem muzeum12. Na posiedzeniu Komisji Oświatowej
Miejskiej Rady Narodowej 5 maja 1948 r. odczytano protokół z przeprowadzonej
kontroli w Muzeum Miejskim stwierdzający, że eksponaty nie są odpowiednio
chronione i nie wykonuje się żadnych prac zabezpieczających zbiory13. Komisja
ustaliła, że należy wystąpić do Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie
z prośbą o wydelegowanie do Brzegu eksperta w celu ustalenia niezbędnych do
wykonania zabiegów konserwatorskich. Brak wykształconego personelu negatywnie wpływał na funkcjonowanie brzeskiej placówki muzealnej, jednak należy
podkreślić, że sytuacja muzeów na Ziemiach Odzyskanych była zupełnie inna niż
w pozostałych regionach kraju. Polskie muzealnictwo na tych terenach nie istniało, w przeważającej większości nie było kontynuacją czy rozwojem wcześniej
istniejących placówek. Tworzono nowe instytucje od podstaw, na bazie zbiorów
ocalałych po przedwojennych „muzeach ojczyźnianych”.
Dr Leon Janta-Połczyński rozpoczął pracę jako kustosz muzeum 10 czerwca
1948 r. Działalność nowego kustosza w początkowym okresie kierowania Muzeum Piastowskim w Brzegu koncentrowała się przede wszystkim na sprawach
związanych z zabezpieczeniem zamku oraz znajdujących się w nim zbiorów pozostałych po przedwojennym Heimatmuseum. Przeciekający dach, zagrzybiony
budynek, brak wykwalifikowanej kadry, ogrzewania, elektryczności i środków finansowych – to rzeczywistość, z jaką zderzył się nowy kustosz.
Również 10 czerwca 1948 r. została podpisana przez Wydział Odbudowy
Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego umowa z Dolnośląskim Zjednoczeniem
Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych na budowę dachu nad skrzydłem
zamku od strony rzeki Odry14. Planowana inwestycja zgodnie z umową miała
trwać od 15 lipca 1948 r. do 30 listopada 1948 r.15.
Leon Połczyński 12 czerwca 1948 r. wystosował do prezydenta miasta referat o stanie Muzeum Piastowskiego w Brzegu16. Przedstawił aktualny stan buAPO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej i finansowej muzeum za rok 1947, syg. 2, k.1-30.
13
APO, ZM, Dopływ ujawniony podczas skontrum, Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej- kopie, syg. 56, Protokół z posiedzenia komisji oświatowej odbytego
5 maja 1948 r. k. 58-59.
14
APO, ZM, Wydział Techniczny, Referat Nadzoru Budowlanego, Wykaz zabytków miejskich
i korespondencja w sprawie ich konserwacji, syg. 40, k. 1-3, Kosztorys na roboty budowlane przy
odbudowie Zamku Piastowskiego w Brzegu, kosztorys zawierał kwotę 4 000 000,00 zł (na dokumencie skreślono kwotę napisaną maszynowo i odręcznie została dopisana kwota 4 157 307,00 zł).
15
Ibidem, k. 6.
16
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności Muzeum, syg. 42 Referat kustosza dr. Połczyńskiego o stanie Muzeum Piastowskiego, k. 3.
12
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dynku oraz niezbędne do wykonania prace remontowo-budowlane. Najpilniejszą
kwestią stało się przywrócenie ogrzewania zamku w związku z koniecznością wysuszenia zamokłych ścian oraz zabezpieczeniem przed dalszym niszczeniem zbiorów, w tym cennej biblioteki książąt piastowskich17. Dziesięć dni później Leon
Połczyński wystąpił o podłączenie energii elektrycznej niezbędnej do stworzenia
warunków pracy oraz oświetlenia terenu wokół zamku18. Następnie, 19 lipca 1948 r.
zwrócił się do prezydenta Brzegu o zwiększenie nakładów finansowych na muzeum, proponując wystąpienie do Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie o stałą, miesięczną subwencję pozwalającą na rozpoczęcie prac
konserwatorskich zabezpieczających obiekt i zbiory19. Liczna korespondencja do
władz miasta20 oraz zaangażowanie kustosza doprowadziły do przywrócenia
ogrzewania i podłączenia energii elektrycznej na zamku piastowskim w październiku 1948 r.21. Należy również wspomnieć o przeprowadzonej 16 lipca 1948 r.
wizytacji zamku piastowskiego przez konserwatora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jana Zachwatowicza i konserwatora miasta stołecznego Warszawa prof. dr. Piotra Biegańskiego22. Można wysnuć przypuszczenie, że lipcowe
wizyty miały wpływ na dalsze decyzje związane z odbudową rezydencji piastowskiej. 26 lipca 1948 r. Leon Połczyński złożył wniosek do konserwatora wojewódzkiego dr. Jerzego Güttlera o przyznanie stałej miesięcznej dotacji dla
muzeum w kwocie 50 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Sztuki23. W pismach
wielokrotnie podnosił wielką wagę zabytku określanego „Śląskim Wawelem”,
jednak bardzo trudna sytuacja społeczno-gospodarcza na Ziemiach Odzyskanych,
budowa od podstaw zrębów państwowości polskiej, ogromne zniszczenia powojenne i wszechobecna bieda w regionie powodowały, że brakowało środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb ludności związanych
z remontem zniszczonych budynków mieszkalnych, a tym samym wykonanie odHistoria utworzenia biblioteki piastowskiej oraz jej losy przedstawiła W. Karlak, Bibliotheca Pioastorum Bregensis- szkolny księgozbiór dziedzictwem kulturowym, w: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie, red. G. Piotrowicz, E. Pitak, t. 4, Wrocław 2015, s. 48-70.
18
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności Muzeum, syg. 42, Pismo do Prezydenta Brzegu
w sprawie remontu instalacji elektrycznej, k. 5.
19
Ibidem, Pismo z dnia 19 lipca 1948 r. skierowane do Prezydenta Miasta Brzegu, k. 14.
20
Ibidem, Pismo do Prezydenta Brzegu o uruchomienie ogrzewania i i przywrócenia energii elektrycznej z dnia 28 czerwca 1948 r., k. 7, Pismo z dnia 29 lipca 1948 r. do Naczelnika Wydziału
Kultury i Sztuki przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta
Brzegu o stanie Muzeum w Brzegu i potrzebach remontowych, k. 16-17.
21
Ibidem, Protokół z dnia 21 października z odbioru wykonanych robót elektrycznych i gazowych,
k. 21.
22
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej i finansowej muzeum za 1948 r., syg. 3, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1948 r., k. 13.
23
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności Muzeum, syg. 42, Referat Kustosza Muzeum
Piastowskiego w Brzegu z dnia 15 października 1948 r., k. 23.
17
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budowy zamku nie należało do zadań priorytetowych. W następstwie starań
o przyznanie środków finansowych, na posiedzeniu nadzwyczajnym Miejskiej
Rady Narodowej w Brzegu 13 sierpnia 1948 r. uchwalono plan inwestycyjny na
rok 1949, który przewidywał przyznanie kwoty 50 000 000 zł na odbudowę rezydencji Piastów Śląskich, pochodzącej z kredytów z Ministerstwa Odbudowy24.
Pod koniec 1948 r. Muzeum w Brzegu otrzymało subwencję z Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników
zatrudnionych do pomocy przy pracach fizycznych, zakup książek muzealnych
i realizację innych bieżących wydatków25.
Działalność dr. Połczyńskiego w pierwszych miesiącach pełnienia funkcji kustosza nie ograniczała się tylko do spraw remontowych. Segregował i porządkował
zbiory dotychczas porozrzucane na podłodze, organizował ustawianie i szklenie
gablot wystawowych rozmieszczając w nich oczyszczone eksponaty. Rozpoczął katalogowanie i etykietowanie zbiorów. Pozyskał nowe eksponaty w postaci mebli
z XVIII w., które włączył do zbiorów muzeum26. Wszystkie te prace wykonywał
przy pomocy bardzo ograniczonego personelu. W początkowym okresie w muzeum
zostali zatrudnieni Bochenek Mieczysław dozorca nocny27, Grabaniowa Maria28
pełniąca funkcję sekretarki od 15 czerwca 1948 r. do 30 października 1948 r. i Skowronkówna Irena29 zatrudniona 5 listopada 1948 r. w miejsce zwolnionego etatu sekretarki. Z uwagi na bardzo skromne środki finansowe Zarząd Miasta
w Brzegu zatrudniał bardzo mało pracowników zapewniających jedynie kierowanie i nadzór nad muzeum, obsługę kancelaryjną i dozorcę. W 1948 r. w Muzeum
w Brzegu brak było pracowników merytorycznych, co uniemożliwiało wykonanie
wielu zadań, nie wspominając o naukowym opracowaniu zgromadzonych muzealiów. Czasowo zatrudniano pracowników do ciężkich prac fizycznych, opłacanych
z funduszu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Leon Połczyński tak wspomina początkowy okres pracy w brzeskim zamku:
„Do pomocy miałem pierwotnie tylko jednego woźnego z przestrzelonym kolanem, który jednak okazał się nadzwyczajnie gorliwym pomocnikiem (…)

APO, ZM, Dopływ ujawniony podczas skontrum, Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego
w Brzegu i Miejskiej Rady Narodowej – kopie, syg. 56, k. 109.
25
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej i finansowej muzeum za 1948 r., syg. 3, Sprawozdania za miesiąc listopad i grudzień 1948 r., k.15-17,
szczegółowe rozliczenie wysłane do Ministerstwa Kultury i Sztuki z otrzymanej dotacji zawarte
jest również w aktach: Budżety, syg. 40, k. 2.
26
Ibidem, Sprawozdania, k. 15-17.
27
APO, MPŚl, Akta osobowe, syg. 15, k. 1-13, zatrudniony 24 października 1948 r., zwolniony
1 kwietnia 1952 r.
28
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej i finansowej muzeum za 1949 r., syg. 4, Wykaz pracowników opłacanych przez Zarząd Miasta w Brzegu,
k. 40.
29
Ibidem, k. 33.
24
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Przywróciłem opał gazowy i przez czas jakiś praca nasza była prawdziwą dla
mnie ucztą. Mój wierny pomocnik mnie niestety opuścił ( samobójczo)”30.

W Brzegu Państwo Połczyńscy początkowo mieszkali na ul. Tarnowskiego
wynajmując pokój od Józefa Kaczkowskiego, ówczesnego dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzegu. Maria Połczyńska tak wspomina ten okres:
„Początki naszego pobytu w Brzegu nie tylko utrudniały ciasne warunki mieszkaniowe, ale wszelki brak możliwości zdobycia oddzielnego, własnego mieszkania. Poza tym codzienne dwukrotne spacery do muzeum i z powrotem,
jakkolwiek bardzo urozmaicone wskutek parkowego charakteru i pagórkowatego terenu-szczególnie zimą mogły łatwo spowodować poślizgnięcie. Codziennie na ten temat miałam chwile niepokoju ze względu na męża
zreumatyzowaną nogę. Gdy dzisiaj wspomnę, z jakimi trudnościami było połączone gotowanie, zmywanie naczyń, szczególnie gdy się pragnęło zachować
pewien estetyczny wygląd naszego mansardowego pokoiku, to zdumiewam się,
że mi się to względnie udawało”31.

Po uzyskaniu samodzielnego mieszkania pojawiły się problemy związane
z przydzielaniem lokatorów z uwagi na duży metraż lokalu – pierwszym był spokojny mężczyzna, natomiast dwie młode kobiety, który zamieszkały w okresie
późniejszym – bardzo uprzykrzyły życie Państwa Połczyńskich swoim zachowaniem oraz prowadzeniem nocnego trybu życia32.
Rok 1949 był przełomowy dla brzeskiej placówki muzealnej z uwagi na planowane upaństwowienie muzeów. Pojawiły się również liczne problemy związane z pracami budowlanymi na zamku. Zaplanowany na koniec 1948 r. remont
dachu nad skrzydłem nie został ukończony, instalacja gazowa wykazywała dużą
awaryjność, a brak pracowni konserwatorskiej uniemożliwiał podjęcie jakichkolwiek prac zabezpieczających eksponaty. Najcenniejszy zbiór, czyli Biblioteka
Piastowska, częściowo osuszona, wymagała pilnych prac konserwatorskich
z uwagi na kornika i mole33.
Kolejnym zadaniem stojącym przed Leonem Janta-Połczyńskim było nadanie charakteru brzeskiemu muzeum bazując na zbiorach pozostałych po dawnym
Heimatmuseum i usunięcie wszystkich muzealiów związanych z niemiecką przeszłością regionu. Dysponując pięcioma salami nadającymi się do celów wystawowych, rozplanował on eksponaty tworząc działy, z których każdy był umieszczony
w osobnej sali. Pierwszym działem była Biblioteka Piastowska, drugim sztuka kościelna z przełomu XV-XVI w. obejmująca rzeźby w drewnie, trzecim dział histoMaria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy, Pamiętniki…, s. 266-267.
Ibidem, s.118.
32
Ibidem, s. 119.
33
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1949 r., syg. 4, Stan Muzeum Piastowskiego w Brzegu na dzień 1 stycznia 1949 r., k. 1-2.
30
31
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ryczny z pamiątkami Piastów Śląskich i zamku, zawierający mapy z epoki, ilustracje, militaria, zabytki różnych przemysłów brzeskich, piece w stylu barokowym,
wagi i miary z XVII w., porządki pożarnicze z XVII w., szafy gdańskie z XVI
i XVII w. i rzeźby brązowe z XIX w. oraz kolekcje japońskiego rękodzieła podarowane miastu przez misjonarza. Kolejnym, czwartym działem były pamiątki po cechach brzeskich rozmieszczone w dwóch gablotach, na które składały się: puchary
cechowe, pieczęcie, zamki i okucia, klisze i płyty do miedziorytów i drzeworytów,
kolekcja form do pierników, zbiór dyplomów i przywilejów książąt piastowskich
z pieczęciami w bullach. Na ostatni dział składały się wykopaliska prehistoryczne,
dział Biedermajera, wyroby brzeskie, 3 fortepiany, zegary34. W opublikowanym na
łamach „Przeglądu Zachodniego” artykule Leon Połczyński pisał:
„Różnorodność zbiorów stanowi może defekt, a może atrakcję, jeśli chodzi o całość. Łączy je ściśle jednolity charakter poszczególnych działów, dający w sumie
barwny obraz życia książęcej dzielnicy piastowskiej oraz miasta i ziemi brzeskiej”35.

Kustosz planował rozbudowę działu polskiego, etnograficznego i fotografii
bieżących36. W celu pozyskania nowych eksponatów do działu etnograficznego
zwrócił się do starosty brzeskiego o udostępnienie adresów sołtysów powiatu brzeskiego, z którymi chciał nawiązać współpracę w zakresie zbierania i oddawania
przedmiotów dawnej miejscowej kultury ludowej37. W szczególności chodziło
o narzędzia rolnicze, wyroby rękodzieł wiejskich, jak garncarstwo, stolarstwo,
tkactwo oraz żarna, obrazy i ścienne ozdoby. Zaproponował również zorganizowanie zwiedzania muzeum dla wszystkich sołtysów. Czyniąc starania o pozyskanie eksponatów do wzbogacenia kolekcji muzeum, jednocześnie z Ministerstwa
Kultury i Sztuki otrzymał polecenie przekazania eksponatów z zakresu etnografii azjatyckiej i afrykańskiej zawierający 139 pozycji. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany 27 września 1949 r.38. Pomimo że zbiór ten był kulturowo
obcy na tle historycznego piastowskiego charakteru muzeum, mógł stanowić atrakcję dla zwiedzających. W piśmie do Ministerstwa Kultury i Sztuki Połczyński
wyraził sprzeciw wobec dalszego uszczuplania zbiorów muzeum39.
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1949 r., syg. 4, Sprawozdanie Muzeum Piastowskiego w Brzegu n/Odrą z dnia 7 lutego 1949 r.
skierowane do Związku Muzeów w Polsce w Krakowie, k. 9-12.
35
L. Połczyński, Muzeum Piastowskie w Brzegu, „Przegląd Zachodni”, r. 5, 1949, nr 5-6, s. 507-509.
36
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1949 r., syg. 4, Sprawozdanie z czynności Muzeum Piastowskiego w I kwartale 1949 r., k. 21.
37
Ibidem, k. 22.
38
APO, ZM, Wydział Techniczny, Referat nadzoru budowlanego, syg. 40, Wykaz zabytków miejskich i korespondencja w sprawie ich konserwacji, Protokół zdawczo-odbiorczy z przejęcia eksponatów etnograficznych, k. 6-8.
39
Ibidem, k. 11.
34
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W drugiej połowie 1949 r. dokonał zmian w organizacji działów i utworzył
dział prehistoryczny, na który składały się 334 eksponaty przedstawiające ewolucję kultury na ziemi brzeskiej od epoki kamiennej do X w., dział obejmujący okres
XV-XVI w., zawierający 943 eksponaty, okres XVIII-XIX w., zawierający 545
eksponatów, dział etnograficzny ze 171 eksponatami i dział zawierający różne
ciekawostki, np. kolekcję azjatycką, na którą składało się 666 eksponatów40. Po
ilości eksponatów przygotowanych do celów wystawienniczych widać ogrom
pracy, jaki został włożony w organizację muzeum. W następnych miesiącach brzeski kustosz kontynuował prace związane z katalogowaniem i porządkowaniem
zbiorów oraz przeprowadził pełną inwentaryzację. Według stanu na dzień
1 czerwca 1949 r. w brzeskim muzeum znajdowało się 2885 eksponatów41.
15 lutego 1949 r. powołano Radę Muzealną przy Muzeum Piastowskim
w Brzegu42. Według projektu statutu Rada Muzealna miała być organem opiniodawczym dla Zarządu Miasta w sprawach: usuwania uszkodzonych i propagandowo niemieckich eksponatów ze zbiorów muzealnych, organizacji otwarcia
muzeum dla publiczności wraz z jego popularyzacją, utworzenia działu polskiego,
laboratorium konserwatorskiego, poszukiwania funduszy niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji oraz bieżącego utrzymania, prac przy upaństwowieniu
muzeum oraz innych spraw przedkładanych przez prezydenta miasta do opinii
rady muzealnej43. Pierwsze zebranie odbyło się 27 marca 1949 r.44.
Po wykonaniu podstawowych prac porządkowych muzeum było gotowe do
otwarcia dla publiczności. Dr Połczyński zwrócił się z wnioskiem do Zarządu
Miejskiego w Brzegu o zgodę na pobieranie opłat od zwiedzających. Z uwagi na
fakt, że muzeum było oficjalnie zamknięte, na posiedzeniu 12 września 1949 r.
wniosek został odrzucony45.
Ostatecznie sprawa otwarcia muzeum została odłożona w związku z pozyskaniem funduszy na jego remont. Zarząd Miejski w Brzegu na posiedzeniu plenarnym Miejskiej Rady Narodowej 23 czerwca 1949 r. uchwalił jednogłośnie
przyjęcie bezzwrotnego kredytu na odbudowę zamku piastowskiego w kwocie
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum za
1949 r., syg. 4, Sprawozdanie z czynności Muzeum Piastowskiego w I kwartale 1949 r., k. 40-43.
41
APO, ZM, Referat Oświaty i Kultury, syg.12, Protokół zdawczo-odbiorczy z przejęcia eksponatów etnograficznych oraz inwentarz Muzeum Piastów w Brzegu, k. 13-117. Pierwszy powojenny
spis inwentarza znajduje się w AMNW, akta Inwentarz muzeów w Szklarskiej Porębie, Opolnie
Zdroju, Kamiennej Górze, Brzegu, Bolkowie, 1946-1948, I/14, Spis eksponatów Muzeum Piastowskiego Miasta Brzeg, k. 13-26.
42
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1949 r., syg. 4, Sprawozdanie za miesiąc luty 1949 r., k. 17.
43
Ibidem, k. 7.
44
Ibidem, k. 21.
45
APO, ZM, Posiedzenia, Protokoły posiedzeń Zarządu 1947-1949, syg. 2, Uchwała nr 78, k. 167.
40
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8 700 000 zł, pochodzącego z funduszu inwestycyjnego46. Leon Połczyński rozpoczął zabezpieczanie eksponatów muzealnych oraz przygotowywanie wnętrz do
prac budowlanych, które miały się rozpocząć jesienią 1949 r.
W latach 1945-1949 muzeum nadzorował Zarząd Miejski w Brzegu, jednak
nie podejmowano żadnych działań mających na celu rozwój instytucji oraz nie
stwarzano odpowiednich warunków do rozwoju placówki. Nie dokonano uregulowań prawnych działalności muzeum, zaniechano zatwierdzenia statutu z uwagi
na planowane upaństwowienie muzeum47. Działalność muzeum w Brzegu jako
instytucji kultury w początkowym okresie nie spełniała swojej podstawowej roli.
W latach 1945-1949 dokonano co prawda pewnych zabiegów mających na celu
ratowanie brzeskiej rezydencji Piastów Śląskich, jednak należy wskazać, że podjęte działania miały jedynie charakter zabezpieczający i porządkowy. Na brak zrozumienia potrzeb brzeskiej placówki złożyło się kilka przyczyn wynikających ze
skutków II wojny światowej oraz nowej sytuacji społeczno-gospodarczej. Zarząd
Miejski w Brzegu borykał się z problemami personalnymi, nie było dostatecznej
liczby osób posiadających odpowiednie wykształcenie do pełnienia funkcji urzędniczych48, od podstaw tworzono administrację państwową na Ziemiach Odzyskanych, brakowało środków finansowych i najważniejsza przyczyna – tereny
kulturowo obce dla większej części mieszkańców Brzegu powodowały niewielkie zainteresowanie muzeum i jego działalnością. Leon Janta-Połczyński jako
były minister i wieloletni polityk piastujący w przeszłości wysokie stanowiska
państwowe, obracający się w kręgu międzynarodowej polityki, uczestnik wielu delegacji zagranicznych, pomimo prawniczego wykształcenia doskonale rozumiał
wartość kulturową brzeskiego zabytku i z pełną determinacją walczył o przywrócenie piastowskiej rezydencji jej dawnej świetności.
W dniach 20 i 24 grudnia 1949 r. sporządzono akt przejęcia Muzeum Piastowskiego w Brzegu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki49. Po upaństwowieniu
brzeska placówka organizacyjnie podlegała Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Scentralizowano również podział
APO, ZM, Dopływ ujawniony podczas skontrum, Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 1947-1950-kopie, syg. 56, Protokół nr XLIV z dnia 23 czerwca 1949 r.,
brak numeracji stron.
47
I. Kmak-Błaszczuk, Pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Prawne aspekty funkcjonowania Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu w latach 1945-1958, w: Problemy nauk prawnych, red. K. Pujer, Wrocław 2018, t. 8, s. 75-84.
48
APW, Sprawy ogólno-polityczne, Sprawozdania sytuacyjne z powiatu Brzeg, syg. 44, w sprawozdaniach podkreślano brak wykwalifikowanych pracowników administracyjnych oraz niskie
uposażenie.
49
APO, MOŚlO, Organizacja jednostek podległych – Brzeg, Akta przejęcia w zarząd i użytkowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki Muzeum Piastowskiego w Brzegu oraz wyciąg z mapy kastralnej dotyczące nieruchomości tegoż muzeum, syg. 1, k. 1-8.
46
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środków finansowych rozdzielanych bezpośrednio na poszczególne muzea z budżetu centralnego.
Rok 1950 to czas oczekiwania na rozpoczęcie remontu stropów i sal muzealnych oraz ukończenia prac budowlanych niezrealizowanych w 1949 r. Dopiero 15 września 1950 r. przystąpiono do remontu, który zakończył się
w październiku tego samego roku50. Przez wiele miesięcy część eksponatów stała
w magazynie, a część została zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem.
W grudniu 1950 r. dr Połczyński zasygnalizował pojawienie się grzyba w pierwszej Sali, co skutkowało jej opróżnieniem z eksponatów prehistorycznych i zerwaniem podłogi.
W 1951 r. przyjęto nową strukturę organizacyjną dla wszystkich muzeów. Utworzono sieć muzeów okręgowych, którym podlegały muzea podopieczne51. Muzeum
w Brzegu znalazło się w okręgu Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Rozpoczęto przygotowania do otwarcia muzeum dla publiczności oraz ustaleń co do ostatecznego
charakteru muzeum. Muzeum Śląskie we Wrocławiu, sprawujące opiekę merytoryczną, przystąpiło do reorganizacji dotychczasowej wystawy, zgodnie z prowadzoną
polityką muzealną na Ziemiach Odzyskanych. Nawiązano w ogólnych założeniach
do dawnej polskiej przeszłości Śląska i na tym tle przedstawiono, również z wykorzystaniem zabytków dostarczonych przez Muzeum Śląskie we Wrocławiu, następujące zagadnienia: Piastowie brzesko-legniccy, przeszłość miasta i zamku (głównie
materiały ikonograficzne), rękodzielnictwo dawne w Brzegu i okolicy, sztuka gotycka. Dołożono przy tym starań, aby sama wystawa nie odbijała zbyt rażąco od architektury pomieszczeń, bogato dekorowanych stiukami52.
Nadanie historycznego, piastowskiego charakteru Muzeum w Brzegu nie
uchroniło placówki od konieczności przekazania najcenniejszego zbioru, czyli
„Biblioteki Piastowskiej”. 16 września 1950 r. oddano do Biblioteki Uniwersyteckiej księgozbiór obejmujący 2836 woluminów, natomiast 12 lutego 1951 r.
przekazano kolejne 47. W sumie z ogólnej liczby 2916 woluminów do celów wystawowych w Muzeum w Brzegu pozostawiono jedynie 3353. Maria Połczyńska
po latach napisała:
„Najwięcej jednak drobiazgowego zachodu domagały się owe bezcenne księgi
(kadenaty i białe kruki). Nie tylko trzeba było je wysuszyć umiejętnie, żeby nie
spowodować pęknięć omszałych stronic, ale trzeba było je oczyścić z gnieżAPO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1950, syg. 5 Sprawozdanie z czynności rzeczowych Muzeum w Brzegu, k.23.
51
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności Muzeum, syg. 36, Pismo Ministerstwa Kultury
i Sztuki Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z 4 stycznia 1951 r. zawierające szczegółowy wykaz muzeów okręgowych oraz podległych muzeów podopiecznych, k 2-3.
52
J. Gębczak, Muzeum Śląskie w latach 1945-1956, Roczniki Sztuki Śląskiej, Wrocław 1959 r., s. 220.
53
AMNW, akta Dokumentacja przekazania Biblioteki Piastowskiej z Muzeum w Brzegu do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, XLI/6, s. 1-10.
50
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dżących się w szparkach owadów. Potem nastąpiło skatalogowanie i ustawienie
według kategorii i języków, w których były napisane. Gdy wszystkie te pracochłonne czynności zostały ukończone, wówczas Uniwersytet Wrocławski
wystąpił z żądaniem przewiezienia całej biblioteki do księgozbiorów uniwersyteckich. Z wielkim żalem mój mąż przyjął tę decyzję, ale chodziło o uprzystępnienie biblioteki naukowcom, co było tylko możliwe w tak dużym mieście
jak Wrocław”54.

Określenie charakteru brzeskiej placówki muzealnej, wykonanie remontu sal
muzealnych pozwoliło dr. Połczyńskiemu na rozpoczęcie przygotowań do otwarcia
muzeum. Pierwszy planowany termin wyznaczono na 1 kwietnia 1952 r., jednak
z uwagi na konieczność wywiezienia z dziedzińca zamku odpadów budowlanych
oraz wykonania szeregu innych prac porządkowych termin został przesunięty55.
Dr Połczyński jeszcze przed otwarciem muzeum przedstawił Dyrekcji Muzeum Śląskiego we Wrocławiu plan w zakresie rozpoczęcia działalności oświatowej pisząc:
„Zainteresowanie publiczności lokalnym zabytkiem jest moim zdaniem pierwszym obowiązkiem Muzeum w Brzegu. Wymagać będzie ścisłej współpracy
z Wydziałem kultury miejskiej i powiatowej, z PZPR, ze szkołami, związkami
zawodowymi, ZMP, oraz z organizacjami kultury po fabrykach i przedsiębiorstwach. Sposób trafienia do ich wrażliwości jest skomplikowany i będzie musiał się wytwarzać w miarę doświadczenia, ale musi się znaleźć, bo to jest
przecież ostatecznym zadaniem muzeów. Brzeg ze swoją napływową ludnością
przedstawia zupełny ugór pod względem muzealnictwa. A w dodatku obecnie
ludność jest zaabsorbowana troską o byt i poza pracą zarobkową marzy przede
wszystkim o tem, by jej dano pokój i nie wymagano wysiłków w dodatku nudnych i niewygodnych”56.

Zamiast wygłaszania odczytów budzących nikłe zainteresowanie słuchaczy
proponował formę pogadanki związanej tematycznie z zamkiem oraz z jego ekspozycją. Dokonał bardzo trafnej analizy mieszkańców Brzegu, dla większości których Ziemie Odzyskane stanowiły krajobraz obcy kulturowo. Zainteresowanie
przeszłością i historią miasta ludzi o niskim potencjale kulturowym w tych szczególnych warunkach było zadaniem niezwykle trudnym. Nie należy zapominać,
że wszystkie podjęte działania musiał dostosować do polityki kulturalnej socjalistycznego państwa, a muzea miały spełniać rolę instrumentu służącego upowszechnianiu kultury.
Maria z Komierowskich i Leon Janta Połczyńscy, Pamiętniki…, s. 118.
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności finansowej muzeum, syg. 27, Protokół konieczności spisany w dniu 10 czerwca 1952 r., k. 64.
56
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności muzeum, syg. 37, Pismo do Dyrekcji Muzeum
Śląskiego we Wrocławiu, k. 56.
54
55
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22 lipca 1952 r. Muzeum w Brzegu zostało otwarte. W lipcu frekwencja wyniosła 1354 osoby57. Rozpoczynając działalność kulturalno-oświatową – dr Połczyński otrzymał od Muzeum Śląskiego we Wrocławiu teksty odczytów
przygotowane przez dr. Mariana Haisiga pt. Leonardo da Vinci jako wynalazca
oraz dr. Tadeusza Gleńskiego pt. Polskie malarstwo doby Oświecenia z poleceniem organizacji co najmniej jednego odczytu miesięcznie58. W sprawozdaniu
z akcji oświatowej za sierpień 1952 r. dr Połczyński zawarł swoje uwagi :
„Przesłane mi odczyty są bardzo interesujące dla wykształconych, nie mogłyby
interesować szerszych mas zupełnie pod względem historii i kultury nieuświadomionych. Trzeba do dalszych tematów podchodzić organizacyjnie i systematycznie”59.

Pragnąc dostosować treść i tematykę odczytów do lokalnego słuchacza, Leon
Połczyński napisał trzy teksty o historii miasta Brzegu z prośbą o zatwierdzenie
przez Muzeum Śląskie we Wrocławiu60. Ogólnie w pierwszym półroczu funkcjonowania muzeum w Brzegu liczba zwiedzających wyniosła 6712 osób61. W roku
1953 muzeum odwiedziło 7043 osób62, w 1954 r. – 9156 osób63, w 1955 r. – 7606
osób64, w 1956r. – 8954 osób65, w 1957 r. – 6391 osób66.
Placówka muzealna w Brzegu rozpoczęła działalność po siedmiu latach,
a Leon Janta-Połczyński stał się współorganizatorem środowiska kulturalnego
w mieście. To dzięki jego determinacji, wykształceniu i ciężkiej pracy w niezwykle trudnych warunkach udało się zorganizować muzeum. Poświęcił wiele
czasu na zgłębienie wiedzy z zakresu historii i kultury ziemi brzeskiej, w czym pomogła mu znajomość języka niemieckiego. Jako jedyny wykształcony człowiek
wśród zatrudnionych w muzeum pracowników, wykonywał wszystkie prace
administracyjne związane z funkcjonowaniem muzeum. Prowadził liczną korespondencję z różnymi instytucjami i jednostkami nadrzędnymi, sporządzał spraAPO, MPŚL, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1952, syg. 7, Sprawozdanie z akcji oświatowej Muzeum w Brzegu za miesiąc lipiec 1952 r,
k. 14.
58
Ibidem, k. 15.
59
Ibidem, k. 16.
60
Ibidem, k. 25
61
Ibidem, k. 37, Formularz jednostkowy K-1-m, Sprawozdanie z wykonania Narodowego Planu
Gospodarczego w zakresie muzeów za II półrocze 1952 r.
62
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1953 r., syg. 8, Sprawozdanie K-1-m z działalności muzeum za rok 1953, k. 45-48.
63
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1954, syg. 9, Sprawozdanie z działalności muzeum za rok 1954 K-1-m, k. 31-32.
64
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1955 r., syg. 10, Sprawozdanie z działalności muzeum za rok 1955 K-1-m, k. 27-28.
65
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdanie z wykonania planu pracy za lata 1952-1957 (wyciąg), syg. 78, k. 2.
57
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wozdania, szczególnie rozbudowane w latach 50., planował budżet oraz zajmował
się pracą naukową związaną z opracowaniem muzealiów. Ogromne doświadczenie, pracowitość i pasja, z jaką wykonywał pracę kierownika Muzeum w Brzegu,
pozwoliły na rozwój placówki.
Leon Janta-Połczyński pełniąc funkcję kustosza Muzeum w Brzegu realizował zadania, jakie stawiano przed muzealnictwem. Należy wspomnieć, że polskie
instytucje kultury w pierwszej połowie lat 50. nastawione były na masową edukację. Podstawowe zadanie związane z egalitaryzacją miało być realizowane poprzez masową frekwencję67. Działalność upowszechnieniowa koncentrowała się
na organizacji jak największej liczby odczytów dla szerokich mas społecznych.
Pod tym pojęciem rozumiano przede wszystkim przedstawicieli klasy robotniczej
oraz pracowników spółdzielni produkcyjnych na wsi. Władze przywiązywały
szczególną wagę do zapewnienia dostępności do dóbr kultury dla wszystkich obywateli. Przez odpowiednio ukierunkowaną działalność społeczno-oświatową dążono do ukształtowania nowego socjalistycznego człowieka. Muzea miały
obowiązek czynnie włączać się we wszystkie działania związane z upowszechnianiem kultury. W 1953 r. muzeom regionalnym nakazano włączenie się w obchody „Dni Oświaty, Książki i Prasy” przez organizację odczytów, adresowanych
głównie do spółdzielni produkcyjnych na wsi, gdyż „budowa socjalizmu na polskiej wsi jest jednym z ważniejszych zadań państwowych”68. Muzeom regionalnym polecono przygotowanie wystawy oświatowej związanej z zagadnieniami
rozwoju książki, tradycjami kultury polskiej i polskością Ziem Zachodnich, która
miała być prezentowana w spółdzielniach produkcyjnych, ośrodkach wiejskich
i robotniczych. Dodatkowo kierownicy muzeów byli zobowiązani do zorganizowania podczas tych obchodów masowego zwiedzania ich placówek. Następnym
odgórnym zaleceniem było objęcie patronatem jednej świetlicy spółdzielni produkcyjnej znajdującej się w pobliżu muzeum. Patronat miał polegać na organizacji odczytów i wystaw oświatowych69. Wobec bardzo ograniczonego personelu
muzeum w Brzegu większość odczytów organizował i jednocześnie wygłaszał
Leon Połczyński. Z prowadzenia akcji oświatowej sporządzano miesięczne sprawozdania zawierające dane o ilości wygłoszonych odczytów, wystaw specjalnych
i frekwencji. Dr Połczyński zmagał się z dużymi problemami podczas realizacji
pracy oświatowej, bowiem robotnicy z fabryk, po skończeniu pracy, nie byli zainteresowani odczytami, rolnicy w sezonie letnim, zaabsorbowani pracami polowymi, nie mieli czasu, najczęściej słuchaczami byli uczniowie szkół oraz
Ibidem.
M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa, 1987, s. 126.
68
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1953, syg. 8, Pismo z Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, k. 13.
69
Ibidem, k. 14.
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członkowie Kółka Historycznego utworzonego przy Liceum Ogólnokształcącym.
Dr Połczyński wielokrotnie podkreślał, że teksty odczytów dostarczane przez Muzeum Śląskie we Wrocławiu nie uwzględniają poziomu wykształcenia słuchaczy,
zawierają naukową terminologię, a przede wszystkim niezrozumiałą tematykę dla
robotnika. Sugerował zapoznanie mieszkańców z historią miasta i regionu przekazując informację w sposób bardziej przystępny. W uwagach do sprawozdania
z pracy oświatowej za miesiąc lipiec 1953 r. napisał:
„Akcja odczytowa wobec fabryk postępuje z trudnością pomimo pomocy Partii i Rad Zakładowych. Fabryki tak samo jak szkoły zawodowe są zaopatrywane
przez odnośne Ministerstwa, Urzędy Wojewódzkie i organizacje zawodowe
w odczyty polityczne, zawodowe i inne. Niektóre fabryki wykroiły z czasu służbowego godzinę tygodniowo na czytanie odczytów, których czasem kilkanaście
czeka w kolejności. Tak forsowne zbiczowanie akcji jest oczywiście mało skuteczne. Dobrowolnego udziału w czasie poza służbowym nie można się spodziewać. W jednej z wielkich fabryk trzykrotnie zapowiadano wygłoszenie
naszego odczytu i okazało się daremne”70.

Nastawienie władz nadrzędnych wyłącznie na wykonanie planu wynikającego z prowadzenia akcji oświatowej negatywnie wpływało na brzeską społeczność lokalną. W wyniku niezrozumienia poruszanych w odczytach tematów
dr Połczyński spotykał się z niechętnym udziałem w spotkaniach. Dodatkowo
miasto organizowało szereg imprez kulturalnych w amfiteatrze oraz w domu kultury połączonych z zabawami tanecznymi, co stanowiło większą atrakcję dla robotników71. Taka forma spędzania wolnego czasu zaspokajała potrzeby kulturalne
społeczeństwa, a wprowadzenie z czasem organizacji seansów filmowych cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców.
Do narzuconych odgórnie zadań dla muzeów regionalnych należała również
organizacja wystaw czasowych. Z uwagi na brak miejsca w salach muzealnych,
o czym wielokrotnie informował kustosz brzeskiej placówki, korzystano z pomieszczeń domu kultury, który dysponował odpowiednią powierzchnią. Pierwsza zorganizowana wystawa czasowa o książkach odbyła się w maju 1953 r.
podczas obchodów „Dni Oświaty, Książki i Prasy”, natomiast wystawa Malarstwo rosyjskie od XVIII w. dostępna była dla publiczności od 15 października do
15 listopada 1953 r, a frekwencja wyniosła 1000 osób72. W 1954 r. zorganizowano
wystawę Repin wielki realista rosyjski XIX w., dostępną od 1 do 30 sierpnia 1954 r.,
w 1955 r. wystawę Dzieje Polski w obrazach Jana Matejki, którą obejrzało 900
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za 1953 r., syg. 8, Uwagi do sprawozdania za miesiąc lipiec 1953 r., k. 25.
71
Ibidem.
72
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1954 r., syg. 9, Sprawozdanie z działalności za rok 1953, k. 10.
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osób73, w 1956 r. w sali muzeum zorganizowano w dniach od 16 do 23 listopada
wystawę fotografii Zabytki Opolszczyzny którą obejrzało 1000 osób74. Wystawy
czasowe nastawione były na działalność edukacyjną, miały przyczynić się, podobnie jak akcja odczytowa, do podnoszenia poziomu kulturalnego najszerszych
warstw społecznych, natomiast miernikiem dostępności do dóbr kultury dla
wszystkich obywateli była frekwencja75. Nie należy zapominać, że to właśnie kultura miała służyć scaleniu Ziem Odzyskanych z resztą kraju, stąd władze zwierzchnie przywiązywały szczególną wagę do wszelkich działań uwypuklających
polskość tych ziem.
Realizując zadania związane z szeroką akcją upowszechnieniową Leon Janta-Połczyński brał czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Przejawem aktywności społecznej, aczkolwiek narzuconej odgórnie przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki, była organizacja Koła Przyjaciół Muzeum76. Dr Połczyński przeprowadził rozmowy z przedstawicielami szkół, fabryk, urzędów i ośrodków kultury celem zachęcenia do podjęcia działalności w Kole Przyjaciół Muzeum, które
zostało założone 24 lutego 1954 r.77. Wybrano zarząd koła – przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza. W ramach działalności utworzono pięć sekcji: popularyzacji, zbierania dokumentów i ochrony zabytków, prowadzenia kroniki, modelarstwa, organizacji wystaw. Każda sekcja miała składać się od trzech do pięciu osób
łącznie z kierownikiem. Jednak pomimo wielu wysiłków na koniec 1954 r. koło
liczyło 25 członków „rekrutujących się z najpoważniejszych przedstawicieli społeczeństwa Brzegu doceniających wychowawcze znaczenie propagowania, wykrywania, badania i ochrony zabytków historycznych w ogóle, a zwłaszcza
zabytków polskości na terenach Ziem Odzyskanych, których składową częścią
jest miasto Brzeg i Ziemia Brzeska”78.
W pierwszym kwartale 1955 r. członkowie koła zebrali się trzy razy, wygłoszono referaty Ochrona zabytków przedhistorycznych, Obyczaje mieszkańców
Brzegu, Brzeg w świetle dokumentów archiwalnych oraz zorganizowano odczyty
dla Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu pt. Oświecenie i Historia i zabytki piasAPO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1955, syg. 10, Sprawozdanie dla Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, k. 16.
74
APO, MPŚl, Sprawozdawczość, Sprawozdania miesięczne z działalności merytorycznej muzeum
za rok 1956, syg. 11, Sprawozdanie z akcji oświatowej muzeum w Brzegu za III kwartał 1956 r.,
k. 9.
75
M. Krzemińska, Muzeum sztuki…, s. 120.
76
APO, MPŚl, Współpraca, Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowo-kulturalnymi,
wychowawczymi, syg. 202 , Informacja do Dyrekcji Muzeum Śląskiego we Wrocławiu o wykonaniu polecenia założenia Koła Przyjaciół Muzeum, k. 3.
77
Ibidem.
78
APO, PMRN,Referat Kultury, Koło Przyjaciół Muzeum – ochrona zabytków, sprawy gospodarcze, sprawozdania z działalności, kosztorysy, syg. 620, Sprawozdanie ogólne z rocznej działalności
Koła Przyjaciół Muzeum w Brzegu za czas od 26 lutego do 31 grudnia 1954 r., k. 8-12.
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towskie Brzegu79. 30 czerwca 1955 r. połączono Kółko Przyjaciół Muzeum działające przy gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Brzegu z Kołem Przyjaciół
Muzeum80. W planach koła znalazło się opracowanie i wydanie monografii
Brzegu, opracowanie odczytów, zbieractwo przedmiotów muzealnych, wycieczki
do sąsiednich zabytkowych budowli. Zorganizowano wyjazd do Ryczyny81. Wygłoszono odczyty tematycznie związane z miastem Brzeg82. W drugiej połowie
1955 r. po aresztowaniu Piotra Wojciechowskiego – przewodniczącego, działalność koła stopniowo zanikła. W grudniu 1955 r. ustąpił dotychczasowy zarząd,
a nowy nie został powołany. Pomimo licznych zabiegów dr. Połczyńskiego, przeprowadzenia szeregu rozmów z przedstawicielami władz miasta, nie udało się doprowadzić do spotkania członkowskiego. Dopiero 19 kwietnia 1956 r. powołano
nowy zarząd i koło rozpoczęło działalność. Reaktywacja koła była zasługą Leona
Połczyńskiego, który pragnął zainteresować sprawami kultury szersze grono społeczeństwa, jednak spotykał się z ogólną niechęcią; w piśmie do Muzeum Śląskiego we Wrocławiu stwierdził:
„Głównym powodem tego braku wiary w możliwość stworzenia czegoś realnego upatruje się w zupełnym braku finansowej jak i innej pomocy. I nowy zarząd uzależnia swoje trwanie od finansowych ku temu możliwości, np.
zamierzona ilustrowana monografia Brzegu musiałaby znaleźć wydawcę”83.

Koło Przyjaciół Muzeum było tworem sztucznym, narzuconym odgórnie
przez ówczesne władze służące działaniom wyłącznie propagandowym, wpisanym w nurt szeroko zakrojonej akcji związanej z masową edukacją. Nie zabezpieczono finansowej strony działalności brzeskiego koła oraz nie przyznano
odrębnego lokalu uniemożliwiając aktywniejszą działalność.
Dokonując analizy prowadzonej w początkowym okresie funkcjonowania
muzeum akcji oświatowej daje się zauważyć, że przypisana funkcja pedagogiczna
i dydaktyczna, nastawiona na upowszechnianie kultury, nie spełniła swojego zadania. Wielokrotnie wskazywany w sprawozdaniach przez Połczyńskiego brak
zainteresowania odczytami z powodu ich niezrozumiałej treści nie stanowił dla
Muzeum Śląskiego we Wrocławiu argumentu do wprowadzenia zmian.
Organizując pracę oświatową brzeskiego muzeum dr Połczyński w tym czasie prowadził intensywną korespondencję w sprawie odgrzybienia zamku. W wyAPO, MPŚl, Koła, syg. 28, Koło przyjaciół muzeum – (sprawozdania, informacje o działalności
za lata 1954-1955), k. 6.
80
Ibidem, k. 7.
81
APO, MPŚl, Koła, Koło przyjaciół muzeum – (sprawozdania, informacje o działalności za lata
1955-1956), syg. 19, Sprawozdanie z czynności Koła Przyjaciół Muzeum w 1955 r., k. 1-2.
82
Ibidem, tematy odczytów: Znaczenie epoki Odrodzenia, Obyczaj w XVI w. w Brzegu, Zabytki architektoniczne w Brzegu, Brzeg w naświetleniu archiwalnym.
83
Ibidem, k. 17.
79
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niku tylko częściowej odbudowy budynku, braku rynien i skutecznego odwodnienia terenu wokół zamku zagrzybienie postępowało zagrażając eksponatom
i pracownikom muzeum. W 1952 r. Leon Połczyński zwrócił się do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu o pomoc w wykonaniu pilnych prac związanych z przywróceniem kanalizacji oraz usunięciem ruin i gruzu wokół zamku84.
W marcu 1953 r. na zlecenie Muzeum Śląskiego we Wrocławiu Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie sporządził ekspertyzę dotycząca zagrzybienia obiektu
oraz wydał stosowne zalecenia niezbędne do likwidacji zagrożenia85. W grudniu
1953 r. Leon Połczyński zwrócił się z prośbą do Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu o pomoc w likwidacji zagrzybienia brzeskiego zamku86.
W kwietniu 1954 r. w tej samej sprawie wystosował pismo do Ministerstwa Kultury i Sztuki kierując je bezpośrednio do prof. Jana Zachwatowicza87, za pośrednictwem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu oraz do Muzeum
Śląskiego we Wrocławiu88. Walcząc o ratowanie zabytkowej budowli i zdrowie
przebywających w nim pracowników, w maju 1954 r. zwrócił się do Prezesa Rady
Ministrów Józefa Cyrankiewicza o pomoc w uzyskaniu kredytu na przeprowadzenie odgrzybiania rezydencji Piastów Śląskich89. W sierpniu 1954 r. Muzeum
w Brzegu otrzymało 34 000 zł na wykonanie odwodnienia terenu – głównej przyczyny zagrzybienia zamku, oraz zlecono remont ogrzewania i instalacji elektrycznej90. Niestety zabiegi wykonane w 1954 r. nie przyniosły rezultatu, co
skutkowało dalszą degradacją historycznej budowli. W 1955 r. na zlecenie Muzeum Śląskiego we Wrocławiu sporządzono orzeczenie techniczne w sprawie zawilgocenia budynku muzeum w Brzegu91 oraz wykonano kosztorys odwilgocenia
murów gmachu muzeum92. Wszystkie prace uzależnione były od pozyskania środków finansowych. W 1956 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało kredyt
w wysokości 120 000 zł na odwodnienie terenu wokół zamku, natomiast przewodniczący Koła Przyjaciół Muzeum uzyskał wsparcie dla Muzeum w Brzegu
w kwocie 45 000 zł na wykonanie futryn i oszklenie okien w magazynach93.
APO, PMRN, Referat Kultury, syg. 599, Zabytki i muzeum (dotyczy przejęcia muzeum w zarząd, zagrzybienie budynków zabytkowych itp.) k. 7.
85
APO, MPŚl, Zamek Piastowski w Brzegu, syg. 22 Odgrzybianie zamku, k. 1.
86
Ibidem. k. 4.
87
Ibidem, k. 7.
88
Ibidem, k. 9.
89
Ibidem, k. 12.
90
APO, MPŚl, Zamek Piastowski w Brzegu, syg. 215, Informacja w sprawie odbudowy i zagospodarowania, k. 8.
91
APW, PPPKZoW, Rewaloryzacja miast i ich części, Brzeg, syg. 746, Rewaloryzacja Muzeum pl.
Zamkowy 1. Projekt usunięcia zawilgocenia, sporządzony przez Zakład Budownictwa Ogólnego Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w dniu 11 października 1955r., k. 1-4.
92
Ibidem, koszt robót oszacowano na kwotę 74 045,17 zł, k. 14-27.
93
APO, MPŚl, Informacje, Informacje o działalności muzeum, syg. 31, Pismo do Dyrekcji Muzeum
Śląskiego we Wrocławiu z 13 sierpnia 1956 r., k. 63.
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Sprawa odbudowy i zabezpieczenia Zamku Piastowskiego napotykała na duże
trudności. Mimo przyznanego kredytu, w listopadzie 1956 r. Leon Połczyński
otrzymał informację, że z powodu braku wykonawcy zadanie nie zostanie zrealizowane. Dopiero pod koniec 1957 r. wykonano prace izolacyjno-odwadniające94.
Przez 5 lat Leon Połczyński walczył o ratowanie brzeskiej rezydencji Piastów
Śląskich, poruszył najwyższe władze państwowe, pisał niezliczone ilości pism do
wszystkich instytucji, a jego upór i determinacja zaowocowały wykonaniem prac
wokół zamku.
Rok 1956 rozpoczyna nowy okres w muzealnictwie polskim związany z decentralizacją placówek i przekazaniem muzeów państwowych pod zarząd Wojewódzkich
Rad Narodowych. Zarządzeniem nr 75 Ministra Kultury i Sztuki z 10 kwietnia
1957 r. przekształcono Muzeum Śląska Opolskiego w muzeum okręgowe, utworzono okręg opolski, w którego skład weszły: Muzeum w Brzegu, Muzeum w Nysie i Muzeum w Raciborzu jako muzea podległe 95. Na podstawie aktu
zdawczo-odbiorczego sporządzonego 28 czerwca 1957 r. Muzeum w Brzegu znalazło się w opolskim okręgu muzealnym96. Faktyczne przekazanie brzeskiej placówki muzealnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nastąpiło
1 stycznia 1958 r.97. Podczas kierowania Muzeum w Brzegu Leon Połczyński po
raz drugi podpisał akt przekazania muzeum. W piśmie skierowanym do Dyrekcji
Muzeum Śląska Opolskiego opisał stan brzeskiego muzeum oraz plany na przyszłość. Uważał decyzję Muzeum Śląskiego we Wrocławiu w sprawie organizacji
stałej wystawy w muzeum, ograniczającej się tylko do XVI w., za błędną. Zdaniem
Połczyńskiego muzeum regionalne powinno obejmować wszystkie zabytki lokalnego znaczenia, tym samym odzwierciedlając historię regionu98.
Leon Janta-Połczyński korzystając z wizyty w Brzegu Aleksandra Zawadzkiego, przewodniczącego Rady Państwa, przedstawił mu wszystkie problemy
brzeskiej placówki muzealnej. „Zawadzki miał wszelkie zrozumienie wobec zbliżającego się 1000-lecia, ale dopiero za mojego następcy zaczęły napływać poważniejsze, a nawet poważne subsydia”99. 1 lipca 1958 r. w wieku 91 lat Leon
Janta Połczyński podpisał protokół zdawczo-odbiorczy przekazując Muzeum
w Brzegu swemu następcy Janowi Przale100.
APO, MPŚl, Zamek Piastowski, syg. 215, Sprawozdanie opisowe z wykonania robót izolacyjnoodwodniających Zamku Piastowskiego w Brzegu, k. 24.
95
APO, MPŚl, Organizacja, syg. 44, Organizacja Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Zawiadomienie Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków o utworzeniu dwóch okręgów muzealnych, k. 13.
96
Ibidem, Akt zdawczo-odbiorczy z 28 czerwca 1957 r., k. 18-20.
97
Ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy z 29 kwietnia 1958 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia
1958 r., k. 26-28.
98
Ibidem, Pismo do Dyrekcji Muzeum Śląska Opolskiego, Wiadomości informacje o stanie Muzeum w Brzegu z 7 lipca 1947 r., k. 21-23.
99
Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy, Pamiętniki…, s. 267.
100
Ibidem, Protokół zdawczo-odbiorczy z 1 lipca 1958 r., k. 30-31.
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„Dzisiaj, odbywszy ostatnich dziesięć lat jako dyrektor piastowskiego muzeum
w Brzegu, bardzo źle płatnych, musiałem złożyć ten urząd, gdyż zdrowie moje
w nieogrzanym zamku, tak się zepsuło, że nie byłem w stanie dalej funkcjonować”101.

Leon Janta-Połczyński stworzył Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu praktycznie od podstaw. Rozpoczął od prac remontowych i porządkowych stopniowo
doprowadzając do uporządkowania i skatalogowania eksponatów. Przy współudziale pracowników Muzeum Śląskiego we Wrocławiu urządził na otwarcie muzeum pierwszą stałą wystawę. Zabiegał o środki finansowe na remont zamku, był
współorganizatorem życia kulturalnego w Brzegu, aktywnie uczestniczył we
wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Podczas pracy w brzeskiej placówce muzealnej zgłębił historię miasta i regionu. Często nie zgadzał się z prowadzoną polityką kulturalną, czemu dawał wyraz w pismach kierowanych do Muzeum
Śląskiego we Wrocławiu. Używał sformułowania „Nowa rzeczywistość”, określając ustrój społeczno-polityczny w Polsce po II wojnie światowej.
Pomimo niewątpliwie ogromnych zasług dla rozwoju Muzeum w Brzegu,
Leon Janta-Połczyński jest jednym z najmniej znanych ludzi kultury na ziemi
brzeskiej.
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Leon Janta Połczyński – former minister of agriculture and senator
as the creator of the Museum of Silesian Piasts in Brzeg
Summary
Leon Janta Połczyński – a worker for voluntary causes, politician, senator, the
Minister of Agriculture and custodian of the Castle of Silesian Piasts in Brzeg.
From 1948 to 1958 he exercised the function of a manager of the Brzeg museum institution. An unusual professional activity of Leon Połczyński led to an
opening of the Museum in Brzeg for the public and organisation of the first permanent exhibition. Next years were an educational activity connected with campaign promoting culture and struggle for raising of financial means for a further
reconstruction of the Silesian Piasts’ residence. At the age of 91 due to deterioration of his health, Leon Połczyński resigns from the function he exercised. In
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view of a broad activity of Leon Janta Połczyński, the authoress of this article
brings up issues connected with the Polish administration in the Regained Territories particularly taking into consideration the functioning of cultural institutions within a new political system. The authoress presents the forming of
museological structures in Poland based on system of district museums and subordinate regional museums. Moreover, in publication a cultural policy pursued
by the then authorities is characterised aiming at shaping „a socialist citizen‟
and an attitude of the local community towards imposed forms connected with
a mass promoting of culture is discussed.
Tłum. Anna Kielian
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Moje związki z Chojnicami.
Impresje wokół kopii obrazu Hermana Hana:
Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy
Pytano mnie nie raz o moje związki z Chojnicami, zwłaszcza że rodzina moja
wywodziła się ze wsi położonej niedaleko tego miasta. Przypadek (?) zrządził, że
właśnie Chojnice, a konkretnie chojnicki szpital odegrał w moim życiu niezwykle
ważną rolę.
Po raz pierwszy miało to miejsce 17 grudnia 1957 r. o godz. 17.00, gdy przyszedłem na świat. Klaps lekarza czy położnej (czego nie mogę pamiętać) towarzyszący narodzinom dziecka nie był na tyle wychowawczo – dyscyplinujący ani
skuteczny, aby nauczyć mnie po latach umiaru korzystania z dobrodziejstw tego
świata. Jako uczeń Liceum Ogólnokszatałcącego w Czersku nie zawsze chciałem
podporządkowywać się panującym tam zasadom i regułom. Chojnice były wtedy
doskonałą metą, miejscem na wagary, świetnym celem ucieczek z lekcji. Człowiek po prostu czuł się wolnym.
Drugi, kolejny mój pobyt w Chojnicach również wiąże się z tym szpitalem.
Jako 10-latek, w wyniku wypadku samochodowego, w ciężkim stanie trafiłem na
salę operacyjną w ręce dra Janickiego (do dziś pamiętam jego nazwisko), który –
tak wtedy mówiono – dokonał cudu, przywracając mnie po tygodniu śpiączki do
życia. Pierwszy obraz, jaki po tak długim śnie zobaczyłem, był przerażający: to
widok ogromnego białego kornetu zakonnicy, który otaczał jej pełną zmarszczek
twarz. Jak tu nie krzyknąć na tak niecodzienny widok, który każde dziecko mógł
przerazić, a na pewno wzbudzić skojarzenia, że to już chyba czyściec.
Po raz trzeci trafiłem do chojnickiego szpitala, kiedy rozbiłem się samochodem w okolicy Śliwic i karetką zostałem do niego przewieziony. W wyniku natychmiastowej interwencji chirurgicznej znalazłem się na stole operacyjnym.
Odzyskawszy przytomność w pełnym świetle lamp ujrzałem znajomą twarz chirurga, z którym chodziłem do czerskiego LO. Nie wiedząc, skąd się tu wziął i co
do mnie mówi, usiłowałem go zapytać: „Zbyszku, czy to ty, czy to już świętych
obcowanie?” Okazało się, że trafiłem na dra Zbigniewa Osowskiego, który miał
teraz doskonałą okazję wyrównania wszelkich szkolnych zaszłości. Ale, że to czło145
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wiek wielkiego miłosierdzia i doskonały fachowiec, nie tylko „zrobił swoje”, ale
dokonał kunsztu tak precyzyjnych szyć twarzy i czoła, że można go nazwać
„ojcem chojnickiej chirurgii estetycznej”.
Takie oto są moje związki z Chojnicami. Ktoś powie, że bolesne, a ja stwierdzam, że były one doświadczeniem iście egzystencjalno-eschatologicznym.
Z wielką atencją będę więc wracał do starego chojnickiego szpitala i jego wspaniałych lekarzy.
Właśnie podczas mojego drugiego tam pobytu, kiedy ustały bóle i lekarze
zezwolili mi na pierwsze kroki po korytarzu, skierowałem się do kaplicy szpitalnej. Niezwykły wystrój wnętrza, ład i harmonia wyposażenia kaplicy, a przede
wszystkim wiszący na południowej ścianie obraz przedstawiający Boże Narodzenie – zrobiły na mnie jako dziecku ogromne wrażenie.
*

*

*

W latach 60. XX w. kaplica należała do całego kompleksu budowli szpitalnych, funkcjonujących nieprzerwanie od 150 lat. Tak daleko sięga też historia
związana z przybyciem do Chojnic 9 października 1867 r. w towarzystwie przełożonej generalnej z Holandii – Matki Aloysi Lendere, ośmiu franciszkanek1 ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej2. Do
momentu przeniesienia się sióstr z budynków szpitalnych na ulicę Wysoką
w Chojnicach były one nierozerwalnie związane z Fundacją św. Boromeusza –
funkcjonowały w obiektach, w których spełniały dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących i opiekowały się szpitalną kaplicą. Kiedy w latach 90. XX w. odwiedziłem chojnicki szpital i jego kaplicę, nie zauważyłem już w niej obrazu Boże
Narodzenie, chociaż wszystkie inne elementy wyposażenia kaplicy znajdowały
się na swoim miejscu. Dokąd został przeniesiony obiekt, o którym wówczas mało
co wiedziałem – był raczej sentymentalnym obiektem wzruszeń małego dziecka.
Jakie przeszedł koleje losu? Odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej zostało pod naciskiem
ówczesnych władz państwowych zmuszone do opuszczenia pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Chojnicach i wykwaterowane z instytucji i jej pomieszczeń,
które ongiś zakładały i tworzyły.
1
2

F.I. Szreder (OSF), Przed wielu laty… przez wiele lat… w Chojnicach, Chojnice – Orlik 2017, s. 12
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej powstało 10 maja 1835 r.
w Heythuysen w Holandii. Założycielką była Matka Magdalena Katarzyna Damen. Chojnice były
36 placówką tego zakonu, jednocześnie kolebką Polskiej Prowincji. Charyzmatem zakonnic stało
się zakładanie przedszkoli, sierocińców, szkół, szczególnie dla dziewcząt, szkół robót ręcznych
i szpitali. Fundacja św. Boromeusza, która od 15 października 1867 r. otrzymała na ręce bpa Jana
Marwicza zgodę na swoją działalność, była doskonałym powodem i miejscem osiedlenia się sióstr
w Chojnicach.
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Nowy Dom Zakonny mieści się obecnie na ul. Wysokiej pod numerem 13. To
do niego w listopadzie 1991 r. przeprowadziły się siostry franciszkanki3. Pewnie
w tych okolicznościach i w tym czasie trafił wraz z siostrami do nowych pomieszczeń także obraz o tematyce Bożego Narodzenia, który wisi – jak to stwierdziłem osobiście – w pokoju gościnnym tegoż domu. Czy kaplica szpitalna św.
Boromeusza była miejscem pierwotnym, czy kolejnym do którego trafiło Boże
Narodzenie – jest sprawą nadal otwartą. Obraz mógł się tu znaleźć dopiero
w chwili, gdy obiekty zostały wybudowane, a więc w końcowych latach XIX w.
Nasuwa się więc pytanie: dla jakiego wnętrza i z czyjej inicjatywy powstał obraz?
Kto był jego odbiorcą i kto jest jego autorem?4.

Fot. 1. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania)

3
4

F.I. Szreder (OSF), dz. cyt. s. 134-135.
W tym miejscu dziękuję Siostrom Franciszkankom od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej za udostępnienie obrazu i stworzenie dogodnych warunków do jego opracowania.
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Tematem chojnickiego obrazu o wymiarach 88,5 cm na 78 cm jest Boże Narodzenie. Obraz nie posiada ram a brak wcześniejszych śladów na płótnie sugeruje, że nigdy ich nie posiadał. Być może jednak stanowił wypełnienie jakiejś
większej kompozycji ołtarzowej, z pewnością nie feretronu, ale np. predelli ołtarzowej. Wymiary obrazu sugerują, że i tej wersji nie można pominąć.

Fot. 2. Narodziny Chrystusa i pokłon
pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13
(fot. K. Mania, detal)

Centralną postacią obrazu jest Nowonarodzony Chrystus trzymany przez
swoją matkę, która opuszczonym wzrokiem patrzy w kierunku dziecka i wskazuje, nie tylko w tej scenie, na najważniejsze w ogóle wydarzenie w całej historii
zbawienia. Wzroku skupionego na dziecku nie są w stanie rozproszyć ani ludzie,
ani zwierzęta, ani aniołowie towarzyszący narodzeniu. Boża Matka, ubrana w niebieski płaszcz i różową suknię, siedzi nad słomiano-trzcinową kolebką, blisko Jezusa, w towarzystwie trzech aniołów. Ten z lewej strony obrazu, spełniający rolę
narratora wydarzenia, o czym świadczy oznajmiający gest rąk wskazujący na
Dziecko, ubrany jest nie w dalmatykę, ale w jasnoczerwoną suknię oraz zielony
płaszcz z peleryną o dużym kołnierzu, który obszyty jest jasnożółtą grubą lamówką i zdobiony dużymi kamieniami.
Bogactwo i kolorystyka stroju anioła jest w swojej treści ikonograficznej zapowiedzią królewskiego i kapłańskiego urzędu Chrystusa. Wizerunek dopełnia
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Fot. 3. Narodziny Chrystusa i pokłon
pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13
(fot. K. Mania, detal)

jasno namalowana twarz o otwartych oczach, jakby precyzyjnie odnotowujących
każdy szczegół Narodzenia, twarz o wysoko osadzonych, czarnych brwiach i rudych włosach, które zdobi wisior w postaci czerwonego kamienia oprawionego
złotem. Po stronie przeciwnej obrazu klęczy przed Nowonarodzonym – w równie
bogatym stroju – drugi anioł, skupiony nad tajemnicą narodzenia z rozłożonymi
dłońmi, w błagalnym geście. Jego strój przypomina dworski strój balowy, pełen
różów i soczystej zieleni. Anioł sprawia wrażenie jakby wpadł na moment wprost
z eleganckiego przyjęcia dworskiego do szopy, której rzeczywistość go oczarowała i przejęła. Perfekcyjnie uczesane włosy z wplecioną kolorową wstążką, korale z pereł na szyi, klejnoty i brosza spinająca suknię na piersi i w pasie
podkreślają bogactwo i wytworność anielskiego adoratora.
Trzeci anioł, o twarzy dziecka wykończonej kędzierzawą fryzurą, usytuowany jest na wezgłowiu Dzieciątka. Ma on do pokazania rzecz najważniejszą:
lewą dłonią, w geście wskazującym na Jezusa, objaśnia tym wszystkim, którzy
przybyli do groty, że uczestniczą w ważnym wydarzeniu oraz że najważniejszą tu
osobą jest właśnie Jezus, który patrzy w kierunku widza, potwierdzając gest
anioła. Owinięty w pieluszki jest obiektem zadumy i melancholii anioła, którego
duże oczy szukają kontaktu z niebem, jakby ono było sprawcą całego wydarzenia.
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Fot. 4. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13
(fot. K. Mania, detal)

Fot. 5. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)
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Anielską adorację dopełniają trzy osoby: dwaj pasterze i oddalony od centrum wydarzenia, nieco cofnięty św. Józef, który (za postacią swej małżonki) pełni
rolę drugorzędną w całym wydarzeniu i z drugiego planu nadzoruje funkcję opiekuna, jaką przewidział dla niego w historii zbawienia Bóg. Pasterze o radosnych
twarzach, zarośniętych wąsami i brodą z typowo semickimi rysami oraz dużych
migdałowych oczach, wyraźnie zaznaczonych brwiach i charakterystycznych wydatnych nosach, stoją pochyleni nad Jezusem. Światło padające na policzki jeszcze bardziej podkreśla ich rysy. Zachowują się podobnie jak aniołowie: jeden
z nich (ten z lewej) trzyma ręce złożone w geście modlitwy, drugi je rozkłada,
trzeci ma opuszczone ramiona w geście otwarcia i przyjęcia tajemnicy narodzenia Boga-Człowieka.

Fot. 6. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)

Fot. 7. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)
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Zarówno aniołowie, jak i pasterze zlokalizowani są w ruinach budowli, z których ocalały resztki muru ceglanego z półokrągłym wejściem drzwiowym, amfilada poręczy i resztki balkonu, na którym malarz usadowił kolejnych trzech
pasterzy. Jeden z nich w charakterystycznej czapce jest jeszcze młodzieńcem,
a dwaj pozostali są już dorosłymi.
Ich twarze i zachowanie przypominają pasterzy adorantów, namalowanych
w podobny sposób, z gestem radości uniesionych rąk (z lewej), filozoficzną zadumą (w środku) oraz dziecięcą ciekawością (z prawej). Ważnym szczegółem tej
sceny jest drabina oparta o balustradę chóru czy balkonu, na której stoją owi pasterze. Jej znaczenie nie jest zapewne przypadkowe i nie służy ona tylko jako środek komunikacji pomiędzy różnymi poziomami budynku. Jest raczej symbolem
„łączności pomiędzy światami”5, symbolem opatrzności Boga, który nieustannie
czuwa nad ludźmi i któremu usługują aniołowie.

Fot. 8. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)

Usytuowana na obrazie, łączy całe wydarzenie – Narodziny Chrystusa adorowanego przez aniołów i ludzi z niebem. Jej szczyt sięga, po prawej stronie obrazu nieba, które malarz ukazał jako otwarte niebiosa, przestrzeń obramowaną
dodatkowym, ukrytym światłem, do której „wspina” się, czy na której „oparta”

5

J.E. Cirlot, Słownik symboli, przekł. I. Kania, Kraków 2007, s. 113.

152

ZDZISŁAW OSSOWSKI

MOJE ZWIĄZKI Z CHOJNICAMI…

jest drabina. Stanowiła ona częsty element scen Ukrzyżowania Chrystusa czy
Zdjęcia z Krzyża.
W przedstawieniach Bożego Narodzenia drabina występuje niezmiernie
rzadko. Jej obecność jest zapewne interpretacją słów św. Augustyna, który w ten
sposób opatrzył komentarzem Psalm 44: „Aniołowie Boży są zwiastunami
prawdy: wstępują, aby zobaczyć: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
a Bogiem było Słowo». Zstępują, aby zobaczyć, że »Słowo stało się Ciałem
i mieszkało między nami« (J 1,14). Wstępują, aby podnieść wielkich: zstępują,
aby posilić maluczkich (…)”6. A może należy interpretować ten szczegół prościej,
posługując się słowami Jezusa skierowanymi przy powołaniu Natanaela: Ujrzycie niebiosa otwarte i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1,51). Można tu powiedzieć, że niebo, a więc zbawienie, stoi otworem
dla tych, którzy przyjmują wiarę w narodzenie Boga-Człowieka. Właśnie otwarte
niebo, na którym ukazuje się w górnym lewym rogu anioł (znów przyzwoicie
ubrany), by oznajmić trzem pasterzom radosną nowinę. Jeden z nich znajduje się
w szopie krytej słomą, a dwaj pozostali stoją przed nią. Wszyscy wpatrzeni są
w anioła, zdziwieni i zasłuchani, co ma im do powiedzenia. Malarz zastosował tu
typową w okresie baroku manierę kontynuacyjną, będącą swego rodzaju narracją
całego betlejemskiego wydarzenia.

Fot. 9. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy
– Herman Han kopia, Chojnice, ul. Wysoka 13
(fot. K. Mania, detal)

Chojnicki obraz treściowo łączy dwa wydarzenia mające swoje źródło
w Ewangelii św. Łukasza: Narodzenie Jezusa (Łk 2,1-7) i Pokłon pasterzy (Łk
2,8-20). Tak więc powinien przyjąć nazwę: Narodzenie Jezusa i pokłon pasterzy.

6

Objaśnienia Psalmów. Święty Augustyn, w: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. XXXVIII,
tł. J. Sulowski, oprac. E. Stanula (CSsR), Warszawa 1986, s. 174.
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Narodzenie Jezusa według tradycji miało się odbyć w ciemną noc, co podkreśla w historii malarstwa ideę, że Chrystus rozświetlił światu ciemności. Sceny
chojnickiego obrazu nawiązują do owej tradycji, a zastosowany przez malarza
światłocień podkreśla wielkość i znaczenie narodzin Chrystusa dla świata. Malarz
wydobywa światło z trzech źródeł: pada ono od Dzieciątka, oświetlając twarze
wszystkich uczestników (aniołów i ludzi), pada od anioła obwieszczającego pasterzom z przestworzy nieba informacje o tym wydarzeniu oraz od księżyca zza
chmur. Dzięki temu światłu zauważamy tę zagadkową drabinę, którą autor łączy
ziemię z niebem, sprawy ziemskie ze sprawami Bożymi. Tak ciekawe rozłożenie
źródeł światła zwraca uwagę na ideowy przekaz obrazu.
W historii malarstwa spotykamy trzy rodzaje przedstawień Maryi w scenie
narodzenia. W starożytności chrześcijańskiej, zgodnie z zaleceniami soboru efeskiego (431 r.), chodziło o pokazanie osoby młodej, która po wydaniu na świat
Syna Bożego nadal pozostała dziewicą. Nieco później widzimy Maryję klęczącą
ze złożonymi do modlitwy rękami, adorującą swojego Syna. Nasz obraz ukazuje
Maryję w chwili, gdy trzyma Jezusa na kolanach, jakby pokazywała Go światu.
Józef pełni zawszę rolę drugorzędną. Na chojnickim obrazie jest właśnie tak potraktowany, nie ma nawet atrybutów mędrca ani laski w ręku, ale pokorną postawą
symbolizuje człowieka przyjmującego wolę Bożą.
Drugim tematem chojnickiego obrazu jest Pokłon pasterzy, którzy w skalnych okolicach miasta Dawidowego wypasali owce i bydło, a na noc gromadzili
się w pieczarach i grotach. Ta wyjątkowość w wyborze miasta łączy się z historią
Starego Testamentu. W nim (Betlejem) bowiem namaszczony na króla nad Izraelem został Dawid. Sama etymologia nazwy Betlejem w języku hebrajskim oznacza „dom chleba”. Wybór pasterzy na świadków tego historiozbawczego
wydarzenia jest przynajmniej dziwny, bowiem ludzie ci w powszechnej opinii
uważani byli w Izraelu za ludzi nieczystych z racji wykonywania swojej pracy.
A to właśnie oni otrzymali przywilej pierwszeństwa poznania Jezusa. Na omawianym obrazie scena ta jest wyraźnie wyodrębniona. Malarz stosuje manierę
kontynuacyjną; w jednej narracji malarskiej zawarł nie tylko fakt poinformowania pasterzy, ale również fakt poznania Jezusa. Pasterze w obu odsłonach nie mają
żadnych atrybutów, nie przynoszą Nowonarodzonemu żadnych darów, po prostu
są. Ich obecność jest tu najważniejsza. Są świadkami historycznego wydarzenia,
pomimo zdziwienia, zdumienia, zaskoczenia, które rysuje się na ich zmęczonych
twarzach. Reagują tak, jak reaguje człowiek postawiony nagle wobec tajemnicy.
Ewangelia św. Łukasza nie wspomina o udziale zwierząt w betlejemskiej szopie.
Pojawiają się one w ikonografii pod wpływem nauki Ojców Kościoła, np. u Orygenesa, który interpretując Stary Testament, dopatruje się w Księdze proroka Habakuka w słowach objawiasz się między dwoma zwierzętami (Ha 3,2) oraz
w Księdze Proroka Izajasza w słowach wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób
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swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie (Iz
1,3) obecności zwierząt7 (wołu czy osła).

Fot. 10. Narodziny Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han kopia,
Chojnice, ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)

Chojnickie przedstawienie tylko w połowie dopełnia wspomniana ikonografia.
Wół w prawym rogu obrazu jest nie tylko symbolem ciemności i nocy8, ale jest również antycypacją ofiary przebłagalnej – czyli zapowiedzią śmierci Chrystusa9. Drugim
zwierzęciem pokazanym na obrazie w scenie anioła, oznajmiającego pasterzom dobrą
nowinę o Narodzeniu Chrystusa, jest pies – przyjaciel człowieka, stróż domu i pomocnik w pilnowaniu trzód. To jego zalety: przywiązanie, czujność i wierność sprawiły, że stał się symbolem obrony przed
zagrożeniem10. Obraz Narodzenia Jezusa
i pokłon pasterzy z Chojnic ma też swoją angelologię. To aniołowie adorujący Jezusa,
rozmieszczeni w trójkątnej figurze geometrycznej mówią coś więcej niż tylko o Nowonarodzonym Zbawicielu, mówią o Trójjedynym Bogu. Każdy z nich (aniołów) ma
swoją nazwę i miejsce teologiczne. Umieszczonych w podstawie tej figury nazywamy
Chwałą Pana i Chwałą Syna, a anioła
w zwieńczeniu Chwałą Ducha Świętego.
Fot. 11. Narodziny Chrystusa i pokłon
pasterzy – Herman Han kopia, Chojnice,
ul. Wysoka 13 (fot. K. Mania, detal)
Por. G. Santambrogio, Bóg się rodzi. Najpiękniejsze dzieła sztuki, tł. H. Borkowska, Warszawa
2007, s. 95.
8
J.E. Cirlot, dz. cyt, s. 461.
9
D. Forstner (OSB), Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 253.
10
Tamże, s. 292-293.
7
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Teologia obrazu tak rozumiana sprawia, że w centrum trzech aniołów znalazł się Chrystus – Światłość Prawdziwa, umieszczony jakby w rękach samego
Trójjedynego Boga. Aniołowie, pomimo różnej wielkości, ukazują jedność Osób,
gdzie każdy z nich z osobna jest elementem pośredniczącym i jednoczącym dla
pozostałych. Owa Troistość ukazuje się jako Jedność. Podkreślenie tej prawdy
teologicznej przez wspomniane wyżej źródła światła bijące od samego Jezusa,
nawiązuje do słów św. Pawła z listu do Kolosan: W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny (Kol 2,9)11. Zawarta w obrazie teologia Wcielenia
i Narodzenia Chrystusa podana jest przez malarza w sposób prosty i ludowy. Już
sam fakt wyeliminowania Trzech Króli sprawia, że epizod ów nabiera w osobach
pasterzy i samej szopki cech ludyczności oraz pokazuje wiarę prostych ludzi, którym w sposób najprostszy z możliwych Bóg objawił swoje istnienie w świecie.
Dla jednych uczestników tej sceny (pasterzy) owo istnienie wywołuje na twarzach
radość i uśmiech z powodu zbliżającego się Odkupienia i perspektywy Zbawienia. Dla innych (np. Maryi) jest powodem nie tylko troski, ale zmartwienia,
a może smutku i bólu, jaki towarzyszyć Jej będzie w ostatnich latach życia Syna.
Świadomość przyszłego losu Dziecka sprawia, że Jej twarz mówi zupełnie co innego niż twarze pasterzy. Ich radość przenika się z bólem Maryi. Tak chyba należy odczytać ideowe i ikonograficzne założenia malarza, który doskonale porusza
się w szczegółach teologicznych i symbolice oraz jest doskonałym interpretatorem
Pisma św. i potrydenckiej nauki Soboru. Najlepszym dowodem tego jest centralne
usytuowanie na obrazie Maryi o wysokim czole i pięknej młodej twarzy, co miało
podkreślać Jej dziewictwo, oraz redukcja liczby zwierząt w tej scenie. Autor ograniczył ją do wołu, który w tej konfiguracji ikonograficznej jest zapowiedzią późniejszej ofiary Chrystusa.
*

*

*

Chojnicki obraz: Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy nie ma swojej literatury. Nie odnotowano go nawet w dość skrupulatnie opracowanych katalogach
zabytków, ani nie dostrzeżono go w opracowaniach inwentaryzacyjnych, wśród
nich: w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce12 i Pomnikach Sztuki w Polsce13.
Dziwi fakt, że oba opracowania powstały w latach 70. i 90. minionego wieku. Dotychczasowe poszukiwania obrazu w materiałach źródłowych, takich jak: lustraCyt. za: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem, Radom 2005, s. 460.
12
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Dawne województwo bydgoskie, t. XI, z. 5, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Chojnice, Czersk i okolice, opr. autorkie P. Pałamarz i J. T. Petrus, Warszawa 1979, s. 11-33.
13
J.Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. II, Pomorze, cz. 1, Warszawa 1992, s. 368-369.
11
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cje poszczególnych kościołów chojnickich czy wizytacje biskupie oraz opracowania inwentarzowe14, zakończyły się niepowodzeniem. Obiekt nie posiada nawet tzw.
„białej karty” w zbiorach identyfikacyjnych Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku15. Jednym słowem obraz jest nieznany badaczom historii i historii sztuki.
Minęło prawie 50 lat od czasu, kiedy widziałem obraz po raz pierwszy w kaplicy szpitalnej św. Boromeusza w Chojnicach. Utkwił on więc w mojej pamięci na
bardzo długo. Pierwszy raz przypomniałem sobie o nim podczas studiów filozoficzno-teologicznych w Pelplinie, kiedy zobaczyłem w ołtarzu bocznym katedry
pelplińskiej inne Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy autorstwa Hermana Hana.
Wiele elementów, począwszy od tematyki obrazu aż do formalnego i artystycznego
przedstawienia osób i zbliżonego światłocienia, wskazywało na bliskość obu malowideł. Bliższa jednak analiza chojnickiego przedstawienia wykazała odmienność
zarówno formalną, jak i stylistyczną obu obrazów. Nie jest to więc kopia autorska
lub warsztatowa związana z Hermanem Hanem. Także użyte w Chojnicach płótno
pochodzi z XIX w. Mamy więc do czynienia z kopią Narodzenia Chrystusa i pokłonem pasterzy.
Problem autorstwa kopii obrazu Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy jest
okazją do zastanowienia się, z którego z dzieł kopista czerpał wzorce do swojego
dzieła o tej tematyce, korzystając z oeuvre Hermana Hanna16. Janusz Pasierb wymienia następujące dzieła artysty:
♦ Dla kościoła w Braniewie jako jeden z obrazów ołtarzowych Zwiastowania
NMP, który wraz z całym ołtarzem od 1626 roku znalazł się na terenie Szwecji17.
J. Fankidejski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej podług urzędowych
akt kościelnych i miejscowych podań, Pelplin 1880, s. 141-143.
15
Informację tę otrzymałem od pani Teresy Jednaszewskiej z Urzędu Pomorskiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku.
16
Pierwszą monografistką malarza była: H. Basner, Der Danziger Maler Hermann Han. Ein Beitrag zur Geschichte der Danziger Malerei im 17. Jahrhundert, Danzig [1935]; następnie badania
naukowe nad twórczością malarza prowadził J.S. Pasierb, Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974. Nowe światło na życie i twórczość H. Hana w ostatnich latach opublikowali dwaj pomorscy uczeni: J. Pałubicki, Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie
nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, t. I-II. Gdańsk 2009; oraz J. Tylicki, Obraz
„Alegoria cnoty małżeńskiej”. Klucz do drugiego oblicza sztuki Hermana Hana, w: „Biuletyn
Historii Sztuki”, R. LIX, 1997, nr 1-2, s. 38-59; tenże, Herman Han, Holender z Gdańska,
w: „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXI, 2009, nr 1-2, s. 201-204; tenże Obraz Zesłania Ducha
Świętego z ołtarza głównego kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Komunikat, w: Porta Aurea, Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 58-64; tenże, Herman Han – dwa
oblicza artysty, w: Herman Han. Mistrz światła i nokturnu. Narodziny baroku w malarstwie dawnej rzeczpospolitej, red. M. Ossowski, Pelplin 2008, s. 55-73; Powrót Hermana Hana do Chojnic. Histyroczne i ideowe tło powstania kopii obrazu Hermana Hana „Predella chojnicka”, pr. zb.
Chojnice 2009.
17
Z. Łakociński, Polonica Svecana artistica, w: „Rocznik Historii Sztuki”, t. 3, 1962, s. 219-229.
14
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♦ Dla katedry w Pelplinie (kościół pocysterski) predella, namalowana na
desce o wymiarach 2,35 m x 0,7 m, datowany na rok 161818.

Fot. 12. Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy – Herman Han,
Pelplin, kościół pocysterski, (fot. K. Mania)

♦ Dla nieznanego miejsca. Pasierb opisując ten obiekt twierdzi, że pochodzi
on z okolic Chojnic, nie tłumacząc dokładnie skąd ani nie mówi, czy był
jednym z wielu obrazów wchodzących w skład ołtarza, czy też był dziełem
pojedynczym, osobnym. Opisując jego losy nie podaje skąd ani kiedy trafił on do plebanii kościoła św. Ignacego w Gdańsku Oruni i tam przebywał
do 1955 r., by następnie zagościć w rezydencji biskupiej w Oliwie. Przez
krótki czas eksponowany był w Muzeum Diecezjalnym w Oliwie, a obecnie znajduje się w rezydencji biskupa gdańskiego w Gdańsku Oruni,
ul. Brzegi 51. Namalowany został na desce lipowej o wymiarach 0,83m
x 0,63m19.

Fot. 13. Narodzenie Chrystusa i pokłon
pasterzy
– Herman Han,
Pałac Biskupi
Gdańsk Orunia
(fot. K. Mania)

W. Drost. Danziger Malerei vom Mittelalter bis zum Ende des Barocks. Ein beitrag zur Begründung der Strukturforschung in der Kunstgeschichte, Berlin – Lipsk, 1938, s. 127; B. Makowski,
Sztuka na Pomorzu. Jej dzieje i zabytki, Toruń 1932, s. 107-116; J. S. Pasierb, dz. cyt., s. 88-89
i 277.
19
J.S. Pasierb, dz. cyt. s. 278.
18
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♦ Dla oliwskiego kościoła pocysterskiego (katedra), gdzie znajduje się wraz
z obrazem w kształcie trójkątnego zwieńczenia w ołtarzu Czterech Ewangelistów, namalowany na desce o wymiarach 1,84m x 1,25m20.

Fot. 14. Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy
– Herman Han,
Gdańsk Oliwa, kościół pocysterski
(fot. K. Mania)

♦ Medalion Pokłon pasterzy z dekoracji empory chóralnej w obrazie
Hermana Hana Wizja św. Tomasza z Akwinu znajdujący się w kościele parafialnym w Pręgowie, który namalowany został na desce lipowej o wymiarach 1,51m x 2,18m21.
Fot. 15. Wizja św. Tomasza z Akwinu
– Herman Han, Pręgowo, kościół parafialny
(fot. K. Mania)

W odniesieniu do tego obiektu należy
wnieść do ustaleń Pasierba pewną modyfikację. Chociaż obraz bez wątpienia jest
dziełem Hana, to jednak nie występuje
w nim na emporze chóru scena Narodzenie
Chrystusa. Jest to raczej jedna ze scen starotestamentalnych, przywołująca postać
Dawida (?) grającego na harfie i druga
przedstawiająca pasterzy owiec, których

20
21

Tamże, s. 280-281.
Tamże, s. 281.
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nawiedza anioł. Badacz twórczości Hana mógł źle odczytać ową scenę z uwagi na
wysokość zawieszenia obrazu bądź w wyniku nokturnowego potraktowania całej
sceny przez malarza.

Fot. 16. Wizja św. Tomasza z Akwinu – Herman Han, Pręgowo, kościół parafialny
(fot. K. Mania, detal)

Fot. 17. Wizja św. Tomasza z Akwinu – Herman Han, Pręgowo, kościół parafialny
(fot. K. Mania, detal)
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Wymienione obrazy uchodzą za oryginalne dzieła Hana i figurują pod nazwą:
Pokłon Pasterzy (Adoracja Dzieciątka) z wyjątkiem pierwszego, który nosi nazwę
Boże Narodzenie. Do wymienionych dzieł Hana zaliczyć należy jeszcze jeden obiekt.
Jest nim predella z kościoła parafialnego pw. Marii Magdaleny w Czersku, umieszczona w ołtarzu Trójcy Świętej. Ołtarz pierwotnie znajdował się w kościele pocysterskim w Pelplinie (katedra). Do Czerska trafił w 1845 r. i podobnie jak poprzednie,
namalowany jest na desce lipowej o wymiarach 0,40m x 1,35m. Jednak jego nazwa
jest inna. W katalogu dzieł Hermana Hana figuruje jako Koncert Anielski (Grający
aniołowie, Adorujący aniołowie) i datowany jest na rok 161122. Nie przedstawia on
sceny Narodzenia ani Pokłonu pasterzy, ale ze względu na temat anielskiego orszaku
i względy formalne, mające swoje podobieństwo w innych dziełach malarza, warto
przywołać go w temacie poszukiwania wzorca dla obrazu chojnickiego.
Oprócz obrazów należących do dorobku malarskiego o tematyce bożonarodzeniowej Hana znajdują się jeszcze te, które należą do niepotwierdzonych dzieł
artysty lub przypisywane są jego warsztatowi. Są nimi:
♦ Adoracja Dzieciątka, będąca kopią obrazu z rezydencji biskupiej w Gdańsku Oruni, znajdująca się obecnie w kościele parafialnym w Kamieniu Krajeńskim23.
♦ Kopia Pokłonu pasterzy – jak tego chce Pasierb – autorstwa Hana, znajdująca się obecnie w pałacu biskupim w Pelplinie24. Obraz ten nigdy nie doczekał się opisu ikonograficznego i co dziwne, nie figuruje w katalogu dzieł
Hana, zawartym w monografii Pasierba.

Fot. 18. Adoracja dzieciątka kopia,
Kamień Krajeński, kościół parafialny
(fot. M. Kłosowski)

Tamże, s. 275-276.
Tamże, s. 25 i 99 – autor jednak nie wymienia tego obrazu w katalogu swojej monografii na s. 275-282.
24
Tamże, s. 99.
22
23
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Pozostaje pytanie, na którym obrazie Hermana Hana wzorował się chojnicki
kopista? Pierwszy wniosek, jaki należy wyciągnąć, to ten, że chojnickie Narodzenie Chrystusa i pokłon pasterzy nie jest dosłowną kopią jakiegokolwiek obrazu
Hermana Hana. Można powiedzieć, że na obrazie chojnickim powtarza się wiele
drobnych elementów zaczerpniętych z poszczególnych innych przedstawień czy
obrazów. Nie dziwi to, wobec tego samego tematu, a raczej potwierdza znawstwo
twórczości Hana przez jego kopistę. Szczegóły, które różnią się w poszczególnych wykonaniach tego tematu, świadczą tylko o wszechstronnym rozumieniu
ikonografii kopisty i nietrzymaniu się kurczowo jednej wersji przedstawienia oraz
o wielopłaszczyznowym podejściu do tematu. Wszystkie bowiem kompozycje są
zwarte koncepcyjnie, obojętnie, czy budowane są wertykalnie, jak w przypadku
dzieła z oliwskiej katedry, czy horyzontalnie, jak to widzimy w pelplińskiej predelli. Obrazy różnią się formą i wielkością, w zależności od ich przeznaczenia.
Niektóre z nich są zbliżone wymiarowo, ale kształtem inne: od prostokąta, rombu,
trójkąta, aż po owal. Właśnie w kształcie owalu jest mało znane przedstawienie
pokłonu pasterzy z rezydencji biskupa pelplińskiego.

Fot. 19. Pokłon Pasterzy
– Herman Han,
Pelplin, pałac biskupi
(fot. K. Mania)

Wymiarami (a nie kształtem) chojnicki obraz zbliżony jest do znajdującego
się w rezydencji biskupiej w Gdańsku Oruni. Różni je natomiast wiele szczegółów:
usytuowanie Maryi, która zajmuje przeciwległą stronę żłobka w obu przedstawieniach, różną liczbę pasterzy w stajni i jeszcze coś bardzo charakterystycznego: na
obrazie z Gdańska Oruni zaznaczona jest wyraźnie średniowieczna architektura
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wieży, zamku, ruin miasta (czyżby zamku krzyżackiego w Gdańsku?), a także
sceneria, w której usytuowani są pasterze otrzymujący wiadomość od anioła
o Nowonarodzonym. Zupełnie inaczej przekaz ten wygląda na chojnickim obrazie. Jest nim szopa, ta sama, którą z kolei widzimy chociażby w predelli pelplińskiego obrazu. Natomiast w obrazie znajdującym się w rezydencji pelplińskiej nie
ma szopy wcale; jest tylko anioł i dwaj pasterze ze stadem owiec.
Udział aniołów w poszczególnych obrazach jest także różny; rozbudowany co
do liczby w pelplińskiej predelli, wyposażonych w różnorakie instrumenty muzyczne – podobne do tych, które umieścił malarz w czerskiej predelli – stanowią
wprost kapelę muzyczną, a nadto pojawiają się licznie jako oznajmiający wydarzenie narodzenia w Betlejem. W innych obrazach malarz ogranicza ich liczbę.
W kolejnych wersjach tego tematu redukuje posłańców z nieba do jednego, jak to
jest w kopii przedstawienia chojnickiego, które z kolei rozbudowane jest o trzech
adorantów przy żłobie. Na obrazie w rezydencji biskupiej w Pelplinie widzimy już
tylko jednego, któremu sekunduje umieszczony centralnie – jak nigdzie indziej –
z wstęgą: GLORIA IN EXCELSIS DEO. Aby uniknąć wątpliwości, trzej pasterze
z kolei wyposażeni są tu w swój „zawodowy atrybut” – laski, a osłu i wołowi towarzyszy w stajni leżący u kołyski baranek, którego nie znajdujemy na innych
przedstawieniach tego tematu u Hana. To dobry przykład, jak często malarz lub
jego warsztat wprowadza do tego samego tematu nowe symbole, nową ikonografię. Tak jest również w przypadku stajni, która na obrazie pelplińskim i z Gdańska Oruni ma tę samą lampę i snop, ale nie znajdziemy tych elementów w kopii
chojnickiej. Ciekawy szczegół znalazł się na gdańskim obrazie: są to dwa kosze
w rękach mężczyzn przybyłych do żłobu; z jednego wygląda kogut. W chojnickim obrazie pastuszkowie przybyli natomiast bez tych rekwizytów.
Każde przedstawienie powtarzającego się tematu jest więc inne. Z wymienionych przedstawień chyba najbardziej portretowy charakter ma Pokłon pasterzy z oliwskiej katedry. Tak zróżnicowanych twarzy, łącznie z cechami
charakterystycznymi, w tamtym czasie rozpoznawalnymi, nie znajdziemy gdzie
indziej. Chojnicki obraz również zdradza pewnego rodzaju indywidualizm w potraktowaniu osób o wyraźnych i precyzyjnie namalowanych oczach, charakterystycznych zarostach, osób o wysokich czołach – łącznie z Maryją – opuszczonych
powiekach, jakby będących w ekstazie. Zupełnie inaczej niż u Hana namalowane
zostały na omawianej kopii szczegóły, takie jak: wyrafinowane i drobiazgowo potraktowane ubiory aniołów, biżuteria, którą noszą, fryzury, w które wplecione są
ozdoby i klejnoty. Ta inność dotyczy także scen dziejących się na drugim planie,
które dopełniają, wedle maniery kontynuacyjnej, każdą z wielofigurowych scen
adoracji Dzieciątka. Hanowskie wizje narodzenia Chrystusa są przepełnione pokorą i ciszą, bez zgiełku, by raczej zauważyć, że Bóg nie jest wymagający, jest jednym z ludzi, a swoim przyjściem na świat nie chce nikomu przeszkadzać ani
nikogo niepokoić. Życie, bez względu na Jego narodzenie, ma toczyć się dalej
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swoim codziennym rytmem. Atmosfera kopii chojnickiej jest taka sama, oddaje
podobny nastrój tamtej nocy.
Malarz jest mistrzem nastroju iście „poetyckiego”, widocznego szczególnie
w tym temacie biblijnym. Żywość barw tej sceny mieści się w konwencji manierystycznej, w którą wtapia trafną, popularyzowaną po Soborze Trydenckim ikonografię, by uzyskać czy wywołać u odbiorcy nie tylko suchą ilustrację wydarzeń
biblijnych, tzw. relację, ale głównie wywołać uczucie doświadczenia osobistego
przeżycia. Plastyczność przedstawień wypełnia malarz przez to, co dzieje się na
drugim planie obrazów, na zapleczu sceny narodzenia, pełnym ruchu, powiewnych szat aniołów, różnorodnych reakcji pasterzy na wieść o tym, co zdarzyło się
w grocie narodzenia.
Kopia Adoracji Dzieciątka i pokłonu pasterzy z Chojnic jest najbardziej zbliżoną wersją obrazu mistrza Hana z Pelplina. Można ją odnieść do pelplińskiej
predelli, uznanej już przez W. Drosta, za dzieło, które Hanowi zapewniło trwałe
„miejsce w historii sztuki”25. Skracając obraz z obu stron otrzymamy wprost
idealne przedstawienie z Chojnic. Innymi słowy – kopia chojnicka jest powtórzeniem centralnej sceny pelplińskiej predelli, która wykonana 300 lat po śmierci
artysty może tylko świadczyć o wielkiej popularności sztuki Hana na Pomorzu
i o jego trwałych związkach z Chojnicami.

25

W. Drost, dz. cyt., s. 24.
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Jeńcy wojenni na terenie powiatu chojnickiego
w latach 1914-1918
Teren powiatu chojnickiego po 1772 r. znalazł się w granicach Państwa Pruskiego. W czasie I wojny światowej pomorskie ziemie szczęśliwie uniknęły bezpośrednich wojennych zniszczeń. Dało się jednak odczuć atmosferę wojny – na
obszarze powiatu chojnickiego znajdował się bowiem jeden z większych obozów
jenieckich na terenie Prus Zachodnich – mowa tu o obozie w Czersku, którego historia pokrótce została już opisana na łamach „Zeszytów”1.
W czasie wojny tereny Pomorza oraz Prus wręcz opustoszały z mężczyzn
zdatnych do prac w rolnictwie, przemyśle czy leśnictwie. Ich miejsce zastąpiły
początkowo kobiety i dzieci, jednak gdy pojawili się jeńcy, zaczęto ich traktować
jako tanią siłę roboczą2. Początkowo jednak jeńcy pracowali tylko w obrębie macierzystego obozu, dopiero od wiosny 1915 r. rozpoczęto udostępniać jeńców do
prac poza terenem obozu. Jeńcy pracowali w wielu różnych miejscach: w gospodarstwach i majątkach wiejskich, w tartakach (głównie w Prusach Wschodnich),
przy budowach dróg i sieci kolejowych, karczowaniu lasów, kopaniu kanałów
i tworzeniu sieci melioracyjnych (Prusy Zachodnie). Pracowali także w wielu zakładach wytwórczych, np. w stoczni elbląskiej, cegielniach pod Gdańskiem, zaj-

A. Marcinkiewicz, Akta obozu jenieckiego w Czersku w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32.
2
Pozwalała na to konwencja haska z 1907 r., w której w rozdziale II „O jeńcach wojennych” istniał
zapis: „Art. 6: Państwo może używać jako pracowników jeńców wojennych, za wyjątkiem oficerów, odpowiednio do rangi i zdolności. Prace te nie powinny być nadmierne i nie będą w żadnym
związku z działaniami wojennymi. Jeńcom może być dozwolona praca na rachunek publicznych
urzędów administracyjnych lub osób prywatnych, lub na własny rachunek. Prace wykonywane dla
Państwa opłacane są wg taryf obowiązujących dla wojskowych armii narodowej, wykonywujących te same prace lub jeżeli taryf nie ma, to zgodnie z cenami odpowiadającymi wykonanej pracy.
O ile prace są wykonane dla innych urzędów lub dla osób prywatnych, warunki pracy winny być
określone w porozumieniu z władzami wojskowymi. Zapłata otrzymana przez jeńców będzie służyła do ulżenia ich doli a nadwyżka zostanie im doręczona w chwili zwolnienia za potrąceniem
kosztów utrzymania”.
1
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Fot. 1. Mapa Landkreiss Konitz, 1914 (ze zbiorów Deutsche Nationalbibliothek Leipzig)

mowali się prostymi pracami na terenie miast – zimą oczyszczali ulice ze śniegu,
latem naprawiali brukowane nawierzchnie, nieraz pracowali przy pochówkach
lub ekshumacjach poległych3. Co istotne, do prac poza obozami odsyłano niemal
zawsze jeńców armii rosyjskiej, zachowały się nieliczne dokumenty i przekazy
3

Jeńcy byli organizowani w bataliony robocze zajmujące się m.in. karczowaniem zieleni pod budowę mostu nad Narwią oraz budową linii kolejowej Ostróda-Wielbark, którą uruchomiono latem
1915 r. Zob.: J. E. Szczepański, Niemieckie wojska okupacyjne w Ostrołęce 1915-1918, „Zeszyty
Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2014, nr 28 s. 131, 138; Nie wybiła godzina
wybawienia z otchłani nieszczęść... Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego, oprac.
M. Wojtylak, Warszawa 2015, s. 179-180; J. Bączyk, Armie za drutami. Jeńcy wojenni na terenie
prowincji poznańskiej (1914-1918), Poznań 2015, s. 73; Maj 1915, Suwałki, wspomnienia Laury
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świadczące o pracy jeńców serbskich lub brytyjskich, są one jednak pojedynczymi
wyjątkami i nie dotyczą powiatu chojnickiego4.
Aby mieć szerszy obraz pracy jeńców wojennych, należy uświadomić sobie,
że armia rosyjska w znacznej większości składała się z chłopów lub robotników
rolnych oraz rzemieślników wielu różnych zawodów. Armia ta nie była wojskiem
zawodowym, stąd też wynikła łatwość przystosowania się jeńców do prac w gospodarstwach czy też w obozowych warsztatach rzemieślniczych. Komendanci
obozów już od pierwszych miesięcy prowadzili selekcję wśród jeńców – chorych,
rannych bądź niezdolnych do prac pozostawiano w obozie, natomiast zdrowych
i silnych mężczyzn wysyłano do licznych miejsc poza macierzystym obozem.
Idealnym przykładem tego procederu może być obóz w Pasłęku (Preussisch Holland), w którego księgach obozowych figurowało (w okresie największego rozrostu obozu) ponad 30 tys. jeńców, z czego fizycznie na jego terenie przebywało
ok. 5 tys. Pozostali znajdowali się w pobliskich miastach i wsiach5. Ich „wynajem”
odbywał się na zasadzie umów podpisywanych z gospodarzami – stronami dysponującymi jeńcami była albo komendantura obozów, albo landratura. Gdy grupa
robocza liczyła kilka osób, przydzielony był wachman do ich pilnowania i nadzorowania pracy. Specyficznym dokumentem, który pojawiał się niemal zawsze
w kontekście opuszczania przez jeńców obozu, był opis danego jeńca – swoisty
rysopis zawierający informacje o wzroście, kolorze oczu, cechach charakterystycznych itp6.
de Turczynowicz, [w:] P. Englund, Piękno i smutek wojny, Kraków 2011, s. 141; „Gazeta Gdańska”
1914, nr 134, 151.
4
Ciekawie przedstawiają się dane dotyczący zatrudnienia jeńców wojennych na obszarze całych
Niemiec. W dniu 01.08.1916 r. struktura zatrudnienia jeńców na terenie Rzeszy i na obszarach
okupowanych przedstawiała się następująco: ogólna liczna zatrudnianych w komandach roboczych różnego typu wynosiła 1 449 000 jeńców (89% wszystkich). Jeńcy pracowali głównie
w rolnictwie (735 000 – 45,23%), ale także w przemyśle (331 000 – 20,73%), komandach tyłowych, w których budowano obiekty wojskowe, naprawiano i budowano wojskową infrastrukturę
techniczną oraz pracowano przy odgruzowywaniu (253 000 – 15,73%). Przy robotach publicznych zatrudniano zaledwie 39 000 (2,40%). Dane na podstawie: J. Oltmer, Unentbehrliche Arbeitskräfte. Kriegsgefangene in Deutschland 1914-1918, w: Kriegsgefangene im Europa des Ersten
Weltkriegs, Paderborn-München-Wien-Zürich 2006, s. 70 i n.; J. Bączyk, dz. cyt., s. 75-77.
5
J. Salm, Pasłęk – miejsca zapomniane, „Spotkania z Zabytkami” 1994, nr 2, s. 35-36; M. Włodarski, Pasłęk w okresie od wojen napoleońskich do II wojny światowej (1807-1945), w: Pasłęk.
Z dziejów miasta i okolic 1297-1997, s. 372. Jak pisał J.A. Kujat: „Problemem była praca jeńców
w rolnictwie, bo to najczęściej była sezonowa robota, problem ten rozwiązywano poprzez zawieranie porozumień między władzami obozowymi a pracodawcami. Dzięki czemu oficjalnie jeniec
figurował w spisie obozowym a faktycznie przebywał w gospodarstwie na wsi. Inaczej wyglądała
sytuacja kiedy jeńców zatrudniano w przemyśle, wówczas obóz lub duże komando pracy lokowano bezpośrednio w zakładzie lub obok niego”. J.A. Kujat, Pieniądz zastępczy w rejencji wrocławskiej w latach 1914-1924, Świebodzice 2012, s. 117.
6
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [dalej: APB], zespół Starostwa Powiatowego w Tucholi,
sygn. 884.
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Dzięki zachowanym dokumentom archiwalnym, dotyczącym pobytu jeńców
na Pomorzu, możemy odtworzyć, choć w małej części, mapę miejsc, gdzie przebywali w czasie wojny. Na terenie powiatu chojnickiego znajdowało się wiele
miejscowości, do których trafiali jeńcy – bądź pojedynczo, bądź też w niewielkich
grupach. Pracowali najczęściej w gospodarstwach rolnych, przy budowie dróg
czy linii kolejowych, ale zdarzały się również grupy pracujące np. przy melioracji pól czy też osuszaniu torfowisk. W Karsinie oraz w Ogorzelinach znajdowały
się najprawdopodobniej małe komanda pracy jeńców rosyjskich, którzy pracowali na kolei, duża grupa jeńców przebywała także w Rytlu – w dokumentach
wielokrotnie pojawia się określenie Russenbarack im Rytel7.
Uzupełnieniem mogą być wspomnienia ziemian, którzy mieli styczność
z jeńcami, bądź też mieszkańców miast, którzy byli świadkami pracy jeńców
w miastach. Takim przykładem mogą być słowa Leona Janty-Połczyńskiego, ziemianina spod Tucholi:
„Jeńcy rosyjscy to był wielki plus wojenny. W Wysokiej [majątku koło Tucholi]
miałem ich 40, a ponieważ niewygodnych odsyłało się do obozu, zatem po pewnym czasie zebrał się zespół ludzi, z którymi życie było idealne. Delikatni,
uprzejmi i życzliwi, bez służalczości, inteligentni i czyści. Byli zdumiewająco
pojętni do prowadzenia maszyn, których nigdy nie widzieli i w ogóle do każdej
sobie poleconej roboty” oraz „[w 1917 r.] na arenie politycznej zaczęły się zaznaczać słabnące siły dotąd zwycięskiej armii niemieckiej. Dawało się odczuć
pewne rozluźnienie w metodach ich wewnętrznego rygoru. Przydzieleni nam
[do majątku w Komierowie] z obozu jeńcy rosyjscy w ilości 40 byli mniej ostro
jak dotąd pilnowani”8.

Znacznie lepsze warunki życiowe, jakich doświadczali jeńcy przebywający
w roboczych komandach lub w gospodarstwach rolnych powodowały, że zmniejszała się śmiertelność wśród wziętych do niewoli Rosjan. Potwierdzał to m.in.
Conrad Hoffman, sekretarz Young Men’s Christian Association (YMCA) wizytujący obozy jenieckie na terenie Niemiec:
„Osobiście uważam praktykę zatrudniania jeńców za opatrznościową w przypadku Rosjan, Serbów i Rumunów. Gdyby tak się nie stało i wszyscy ci ludzie
byli zmuszeni do pozostania w obozach oraz żywienia się tym co dostarczały
władze niemieckie, śmierć głodowa zebrałaby przerażającą liczbę ofiar”9.

Na podstawie: APB: zespół Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu [dalej: UWP w Toruniu],
sygn. 5092, 24310, 24312, 24314; zespół USC Chojnice, USC Ostrowite, USC Rytel, USC Czersk,
USC Ogorzeliny; Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, księgi parafii Chojnice, Karsin, Zamarte,
Ostrowite, Rytel, Czersk, Ogorzeliny.
8
Maria z Komierowskich i Leon Janta-Połczyńscy, Pamiętniki, oprac. W. Jastrzębski, J. Szwankowski, Bydgoszcz 2013, s. 58.
9
J. Bączyk, dz. cyt., s. 78,
7
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Według analizy archiwalnych dokumentów spośród jeńców pracujących na
terenie powiatu chojnickiego zmarło 22 (dwóch jeńców zmarłych 14.08.1918 r.
w miejscowości Gutowiec zostało pochowanych na obozowym cmentarzu
w Czersku10), do tego należy dopisać 20 jeńców pochowanych w Chojnicach. Nie
są tu liczeni jeńcy zmarli w obozie w Czersku, gdyż jest to temat na oddzielne
badania. W samych tylko Chojnicach odnotowano zgony 18 jeńców rosyjskich.
Zostali oni pochowani na cmentarzu katolickim11 oraz na nieistniejącym już cmentarzu wojskowym. Sześciu z nich zmarło najprawdopodobniej w chojnickim lazarecie, niedługo po dostaniu się do niemieckiej niewoli (zgony nastąpiły w dniach
24.08-11.11.1914 r.). Na terenie miasta znajdowało się komando pracy zlokalizowane przy dworcu kolejowym (ul. Dworcowa 74). Niestety nie wiadomo, czym
dokładnie się zajmowali. Jedyne informacje, jakie posiadamy o tej grupie roboczej,
to wypisy zgonów trzech jeńców, które następowały od maja do sierpnia 1917 r.12
Na terenie powiatu chojnickiego jeńcy pracowali w miejscowościach: Brusy,
Czapiewice, Gutowiec, Karsin (odnotowano dwa zgony jeńców oraz jeden wniosek o pozostanie we wsi po wojnie13), Kaszuba, Klonia, Kłodnia, Luisenhohe, Mogiel, Ogorzeliny (trzech jeńców zmarło w listopadzie i grudniu 1918 r., zostali
pochowani na miejscowym cmentarzu)14, Ostrowite, Racławki, Rudziny, Rytel,
Smołdziny, Zapędowo oraz Żalno.
Po zakończeniu wojny jeńcy mieli możliwość powrotu do ojczyzny. Zimą
przełomu 1918/1919 rozpoczęły się masowe transporty uwolnionych żołnierzy
na wschód 15. Zdarzały się jednak przypadki pozostawania na polskiej ziemi.
W pierwszych miesiącach 1920 r. (a więc rok po rozpoczęciu ewakuacji jeńców
z terenu Pomorza) odnotowano ok. 500 osób pochodzenia rosyjskiego, które zamieszkiwały na wsiach i były zatrudnione jako pracownicy rolni. Byli to dawni
jeńcy, którzy odmówili powrotu do Rosji. Według urzędowych spisów w 1921 r.
największa ich liczba znajdowała się w powiecie wąbrzeskim (73 osoby), świeckim (41 osób) oraz w chojnickim (35 osób). W kolejnych latach ich liczba zmalała
prawie o połowę, co wiązało się z drugą falą repatriacji po wojnie polsko-bolszeJeńcy (Rosjanin i Litwin) zginęli w trakcie ucieczki z komanda roboczego. APB, zespół USC
Czersk.
11
Wg informacji Polskiego Czerwonego Krzyża kwatera wojenna na cmentarzu w Chojnicach zawierała 79 grobów, z czego 4 należały do żołnierzy rosyjskich, 45 do niemieckich, natomiast 30
grobów było polskich. Wg dokumentów Wojewódzkiego Pomorskiego Urzędu w Toruniu grobów na chojnickim cmentarzu katolickim było 6. Archiwum Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, Lista Strat 26160; APB, zespół UWP w Toruniu, sygn. 24310, 24314.
12
APB, zespół USC Chojnice.
13
APB, zespół UWP w Toruniu, sygn. 24314.
14
APB, zespół UWP w Toruniu, sygn. 24312.
15
Z. Karpus, Ewakuacja rosyjskich jeńców wojennych z Niemiec przez terytorium Polski w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości (listopad 1918-październik 1919), w: Od obcego
panowania do niepodległego państwa, red. M. Wojciechowski, Toruń 1991, s. 79-84.
10
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wickiej. Wielu z pozostałych na stałe jeńców rosyjskich starało się o wydanie dokumentów tożsamości. Jak podaje Zbigniew Karpus:
„Konsulat Radziecki w Warszawie w większości przypadków odmawiał wydawania dowodów, wobec czego otrzymywali oni tzw. »paszporty nansenowskie«
nadające im status bezpaństwowców”16.

W zachowanych dokumentach z tego okresu widać dokładną i drobiazgową
obserwację byłych jeńców, przeprowadzano wywiad mający na celu potwierdzenie przynależności do lokalnej społeczności oraz stopień asymilacji. Spośród wymienionych wcześniej miejscowości z terenu powiatu Chojnice w kilku z nich,
w połowie lat 20. XX w. jeńców odnotowano jako mieszkańców wsi, zadomowionych w nowych warunkach. Ich historie mogą się wydawać banalne, warto
jednak przedstawić kilka z nich17:
 Antoni Witkowski, ur. 05.05.1887 r. na terenie guberni Mińsk Litewski. Kapral armii rosyjskiej, rolnik. Do niewoli dostał się 06.09.1915 r. w Kownie,
trafił najpierw do obozu jenieckiego w Tucholi, następnie do Czerska. Po
wojnie zamieszkał na stałe w Kłodni, gdzie cieszył się dobrą opinią.
 Antoni Wierzycki, ur. 02.11.1892 r. w Wilnie, szeregowiec armii rosyjskiej,
z zawodu robotnik. Dostał się do niewoli 15.08.1915 r. podczas przechodzenia frontu przez miasto Smorgonie (obecnie na Białorusi). Przebywał początkowo w obozie w Czersku, jednak w lutym 1916 r. został wzięty do
gospodarstwa w Zapędowie, gdzie zamieszkał po zakończeniu wojny. Dwukrotnie karany więzieniem, uznany za niebezpiecznego z powodu niemoralnego trybu życia.
 Franciszek Aleksejew, ur. 25.09.1891 r. w guberni Orzeł w Rosji, z zawodu
szewc. 10.08.1915 r. pod Kownem został wzięty do niewoli, trafił do obozu
w Czersku. Od lutego 1916 r. przebywał w Smołdzinie (pow. Chojnice), gdzie
w 1919 r. przeszedł na katolicyzm, a w 1920 roku ożenił się z miejscową
dziewczyną.
 Michał Smal, ur. 08.11.1896 r., kapral armii rosyjskiej, robotnik. Do niewoli
trafił w 1916 r. jako ranny w czasie walk, przebywał w szpitalu w Czersku,
następnie w obozie w Czarnem, skąd został wynajęty do pracy u Antoniego
Borzyszkowskiego w miejscowości Mogiel.
 Iwan Zapia, ur. 26.11.1892 r. pod Moskwą, szeregowiec armii rosyjskiej,
przed wojną był uczniem piekarskim. Dostał się do niemieckiej niewoli
Tenże, Jeńcy wojenni i emigracja polityczna z Rosji na Pomorzu, w: Migracje polityczne i ekonomiczne w krajach nadbałtyckich w XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski i M. Wojciechowski,
Toruń 1995, s. 127-128.
17
Informacje o jeńcach zostały zapisane zgodnie z dokumentami pochodzącymi z 1924 r. – w czasie teraźniejszym. APB, zespół UWP w Toruniu, sygn. 5092, 5379; zespół Starostwo Powiatowe
w Tucholi, sygn. 884.
16
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15.05.1915 r. pod Mławą. Miesiąc przebywał w obozie w Czarnem, miesiąc
w Grudziądzu, a następnie 9 miesięcy w Bytowie. Ostatecznie w 1916 r. trafił do Kaszuby. Jego zachowanie określano jako nienaganne.
 Aleksander Machmuczew, ur. 01.04.1885 ro. w Saratowie w Rosji, szeregowiec 155 rosyjskiego pułku piechoty. Dawny zawód: kupiec, po wojnie był
robotnikiem. Trafił do niemieckiej niewoli w czasie tzw. bitwy zimowej
08.02.1915 r. pod Augustowem. Przebywał kilka miesięcy w obozie w Czersku, we wrześniu 1915 r. zaczął pracę w Karsinie. W 1920 r. przyjął wiarę
rzymskokatolicką (wcześniej był wyznawcą islamu), według władz jest cichym, pilnym robotnikiem i cieszy się dobrą opinią.
 Kasper Pawłowski, ur. 03.01.1890 r., szeregowiec 85 pułku piechoty, rolnik.
Wzięty do niewoli w pierwszych dniach wojny, 09.09.1914 r. pod Działdowem. Do maja 1916 r. przebywał w obozie w Świętoszowie na Śląsku, stamtąd trafił do pracy na roli we wsi Rudziny, pow. Chojnice. Ożenił się
z miejscową dziewczyną i osiedli na gospodarstwie, na którym pracuje ciesząc się dobrą opinią.
 Józef Cieciorski, ur. 18.09.1889 r. pod Kurskiem w Rosji, kołodziej, kapral
armii rosyjskiej. Od czasu wzięcia do niewoli 01.08.1916 r. pod Ostrołęką
przebywał w wielu miejscach, jednak od kwietnia 1924 r. na stałe zamieszkał w Pawłowie, pow. Chojnice.
W Czersku, a więc poniekąd w sąsiedztwie obozu, zamieszkiwali:
 Marcin Boryna, ur. 27.10.1894 r. w Kraszczach [nazwa miejscowości błędnie zapisana], pow. Skierniewice. Z zawodu piekarz, obecnie handlarz domokrążca. Wzięty do niewoli 01.07.1915 r. pod Olsztynem, przebywał
w obozach w Bytowie i Czersku. Po zakończeniu wojny pozostał w Czersku, jednak nie cieszył się dobrą opinią władz ze względu na nadużywanie alkoholu.
 Stanisław Stabno, ur. 28.10.1892 r. w Kaliszu, krawiec, obecnie pracuje jako
siła biurowa na stacji kolei państwowej, starszy szeregowiec piechoty armii
rosyjskiej, wzięty do niewoli 18.02.1915 r. pod Prasznicem [mowa tu o Przasnyszu] w pobliżu Mławy. Przebywał w obozach w Lęborku i Słupsku, a następnie w Czersku. Stale zamieszkuje w Czersku i prowadzenie jego, było
i jest bez zarzutów.
 Wasili Niegara, ur. 01.01.1891 r. w Rusowkach [okolice Władywostoku],
młynarz. Trafił do niewoli 10.01.1915 r. pod Ostrołęką, całą niewolę spędził
w obozie w Czersku. Tam też pozostał po wojnie, „prowadzenie jego było
i jest bez zarzutów”.
 Władysław Pierowicz, ur. 22.06.1875 r. w Duksztach na Litwie, szeregowiec
armii rosyjskiej, z zawodu robotnik. Wzięty do niewoli w sierpniu 1915 r.
w Wilnie, jak tak Wasili Niegara całą niewolę spędził w obozie w Czersku.
Tam też pozostał po wojnie, „prowadzenie jego było i jest bez zarzutów”.
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 Antoni Nekrasz, ur. 15.05.1892 r. w guberni kowieńskiej, wiosną 1915 r.
wzięty do niewoli. Początkowo przebywał w obozie w Leśnicach koło Lęborka, następnie trafił do Czerska, gdzie osiadł po wojnie. Cieszył się dobrą
opinią władz.

Fot. 2. Komando pracy jeńców wojennych w Pętkowicach koło Wejherowa, lipiec 1915 r.
(Fot. August Ziemens, zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej)

Ciekawą postacią był Karol Melchert, ur. 10.04.1889 r. w Kijowie, nauczyciel ludowy. Nie są znane okoliczności wzięcia do niewoli. Cały okres niewoli
przebywał w obozie w Czersku, gdzie pozostał także po wojnie. Jak podają akta:
„Prowadzenie jego jest nieodpowiednie, w powodu wrogiego usposobienia przeciw Polsce”. W dalszej części pojawia się informacja, że Melchert był zatrudniony
jako urzędnik w Fabryce Hermanna Schutta w Czersku (Przemysł Drzewny),
w związku z tym od listopada 1923 r. został oddelegowany do Stołpców koło Baranowicz (obecnie na Białorusi).
Warto zwrócić uwagę, że wielu z jeńców armii rosyjskiej było Polakami, urodzonymi na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim. Miało to
zapewne duże znaczenie przy powojennej asymilacji wśród miejscowej społeczności na Pomorzu. Jak podawał Marian Bizan, znawca historii niedalekiej Brodnicy:
„Nasze gosposie przy pomocy jeńców nie raz gospodarowały lepiej od chłopów. Gdy mąż wrócił z wojny, zastał gospodarstwo w najlepszym porządku, a
przy tym popłacone długi i niekiedy gotowy grosz na »ciężkie czasy«. Każdy jeniec drżał, aby go tylko nie odesłano z powrotem do obozu, toteż starał się zadowolić chlebodawcę”18.

Jak widać, owo zadowolenie niejednokrotnie bywało obustronne i skutkowało pozostaniem jeńców na pomorskiej ziemi.

18

M. Bizan, Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość 1914-1920, t. I, Brodnica 1938,
s. 33.
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Ignacy Łyskowski –
poeta epoki romantyzmu z Prus Zachodnich
Ignacy Koschembar-Łyskowski h. Doliwa (1820-1886) wielce zasłużył się dla
ruchu narodowego służącego utrzymaniu polskości w społeczeństwie Pomorza Gdańskiego (w okresie zaboru: Prus Zachodnich). Był aktywnym politykiem, parlamentarzystą, działaczem społecznym, oświatowym i gospodarczym1. Żywo interesował
się również nauką i literaturą. Ten ziemianin z Mileszew k. Brodnicy w młodości zafascynowany był poezją Mickiewicza i Słowackiego, do której miał zresztą utrudniony dostęp, bowiem polskie książki rzadko docierały wówczas na Pomorze.
Kształcił się w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach, jednak opuścił tę
szkołę z powodu panującego w niej ducha germanizacyjnego2 i edukację kontynuował w gimnazjum chełmińskim, w którym większość uczniów stanowili Polacy. Po
maturze studiował we Fryburgu Badeńskim, a następnie w Bonn i we Wrocławiu.
Najpierw pociągała go teologia, z której zrezygnował na rzecz filozofii, historii i literatury. Studia musiał jednak przerwać ze względu na chorobę. Prześladował go
tyfus, a potem pojawiła się gruźlica kości (żebra). W wieku 26 lat wrócił do rodzinnego majątku. Zainteresował się nowinkami w dziedzinie rolnictwa i oddał się… poezji.
Prusy Zachodnie w I połowie XIX stulecia nie były jednak terenem dynamicznego rozwoju polskiej kultury, w tym piśmiennictwa3. Historycy podkreślają,
Piśmiennictwo biograficzne dotyczące losów i dokonań tego krzewiciela polskości pod zaborem
pruskim jest bardzo rozległe. Z najnowszych opracowań wymienić możemy m.in.: S. Wierzchosławski, Ignacy Łyskowski (1820-1886). Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2000. Żywe jest zainteresowanie działalnością I. Łyskowskiego również
w Chojnicach. Wszak w mieście tym kształcił się przez krótki okres. Zob. S. Sobecki, Z Panteonu
słuchaczy Gimnazjum w Chojnicach – Ignacy Łyskowski. Zarys biografii w kontekście dziejów
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach i szkolnictwa na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, „Zeszyty Chojnickie” 2017, nr 33, s. 260-273 oraz K. Jaruszewski, Dziadek i wnuk
o pruskim gimnazjum w Chojnicach, „Kwartalnik Chojnicki” 2018, nr 24, s. 77-80 (ten drugi artykuł dotyczy wspomnień I. Łyskowskiego i jego wnuka Jana Sikorskiego).
2
Zob. Ignacy Łyskowski, Życiorys, opr. W. Łebiński, Poznań 1907.
3
Trafnie na ten temat wypowiedział się wydawca i krytyk literacki Ignacy Danielewski: „(…) Polacy tutejsi stawali się bezpłodnymi duchowo i długiego potrzeba było czasu do podniesienia ich
1
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że był to bardziej okres zastoju polskiej literatury na tak bliskim nam Pomorzu. Ta
niekorzystna sytuacja wynikała z kilku powodów, m.in. likwidacji polskiego
szkolnictwa, postępów germanizacji, kryzysu ekonomicznego czy zerwania więzi
z ośrodkami kultury polskiej. Bardzo rzadko docierały na Pomorze nowe polskie
książki4, sporadycznie pojawiały się utwory w języku polskim na tym obszarze.
Trudno było mówić o jakimkolwiek rozwoju sztuki literackiej; nawet formy publicystyczne były rzadkością5. Animatorzy ruchu narodowego: ziemianie, duchowni
czy nauczyciele nie mieli najczęściej ambicji literackich. Możemy jednakże wskazać tłumaczy (z języka niemieckiego) popularnych wśród ludu utworów o treści
moralno-religijnej: księży Mateusza Osmańskiego, Adama Pokojskiego i Mateusza Truszczyńskiego6.
Jedynym polskim twórcą poezji w duchu romantyzmu w Prusach Zachodnich był pod koniec I półwiecza XIX w. Ignacy Łyskowski. Wpływ na jego poetyckie próby miała bezspornie atmosfera zbliżającej się Wiosny Ludów. Trzeba
też zauważyć, że w tym okresie społeczność niemiecka i polska żyły we względnej koegzystencji. Swój debiutancki tom poetycki Łyskowski wydał w Brodnicy
w drukarni Niemca C. A. Kӧhlera. Poligraf ten nie miał żadnych uprzedzeń co do
narodowości autora, był typowym przedsiębiorcą. Nakładem Kӧhlera w marcu
1847 r. ukazały się Poezye Ignacego Łyskowskiego ziemianina na Michałowskiej
ziemi. Zbiór zawiera 30 lirycznych utworów i podzielony jest na dwie części:
w pierwszej z nich autor podjął problematykę społeczną, ale ukazał też zalety ziemiańskiego i włościańskiego życia na wsi; w drugiej powrócił do przeżyć z okresu
studiów.
Mieszkańcy wsi, jak wynikało z obserwacji przyszłego dziedzica Mileszew,
są ściśle związani z ziemią, która „oczy swe przeciera, skoro ranek wiosny świta”.
Wiosna stała się tematem kilku liryków. Ta pora roku nastrajała osobę mówiącą
w wierszach bardzo optymistycznie. Warto przytoczyć w tym miejscu utwór
Wiosna:
Ziemia martwa i nieczuła,
Bo ją zima snem okuła,
Lecz już bliska jest ocknienia;
Bo choć życie jej omdlone –
Jak w krzemieniu skry uśpione –
Czeka tylko obudzenia.
Wietrzyk zawiał z ciepłej strony,

na duchu w świadomości narodowej”, tenże, Prusy Zachodnie. Kraj i ludzie, dziś i dawniej, „Wędrowiec” 1898, s. 274.
4
J. Lechicka, Z zagadnień Oświecenia na Pomorzu, Toruń 1957, s. 166-167.
5
J. Konieczny, Z. Mrozek, Obraz literatury polskiej na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w dobie zaborów, Bydgoszcz 1974, s. 161.
6
J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011, s. 25.
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Niebo wnet się uśmiechnęło,
A skowronek z snu ockniony,
Gdy na wschodzie dnieć zaczęło,
Wśród uciechy i natchnienia
Nuci niebu tkliwe pienia.
Promień słońca zachwycony
I z skowronkiem skojarzony
Martwą ziemię już ogrzewa;
Ziemia, słysząc czułe pienia,
Czując słońca ciepłe tchnienia,
Mroźne swe kajdany zrywa;
Już ją zima i sen nudzą,
A rozkosze wiosny łudzą.
Już wre w łonie ziemi siła,
Wszystkie życia skry zbudziła,
A mchy stare i zużyte,
Które dawno się przeżyły
Członki mdłe i chorowite,
Już odrzuca – aby zgniły.

Widać w utworach Łyskowskiego zapowiedź wydarzeń, które nastąpiły
w Europie rok po wydaniu debiutanckiego zbioru. W wierszu Do wiosny pojawia
się motyw przebudzenia oraz zapowiedź podjęcia działalności politycznej7.
Wiosnę podmiot liryczny utożsamia również, jak wielu romantyków, z odrodzeniem miłosnych porywów. Obiektem uczuć poety była zapewne tajemnicza Zosia,
której poświęcił utwór Dziewica. W licznych wierszach silne są ponadto akcenty
świadczące o wrażliwości 26-latka na ciężki los ludu wiejskiego i o pragnieniach
naprawy niesprawiedliwego porządku społecznego. Bliskie było zatem Łyskowskiemu spojrzenie Mickiewicza na kwestię chłopską.
Druga część Poezyj… przynosi utwory dotyczące życia studenckiego. Niedoszły teolog wspomina nie tylko uroki zdobywania wiedzy, ale również liczne
podróże i wycieczki krajoznawcze (Niemcy, Szwajcaria, Włochy). Sporo miejsca
zajmują też opisy przyrody oraz zabytków. W niektórych utworach nawiązuje do
spotkań z rodakami mieszkającymi na emigracji. Podróże w okresie studiów dostarczyły przyszłemu parlamentarzyście niezapomnianych przeżyć estetycznych
(np. widok z wybrzeża neapolitańskiego). Pierwszy tomik poetycki Łyskowskiego
stanowił niewątpliwie podsumowanie młodzieńczego okresu w życiu, z drugiej
zaś strony mógł zapowiadać „lepsze czasy” dla rozwoju polskiej literatury w Prusach Zachodnich.
W 1848 r. w Brodnicy ukazał się drugi zbiór utworów Łyskowskiego – Słowa
7

S. Wierzchosławski, dz. cyt., s. 42.
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prawdy. Publikacja ta ma bardziej patriotyczny charakter niż o rok wcześniejsze
Poezye…. Autor odniósł się m.in. do aktualnych wówczas wydarzeń politycznych, np. rabacji chłopskiej w Galicji i wypadków rewolucyjnych 1846 r. na Pomorzu (niedoszłe do skutku powstanie starogardzkie). W kilku wierszach
ziemianin z Mileszew wyraźnie formułował postulat solidarności narodowej,
znany z kart utworów niektórych polskich romantyków (np. Słowackiego). W Słowach prawdy odnajdziemy również pierwiastki tyrtejskie: nawoływanie do walki
z zaborcą i, w kontekście Wiosny Ludów, do walki o prawa do godnego życia ciemiężonych narodów.
W późniejszych latach Ignacy Łyskowski skoncentrował się na działalności

Karta tytułowa publikacji
„Słowa prawdy”

politycznej i społecznej. Był posłem do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy Niemieckiej, zakładał liczne towarzystwa gospodarcze i oświatowe. Należał do najświatlejszych umysłów w całej historii polskiego ruchu narodowego w zaborze
pruskim. W ramach obcego organizmu państwowego aktywnie i konsekwentnie zabiegał o wszechstronny rozwój polskiego społeczeństwa. Bardzo trafnie o jego postawie i dążeniach napisał Szczepan Wierzchosławski: przyszłość pokazała, że nie
tylko rymami, ale i czynami udało się Łyskowskiemu potwierdzić swój patriotyzm8.

8

S. Wierzchosławski, dz. cyt., s. 48.
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„Szablą odbierzemy!” – Sprawiedliwość
staropolska w chojnickich księgach miejskich
z XVIII w. (cz. I)
Chojnickie księgi miejskie w XVII i XVIII w., podobnie jak inne księgi tego
typu, miały prawo przyjmowania wpisów wieczystych, przyjmując nawet innego
rodzaju wpisy okolicznej szlachty, takie jak testamenty, donacje czy różnego rodzaju transakcje, jak pożyczki czy zastawy. Wśród wpisów znajdujących się
w księgach występują również noszące znamiona spraw kryminalnych. Wpisy te
są autorstwa woźnych sądowych. Tu dodajmy, że już od początków XVI w.
w skład sądów ziemskich na stałe wchodziło dwóch urzędników: pisarz ziemski
i właśnie woźny. W cytowanych poniżej dokumentach spotykamy woźnych o różnej tytulaturze. Część z nich określana jest jedynie mianem „woźny”, inni natomiast
jako „woźny generalny” bądź „woźny koronny dla Powiatu Człuchowskiego” . Ciekawe, że owa wymienność tytulatury, w jednym przypadku, dotyczy tej samej osoby.
Trudno przesądzić, co zdecydowało o tym fakcie.
Urząd woźnego sądowego był przedmiotem wielu dociekań historyków, począwszy od J. Bandtkiego1, a skończywszy na nowszych opracowaniach
W. Urbana2 czy W. Nowosada3. Z dotychczasowych ustaleń historyków wynika,
że urząd woźnego sądowego ukształtował się w Koronie ostatecznie już w pierwszej połowie XVI w. Nieco później na terenie Prus Królewskich.
W początkach funkcjonowania tego urzędu wyróżniano dwa jego rodzaje.
Pierwszy to woźny ziemski, istniejący przy sądzie ziemskim lub grodzkim. Działał on jedynie w obrębie powiatu, na który rozciągał jurysdykcję dany sąd. Druga

J. Bandtkie, O urzędzie woźnego w dawnym sądownictwie polskim, Biblioteka Warszawska III,
1858.
2
W. Urban, Woźni sądowi województwa krakowskiego w latach 1535-1548 i ich szlacheccy pomocnicy, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. 39, 1987, z. 1.
3
W. Nowosad, Formowanie się urzędu woźnego generalnego na ziemi chełmińskiej w końcu XVI w.,
w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich t. I, Lublin-Siedlce 2008, s. 29-43.
1
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kategoria to woźny generalny, zwany powszechnie generałem. Ten mógł, w odróżnieniu od woźnego ziemskiego, pełnić swą funkcję w całym państwie. Nie byli
więc oni woźnymi konkretnych sądów, chociaż składali przed nimi przysięgę.
Pomimo prawnej ochrony królewskiej oraz sejmowej, nie była to w praktyce
funkcja chwalebna i zaszczytna, a w niektórych przypadkach nawet niebezpieczna.
Wprawdzie na naszym terenie nie odnotowano faktów znieważenia bądź pobicia
woźnych, ale miały one miejsce w innych rejonach Polski4. Dlatego też nie zawsze
była odbierana jako funkcja oznaczająca awans. Jeżeli początkowo urząd ten pełnili przedstawiciele szlachty, o tyle w latach późniejszych woźnymi byli mieszczanie, a nawet chłopi. Jak widać z jednego z cytowanych poniżej dokumentów,
zdarzało się, że woźny nawet nie potrafił pisać. Przykładem woźny generalny Jan
Żychczyński, który podpisał się pod obdukcją trzymanym piórem.
Przechodzimy teraz do głównych obowiązków, jakie spoczywały na woźnym. Na początek generalna zasada, która zakreślała jednocześnie zakres spraw,
którymi zajmowali się woźni. Woźny, niezależnie od jego tytulatury, uczestniczył
wyłącznie w czynnościach, w których przynajmniej jedną ze stron był szlachcic.
Zasada ta nie dotyczyła mieszczan, którzy mieli prawo używania tytułów szlacheckich i posiadania dóbr ziemskich, tak jak było to w przypadku mieszczan toruńskich5.
Wszystko wskazuje na to, że woźni uczestniczyli w posiedzeniach sądu, ale
ich głównym zadaniem była działalność prawna w terenie, taka jak udział w tzw.
intromisjach. Był to ceremoniał objęcia w posiadanie nieruchomości (np. majątku
ziemskiego). Odbywało się to najczęściej na rynku miasta lub przy kościele,
w obecności świadków. Najczęstszą jednak czynnością wykonywaną przez woźnych był udział w różnego rodzaju oględzinach, zwany w dokumentach obdukcjami. Dotyczyły one różnego rodzaju przestępstw, zarówno zamachu na osoby,
jak i ich majątku. Wezwanemu przez poszkodowanych, zwanemu w dokumentach requierentem, przy oględzinach zawsze towarzyszyło dwóch szlachciców będących świadkami czynności woźnego. Oni także podpisywali stosowny protokół.
Do innych obowiązków woźnych należało dostarczanie stronom pozwów sądowych. Najczęściej odbywało się to przez osobiste wręczenie wezwania, bywało
jednak, że stosowny dokument dostarczano przez tzw. położenie. Często, niestety,
bywało, że woźny z pozwem był szczuty psami bądź obijany kijami. Zdarzało się,
że był przymuszany… zjeść pozew. Wśród XVII-wiecznych zapisów w księgach
chojnickich znajdziemy ślady innej działalności woźnych. Było to odbieranie zeznań od świadków.
Podane poniżej przykłady obdukcji dotyczą tylko wieku XVIII. We wszystkich przedstawionych dokumentach przynajmniej jedną ze stron, w sposób bez4
5

W. Nowosad, Formowanie się urzędu woźnego…, s. 33.
Tamże, s. 41.
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pośredni lub pośredni, jest szlachcic. Obdukcji dokonywano na miejscu wskazanym przez pozywającego, najczęściej było to miejsce dokonanego, jego zdaniem,
przestępstwa. Na miejscu też spisywany był stosowny dokument, podpisywany
przez osobę wykonującą obdukcję oraz świadków. Aby nadać dokumentowi charakteru oficjalnego, będącego podstawą zaskarżenia sprawy do sądu, później wpisywano go do ksiąg miejskich. Czasami data spisania dokumentu różni się nawet
o rok od chwili jego oblaty w księgach miejskich. Wiązało się to zapewne z odłożonymi terminami rozpraw w sądach.
Zacytowane w aneksach wpisy pochodzą z dwóch chojnickich ksiąg miejskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy pod sygnaturami: 137 i 141. Cytowane wpisy są tak dobrane, aby zaprezentować różnorodność
spraw, jakie przedstawiano woźnym w trakcie obdukcji.
Druga część tego tekstu poświęcona będzie, zgodnie z jego tytułem, bardziej
krwawym zatargom pomiędzy szlachtą dawnego powiatu człuchowskiego.

Aneks 1
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k.2v-3.
1. Acta Scabinalia Civilia Regle Civitatis Coniciensis an novum 1741 et 1750
Actum Conicii coram Officio Advocat die 6 Mensis Junii 1741 […] Ja Franciszek Noring, Woźny Powiatu Człuchowskiego byłem afektowany od Imści Pana
Ludwika [Czarnowskiego na obducyją i protestacyją naprzeciwko Imci Panu
Jacentemu Główczewskiemu, gdyż nie pamiętając na Pana Boga i na prawo pospolite, gdzie mi przydano dla większej wiary i wagi Szlachetnych Ichms. [Ichmościów] dwóch, jako to [:] Imci Pana Andrzeja Borzyszkowskiego i Imci Pawła
Trzebiatowskiego, gdzie się żałośnie przed nami uskarżał Imć P. Requierent6, na
Imsci Pana Jacentego Główczewskiego, że nie mając do niego żadnej pretensji
ani okazji jadącemu z Jarmarku Kościerzskiego7 na wolnej drodze podczas nocy
poważył się zastąpić i zawołać temuż Requirentowi po niemiecku[:] stój! On nie
wiedziawszy o zdradzie żadnej postanął, pomieniony Imć P. [Główczewski] dobywszy szabli zadał mu ranę, naprzód w głowie śmiertelną, którąśmy na oczy swe
widzieli, na członków trzy wgłąb do samej kości, także na ręce rana niżej łokcia

Słowo to najpewniej w staropolszczyźnie oznaczało człowieka żądającego dochodzenia swoich
racji na drodze urzędowej. Por. M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. V, Warszawa 1995 [reprint], s. 44.
7
Jarmark w Kościerzynie.
6
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na członek, po tym trzecia rana wyżej palcy na członku, który się Imć P. Requirent
uskarżając, chce krzywdy swojej dochodzić in foro, fori.
Andrzej Borzyszkowski manu propria [własnoręcznie]
Paweł Trzebiatowski m.[anu] p.[ropria]
Franciszek Noring Woźny Powiatu Człuchowskiego m. p.
Aneks 2
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k.26v-27.
Actum Conicii coram Officio Advocat die 9 Septembr. 1741 […]Oblata obducionis ex parte [Catherina] Kiedrowska […] Roku Pańskiego 1728 dnia 4 maia
Wawrzyniec Noering Woźnego Generalny był żądany do wsi Prądzony na obdukcyję […] od Szlachetnej Pani Katarzyny pozostałej po S. pamięci Szlach. Panie
Janie Kiedrowskim , gdzie mi przydano Szlachetnych P.P. Jana Pupkę Lipińskiego
i Pana Krysztofa Gliszczyńskiego, gdzie się żałośnie przed nami uskarżała, ta Pani
wzwyż wyrażona, na Szlachetnego Pana Wojciecha Prądzyńskiego i na ludzie jego,
że ten Pan nie pomnąc na Pana Boga i na Prawo Pospolite poważył się gwałtownym sposobem tą Szlachetną wdowę z izdepki wyrzucić, którą był nadał, pokiby temu Szlachetnemu Państwu chałupy nie postawił, a kiedy jak prętko Duch
z ciała Pana Jana Kiedrowskiego [uszedł], tak Szlachetny Pan Wojciech Prądzyński gwałtem wyrzucił i ogrod odebrał, na którym ogrodzie też pomienioną
chałupę postawić miał. A on i marchew poorać kazał i rozkazał Kazimierzowi
Pupce Lipińskiemu ażeby gwałtem w tym ogrodzie orał ten Szlach. P. Kazimierz
Lipińskim. Tedy dowiedziawszy się Pani Katarzyna Kiedrowska przychodzi tam
i mówi w te słowa: A dla Pana Boga, cóż to W.Pan robisz! Wszak ten ogród mój.
A on odpowiada [:] co prawisz, ty taka, ogród mój a Boży, Pan mi go rozkazał
orać. Ogród odebrali i z izdepki wyrzucili, wypchali, pobili sprzęty domowe, chłopom rozkazali wyrzucać na ulicę, nawet garce od ognia odstawili i kociołek
z ognia zdjęli i na ulicę wynosili, które sprzęty widzieliśmy na ulicy stojące a ubogie sieroty przytym byli poki Szlach. Pani Kiedrowska po Woźnego biegła do drugiej wsi i przy tym wyrzucaniu tych sprzętów i Panią pobili, poranili, na ręce guz
krwawy od kija zadany. Które to sprzęty ta uboga wdowa pownosiła do Piekarki,
i tam nie dano [jej] miejsca ale rozkazują się i z tamtąd wynosić nadbiegwszy
Szlach. Kazimierz Lipiński. Prosi się ta Szlach. Pani Katarzyna Kiedrowska
w chlewiki, w którym świnie bywały, i tam nie pozwolili, którą sprawę inkwizycja
pokaże. A gdyby nie był uczynił miłosierdzia Szlach. Maciej Kiedrowski nad tą
Szlach. Panią i nad sierotami jej, to by musiała z sierotami od głodu umierać.
O co się chce prawnie dochodzić uboga wdowa in foro fori.
Aneks 3
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 27v-28
Actum Conicii coram Officio Advocat die 11 Septembr. 1741 Obl. Obductionis ex parte Powalski. […] Działo się w Chojnicach d. 9 września Roku P. 1741.
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Ja Franciszek Noryng Woźny Koronny Powiatu Człuchowskiego byłem afektowany na obducyję od Wielmożgego Jgo Msci Pana Antoniego Powalskiego Sądowego Ziemskiego Człuchowskiego8 naprzeciwko ludziom Wielmożnego Imci
Pana Starosty Hamersztyńskiego9 Imieniem Michal Megier a drugim Ertman Megier, gdzie mi dla lepszej wiary i wagi przydano Ich Mościów dwóch, jako to IMsci
Pana Antoniego Kleista, także Imści Pana Kurczewskiego, gdzie oni nie pomnąc
na Pana Boga i prawo pospolite na drodze dobrowolnej w mieście Chojnicach
JKMści na ulicy naprzód okazyję dali Sławetnemu Pawłowi Reszkowskiemu sołtysowi Wielmoż Ichmsci Pana Antoniego Powalskiego, i jakośny na oczy swe widzieli guzy na wierzchu głowy półtora cala, aż do kości nad lewym okiem pół cala.
Niedosyć na tym, że samego bili jako sami chcieli, jako cerulek [cyrulik] opatrując go powiedział nam przezwiskiem Cenker pachołek Pani Metnerowej, o co się
chce dochodzić prawnie według krzywdy swojej in forio fori.
Aneks 4
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 31-31v.
Actum Conicii coram Officio Advocat die 30 Octobris Anno 1741 […] Sławetny Jakub Bekier affektował aby abdukcyją i konotowane były rany temuż comparsenti niewinnie zadane petito non denegatum. Z relacyi pomienionego Jakuba
Bekiera stać się miała zwada in funde spirituali według butów zborgowanych od
niego przez Imć Pana Mirosława Łąckiego od którego się comparens upomniał zapłatę, na które upomnienie Imć Pan Łącki z afektem odpowiedział: abo ja tobie
buty ukradł? Na co comparens replikował: nie jest tu mowa o żadnej kradzieży, ja
tylko albo butów albo zapłaty za nie żądam, Co Imć Pana Łąckiego do tej przywiodło akcji, że uderzywszy sławetnego Bekiera w oko prawe i podbiwszy mu sinę
na dwa palce szeroką, ledwie by go mógł był uśpić, gdy to uderzenie niżej trochę
się było stało. Zatym Mości Michaelis[a] Grabowski[ego]10 z Czarnicy parobek
przypadszy powiedział Regnirenti: ja z twych słów któreś do Imć Pana Łąckiego
mówił to konkluduję, że ponieważ jak on te wzwyż wymienione buty wziął z domu
twego iak je tobie ukradł, co wyrażywszy za gardło companentem uchwycił i znaki
Antoni Henryk Lewald – Powalski był ławnikiem ziemskim człuchowskim. Wspomniany jest jeszcze w roku 1774 wśród składających hołd wasalny królowi Prus, jako ławnik (Landschöffe) oraz
kapitan wojsk saskich. Był w tym czasie właścicielem Kiełpina i Kiełpinka (Woltersdorf, Hasseln). Por. M. Bär, Der Adel und der adlige Grundbesitz in Polnischen- Preussen zur Zeit der
preussische Besitzergreifung, Leipzig 1911, s. 16, 115-116; K. Mikulski, Urzędnicy Prus Królewskich XV – XVIII w. Spisy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 82.
9
Starostą czarneńskim w latach 1740-1747 był Ernest Weiher. Linia protestancka tego rodu była
dzierżawcami starostwa w latach 1667-1763. Por. P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772, Toruń 1921, s. 98-99.
10
Grabowscy byli w XVIII w. właścicielami jednego z sześciu działów we wsi Czarnoszyce (Czarnice, Bergelau). Por. M. Bär, Der Adel…, s.104.
8
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drapaniem poczyniwszy o ziemię go rzucił, od którego pocisku lewe biodro znacznie posiniaczało, w którym to tumulcie comparent z kieszeni pieniądze, które miał
przy sobie, wypadły, a gdyby nie gospodarz je był nie pozbierał, wszystkie by były
zapewne zginęły. O co się requirent prawnie chce dochodzić in foro fori.
Aneks 5
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 60-60v
Actum Conicii coram Officio Advocat die 18 Junii Anno 1741. Coram officio
praesentibus Civitas Regiae Conicensis comparentes […] Robotni Wojciech
Dolny, Michał Pryll, y syn Jana Prylli Michał Pryll afektowali, aby się coram
praesenti officio obdukacyja stała quorum petito delatum. Dwóch ludzi jadąc, którzy byli z Lutnia11 pytali się o drogę, pomienionego Michała Prylli chłopca małego, który im odpowiedział: że się na prawej znajdują drodze, iże tąż drogą jadąc
do Lutyni trafią, na co chłopca jeden za włosy uchwyciwszy, drugi kijem po plecach bił od czego sine znaki znajdują się. Chłopiec, prosząc aby go puścili dostał
odpowiedź, że iżeby im dał dwa szóstaki12, tedy go puścić chcieli, ale ponieważ
chłopiec pieniędzy żadnych przy sobie nie miał przyniewolili go nogi im całować
po dwa razy, włócząc go i wołając[:] bij tego psa luterskiego. Co zobaczywszy
Wojciech i Michał Pryll parobek przybiegli do nich pytając się o racyją z ktorejby
chłopca bili, za co odpowiedzieli: ma nam pokazać drogę do Lotynia, my szlachta,
a na co wy tu przychodzicie? Na potym iniuras evementes chwicili się Wojciecha
Dolnego, i kłonicą [uderzyli] koło wargów z lewej strony na trzy palce, rękę lewą,
którą i ruszyć nie mógł od bólu wielkiego, pokrwawili i poranili, napotym nie wiedząc co czynić i Michała Prylle i tąż kłonicą w rękę prawą uderzywszy bardzo poranili, i u lewej ręki palec jeden aż do gnata przetłukli. Czego pomienione osoby
chcą szukać i satysfakcyi afektować in foro fori.
Aneks 6
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 71v-72.
Actum Conicii coram Officio Advocat die 26 Junii Anno Domini 1742. […]
Będąc uproszony przez Imści P. Franciszka Lutomskiego na dzień wtorkowy przed
S. Janem Chrzcicielem, tj. na dzień 19 czerwca na obaczenie ran, to jest obukacyją ludzi poranionych dwóch, jako to Jana i Krysztofa, których mając do siebie
przybranych dwóch Szlachetnych Panów, jako to Imści P. Józefa Jankowskiego
i Imści P. Walentego Zułtkowskiego, przy których jako też i przy chłopie jakoby
11
12

Najprawdopodobniej chodzi o wieś Lutom w dzisiejszej gm. Czersk.
Moneta srebrna o wartości sześciu groszy. Była bita w Polsce w latach 1528-1795. W połowie
XVIII w. można było za nią kupić wówczas kilka chlebów. W przypadku szóstaka miedzianego
jego wartość była niższa.
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niby ceruliku, który tychże ludzi opatrywał. Widziałem naprzód u Krzysztofa
w głowie rany dwie, jedne na samym wierzchu głowy krwawą na półtora członka
długą do kości głęboką, drugą na rogu głowy krwawą na dwa członki długą i do
kości głęboką i na dwa cale wszerz skórę odtrąconą. Także na prawej ręce koło
łokcia rana krwawa z kawałkiem skóry odtrącona, na tej ręce ranów sinych krwią
zawrzałych wyżej łokcia trzy, od których cała ręka zsiniała i bardzo spuchła, że łopatki od samego karku zacząwszy aż do pasa całe zsiniałe i krwią zawrzałe, także
miejsca zdrowego niemasz, także u prawej ręki palce dwa okaleczono, z jednego
skora ledwie nie z całego zbita, na drugim pęcherz krwią zabiegły, także tego
chłopa suknie krwią wnet do samej ziemi zbroczone. U Jana na prawej ręce razy
dwa barzo znaczne krwawe, na których skóra zbita, każdy szeroki i długi na pół
dłoni, gdzie i ręka, jako pomieniony chłop, który ich opatrywał powiadał, że i kość
naruszona, którą rękę potężnie od samej łopatki aż do dłoni spuchłą widziałem,
którą na pasie trzyma i tak że łopatki dużo posinione między którą siności i znaki
od uderzenia trzy krwią podbiegłe, które to rany jako ciż ranioni chłopi powiadali,
że im ludzie z Klawków IMsci P. Starosty Hamersztyńskiego13 na dobrowolnej drodze z Chojnic jadącym zastąpiwszy bez wszelkiej okazji pozadawali, i potem ich
do Klewków z wozami i wołami zabrali, i tam im każdemu z nich jednego wołu zatrzymali, których to dwóch chłopów pięciu chłopów i Arendarzem Klawkowskim
Imści P. starosty tak potężnie pobić mieli co ja jako prawdziwie widziałem tak po
przytomności wyżej pomienionej Ichmści Szlachty zeznaję, na co się podpisuję.
Działo się w Lutomiu die 19 czerwca Anno 1742.
Józef Jankowski przy tym będący m.p.
Valenti Żułtkowski przy tym będący manu propria
Maciej Bachowski woźny trzymanym piórem
Aneks 7
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 87-89.
Actum Conicii coram Officio Advocat die 11 Decembris Anno 1742 Ad officium Actum praesentia […] ad verbum talis: Roku Pańskiego 1742 dnia dwudziestego pierwszego maja Ja Wawrzyniec Noryng Woźny Generalny byłem
żądany do wsi Lipieniec14 na obdukcję do szlachetnego Pana Marcin Wnuk Lipińskiego, gdzie mi przydano dla lepszej wiary i wagi Szlachetnych I Pan[ów]
Właścicielem wsi Klawkowo (Kladow, Gross Kladau) był w roku 1742 Franciszek Karol Wejher,
który odziedziczył w roku 1735 połowę wsi po swoim zmarłym ojcu Franciszku Teodorze Wejherze. W tym czasie właścicielem drugiego działu we wsi był Antoni Henryk Lewald-Powalski,
który w roku 1749 sprzedał swój dział Wejherowi. Po śmierci Franciszka Karola wieś odziedziczyła jego siostra Zofia Konstancja po mężu Somnitz. Ostatecznie w roku 1778 wieś znalazła się
w rękach Jakuba Szur-Lipińskiego. Por. M. Bär, Der Adel…, s.116-117.
14
Obecnie Lipnica, pow. bytowski.
13
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dwóch Macieja Pażątkę Lipińskiego15 i Pana Matheusza Lipinskiego Janta, gdzie
się żałośnie przed nami uskarżał ten Szlachetny Wnuk Lipiński Marcin na Szlachetnych Panów Wrączkow Łąckich16 [iż] ci Panowie zwabiwszy i sprowadziwszy
Szlachetnego Marcina Wnuka Lipinskiego do siebie na pustkowie Lubony17 na
część pewną ze wszytką jego biedą, i tam mu przyszło do tego, że tam wszystko
stracił i potem mięszkawszy tam ten Szlachetny Pan Marcin Wnuk Lipinski18, tym
gwałtownym sposobem zaszedł mu dom, w którym Pan Marcin Lipinski mieszkał,
a szlachetny Pan Wrączak jak wziął się tłuc za włosy pięścią kolany piersi tłukł,
oczy pięszcią wybić chciał, od czego twarz wszystka zsiniała. Cośmy widzieli na
oczy nasze i nie dosyć na tym biciu pierwszym, ale na powtórki jeszcze przyszedszy gwałtownem sposobem jak wziął bić na powtora pięścią tłukł, nogamy kopał,
gębę wybił i nos, że z tego Szlachcica krew się lała, że się nie mógł krwią ratować,
pokrwawił ręcznik krwią zbroczony, który my widzieli a oczy nasze. I nie dość na
tym katowaniu tak sromotnym, ale wyprowadzał za głowę i wyrzucać wszystko
z domu chciał, o co się chce Pan Requirent prawnie dochodzić in foro fori.
Aneks 8
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 141, k. 129v-130
Actum Conicii coram Officio Advocat die 20 Septembr. A[nn]o 1743. […]
Roku 1742 dnia 19 września, Ja Michał Zakowski woźny byłem wezwany do wsi
Czarnowa od Szlachetnego Pana Franciszka Trzebiatowskiego19 na obdukcyję
mając sobie przydanych dwóch Szlachetnych Panów, jako Imć Wawrzyńca Gliszczyńskiego i Imci P. Ludwika Czarnowskiego20 dla lepszego świadectwa, gdzie się
przed nami wzwyż pomieniony Rekwirent wielce uskarżał się naprzeciwko Imci
Panu Franciszkowi Wysockiemu21, który niepamiętając na prawa pospolite które
Wiolentarzow22 karze, poważył się jak największe afronty Panu Rekwirentowi violento modo wyrządzić które się tu specyfikuje.
Właściciel działu „D” w Lipnicy. M. Bär, Der Adel…, s.119.
Przydomkiem „Wrącz” (Wręcz, Wręcza, Wręczak, Wręczyk) posługiwali się również Gliszczyńscy. Szerzej na ten temat: E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdańsk 1986,
s. 230.
17
Prawdopodobnie chodzi o dzisiejszą wieś Luboń w gminie Lipnica. W XVIII w. było to pustkowie należące do starostwa człuchowskiego.
18
W księgach hipotecznych wsi Lipnica z XVIII w. wymienione jest osiem działów, wśród ich
właścicieli (w tym sześciu Lipińskich), brak Wnuk Lipińskich. Zapewne więc wzmiankowany tu
Marcin Wnuk Lipiński mógł być chałupnikiem lub zagrodnikiem. Por. M. Bär, Der Adel…, s. 119.
19
Współwłaściciel działu „F” we wsi Czarnowo. M. Bär, Der Adel…, s. 109.
20
Właściciel działu „B” we wsi Czarnowo. tamże, s. 109.
21
Zapewne jeden z synów Józefa Wysockiego właściciela działu „C” we wsi Czarnowo. M. Bär, Der
Adel…, s. 109.
22
Wiolencyja – gwałt, krzywda gwałtowna. Wiolentarz – czyniący gwałt. Por. . M.S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. VI, cz.1, Warszawa 1995 [reprint], s. 335.
15
16

MARIAN FRYDA

„SZABLĄ ODBIERZEMY!” – SPRAWIEDLIWOŚć STAROPOLSKA…

1[pri]mo. Najpierwej stog siana Panu Rekwirentowi z łąki zabrał, z drugiej
zaś łąki siano pękami siano na swoją łąkę ludziom ponosić kazał.
2[secun]do. Jęczmień kaczkam spas, który szacowany korcy cztery.
3[ter]tio. Woły […]w ogrod wegnał i jarmusz popas.
4[quar]to. Konie i świnie Imć Pana Wysockiego nie tylko po zbożach ale
i ogrodach ustawicznie chodziły, które Panu Reqwirentowi tak jarzynę ogrodową
i […] dwoje stay żyta ziadły.
5[quin]to. Chłopów wie[j]skich nachodząc violento modo do swojej roboty
przymusza, iakoż też chłopi Pana Rekwiranta żadnej do niego nie mając pretensji na drodze zastąpiwszy zbił, który chłop dłużej w chałupie u Pana Rekwiranta
zostawać niechciał, bezpieczności nie ma, ponieważ od Imć Pana Wysockiego i na
dobrowolnej drodze także i czeladzi dla Imci P. Wysockiego i psa dobrego Pan
Rekwirent utrzymać nie może, bo tak się Imć P. Wysocki nie tylko na Pana Rekwirenta, ale i na ludzi i na każdą rzecz jego zawziął, że bezpieczności niemasz, jak
też dwa psy Panu Rekwirentowi pokaliczył, jednego widłami wykłoł, drugiego
przebijał i krzyże strącił.
6[sex]to. Z niwy P. Rekwirenta owies w mędlach stojący zabrał.
7[septi]mo. Chłopu pewnemu, który z mieszkania od Pana Rekwirenta wyciągnął pod Imć P. Wysockiego dług albo arędę, którą został winien oddać zakazał i […] ią sam na swój pożytek z krzywdą P. Rekwirenta odebrał Imć P. Wysocki.
Tym się jeszcze nie kontentując Imć P. Wysocki in majorem contemptum gęsi
P. Rekwiranta którą w polu przed dziewczyną, która pasła zleciały i w groch żadnej szkody nie zrobiwszy wleciały, zajął z pola i do chlewa swego przez wieś zaimał, gdzie żona P. Rekwirenta wyszedłszy prosiła Imć P. Wysockiego, aby gęsi
nie bił i nie zaimał, ponieważ żadnej szkody niezrobiły, a Imć P. Wysocki żonę
P. Rekwiranta najpierw słowami zelżywemi, które się tu causa honestatis niewyrażają zlżył, potym skoczywszy do płotu kij ułamał i tąż żonę brzemienną P. Rekwiranta okrutnie w rękę okalecił, jakożśmy też widzieli na prawej ręce ranę długą
na palec, szeroki na człoku, gdzie tym się jeszcze niekontentując Imć P. Wysocki
na oczach jej gęś na wsi zabił, o które widziane i tak okrutne żony swojej okaleczenie P. Rekwirent przed nami uskarzywszy się że chce in forio fori agere.
Aneks 9
Archiwum Państwowe Bydgoszcz, Akta miasta Chojnic, sygn. 137, k.137-137v
Actum Conicy coram judicio: die prima Mensis Aprilis Anno 1706 […]. Roku
tysiącnego siedemsetnego piątego, dnia dwudziestego szóstego miesiąca lutego
Ja Jan Żychcinski Woźny Generalny bytym od Mci Pana Łukasza Prądzinskiego23,
23

Wiele wskazuje na to, że zarówno pozywający, jak i pozwany byli spokrewnieni, bowiem
w XVIII w. we wsi były tylko dwa działy. Jeden należał do rodziny Żychskich, drugi do Prądzińskich.
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do wsi Żychce żądany, na obdukcyą, mając sobie dla lepszej wagi przydanych dwu
Szlachetnych Panów, Pana Adama Grzonkę Żychckiego, i Pana Michała Roszka
Żychckiego, że się przed nami żałośnie uskarżał Imć Pan Requirent, naprzeciwko
Jego Mci Panu Józefowi Prądzinskiemu, który w niebytności Pana Requirenta,
nie mając do niego żadnej przyczyny, nie wiedząc jakim Duchem naprowadzony,
lekce sobie ważąc prawa, ktoremi każdemu, a osobliwie Domom Szlacheckim obwarowane jest bezpieczeństwo, i nie bojąc się win postanowionych i surowo opisanych, na nachodzących Domy Szlacheckie, ważył się dnia dwudziestego szóstego
miesiąca lutego roku tysięcznego siedmsetnego piątego gwałtownie naiść dwór
Jego Mci Pana Requirenta, naprzód do sieni drzwi wyłamał, potym drzwi do izby
wybił i całe potłukł, iakśmy widzieli, drzwi izdebne na niwecz potłuczone i porąbane szablą, wpatszy do izby jako szalony biegał szukając Pana Requirenta z gołą
szablą , na honorze słowy nieucciwe użył, wołając, gdzie jest ten taki a taki, zabiję go, ktosz mię skarze? Prawa teraz nie idą, jako nam powiedano, stoły szablą
rąmbił, jakośmy widzieli i naliczyli na dwu stołach czternaście razow szablą ciętych wielkich, a osobliwie stoł bliży drzwi stojcy bardzo porąbiony i popsowany;
kłonicą piec potłukł, jako my widzieli; okna wyciąć chciał; tym się jeszcze nie kontentując Małżonkę Pana Requirenta słowa bardzo zelżywej sławę szarpiące, które
mu furia i złość do ust przyniosła wołając bić chciał, i pobił by był gdyby go Imć
Pani Komierowska nie była hamowała, i mitygowała, jako nam powiadano, jeszcze swojej zawziętości i rankorowi24 dosyć czyniąc, i wolencyą do wiolencyei przydając szablą w kolebkę ciął, w której małe dziecię leżało chcą je zabić, wołał [:]
zabiję to bękarcie, gdy tego a takiego niemasz. Jako nam powiadano i widzieliśmy
kolebkę porąbioną szablą i potłuczoną, z którego hałasem dziecię w kolebce leżące
wylększy się w chorobę wpadło i ledwo żywe zostanie, o które to wszystkie gwałty
i wyolancje, jako to dworu gwałtownym sposobem najście drzwi, wybicie pieca,
potłuczenie stołow, porąbienie, na honorze czenie i na zdrowie następowanie,
i tak wiele inszych excesow porobienie Solenniter się przed nami Imć Pan Requirent protestował, chcąc go prawnie in foro, fori dochodzić.
Jan Żychczynski Woźny Generalny trzymanym piórem

24

Rankor – gniew.
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Chojniczanin założycielem berlińskiej
królewskiej manufaktury porcelany
Ponad 250 lat temu założono Królewską Manufakturę Porcelany w Berlinie
(KPM), która istnieje do dnia dzisiejszego. Powszechnie podkreśla się, że jej założycielem był sam Fryderyk II. To tylko część prawdy. Berlińska manufaktura
porcelany została utworzona na polecenie Fryderyka II Wielkiego. Założycielem
i twórcą fabryki był kupiec urodzony w Chojnicach, Johann Ernst Gotzkowsky
(1710-1775). Spędził on 50 lat swojego życia w Berlinie. Tu też zmarł. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że kolekcja malarska tego samego Chojniczanina stała
się zaczątkiem Ermitażu w Petersburgu.
Przodkowie Gotzkowskiego wywodzili się z polskiej drobnej szlachty i żyli
od wielu pokoleń na terenie Prus Zachodnich1. Bodo Gotzkowsky, potomek Johanna Ernsta Gotzkowsky’ego ustalił, że nazwisko rodowe wywodzi się od nazwy
miejscowości jednego z dwóch majątków ziemskich w okolicach Chojnic: Gotzkau (Goczkowa, Gockowy) albo Götzendorf (Gockowice, Gorzkowo, Gotkowice)2. Cenne informacje na temat życia, szczególnie wczesnego okresu
dzieciństwa Johanna Ernsta Gotzkowsky’ego odnaleźć można w jego autobiografii. Opisuje on w niej swoje częściowo mgliste wspomnienia o rodzicach, którzy zmarli przedwcześnie, o pobycie u krewnych w Dreźnie, a także o edukacji
oraz pierwszych doświadczeniach zawodowych.
„Urodziłem się w Conitz w Prusach Polskich 21 Listopada 1710 r. Mój ojciec
był polskim szlachcicem i konsekwentnie nosił tytuł uczciwego człowieka.
Straszliwe wojny, które w tym czasie rozpaliły całą północ i uczyniły z Polski

Prusy Zachodnie (niem. Westpreußen) to prowincja państwa pruskiego, powstała na początku 1773 r.,
po I rozbiorze Polski i włączeniu Prus Królewskich (Pomorza Gdańskiego bez Gdańska, ziemi
chełmińskiej bez Torunia, Powiśla, Warmii), wschodnich Kujaw do Prus. Dodatkowo obejmowała
okręg nadnotecki (Bydgoszcz).
2
B. Gotzkowsky, Der Berliner Kaufmann Johann Ernst Gotzkowsky (1710–1775), seine Familie und
seine Nachkommen. Zur 200. Wiederkehr seines Todestages, w: Der Herold. Vierteljahresschrift für
Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, Band 8, 1975–1977, s. 45-72.
1
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plac bitewny, zabiły moich rodziców i zniszczyły ich majątek. Ledwo mogłem
mieć pięć lat, kiedy straciłem moich rodziców w szalejącej pladze dżumy i dlatego w bardzo młodym wieku zostałem sierotą”3.

Osieroconym Johannem zajęli się dalecy krewni z Drezna. W 1724 r. opiekę
nad nim przejął jego starszy brat, Chrystian Ludwik Gotzkowsky, który wysyłał
go do szkoły kupieckiej, najpierw w Dreźnie, potem w Berlinie4. Po 6 latach nauki
i praktyki kupieckiej został zatrudniony w firmie brata. Przedsiębiorstwo to zajmowało się handlem biżuterią i wyrobami galanteryjnymi5. Tam właśnie młody
Gotzkowsky zdobywał swoje pierwsze doświadczenia biznesowe.
Swoją pozycję w Berlinie starszy z braci Gotzkowskych zbudował na korzystnych kontraktach z dworem królewskim, a także wspólnych interesach z wiodącymi kupcami i przedsiębiorcami osiemnastowiecznego Berlina. Jedną z jego
najlepszych klientek była królowa Prus, Zofia Dorota Hanowerska (1687-1757).
Swój status majątkowy potwierdził nabywając w 1746 r. willę „Kamecke” z ogrodem i oranżerią przy Dorotheenstrasse 27, która niestety nie zachowała się do dzisiejszych czasów 6. Należy w tym momencie wspomnieć, że tą wspaniałą willę
zaprojektował Andreas Schlüter7 – twórca między innymi Bursztynowej Komnaty czy Letniego Pałacu Piotra I w Sankt Petersburgu8.
Johann Ernst Gotzkowsky jako pracownik w firmie brata bywał często
w „Sanssouci”9 w Poczdamie, na dworze królewskim. Dzięki temu miał okazję
poznać osobiście króla Fryderyka Wielkiego, który był jego rówieśnikiem. Znajomość z władcą Prus okazała się bardzo przydatna dla Gotzkowsky’ego. W 1740 r.
zmarł Fryderyk Wilhelm I, a jego następcą został wyżej wspomniany Fryderyk
Wielki. Stary władca pozostawił swojemu synowi silną armię, uporządkowane finanse państwa z pełnym skarbcem oraz sprawnym aparatem biurokratycznym.
Fryderykowi I nie udało się jednak stworzyć manufaktur ani podwalin przemysłu.
Państwo Hohenzollernów było w przeważającej części zacofanym krajem agrarnym. Po przejęciu władzy Fryderyk Wielki uparcie dążył do umocnienia pozycji
gospodarczej Prus, między innymi wspomagając lokalnych przedsiębiorców.
J.E. Gotzkowsky, Geschichte eines patriotischen Kaufmanns aus Berlin, Berlin 1768, s. 7.
N.S. Schepkowski, Johann Ernst Gotzkowsky. Kunstagent und Gemäldesammler im friderizianischen Berlin. Akademie-Verlag, Berlin 2009, s. 12-13.
5
J.E. Gotzkowsky, Geschichte eines patriotischen…, s. 7.
6
Geschichte des Ortes und des Gebäudes. Der Gebäudekomplex des Presse- und Informationsamtes, Źródło: bmub.bund.de, dostęp 04.12.2018.
7
Andreas Schlüter (1660/1664 -1714) – niemiecki rzeźbiarz i architekt, przedstawiciel nurtu klasycyzującego w sztuce baroku, w: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), t. 55, 1910, s. 184-194
8
R. Bruck, Andreas Schlüter, Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), t. 55, Duncker & Humblot,
Leipzig 1910, s. 184-194.
9
Quand je serai là, je serai sans souci, kiedy tam będę, będę beztroski. Napis na cokole posągu Flory
w Sans Souci, pałacu Fryderyka II Pruskiego w Poczdamie, Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997, s. 926.
3
4
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Johann Ernst Gotzkowsky, wykorzystując swoje kontakty i królewską przychylność, miał dołożyć wszelkich starań, by ściągnąć do Prus możliwie największą liczbę obrotnych przedsiębiorców i zdolnych artystów. Szczególną uwagą były
objęte osoby, które mogłyby wspomóc produkcję pruskiego jedwabiu. Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj materiału ze strony bogatych kupców
oraz dworu królewskiego m.in. dążącego do zaopatrzenia pruskich żołnierzy w mundury krajowej produkcji, skłoniło Gotzkowsky’ego do działania. Zaowocowało
to podjęciem współpracy na polu biznesowo-prywatnym z bogatym berlińskim
dworzaninem królewskim Christianem Friedrichem Blume (1693-1746).
Dzięki uzyskaniu praw obywatela i stałego mieszkańca Berlina w 1744 r.10,
Gotzkowsky mógł zawrzeć związek małżeński z Anną Luizą Blume. Była ona jedynym dzieckiem Christiana Friedricha Blume’a, odpowiedzialnego za wystrój
budowanego w owym czasie rokokowego pałacu Hohenzollernów „Sanssouci”
w Poczdamie. Ślub odbył się 1 czerwca 1745 r. w kościele maryjnym (Marienkirche) na Alexanderplatz. Małżeństwo z Anną Luizą dodatkowo wzmocniło pozycję Gotzkowsky’ego i wsparcie króla. Blume za namową zięcia, będąc już
właścicielem manufaktury do produkcji aksamitu, założył w 1746 r. fabrykę jedwabiu. Dzięki przychylności króla, który dążył do wzmocnienia lokalnych przedsiębiorców, Blume otrzymał przywileje podatkowe, które obejmowały także jego
potomków11. W związku z tym, że Christian Fryderyk Blume zmarł w tym samym
roku, wszystkie aktywa, w tym samą manufakturę przejął jego zięć, Johann Ernst
Gotzkowsky. Anna Luiza i Johann Ernst mieli wspólnie trojkę dzieci: córkę Christine Louisę (1746-1809) oraz dwóch synów: Carla Wilhelma (1749-1806) i Ersta
Friedricha (1752-1829) 12.
Po śmierci teścia Gotzkowsky zainwestował jego majątek w dalszą rozbudowę fabryk, co uczyniło go wiodącym w mieście przedsiębiorcą wytwarzającym
jedwab i aksamit. Ta nowa gałąź przemysłu, opierająca się na nowoczesnych krosnach, wymagała jednakże ogromnych nakładów finansowych. Wyroby z fabryk
Gotzkowsky’ego na berlińskim rynku w porównaniu z produktami francuskimi
(dobra jakość, po konkurencyjnej cenie) niestety nie znajdowały odbiorców. Mimo
braku zbytu, król Prus nalegał na zwiększanie produkcji. W celu ochrony wewnętrznego rynku władca Fryderyk Wielki wprowadził całkowity zakaz importu
towarów. Gotzkowsky odczytał to jako dodatkowy sygnał do rozwoju na wielką
skalę. Zainwestował on w tym czasie 500 000 talarów w rozbudowę własnych
fabryk, z tego 150 000 talarów pochodziło z odziedziczonego majątku po teściu13.
Różnicę pokrył kredytami zaciągniętymi w Hamburgu oraz Amsterdamie. OtrzyN.S. Schepkowski, Johann Ernst Gotzkowsky…, s. 40.
Tamże, s. 38.
12
Tamże, s. 40.
13
Tamże, s. 41.
10
11
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mał on również nisko oprocentowaną pożyczką od Fryderyka II. Zdobycie tak potężnej kwoty świadczy o pozycji samego Gotzkowsky’ego, który był uznanym
przedsiębiorcą nie tylko na terenie Prus.
Dzięki pomocy królewskiej w postaci kredytów oraz subwencji państwowych
udało się Gotzkowsky’emu przetrwać najtrudniejszy, początkowy okres rozruchu,
a następnie nadać produkcji odpowiedni rozmach. Od 1754 r. w manufakturach
Gotzkowsky’ego pracowało 250 krosen oraz zatrudniano łącznie ponad 1500 robotników14. Tym samym Gotzkowsky stał się najbardziej znaczącym producentem
tekstyliów w całych Prusach i głównym dostawcą na dwór królewski.
O silnej pozycji Gotzkowsky’ego jako fabrykanta oraz zausznika króla świadczy również przekazanie pod jego zarządzanie w 1750 r. podupadłej fabryki jedwabiu należącej wcześniej do Francuza Antoine’a Simonda znajdującej się przy
ulicy Lipskiej 3 w Berlinie, jak również w 1758 r. bankrutującej fabryki tafty będącej własnością Samuela Ernsta Schwartza15.
Sukces Gotzkowsky’ego można tłumaczyć na dwa sposoby: był on gotowy
do poniesienia ogromnych inwestycji, wiążących się ze stosunkowo wysokim ryzykiem oraz podtrzymywał dobre stosunki z dworem królewskim, który wydawał dekrety na korzyść imperium Johanna Ernsta.
Ciągła rozbudowa fabryk Chojniczanina przyczyniła się do tego, że Gotzkowsky był zmuszony rozbudowywać swoje kontakty handlowe poza teren Prus.
W owym czasie Lipsk w Saksonii, szczególnie Targi Lipskie (niem. Leipziger
Messe) uchodził za „bramę między Wschodem a Zachodem”16 i był ważnym punktem handlowym dla europejskich kupców. To saksońskie miasto słynęło z szerokiej oferty towarów pochodzących z całego ówczesnego świata. Gotzkowsky
nawiązał tam kontakty z wolnomularzami, stając się członkiem kilku lóż, jak również z Dworem Auerbacha (dzisiejszego Pasażu Mädlera). Nowe kontakty handlowe jeszcze bardziej zdynamizowały rozwój firm Gotzkowsky’ego. W wyniku
tego jego klientami byli oprócz kupców niemieckich, handlarze z Polski oraz Rosji.
Odnoszone sukcesy na płaszczyźnie zawodowej odbijały się również na statusie i przepychu jego domostw oraz rosnących zbiorach dzieł sztuki, przede
wszystkim obrazów największych malarzy europejskich. Jeszcze przed małżeństwem z Anną Luisą, Gotzkowsky zakupił trzypiętrową kamienicę w pobliżu Placu
Zamkowego, na Bruderstrasse 1317. Po śmierci swojego teścia – Christiana Fryderyka Blume’a, posiadającego jeszcze bardziej zasobny dom po drugiej stronie
tej ulicy (pod numerem 28), przejął także ten budynek.
J.E. Gotzkowsky, Geschichte eines patriotischen…, s. 11-19.
N.S. Schepkowski, Johann Ernst Gotzkowsky…, s. 42-45.
16
K. Metscher, W. Fellmann, Lipsia und Merkur: Leipzig und seine Messen, Brockhaus 1990,
s. 71-83.
17
N.S. Schepkowski, Johann Ernst Gotzkowsky…, s. 64.
14
15
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W 1757 r. Gotzkowsky nabył reprezentacyjny dom przy Lipskiej 3 (tuż przy
Placu Poczdamskim), który przeznaczył na ekspozycję swoich rosnących ciągle
zbiorów obrazów. Tam też, na zapleczu, polecił wznieść nowe budynki ciągle rozrastającej się manufaktury jedwabiu, a wkrótce potem także manufakturę porcelany, która stała się w krótkim czasie najbardziej znanym przedsiębiorstwem
w Prusach. W 1761 r. dokupił tzw. „Dorvilleschen Haus” ze wspaniałym ogrodem
przy Pariser Platz (tuż obok dzisiejszej Bramy Brandenburskiej). Zamieszkał jednak w ciągle upiększanym, barokowym pałacu przy Lipskiej 3 (po śmierci Gotzkowsky’ego i jego żony Anny Luisy, pałac ten otrzymał w spadku Carl Friedrich
von der Recke, po którym w 1825 r. obiekt ten przejęła rodzina bankiera Abrahama
Mendelssohna-Bartholdy’ego, ojca Feliksa – słynnego kompozytora. Ostatecznie
znalazła tam siedzibę wyższa izba niemieckiego parlamentu – Bundesrat18.
W 1755 r. Gotzkowsky otrzymał polecenie Fryderyka II zakupu obrazów do
niedawno ukończonej galerii pałacu „Sanssouci”. W swoich pamiętnikach Gotzkowsky opisuje to tak:
„Ledwo co zakupiłem obrazy z Włoch i Francji, częściowo z Holandii, kiedy
w roku 1756 wybuchła wielka wojna. Nieuregulowane rachunki obciążyły moje
finanse, a Jego Królewska Mość wyruszył pod koniec sierpnia z armią na
wojnę”19.

Gotzkowsky, czy to na zlecenie króla, czy na własny rachunek, na wielką
skalę kupował obrazy mistrzów malarstwa europejskiego. W latach 1750-1765
nabył prawie 650 malowideł20. Jakie były pobudki dziania chojnickiego agenta
sztuki? Zacięcie kolekcjonerskie, działanie inwestycyjne czy może inne powody?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba przy tym podkreślić, że
zakup dzieł sztuki w XVIII w. był drogim zajęciem i mogły sobie na to pozwolić
tylko zamożne osoby. Oczywiście Gotzkowsky nie kupował obrazów osobiście.
Korzystał on ze swoich kontaktów handlowych oraz z usług uznanych pośredników. Do jego kolekcji należały dzieła takich autorów, jak: Rubensa, van Dycka,
Rembrandta, Christiana Wilhelma Ernsta Dietricha, Roosa, Balthasara Dennera,
Christiana Seybolda21. Niezwykle ważne dla działalności kolekcjonerskiej i mediacyjnej Gotzkowsky’ego było jego powiązanie z dyrektorem Drezdeńskich
Zbiorów Sztuki, Carlem Heinrichem von Heinekenem (1707-1791)22.
W październiku 1760 r. ten jeden z najbogatszych obywateli Berlina stanął
przed możliwością ratowania miasta, kosztem swoich zbiorów i swojego majątku.
Tamże, s. 64-69.
J.E., Gotzkowsky Geschichte eines patriotischen…, s. 20.
20
N.S. Schepkowski, Johann Ernst Gotzkowsky…, s. 406.
21
Tamże, s. 64-69.
22
Ch. Dittrich, Karl Heinrich Ritter v. Heine(c)ken, w: Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 8,
Duncker & Humblot, Berlin 1969, s. 297-299.
18
19
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Stało się to przy okazji zajęcia miasta przez wojska rosyjskie w trakcie wojny
7-letniej. Caryca, Elżbieta Piotrowa Romanowa, nakazała splądrować i zniszczyć
miasto. Wówczas Gotzkowsky, wykorzystując swoje zdolności dyplomatyczne
i olbrzymi majątek, wyjednał odstąpienie od tego pomysłu. W ten sposób zasłużył się Berlińczykom, że zyskał przydomek „kupca-patrioty” („Patriotischen
Kaufmanns”). Przydomek ten stanowił dla niego dużą wartość, gdyż tak zatytułował swoją potajemnie wydaną autobiografię.
Przez oddanie w zastaw swojej własności i życia, zobowiązał się wobec Rosjan do zapłacenia ogromnej kontrybucji w wysokości 1,5 mln talarów. Z prywatnych funduszy zapłacił 50 000 talarów. W tym czasie Gotzkowsky osiągnął
najwyższy punkt swojej zawodowej i osobistej kariery oraz niezwykłą – jak na
owe czasy – popularność. Po pozytywnych dla Prus pertraktacjach z Rosjanami
jeszcze w październiku 1760 r. założył on konsorcjum zajmujące się handlem zbożem, w którym objął 1/5 udziałów. Jego „instynkt” biznesmena niestety w tym
momencie zawiódł, gdy wypłacił przedstawicielowi strony rosyjskiej – księciu
Dołgorukowi – (1740–1830)23 pochopnie 100 000 talarów zaliczki. W swoich pamiętnikach wspomina, że rosyjski kupiec Swesnikoff zaoferował mu zakup rosyjskich magazynów zbożowych, które pozostały po wojnie. Drożyna w kraju była
ogromna i wtedy mówiono o brakującym dla wszystkich zbożu24.
Obiecywane duże ilości rosyjskiego zboża okazały się fikcją, a niska jakość
otrzymanego produktu utrudniała jego zbyt. Gotzkowsky odwołał się do władz
carskich dążąc do zerwania niekorzystnej dla konsorcjum umowy. W tym czasie
z inicjatywy Fryderyka II Gotzkowsky zakupił małą manufakturę berlińskiej porcelany. Wspólnicy Gotzkowsky’ego wycofali się pospiesznie z konsorcjum zbożowego i całe zadłużenie w wysokości 221 000 talarów obciążyło niestety jego
konto. W kwietniu zadłużenie Gotzkowsky’ego osiągnęło wielkość 2,4 mln talarów. Fryderyk Wielki na poczet długu przejął manufakturę porcelany, która od
tego czasu nazywana jest Królewską Manufakturą Porcelany w Berlinie. Gotzkowsky, szukając środków do spłaty zadłużenia, sprzedał część obrazów zakupionych w 1755 r. Za cenę utrzymania dobrych stosunków z carską Rosją, władca
Prus zmusił Gotzkowsky’ego do ustępstw na rzecz Rosjan i spłacenia zaległości
kolekcją dzieł sztuki. Odtąd 317 25 obrazów Gotzkowsky’ego stało się zaczątkiem
galerii carskiej w Ermitażu w St. Petersburgu. Spłata długów doprowadziła Gotzkowsky’ego do ruiny finansowej, z której się nigdy nie podźwignął. Pokonał go
ostatecznie wielki kryzys roku 1766 r. Wówczas właśnie jako zubożały i praktycznie zapomniany kupiec, Gotzkowsky napisał wspomnianą wcześniej autoБольшая Российская энциклопедия, 2007. – s. 212.
J.E. Gotzkowsky Geschichte eines patriotischen…, s. 184.
25
J.E., Gotzkowsky Geschichte eines patriotischen…, s. 188 oraz N.S. Schepkowski, Johann Ernst
Gotzkowsky…, s. 350.
23
24
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biografię, którą wydał anonimowo w 1768 r. w niewielkim nakładzie,
Johann Ernst Gotzkowsky zmarł według wpisu w księdze parafialnej na „hitzigen Fieber”, czyli najprawdopodobniej na tyfus, 9 sierpnia 1775 r. w całkowitej nędzy, w wieku 64 lat26.
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Piotr Kostyło

Józef Tischner jako przewodnik
na drodze do wolności
Ksiądz Józef Tischner był myślicielem związanym przez całe swoje życie
z Krakowem. W tym mieście prowadził wykłady, publikował książki oraz zajmował się pracą duszpasterską. Po jego śmierci, w 2000 r., to właśnie Kraków
stał się centrum rozwijania pozostawionego przez niego dziedzictwa intelektualnego. Wkrótce jednak do tego przedsięwzięcia dołączyły inne miasta – Stary Sącz,
Białystok, Gdańsk. Od 2016 r., dzięki zaangażowaniu dra Przemysława Zientkowskiego, Dni Tischnerowskie organizowane są również w Chojnicach. W 2017 r.
w ramach tego wydarzenia miała miejsce również konferencja naukowa, współorganizowana przez Miasto Chojnice oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Przewodniczącym Rady Naukowej konferencji był dr hab. Piotr
Kostyło, prof. UKW, natomiast Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego –
dr Przemysław Zientkowski. W październiku 2018 r., w trakcie kolejnych Dni
Tischnerowskich, odbyła się promocja numeru czasopisma „Paedagogia Christiana” (nr 1/41/ 2018) z tekstami wygłoszonych rok wcześniej referatów.
Problematyka opublikowanych tekstów wiąże się z kwestią wychodzenia
człowieka z totalitaryzmu i dochodzenia do wolności. Autorzy pytają w nich
o rolę Józefa Tischnera jako wychowawcy jednostek i całego społeczeństwa.
Tischner zajmował się tymi zagadnieniami konsekwentnie, choć rzadko pisał teksty wprost odnoszące się do wychowania. Wychowanie nie było dla niego wyizolowanym procesem, lecz wpisywało się w długą i bogatą tradycję kulturową,
w której wątki religijne splatały się z wątkami narodowymi, przynosząc w rezultacie specyficznie polską koncepcję wychowania do wolności. Zapraszając osoby
zainteresowane myślą Józefa Tischnera na konferencję w 2017 r., organizatorzy
nakreślili kontekst możliwych filozoficzno-pedagogicznych dociekań.
Wielkie pytania dziewiętnastowiecznej filozofii niemieckiej, które nadały
kierunek współczesnemu myśleniu kontynentalnemu, pociągały Tischnera jako
filozofa i obywatela aktywnie zaangażowanego w działalność społeczną. Pociągał go namysł nad historią, nad zmianami, jakie w niej zachodzą, a także nad
wzrostem lub degradacją ludzi, którzy są przez tę historię wciągani w wir wyda199
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rzeń. Interesowała go dialektyka, zwłaszcza odnoszona do ludzkiego losu w wymiarze społecznym, jak również pytanie o to, w jaki sposób, o ile w ogóle, w tym
ciągłym dzianiu się i nakładaniu na siebie wydarzeń, możliwe jest ocalenie wartości. Przypatrywał się temu wszystkiemu z uwagą mędrca, który nie jest skory do
zbyt szybkiego oceniania zdarzeń, a także zdaje sobie sprawę z tego, że wielu zdarzeń nie sposób w ogóle jednoznacznie ocenić ani teraz, ani w przyszłości.
W swoich wykładach Józef Tischner dystansował się zarówno wobec klasycznej myśli arystotelesowsko-tomistycznej, jak i wobec anglosaskiego utylitaryzmu. W pierwszej krytykował odnoszenie tradycyjnych kategorii orzekania
o bycie do człowieka, w drugim, jak się wydaje, uwierała go powierzchowność
w podejściu do kwestii antropologicznych. Szukał własnej drogi ujmowania i wyjaśniania złożonych losów ludzi i w tym poszukiwaniu obficie odwoływał się do
szeroko rozumianego egzystencjalizmu, nie tylko chrześcijańskiego. Wielokrotnie
podkreślał, że myślenie w drugiej połowie XX w. musi zwracać się ku nowym
podstawom, że po Auschwitz i Kołymie ocalenia człowieka trzeba szukać w powrocie do wartości.
Prezentowany przez Józefa Tischnera świat nie był prosty, a to dlatego, że
był on tworzony przez ludzi, których życie również nie było proste. Tę złożoność
Tischner starał się rozjaśniać, tłumaczyć, oswajać. Nie był rewolucjonistą, choć
był przekonany, że wolność jest szczególnie ważną wartością. Z wnikliwością
i odwagą zauważał, że zniewolenie nie wynika jedynie z przymusu, groźby lub
podstępu stosowanych przez jednych wobec drugich, ale także może mieć i często
faktycznie ma swoje źródła w lenistwie i gnuśności zniewolonych ludzi, w pewnego rodzaju przyzwoleniu na to, by nie być wolnym, co więcej, w pewnej wygodzie, jaka może łączyć się z tym stanem. Tym samym zauważał, że wolność
dla niektórych nie jest darem upragnionym, ale nieszczęsnym. Religijnym odniesieniem dla tak rozumianej wolności i zniewolenia mogłaby być opowieść
z Księgi Wyjścia o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli egipskiej, zaś odniesieniem
filozoficznym – Ucieczka od wolności Ericha Fromma.
W tym obszarze dociekań Józefa Tischnera ważnym pojęciem było pojęcie
homo sovieticus. Nie on był jego autorem, przejął je od rosyjskiego myśliciela
i opozycjonisty Aleksandra Zinowiewa, który w ten sposób określał nowy gatunek człowieka – człowieka uformowanego przez komunizm. Przenosząc to pojęcie na grunt polskiej rzeczywistości i nadając mu nieco odmienny sens, Tischner
uznał jego poznawczą płodność, zdolność do uchwycenia istoty ambiwalentnego
podejścia wielu naszych rodaków do wolności. To, że Tischner posługiwał się
właśnie tym pojęciem, świadczyło o jego odwadze i realizmie w podejściu do złożonych problemów jednostki i społeczeństwa u progu zmian, jakie zostały zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. Homo sovieticus, zarówno żyjąc w komunizmie,
jak i wychodząc z niego, nie był spragniony wolności, ale uznania; uznania, które
dotychczas było mu gwarantowane przez państwo, a dokładniej przez stosunki
200
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pracy, które państwo to tworzyło i uzasadniało. Tracąc to uznanie, zwracał się
z tęsknotą do minionych czasów, w których co prawda niewiele miał, ale to, co
miał, było mu gwarantowane.
Szczególnie interesujące w intelektualnym namyśle nad dziedzictwem Józefa
Tischnera są wątki wolności i zniewolenia. Odczytanie pedagogiczne tych wątków, to znaczy postawienie pytania o rolę pedagogów, psychologów, nauczycieli,
wychowawców, a także rodziców w procesie towarzyszenia zarówno młodemu
pokoleniu, jak i dorosłym w dochodzeniu do wolności, wydaje się dziś szczególnie obiecujące. Czego Tischner, który sam był wychowawcą, czy to jako ksiądz,
czy to jako nauczyciel akademicki, może nauczyć nas dziś w obszarze dochodzenia do wolności i obcowania z nią? W przypadku osób nieco starszych, takich,
które doświadczyły różnych rodzajów politycznego i społecznego zniewolenia
przed rokiem 1989, zasadne będzie pytanie, gdzie aktualnie się znajdujemy na naszej drodze do wolności.
Odczytania pedagogiczne Tischnerowskiej koncepcji wolności mogą być
różne. Poniżej wskazano kilka tropów.
Dochodzenie do wolności jako dramat – według Józefa Tischnera droga do
wolności jest dramatem, to znaczy zawsze rozgrywa się na jakiejś scenie i obejmuje wielu aktorów. Dynamiczny charakter tej drogi uniemożliwia przewidzenie,
dokąd człowiek zostanie doprowadzony, kto okaże się w tym procesie jego sojusznikiem, a kto będzie starał się, świadomie lub nieświadomie, utrzymywać go
w stanie zniewolenia. Dramatyczny wymiar wychowania do wolności nie oznacza, że w każdym przypadku mamy do czynienia z tragedią wolności, ale oznacza, że nie jesteśmy w stanie, jako pedagodzy, zaplanować z góry bezpiecznego
i pewnego szlaku, który doprowadzi do wolności naszych uczniów. W związku
z tym pojawia się kolejne pytanie – czy proces dochodzenia do wolności ma jakiś
kres, czy można kiedykolwiek zaprzestać nauczania i uczenia się wolności?
Wreszcie można zapytać, czy wolność jest dla wszystkich, czy tylko dla niektórych, na przykład dla tych, którzy przeżywając swój dramat, są gotowi do podejmowania ryzyka, do gry o bardzo wysoką stawkę.
Rola etyki w dochodzeniu do wolności – dla Józefa Tischnera myślenie
o wolności poza kontekstem wartości byłoby niezrozumiałe. Jednak proste stwierdzenie, że wolność jest dobra, a zniewolenie złe, nie oddaje w pełni złożoności
tego problemu. Nie każda wolność może być nazwana dobrą, są takie jej rodzaje,
które krzywdzą innych i tym samym niszczą konstytutywną dla wspólnoty solidarność. Podobnie nie każde zniewolenie jest złe w sensie moralnym, nie za każde
odpowiedzialność ponosi człowiek. Jest wiele rodzajów zniewolenia, które są wpisane w stosunki społeczne, w ujawniającą się w nich niesprawiedliwość. Dlatego
często człowiek jest ofiarą zniewolenia, ale nie jego źródłem. Czy jako pedagodzy powinniśmy dbać przede wszystkim o przekazywanie uczniom konkretnych
wartości etycznych, które w naszym przekonaniu są warunkiem możliwości wol201
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ności, czy też skupić się na wzmacnianiu samej wolności, takiej jaka jest ona tu
i teraz, ufając, że wolny człowiek potrafi ostatecznie samodzielnie wybrać właściwe dla siebie wartości? Pytanie to dotyczy w istocie tego, czym jest autonomia
ucznia.
Rola religii w dochodzeniu do wolności – o ile w przypadku etyki kluczowym
pytaniem jest to, jakie wartości z jednej strony są warunkami możliwości bycia
wolnym, z drugiej zaś mogą świadczyć o tym, że wolność ta została już osiągnięta,
o tyle w przypadku religii główna wątpliwość dotyczy tego, czy, a jeśli tak, to
w jakim sensie, religia może w ogóle sprzyjać dochodzeniu do wolności. Dla wielu
współczesnych myślicieli pytanie, czy religia jest źródłem wolności, czy raczej
zniewolenia, wcale nie jest przesądzone, a jeśli jest, to odpowiedzi rozkładają się
po połowie. Dotykamy tu ważnego także dla Józefa Tischnera zagadnienia obecności religii w sferze prywatnej oraz publicznej, jak również pytania o kształt religii sprzyjającej wolności. Te pytania otwierają nas na przykład na kwestie
nauczania religii w szkołach publicznych lub formacji duchowej we wspólnotach
parafialnych.
Rola przedsiębiorczości w dochodzeniu do wolności – to zagadnienie może
wydawać się zaskakujące w kontekście rozważań nad myślą Józefa Tischnera,
niemniej jednak warto je przywołać, gdyż pozwala ono skupić uwagę na Tischnerowskiej krytyce marksistowskich stosunków produkcji i dostrzec propozycje
przezwyciężenia zniewolenia wpisanego w te stosunki. Tischner nie był promotorem liberalizmu, ale nie był też kolektywistą, który postrzegałby pracę człowieka wyłącznie w kontekście interesu grupy. Praca według niego miała służyć
rozwojowi człowieka, a nie jego degradacji. Tym, co powinno łączyć ze sobą pracujących ludzi, nie są stosunki dominacji i podporządkowania, ale stosunki solidarności. Co teksty Tischnera mogą powiedzieć dziś pedagogom pracy, zarówno
tym, którzy analizują świadczenie pracy przez pracowników najemnych, jak i tym,
którzy zastanawiają się nad kreatywnością i innowacyjnością w tworzeniu biznesu przez pracodawców? Jakie wartości należałoby uznać za konstytutywne
z punktu widzenia efektywnej pracy?
Rola zaangażowania obywatelskiego w dochodzeniu do wolności – to ostatni
trop, który można zaproponować w namyśle nad pedagogią Józefa Tischnera. To,
że pojawia się on na końcu, nie znaczy, że jest mniej ważny od innych. Wydaje się,
że jest wręcz przeciwnie. Tischner nie tylko pisał o wychodzeniu ze stanu zniewolenia, ale także podejmował konkretne działania, których celem było podkreślenie potrzeby zaangażowania obywatelskiego. Działania te podejmował między
innymi wchodząc w dialog z tak zwaną lewicą laicką, przyjmując na siebie trudną
rolę kapelana Solidarności, czy wreszcie włączając się w przedsięwzięcia polityczne, w których upatrywał, słusznie lub nie, korzyści dla wspólnoty. Analizując
to można stwierdzić, że pedagogia wolności nie może ograniczyć się do mówienia o wolności, musi również uwzględniać korzystanie z niej.
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Ksiądz Józef Tischner był świadkiem, interpretatorem i do pewnego stopnia
współtwórcą wydarzeń, które w latach 70., 80. i 90. XX w. doprowadziły najpierw
do kryzysu, a następnie do upadku totalitarnej władzy marksistów w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej1. Wydarzenia te są dziś nazywane
drogą od totalitaryzmu do wolności, odzyskiwaniem suwerenności i niepodległości przez państwa i narody. Teksty oraz świadectwo życia, jakie pozostawił po
sobie ksiądz Józef Tischner, pokazują, że wolność była dla niego kluczową wartością, warunkiem możliwości zorganizowania i realizowania dobrego życia społecznego. Bez wolności bowiem ludzie nie mogą prowadzić ze sobą dialogu,
a tym samym wspólnie uzgadniać kierunku, w jakim powinny pójść sprawy publiczne. Wolność jednak nie jest czymś prostym. Zarówno dochodzenie do niej, jak
i korzystanie z niej wymaga wysiłku. Wysiłek ten bywa niekiedy tak duży, że
wielu ludzi rezygnuje z wolności, o czym możemy dowiedzieć się czytając rozmaite teksty, literackie i naukowe. Pisał o tym również ksiądz Józef Tischner. Odzyskanie wolności w sensie politycznym, choć okupione wieloletnim cierpieniem
niewinnych ludzi, było przez niego rozumiane raczej jako początek drogi, nie koniec. Ale żeby wejść odpowiedzialnie na drogę wolności, trzeba być do tego przygotowanym, to znaczy wyposażonym w takie kompetencje, które pozwolą na
owocne korzystanie z wolności.
Przygotowanie do życia w wolności jest kwestią pedagogiczną. To proces,
który dokonuje się w obszarach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
Pokrywa się on w znacznym stopniu z tym, co nazywamy socjalizacją, ale nie jest
z nią tożsamy. Bycie wolnym bowiem to coś więcej niż dobre dostosowanie się
do wymagań społecznych, to także umiejętność sprzeciwienia się tym wymaganiom, gdy okazuje się to konieczne ze względu na obronę uznawanych wartości.
Ludzie uczą się wolności indywidualnie i trwa to przez całe ich życie. Celem tego
procesu jest pojednanie wolności z rozumem, to znaczy odnalezienie właściwego
dla siebie, jako dla niepowtarzalnej osoby, miejsca w społeczeństwie. Konstytutywnym elementem tej pedagogicznej drogi jest otwarcie się na duchowy wymiar
życia. Dla księdza Józefa Tischnera wymiar ten urzeczywistniał się w pewnym
typie chrześcijaństwa, który można by nazwać dialogicznym lub otwartym. Tak
jak sama wolność wymaga dialogu i otwartości, tak też wychowanie do niej musi
być oparte na tych wartościach. Dramatem polskiego społeczeństwa po 1989 r.
było naiwne przekonanie, że uruchomienie liberalno-demokratycznych procedur
będzie tożsame z odzyskaniem wolności. Tymczasem społeczeństwo staje się
wolne, gdy jego członkowie dorastają do wolności pod względem etycznym.

1

Poniższy fragment jest wstępem przygotowanym przez dra hab. Piotra Kostyło, prof. UKW, do
omawianego numeru „Paedagogia Christiana”.
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Ksiądz Józef Tischner wielokrotnie i boleśnie przekonywał się, że Polki i Polaków
czeka w tym obszarze jeszcze długa droga.
Dziewięć tekstów zebranych w zeszycie „Paedagogia Christiana” odnosi się
do Tischnerowskiego rozumienia wychodzenia z totalitaryzmu i dochodzenia do
wolności. Większość z nich została zapowiedziana w referatach wygłoszonych na
konferencji pt. Człowiek na drodze od totalitaryzmu do wolności. Józefa Tischnera odczytania pedagogiczne. Konferencja ta została zorganizowana wspólnie
przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Miasto Chojnice
i odbyła się 24 października 2017 r. Obejmując konferencję swoim patronatem,
rektor UKW profesor Jacek Woźny napisał: „Drogą do poznania uniwersalnych
prawd są bez wątpienia teksty Księdza Profesora Józefa Tischnera, które budzą
ciągłe zainteresowanie wśród współczesnych polskich intelektualistów, artystów,
ludzi pracy. Dowodzą tego liczne inicjatywy podejmowane w celu zgłębiania
i dyskutowania tych tekstów”. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW,
profesor Ewa A. Zwolińska, w liście skierowanym do uczestników konferencji
zwróciła uwagę wprost na wolność jako warunek „dobrowolnego podejmowania
świadomych decyzji, które potrafią zmieniać kierunek historii”. O księdzu profesorze Józefie Tischnerze jako intelektualiście łączącym poprzez swoje myślenie
ludzi o różnych poglądach mówił z kolei burmistrz Chojnic, doktor Arseniusz Finster, otwierając w miejskim ratuszu obrady konferencji.
Tekstem otwierającym zbiór jest artykuł Urszuli Ostrowskiej pt. Droga do
wolności jako dramat. Wokół Tischnerowskiej koncepcji filozofii wolności. Autorka konstruuje swoją narrację wokół trzech konstytutywnych dla myśli księdza
Józefa Tischnera pojęć: drogi, wolności i dramatu. Zauważa, że krakowski filozof
nie wytyczył wspólnej dla wszystkich ludzi drogi dochodzenia do wolności, niemniej podkreślał, że wspólne dla wszystkich, którzy na tę drogę wchodzą, jest doświadczenie dramatu. Krzysztof T. Wieczorek w tekście pt. Przestrzenie wolności:
między heroizmem a konformizmem analizuje w kontekście polskich przemian
ustrojowych dwa wymiary dochodzenia do wolności: instytucjonalny oraz świadomościowy. Zbliżanie się do wolności wymaga przekształceń obu tych wymiarów, zaś aspektem tego procesu są przemiany sposobu rozumienia dwóch
skrajnych podejść do eksploatacji wolności – heroizmu i konformizmu. Piotr Kostyło w artykule pt. Niewolnicy na drodze do uznania. Józefa Tischnera zmagania
z historiozofią pokazuje trzy alternatywne drogi interpretacji myśli Georga W.F.
Hegla w twórczości księdza Józefa Tischnera. Drogi te, wskazując na możliwość
wyzwolenia odpowiednio przez rewolucję, przez pracę oraz przez solidarność,
okazały się istotnym historiozoficznym wyzwaniem dla krakowskiego myśliciela.
W kolejnym tekście, pt. Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka
w ujęciu Józefa Tischnera, Zbyszek Dymarski wychodzi od przedstawienia filozoficznych inspiracji księdza Józefa Tischnera, wśród których wymienia koncepcje św. Tomasza z Akwinu, Jeana-Paula Sartre’a oraz Georga W. F. Hegla. Autor
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podkreśla, że pomimo tych różnorodnych odniesień krakowski filozof podążał
własną drogą, kładąc akcent na potrzebie wypracowania agatologicznej przestrzeni wolności. Katarzyna Wrońska w artykule pt. Wychowanie a wolność.
Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera zastanawia się nad znaczeniami i sensami, jakie ksiądz Józef Tischner nadaje wychowaniu i nauczaniu.
Analizy te prowadzą do postawienia pytania o relację namysłu filozoficznego i pedagogicznego u autora Myślenia według wartości, a zwłaszcza o to, czy pedagogia Tischnera jest konsekwentną aplikacją jego filozofii wolności, czy może tę
filozofię poszerza i uzupełnia o aspekt pedagogiczny, niewidoczny z perspektywy
samej filozofii. W kolejnym tekście pt. Antropologia minimalna i świadectwo. Józefa Tischnera filozofia wychowania Miłosz Hołda proponuje nową interpretację
filozofii wychowania księdza Józefa Tichnera. Elementami tej filozofii są z jednej strony „antropologia minimalna”, z drugiej świadectwo. Autor omawia oba te
pojęcia, wskazując, że krakowski myśliciel nie tylko wypracował ich konceptualną strukturę, ale także dążył do nadania im praktycznego wymiaru w swojej
pracy wychowawczej. Przemysław Zientkowski w artykule pt. Idea solidarności
społecznej jako przejaw podstawowych praw człowieka w myśli Józefa Tischnera,
opierając się na Etyce Solidarności, śledzi wypowiedzi krakowskiego filozofa na
temat solidarności społecznej. Konteksty, w jakich idea ta jest przywoływana
przez księdza Józefa Tichnera, są odnoszone do wybranych encyklik społecznych
Jana Pawła II. Kazimierz Czerwiński w tekście pt. Aktywność obywatelska w organizacjach trzeciego sektora a pedagogia agatologiczna Józefa Tischnera proponuje wykorzystanie agatologicznych analiz księdza Józefa Tischnera jako
narzędzia interpretacji aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych. Według autora myśl krakowskiego filozofa rzuca nowe światło na takie
aspekty zaangażowania, jak aktywność, samosterowność, komunikatywność, krytycyzm, ale też zaufanie, lojalność, solidarność oraz tolerancję. Ostatni artykuł,
autorstwa Krzysztofa Skorulskiego, pt. Przez dramat do dialogu. Rola ‘Słowa’
w dochodzeniu do dialogu według Ferdinanda Ebnera uwypukla problem nie tyle
dialogu, ile dochodzenia do niego. Autor, wybitny znawca myśli austriackiego filozofa dialogu, Ferdinanda Ebnera, pokazuje różnicę między Tischnerowską a Ebnerowską koncepcją dochodzenia do dialogu. Według autora Polskiego kształtu
dialogu droga ta wiedzie przez dramat, natomiast według Ebnera przez słowo
i miłość.
Wszystkie zgromadzone tu teksty zaświadczają o dużym pedagogicznym potencjale myśli księdza Józefa Tischnera. Potencjał ten jest daleki od wyczerpania,
potwierdzają to także inne prace eksplorujące zagadnienia edukacyjne w świetle
Tischnerowskich koncepcji religii, wolności, dobra, nadziei, dialogu czy dramatu.
Dużą radość i nadzieję budzi fakt, że na mapie ośrodków, w których zgłębia się
intelektualne dziedzictwo księdza Józefa Tischnera pod względem pedagogicznym, pojawiły się ostatnio Bydgoszcz i Chojnice. W przedsięwzięciu przypomi205
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nania i promowania tego aspektu dorobku krakowskiego myśliciela bierze udział
także redakcja „Paedagogia Christiana”, której w tym miejscu dziękuję za otwarcie swoich łamów na publikację dziewięciu omówionych artykułów. Wzmacnianie się środowisk przywołujących pedagogiczny wymiar myślenia autora „Świata
ludzkiej nadziei” jest ważne dla polskiej pedagogiki, gdyż dzięki temu coraz wyraźniej dochodzi do głosu koncepcja wychowania, w której spirytualizm jest rozumiany jako wyraz potrzeb człowieka, nie zaś narzuconego z zewnątrz prawa.
Ksiądz Józef Tischner podkreślał, że duchowość, o ile ma odgrywać pozytywną
rolę w procesie wychowania, musi człowieka wyzwalać, a nie zniewalać. Tylko
wewnętrznie wolny człowiek może przyczyniać się do budowania prawdziwie
wolnego społeczeństwa i jego instytucji. Ksiądz Józef Tischner nie pozostawił
nam gotowych odpowiedzi na pytanie, jak wychowywać. Niemniej poprzez swoje
teksty oraz osobistą postawę pokazał, że prawdziwy pedagog zawsze opowiada się
po stronie człowieka.

Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, nr 34

Krzysztof Kowalkowski

Józef Dullek (1886-1961)
Przemysłowiec, działacz społeczny, patriota

Fot. 1. Józef Dullek (z rodzinnego
archiwum Bolesława A. Dullka)

Józef Dullek syn Jana i Marianny z domu Brill urodził się 4 sierpnia 1886 r.
w Rytlu1 w powiecie chojnickim. Jak podaje Bolesław Dullek zajmujący się genealogią rodziny Dullek, ojciec Józefa miał dwa imiona – Jan Szymon i urodził
się 21 października 1842 r. w Kloni, wówczas parafia Brusy2. Dziś Klonia należy
do parafii Rytel, w której urodziły się kolejne dzieci Józefa i Marianny. Sakrament chrztu otrzymał Józef w kościele parafialnym w Czersku z rąk tamtejszego
wikarego ks. Aleksandra Tuscha. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni i Franciszka
Raatz. Józef miał na pewno pięć sióstr – Marię Teresę (ur. 1876), Franciszkę (ur.
1878), Martę Elżbietę (ur. 1880), Teresę (ur. 1883) i Leokadię (ur. 1889), wszystkie urodzone w Rytlu. Należy zwrócić uwagę na pisownię nazwiska. We wszystkich zapisach o urodzeniu i chrzcie dzieci nazwisko ojca zapisano Dulek, przez
jedno „l”3. Bolesław Dullek uzupełnia te informacje dodając, że Józef miał jeszRytel wieś w powiecie chojnickim, zob. więcej K. Kowalkowski, Rytel. W stulecie parafii, Rytel
1999.
2
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018.
3
Księgi chrztów parafii Czersk 1873-1898, ADP.
1
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cze dwie siostry: Katarzynę (ur. 1872 w Okręgliku) i Reginę Matyldę (ur. 1873 w
Lotyniu)4.
Brak jest informacji dotyczących życia Józefa do osiągnięcia pełnoletności.
Prawdopodobnie ukończył szkołę powszechną w Rytlu, wówczas 3-klasową. Murowana szkoła 4-klasowa postawiona została dopiero w 1899 r. Nie ma informacji o jego dalszych losach, czy kontynuował naukę w Chojnicach. Może pracował
w Rytlu w jednym z dwóch tartaków tam istniejących i tam nauczył się zawodu,
który wykonywał do końca swego życia. Wiadomo, że jako mieszkaniec Rytla
20 maja 1912 r. w kościele w Pogódkach zawarł związek małżeński z Marią Lońską z Kleszczewa (dziś obie miejscowości w pow. starogardzkim). Ślubu udzielił
im wikary ks. Norbert Hildebrandt, a świadkami byli Józef Loński i Feliks Talaśka. Także w księdze ślubów nazwisko zapisano przez jedno „l”. Natomiast ślub
cywilny odbył się dzień wcześniej 19 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jaroszewach. I tu po raz pierwszy w akcie ślubu zapisano nazwisko Dullek5.

Fot. 2. Akt ślubu Józefa Dullka i Marii Lońskiej
(Łąckiej) wystawiony w USC Jaroszewy
(ze zbiorów APG)

Po ślubie państwo Dullkowie powrócili do Rytla, rodzinnej wsi Józefa.
W Rytlu w tym czasie mieszkało więcej osób o tym nazwisku, zapewne członkowie jego bliższej bądź dalszej rodziny. Na pewno mieszkali tu i mieli potomków
Dulkowie: Andrzej, Franciszek, Jan, Jakub, Marianna, Franciszka i August. Bolesław Dullek potwierdza, że wszyscy są spokrewnieni6. Ich nazwiska pisano

B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018.
Heirats-Register, Standesamt Jarischau 1912, APG.
6
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018.
4
5
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Dulek, ale zdarzało się, że administrator kuracji parafii w Rytlu ks. Antoni Kowalkowski7 zapisał nazwisko Dullek. Tak było w przypadku chrztu piątego i szóstego dziecka Andrzeja Dulka i Anny z domu Klamann (1905 i 1906 r.) oraz Heleny
córki Jakuba Dulka. Po raz kolejny nazwisko Dullek przez dwa „l”, zapisano przy
urodzinach dzieci bohatera tego artykułu Józefa Dullka i Marii Łońskiej. Ich
pierwszy syn Albin Brunon urodził się 7 października 1913 r. w Rytlu, o którym
na dalszych stronach tego artykułu. Ich drugim dzieckiem, również urodzonym
w Rytlu, była córka Maria Magdalena (ur. 25 stycznia 1915)8.
Trudno powiedzieć, jak długo Dullkowie mieszkali w Rytlu. Wiadomo, że
kolejnym miejscem ich zamieszkania została Czarna Woda – osada Dworzec, lecz
nie jest znana data sprowadzenia się tu. Zapewne Józef dostał pracę w tartaku
i młynie Reinholda Brambacha. Z ksiąg kościelnych parafii Łąg wynika, że było
to najpóźniej w 1920 r., bo wówczas 13 stycznia urodziła się ich córka, o czym
dalej.
Zanim o Józefie Dullku i jego rodzinie, kilka informacji o Czarnej Wodzie.
Dzisiejsze miasto w powiecie starogardzkim położone przy drodze krajowej
nr 22 (zwanej berlinką) powstało jako wieś Schwarzwasser (Czarnawoda) w połowie XIX w. Wówczas w jej skład wchodziły dwie części – Stara Czarna Woda
(Bösenfleisch) i Nowa Czarna Woda. Przeprowadzony 30 września 1921 r. w odrodzonej Rzeczypospolitej spis powszechny podaje więcej informacji o Czarnej
Wodzie, w której żył i pracował Józef Dullek. W skład gminy wiejskiej Czarna
Woda wchodziły Czarna Woda wieś i Czarna Woda pustkowie. W całej gminie
było 71 budynków mieszkalnych (w tym 3 na pustkowiu) i jeden inny budynek we
wsi, również zamieszkały. W gminie zamieszkiwało 561 osób, w tym osób płci
męskiej 287 i płci żeńskiej 274. Z tego na pustkowiu mieszkały 22 osoby – 10
płci męskiej i 12 żeńskiej. Spośród wszystkich mieszkańców 558 było wyznania
katolickiego i 3 osoby mieszkające we wsi wyznania ewangelickiego, 560 osób
podało narodowość polską i jedna mieszkająca w Czarnej Wodzie z dopiskiem
wieś podała narodowość niemiecką. Odrębnie w spisie wykazano Czarną Wodę
stację kolejową, która administracyjnie należała do obszaru dworskiego Huta (dziś
Leśna Huta). Na stacji odnotowano 7 budynków mieszkalnych i jeden inny budynek mieszkalny. Mieszkały tu 72 osoby, po 36 każdej z płci. Wszystkie podały
narodowość polską. Do obszaru dworskiego Huta, wówczas nadleśnictwo i leśW Rytlu w 1899 r. powołano kurację, czyli filię parafii w Czersku. Kuratusem ustanowiono ks. Antoniego Kowalkowskiego, budowniczego najpierw drewnianej kaplicy, a następnie murowanego
kościoła. Był on kuratusem w Rytlu do swej śmierci w 1932 r. Ks. Kowalkowski jest autorem słynnych pieśni kościelnych „Pan Jezus już się zbliża” i „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”. Zob. więcej K. Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski, proboszcz, budowniczy, autor pieśni, Pelplin 2016.
8
Księga chrztów parafii Rytel 1899-1921, ADP.
9
Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, tom XI, województwo pomorskie. Warszawa
1926, s. 44-46.
7
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niczówka mające razem 43 mieszkańców, należały także osady Kamionna –
4 mieszkańców, Kocia Góra – 5, Mostki – 8, Podlesie – 15, i Smolnik – 129. Więcej o Czarnej Wodzie w cyklu moich artykułów zamieszczonych w Kociewskim
Magazynie Regionalnym10 dostępnych na stronie wydawcy i mojej stronie
www.krzysztofkowalkowski.pl.
Pierwsza informacja dotycząca Józefa Dullka w Czarnej Wodzie dotyczy niestety smutnych faktów. W Czarnej Wodzie zmarło mu przy porodach dwoje dzieci.
13 stycznia 1920 r. zmarła córka. W księdze zmarłych zapisano, że zmarła w urodzeniu, ochrzczona! Przy czym imię matki zapisano Maria. Jako zawód Dulka
(przez jedno „l”, bo tak zapisano nazwisko) wpisano urzędnik przy tartaku11. Kolejne dziecko – syn – urodziło się 21 maja 1921 r. i prawdopodobnie zmarło już
przy porodzie. Jak zapisano w księdze chrztów, Dulek był wówczas zawiadowcą
tartaków. Imię matki dziecka zapisano Marianna12. Imię Maria i Marianna często
stosowano zamiennie, powodując nieporozumienia co do tożsamości matki.
Dullek dobrze się zasymilował z mieszkańcami Czarnej Wody. Wraz żoną
Marią zostali rodzicami chrzestnymi urodzonego 22 listopada 1924 r. w Czarnej
Wodzie Józefa Albina, syna Jana Ryngwelskiego i Anny z d. Kitowskiej, mieszkańców Czarnejwody Polesie (tak zapisano nazwę osady). Chrzest odbył się
29 listopada w kościele parafialnym w Łęgu13. Czarna Woda nie miała wówczas
swojego kościoła. Dzisiejsza parafia w Czarnej Wodzie erygowana została dopiero w 1982 r.
Kolejne dziecko w rodzinie Dullków – Felicja Agnieszka urodziło się 7 lutego
1925 r. w Szpitalu Sióstr Franciszkanek w Chojnicach. Prawdopodobnie dziewczynka była w złym stanie, bo jak zapisano w księdze chrztów parafii Łąg,
ochrzciła ją tego samego dnia siostra zakonna. Natomiast obrzęd wprowadzenia
Alicji Franciszki do kościoła odbył się w kościele parafialnym w Łęgu dopiero
17 maja tego roku. Rodzicami chrzestnymi byli Leon Czapiewski i Władysława
Prill. W księdze po raz pierwszy zapisano, że żona Józefa – Maria nosiła nazwisko panieńskie Łącka. Zaś zawód Dullka zapisano – kierownik tartaków14.
Kolejny raz nazwisko Józefa Dullka pada w 1925 r. przy okazji informacji
o działalności w Czarnej Wodzie Towarzystwa Powstańców i Wojaków. To ono
3 maja 1925 r. zorganizowało pochód w Czarnej Wodzie z okazji Konstytucji 3 maja,
który ruszył spod szkoły i zakończył się na Placu Wolności na Podlesiu. Tu do mieszkańców mowę wygłosił pan Dullek, a dzieci deklamowały wiersze i śpiewały15.
„Kociewski Magazyn Regionalny” 2014, nr 2/85; 2016, nr 3/94; 2017, nr 4/99; 2018, nr 2/101
i nr 3/102.
11
Księga zmarłych parafii Łąg 1914-1946, ADP.
12
Księga chrztów parafii Łąg 1915-1927, ADP.
13
Tamże.
14
Tamże.
15
Chronik der Schule zu Schwarzwasser, rękopis, Archiwum Urzędu Miasta Czarna Woda, nlb.
10
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W 1926 r., gdy wysyłano dyplomy z życzeniami przesyłanymi do USA
z okazji 150 rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości i uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, życzenia wysłali także uczniowie
z Czarnej Wody, a wśród nich Dulkówna. Takie życzenia wysłało wówczas około
5,5 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej, w tym najważniejsze osoby w państwie, m.in. Prezydent Ignacy Mościcki i Józef Piłsudski, pozostali członkowie
rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych,
przemysłowcy, a przede wszystkim uczniowie setek szkół w Polsce16. Wspomniana Dullkówna to prawdopodobnie Maria Magdalena, córka Marii i Józefa Dullków urodzona w 1915 r. w Rytlu.

Fot. 3. Życzenia wysłane do USA w 1926 r.
przez uczniów Czarnej Wody
(ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA)

Kolejna informacja o Józefie Dullku pochodzi z Księgi adresowej Polski na
lata 1926/27, w której zapisano, że we wsi i gminie Czarna Woda istniał tartak
i młyn, których właścicielem był Reinhold Brambach17. To w jego tartaku zarządcą był Józef Dullek. Wspomniana firma Brambacha według informacji zawartych w Księdze pamiątkowej powstała w 1886 r., a jej biuro główne w 1928 r.
16
17

www.culture.pl
Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa,
wyd. IV, Warszawa 1926/27, s. 446-447.
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znajdowało się w Gdańsku Brzeźnie. Brambach posiadał w tym czasie tartaki
także w Gutowcu na Pomorzu, Bucharaszewie w Wielkopolsce oraz Zagożdzonie
i Augustowie na terenie dawnego Królestwa Kongresowego 18. Natomiast sam
Reinhold Brambach w piśmie z 5 sierpnia 1925 r. kierowanym do Powiatowego
Urzędu Budowlanego pisze, że jego firma powstała 25 sierpnia 1905 r.19. Tu należy dodać, że tartak i młyn znajdowały się na terenie ówczesnej osady dworcowej i dziś pozostał po nich jedynie dom mieszkalny, w którym mieszkał
Brambach, i nieczynny młyn.
Brak jednoznacznego potwierdzenia, że Józef Dullek był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, choć określenie pierwszy członek placówki, użyte
w poniższym cytacie sugeruje, że był jednym z pierwszych jego członków. Na
pewno był zaangażowany w jego działalność. Gdy w 1927 r. otrzymało ono sztandar, jego poświęcenie odbyło się w niedzielę 14 sierpnia w Czarnej Wodzie.
W parku przy dworcu postawiono ołtarz, na który materiał ofiarował właściciel
tartaku Brambach. Mszę odprawił ks. dr Ruchniewicz z Łęgu, który następnie poświęcił sztandar. Podczas mszy św. przygrywały orkiestry Sokoła z Czerska
i TPiW z Łęgu. Tak informowano w „Dzienniku Bydgoskim” o tych uroczystościach: Chrzestnymi byli: Józef Dudek [powinno być Dullek – KK] kierownik tartaku z małżonką, wójt Józef Gwizdała z małżonką, wójt Władysław Sowiński
z małżonką, Wiktor Kulerski20 z Grudziądza i poseł Piotr Kurmowski [powinno
być Sturmowski – KK]. Po mszy św. komendant okręgowy odebrał przysięgę
i wręczył sztandar prezesowi, tenże oddał go komendantowi, ten zaś chorążemu.
W tej chwili przemówił drh Leon Czapiewski, kierownik szkoły Czarnawoda. Przemawiali jeszcze Wiktor Kulerski, poseł Sturmowski, pierwszy członek placówki
Józef Dullek itd. Gwoździ pamiątkowych wręczono dziesięć21. O zaangażowaniu
Dullka w działalność TPiW w dalszej części tego artykułu.
Józef Dullek był zaangażowany także w życie parafii w Łęgu, do której należeli mieszkańcy Czarnej Wody. Gdy fundowano dwa większe dzwony dla kościoła, ten większy ufundowali parafianie, a mniejszy państwo Dulkowie (tak
zapisano nazwisko). Poświęcenie dzwonów odbyło się 3 kwietnia 1927 r. po południu. Dokonał tego ks. proboszcz Kazimierz Sprengel z Czerska w asyście dziekana czerskiego, proboszcza w Łęgu ks. Aleksandra Bukowskiego oraz
ks. proboszcza Antoniego Kowalkowskiego z Rytla. Podczas uroczystości przyKsięga pamiątkowa polskiej administracji skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu, Poznań –
Grudziądz 1929, s. 37 i 56.
19
Tartaki w powiecie starogardzkim, APG 1936 sygn. 365.
20
Wiktor Kulerski (1865-1935), dziennikarz i wydawca, poseł do parlamentu Rzeszy, senator RP,
działacz ruchu ludowego (PSL „Piast”). Zob. więcej Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, Gdańsk 1994 s. 536-538.
21
Poświęcenie sztandaru Tow. Powstańców i Wojaków w Czarnej Wodzie, „Dziennik Bydgoski”
nr 189, Bydgoszcz 20.08.1927, s. 7.
18
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grywała orkiestra Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i śpiewał chór
„św. Cecylii”22
Gdy 5 lutego 1928 r. pracownicy firmy Brambacha zorganizowali w oberży
Aleksandra Cisewskiego zabawę karnawałową, nie mogło zabraknąć Józefa
Dullka. Zabawa połączona była z amatorskim przedstawieniem sztuk pt. Napad
bandytów i Muzeum Starożytności, które wywołały zachwyt zebranych. Podziękowania wykonawcom złożył właśnie kierownik zakładów Józef Dullek. Następnie uhonorowano najstarszego pracownika zakładów Mikołaja Deja, wzorowo
pracującego w nich od 30 lat. Jak zauważył autor notatki prasowej cytowanej
przez Tomasza Cisewskiego, Uznanie i podziękowanie należy oddać Państwu
Dullkom, a szczególności Pani D, która przyczyniła się 400 zakąskami dla swoich pracowników 23. 20 lipca 1928 r. w parafii Łąg odbyła się wizytacja kościelna
biskupa chełmińskiego ks. Stanisława Okoniewskiego. W uroczystej mszy uczestniczyli oczywiście mieszkańcy Czarnej Wody. Po mszy ks. biskup udał się do
Czarnej Wody, gdzie witali go mieszkańcy. Ks. biskup zatrzymał się u pana Józefa Dullka. Interesujący jest zapis w kronice dokonany przez nauczyciela Czapiewskiego na temat Dullka. Napisał on, że biskup przyjechał do pana Dullka
wspólnika firmy Reinhold Brambach24. Wizyta ks. biskupa w mieszkaniu Józefa
Dullka sugeruje, że musiał on cieszyć się dużym szacunkiem i uznaniem, nie tylko
w Czarnej Wodzie, ale także wśród mieszkańców całej parafii i jej proboszcza. Natomiast informacja o tym, że Dullek był współwłaścicielem firmy Brambacha, nie
znajduje potwierdzenia w dostępnych dokumentach. Jeszcze w 1932 r. po zmianach gruntowych w nieruchomości Brambacha dowód doręczenia tych zmian odebrał Józef Dullek, określony przez sołtysa Czarnej Wody Ebertowskiego jako
pełnomocnik firmy R. Brambach25.

Fot. 4. Stacja kolejowa
w Czarnej Wodzie (2017 r.)
(fot. K. Kowalkowski)

Wiadomości potoczne, „Pielgrzym” nr 44, Pelplin 12.04.1927, s. 3.
T. M. Cisewski, Familia pomorska, Chojnice 2015, s. 66-67.
24
Chronik der Schule … dz. cyt., nlb.
25
Czarna Woda pow. Starogard, odbitki szkiców polowych, APG 1584/1170.
22
23
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Kolejny raz Józef Dullek wymieniany jest w Gazecie Tucholskiej przy okazji
informacji o przebiegu jarmarku w Czersku 11 września 1929 r. Przedmiotem
handlu w tym dniu były nie tylko wszelkiego rodzaju towary, ale także krowy
i konie, których było sporo. Ceny pomimo dużej ilości krów i koni były wysokie,
krowy kosztowały 300-450 zł, a konie od 200 do 1000 zł za sztukę. Taką maksymalną cenę za dwa konie uzyskał pan Józef Dullek z Czarnej Wody sprzedając
dwa konie łącznie za 2000 zł26. Trudno dziś powiedzieć, skąd Dullek miał konie.
Czy sprzedawał konie będące własnością tartaku, czy też swoje konie, które stanowiły np. zaprzęg jego bryczki. Może gromadził kapitał do zakupu własnej
firmy? Wiadomo, że w 1930 r. został właścicielem nieruchomości w Gdyni Grabówku. Pomagał mu w transakcji młody kupiec drzewny Władysław Dullek. Dullkowie wraz z Niemcem Greunerem, po dopuszczeniu ich przez Urząd Wojewódzki
w Toruniu do dzierżawy placu wraz z Mikulskim i Kotlińskim, założyli »Gdyńską
Spółkę Drzewną«, która zaraz potem większość nieruchomości na Grabówku wydzierżawiła braciom Kotlińskim i Mikulskiemu27. Umowę wspomnianej spółki
podpisano 30 lipca 1930 r. Kapitał zakładowy spółki wynosił 35 000 zł. Wartość
udziału spółki przyjęto następująco: Józef Dullek 14 000 zł, Władysław Dullek 10
500 zł, Jan Greuner 10 500 zł. Kierownikiem spółki ustanowiono Władysława
Dullka z Czarnej Wody28. Wspomniany wcześniej Bolesław Dullek podaje, że chodzi tu najprawdopodobniej o Władysława Jana urodzonego 20 września 1900 r. we
Wielu, syna Jana Tomasza i Józefiny z domu Trawickiej. Rodzice Jana Tomasza
i Józefa byli braćmi, więc Józef Dullek dla Władysława był stryjem29. W księdze
chrztów zapisano, że Władysław był rentierem, żył z posiadanego majątku, jego
dzierżawy lub kapitału30. Może posiadany przez Jana Tomasza kapitał posłużył
Władysławowi do założenia spółki? Był w rodzinie jeszcze jeden Władysław, ale
on urodził się 9 lutego 1908 r. w Rytlu, jako syn Jakuba i Marii Gawin31. Był
zatem za młody na dysponowanie gotówką niezbędną do założenia własnego biznesu. Wspomniany Władysław Dullek musiał zdobyć szybko uznanie w Gdyni,
skoro już 10 kwietnia 1932 r. został wybrany spośród kupców Gdyni na ławnika
Sądu Kupieckiego32. Władysław Dullek prowadził interes w Gdyni w następnych
latach, o czym na dalszych stronach tego artykułu.
Jak już wcześniej napisano, Józef Dullek był zaangażowany w działalność
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Czarnej Wodzie, ale także interesował się
życiem innych oddziałów tej organizacji. Między innymi był jednym z gości, któKronika, „Gazeta Tucholska” nr 101, Tuchola 12.09.1929, s. 3.
Z procesu Gdańskiego, „Słowo Pomorskie” nr 128, Toruń 7.07.1932, s. 5.
28
Ogłoszenia, „Dzień Bydgoski” nr 270, Bydgoszcz 22.11.1931, s. 15.
29
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018.
30
Księga chrztów parafii Wiele 1897-1906, ADP.
31
Księga chrztów parafii Rytel 1899-1921, ADP.
32
Ogłoszenia, „Dzień Bydgoski” nr 110, Bydgoszcz 14.05.1932, s. 9.
26
27
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rzy uczestniczyli w poświęceniu sztandaru TPiW w Rytlu w dniu 6 lipca 1930 r.
i jako przedstawiciel Czarnej Wody składał życzenia członkom rytelskiego oddziału. Z kontekstu artykułu zamieszczonego w „Pielgrzymie” wynika, że Józef
Dullek był jednym z fundatorów tego sztandaru33.
W powiecie chojnickim, a i prawdopodobnie starogardzkim w 1932 r. i na
początku 1933 r. dochodziło do licznych włamań. Złodzieje najpierw ukradli narzędzia wiertnicze kowalowi Koseckiemu w Łęgu, a następnie przy ich pomocy
w sobotę [prawdopodobnie 4 lutego 1933 r. – KK] próbowali włamać się do stalowej szafy w mieszkaniu Dullka w Czarnej Wodzie. W szafie tej było 12 000 zł
przeznaczonych na wypłatę dla pracowników firmy Brambacha. Po otwarciu
pierwszych drzwi złodzieje zostali spłoszeni nie dostając się do wnętrza szafy34.
Józef Dullek mieszkając w Czarnej Wodzie musiał być ceniony jako zarządca
tartaku, skoro został powołany przez Sąd Grodzki w Czersku na stanowisko zarządcy masy upadłościowej firmy „Przemysł Drzewny Hermann Schuett” w Czersku, dla której postępowanie upadłościowe wdrożono 21 czerwca 1933 r.35. Tu
trzeba dodać, że wspomniana firma była m.in. producentem mebli kuchennych
i pokojowych. Te pierwsze zostały dobrze przyjęte na wystawie „MIESZKANIE
NAJMNIEJSZE” w Warszawie w marcu 1930 r. określone przez autora artykułu
jako doskonale pomyślane i pierwszorzędne. Wszystko jednak jest za bardzo skomplikowane i zupełnie nie dostosowane do wymagań przeciętnej gospodyni jedno
albo dwuizbowego warszawskiego mieszkania, która nie ma w zwyczaju obchodzenia się z różnorodnymi maszynkami do jarzyn i mięsa. [Niestety te drugie zostały totalnie skrytykowane, jako nienadające się do normalnych pokoi] to są to
przede wszystkim rzeczy za duże i zupełnie dysproporcjonalne do nowych wnętrz36.
Jeszcze w 1930 r. jej właściciel oferował zestawy kuchenne, których wzory można
było oglądać m.in. w Łodzi37. Być może właśnie nietrafiona produkcja i przeinwestowanie spowodowało upadek firmy. Czy stan upadającej firmy był tak tragiczny, czy też były tego inne powody, tego nie wiadomo – niemniej Józef Dullek
jeszcze tego samego miesiąca złożył urząd zarządcy masy upadłościowej38.
Józef Dullek wykazał się też empatią w lipcu 1934 r., gdy przekazał 100 zł na
rzecz pomocy powodzianom39. Trzeba wyjaśnić, że chodzi tu o wielką powódź,
która objęła ponad 1000 km2 dorzecza Wisły sięgając aż do Warszawy. Zginęło
Z życia Towarzystwo, „Pielgrzym” nr 84, Pelplin 15.07.1930, s. 7.
Z Polski zachodniej, „Kurier Bydgoski” nr 52, Bydgoszcz 8.10.1933, s. 5.
35
Postępowanie upadłościowe, „Dzień Bydgoski” nr 144, Bydgoszcz 22.06.1933, s. 7.
36
S. Marzyński, Wystawa „MIESZKANIE NAJMNIEJSZE”, „Architektura i Budownictwo”
nr 4-5, Warszawa 1930, s. 190.
37
Ogłoszenia, „Republika” nr 335, Łódź 7.12.1930, s. 16.
38
Drobne ogłoszenia, „Dziennik Bydgoski” nr 144, Bydgoszcz 1.07.1933, s 12.
39
Ofiary na powodzian, „Nowy Kurjer” nr 172, Poznań 31.07.1934, s. 9.
33
34
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55 osób, a zniszczonych zostało 22 tys. domów i dziesiątki mostów40. To nie koniec darowizn Józefa Dulka. We wrześniu 1934 r. w Łęgu (do tej parafii należała
Czarna Woda) odbyły się uroczystości poświęcenia proporczyka i sztandaru zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Sodalicję Mariańską. Jako chrzestni do sztandaru stanęli p. wicestarosta z Chojnic, państwo
Dullkowie, Prądzyńscy, Ziemkowska, Pestka, Lipski, Pryllowie i Sikorscy41.
Wspomniani chrzestni to współfundatorzy sztandaru i proporca.
Dullek był jednym z dwóch mieszkańców Czarnej Wody, którzy posiadali
w tym czasie konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędnościowej (wg stanu na
30 września 1934 r.). Drugim był Reinhold Brambach, właściciel firmy „Tartaki
i młyn zbożowy Czarna-Woda”42. Jest to ostatnia informacja o Józefie Dullku jako
o mieszkańcu Czarnej Wody i zarządcy w tartaku Brambacha. Informacja ta nie
oznacza, że Józef Dullek jeszcze w tym czasie mieszkał w Czarnej Wodzie. Potwierdzeniem zmiany adresu zamieszkania może być notatka prasowa z 1934 r.
o pożarze samochodu pani Dullkowej. Z uwagi na inne interesujące informacje zawarte w notatce zostanie ona przytoczona w całości.
„Chojnice. Na szosie Chojnice – Rytel spłonął doszczętnie samochód osobowy
p. Dullkowej z Chojnic, żony kierownika firmy Brambach w Rytlu. Samochód
kierowany przez szofera Twardokusa, nagle stanął w płomieniach. Ogień powstał w motorze. W kilka chwil później eksplodował zbiornik z benzyną. Ofiar
w ludziach nie było. Samochód był ubezpieczony na 12 000 złotych”43.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że brak jest informacji na temat tartaku lub
młyna w Rytlu, który by należał do Brambacha. Księga adresowa Polski podaje, że
w 1929 r. właścicielem młyna i tartaku w Rytlu był F. Elbe (Elbe i ska), a drugiego
tartaku M. Kreński44. W spisie abonentów z 1936 r. znajdujemy informacje sugerujące jednak współpracę Dullka z Brambachem pomimo posiadania własnej firmy.
W spisie tym zapisano przy numerze telefonu 66 w Chojnicach: Dullek Józef, młyn
i tartak parowy Sp. o. od. Towarowa 15. Natomiast poniżej napisano nr tel. 46 i następujący opis: Dyr. Fr. Brambach Czarna Woda, Towarowa 1345. Czy oznacza to, że
Dullek prowadząc własną spółkę był jednocześnie dyrektorem firmy Brambacha?
Być może w związku z planem objęcia stanowiska zarządcy w Czersku lub
też założenia własnej firmy, Dullek z Czarnej Wody się wyprowadził. Nie wiadomo gdzie zamieszkał, ale zapewne w Chojnicach. Brak także informacji, kiedy
A. Zubek, Były, są, będą, „Magazyn Gazety Wyborczej”, Warszawa 23.08.2001, s. 8.
Kronika, „Słowo Pomorskie” nr 2023, Toruń 5.09.1934 s. 8.
42
Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności PKO, Warszawa 1934, s. 516.
43
Pod Chojnicami spłonęło auto, „Dziennik Bydgoski”, Bydgoszcz 22.08.1934, nr 190, s. 6.
44
Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa
1930, Warszawa 1929 s. 1189.
45
Spis abonentów sieci telefonicznej Państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1936 r., Warszawa 1936, 32.
40
41
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Józef Dullek stał się właścicielem firmy „Młyn i Tartak Parowy” w Chojnicach
przy ul. Towarowej 15/17. Według informacji w Roczniku Polskiego Przemysłu
i Handlu na rok 1938, które przygotowywał sam zainteresowany firma Józefa
Dullka została zarejestrowana (bądź założona) w 1935 r.46. Czy dopiero wówczas
Dullek zaczął budowę młyna i tartaku, czy też może wcześniej tego dziś nie wiadomo. W Dziejach Chojnic na temat firmy Dullka napisano: Następnie Józef Dullek wybudował duży tartak przy ul Towarowej oraz nowoczesny młyn parowy
w konkurencji Niemcowi Juliuszowi Klotzowi47. Niestety brak przy tej informacji
daty wybudowania tartaku i młyna. Czy zostały wybudowane po utworzeniu
spółki, czy też jeszcze przed. Nieznana jest też data budowy stojącego do dziś budynku należącego do Dullka, w którym mieściły się jego mieszkanie i biuro jego
firmy. Ale to nie jedyna nieruchomość należąca do Józefa Dullka. Bolesław Dullek pisze, że
„W Charzykowach miał, nadal istniejącą i pozostającą w rękach rodziny, letnią
rezydencję (ul Turystyczna 29), która niezmiennie pełni funkcje wypoczynkowe.
Nabył ją następująco: Charzykowy były wtedy wsią rybacką. W 1912 r. Otton
Weiland oraz Jan Gierszewski zabiegali o utworzenie we wsi klubu żeglarskiego.
Fundusze na ten cel pozyskiwali sprzedając ziemię wokół jeziora zamożniejszym chojniczanom. Wśród nich znalazł się także Józef Dullek. Z letniej rezydencji korzystali także pracownicy tartaku oraz służba rodziny Dullków”.

Józef Dullek jako mieszkaniec Chojnic kontynuował swoją działalność filantropijną. W Zarządzie Okręgu Pomorskiego PCK wpłacił 100 zł na „Pomorski
Samolot Sanitarny im. Marszałka Piłsudskiego”, który planowano zakupić z okazji
imienin Marszałka48. Jeszcze w tym samym okresie zasilił kwotą 100 zł konto
Uniwersytetu Powszechnego w Chojnicach. Nie jedyna to wpłata, jakiej dokonał
Dullek. W następnych latach będzie wspomagał także inne organizacje49. Ponieważ kilkakrotnie padają tu różne kwoty, warto podać przykładowe ceny żywności z tego okresu, co pozwoli ustalić moc nabywczą owych 100 zł. I tak np. na
targu w Tczewie kształtowały się one następująco (za funt tj. ok. 0,5 kg): słonina
75 gr, smalec wieprzowy 0,90-1,20 zł, wołowina 60-70 gr, cielęcina 60-70 gr,
masło wiejskie 1,20-1,30 zł, ser żółty 0,90-1,20 zł, twaróg 25-30 gr, kartofle 3 gr,
kapusta biała 5 gr, seler 10 gr, pomarańcze 70-75 gr, cytryna 10-15 gr, kura 1,2-1,8 zł szt., 0,25 l śmietany 30-35 gr, 15 jaj 1,50-1,8050. Natomiast ceny, choćby
urządzeń technicznych, były tak wysokie, że nie każdego było na nie stać, np. najRocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Warszawa 1938, s. 11855-11865.
J. Borzyszkowski, Ludność – gospodarka – polityka, w: Historia Chojnic, Chojnice 2003, s. 425.
48
Ogłoszenia, „Dzień Bydgoski” nr 199, Bydgoszcz 29.08.1935, s. 7.
49
Uniwersytet Powszechny w Chojnicach, Sprawozdanie za rok 1934/35, „Oświata pozaszkolna”
nr 5, Poznań maj 1935, s 151.
50
Kronika, „Słowo Pomorskie” nr 271, Toruń 25.11.1934, s. 11.
46
47
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tańsze radio trzylampowe „Telefunken” kosztowało 150 zł, maszyna do pisania
„Erika” 380 zł51, a np. wynajem umeblowanego pokoju w Toruniu to koszt miesięczny 70 zł52.
Państwo Dullkowie nie ograniczali się do angażowania w działalność społeczną tylko w Chojnicach. Byli np. gośćmi podczas poświęcenia świetlicy wiejskiej w Ogorzelinach (ok. 12 km na południe od Chojnic), które odbyło się 3 maja
1936 r. Na świetlicę swoje pomieszczenie oddał p. Marcinkowski i on też je bezinteresownie odremontował. Wśród gości przyjechał także z Chojnic pan Kazimierski53 z żoną. Poświęcenia świetlicy dokonał ks. prob. Grzemski54. Józef
Dullek cały czas rozwijał swoją działalność. Stał się m.in. właścicielem filii swojej firmy w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Piłsudskiego 16. Brak jednak informacji, kiedy przejął bądź też uruchomił tę filię. Było to nie później niż w grudniu
1936 r. W reklamie wówczas zamieszczonej napisano, że firma oferuje mąkę
pszenną (wyborową) w ilościach powyżej 2,5 kg w cenie 50 gr za kg55. Jako właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dullek był w 1937 r. członkiem
Związku Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych na Pomorzu i Gdańsko-Bydgoskiej Sekcji Eksportowej Materiałów Tartych z Drzew Iglastych Oddział
w Gdyni56. Jak czytamy w „Codziennej Gazecie Handlowej”, Dullek na zebraniu
zorganizowanym na początku 1937 r., został wybrany na pierwszego wiceprezesa
tej organizacji na 1937 r. Członkiem komisji rewizyjnej został W. Dullek. Jednocześni Józef Dullek został członkiem zarządu Sekcji Eksportowej na rok 193757.

Fot. 5. Reklama filii Dullka w Sępólnie z 1936 r.
(źródło KPBC)

Ogłoszenia drobne, „Słowo Pomorskie” nr 291, Toruń 20.12.1934, s. 9.
Ogłoszenia drobne, „Słowo Pomorskie” nr 146, Toruń 29.06.1934, s. 12.
53
Chodzi prawdopodobnie o Antoniego Kazimierskiego (1894-1945) przemysłowca, działacza społecznego w Chojnicach, zob. więcej K. Ostrowski, Bedeker chojnicki, Chojnice 2009, s. 14-165.
54
Z naszych stron, „Pałuczanin, Ilustrowany Kurier” nr 56, Żnin 10.05.1936, s. 6.
55
Kronika, „Gazeta Sępoleńska” nr 100, Sępólno 12.12.1936, nlb.
56
Księga Adresowa Ziem Zachodniej Polski Gdynia – Wybrzeże Woj. Pomorskie, Gdynia 1937, Projekt Edukacyjny „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej, nr 11.
57
Ze Związku Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych, „Codzienna Gazeta Handlowa” nr 53,
Warszawa 6.03.1937, s. 3.
51
52
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Niestety informacje podawane w lokalnej prasie często pomijają imiona osób,
wymieniając jedynie ich nazwisko, co bardzo utrudnia jednoznaczne potwierdzenie, że chodzi właśnie o osobę nas interesującą. Tak jest m.in. w przypadku Józefa
Dullka, gdzie w informacjach podawane jest tylko nazwisko, m.in. w notatce
w „Słowie Pomorskim” z października 1935 r., gdzie podano, że panowie Dullek
i Stamm z Chojnic zasilili wraz z innymi szeregi członków dożywotnich LOPP
(Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) w powiecie chojnickim wpłacając po
150 zł jednorazowo58. Nie jedyna to organizacja w Chojnicach, do której Dullek
należał. Był też członkiem oddziału Polskiego Białego Krzyża w Chojnicach59.
W czerwcu 1937 r. podczas walnego zebrania, gdy wybrano nowy zarząd, w jego
skład wszedł także Dullek60. W obu przypadkach brak imion przy nazwisku
Dullka. Tu tylko należy dodać, że sprawa LOPP powróci jeszcze w dalszej części
tego artykułu.
Józef Dullek w Chojnicach kontynuował swą patriotyczną postawę. W maju
1937 r. wpłacił kwotę 500 złotych na ręce burmistrza Sierackiego, przewodniczącego miejskiego Komitetu Funduszu Obrony Narodowej oraz złożył deklarację w imieniu pracowników swojego zakładu wpłaty kolejnej kwoty w wysokości
500 zł, wypracowanej przez nich w godzinach nadliczbowych61. W maju 1937 r.
państwo Dullek obchodzili 25. rocznicę ślubu. Z tej okazji życzenia złożyła im na
swoich łamach redakcja „Pielgrzyma” pisząc: Chojnice – Srebrne gody małżeńskie obchodził ostatnio znany przemysłowiec p. Józef Dullek wraz z małżonką
Marią z Łąckich. Jubilatom „Szczęść Boże”62. Wyjaśnienia wymaga fakt takiego
zapisu nazwiska żony Józefa Dullka. W akcie ślubu wystawionym przez USC
i w księgach chrztów nazwisko żony zapisywano Lońska. Trudno powiedzieć,
w którym momencie życia Marii jej nazwisko zostało zmienione na Łącka. Może
po powrocie Chojnic do Polski w 1920 r. sprostowano niemiecką, błędną pisownię. Na pewno 16 października 1952 r. w akcie ślubu wystawionym w USC Jaroszewy (z 1912 r.) nazwisko sprostowano, zapisując Łącka63. Więcej informacji
o Dullku przy okazji składania życzeń podaje „Dziennik Bydgoski”, w którym
Kronika, „Słowo Pomorskie” nr 238, Toruń 15.10.1935, s. 5.
Organizacja powstała 2.02.1918 roku w USA w celu niesienia pomocy ofiarom wojny. Helena
Paderewska (żona Ignacego), zorganizowała i finansowała nabór ochotniczek do służby pielęgniarskiej, by wysłać je w miejsca, gdzie podczas I wojny światowej walczyli w armiach zaborców
Polacy. Drugim celem statutowym stowarzyszenia było szerzenie kultury i oświaty, rozbudzanie
postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich
służących w armiach zaborczych, a po zakończeniu I wojny światowej wśród żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego. Polski Biały Krzyż rozwiązany został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.11.1946 r.
60
Z Wielkopolski i Pomorza, „Dziennik Bydgoski” nr 128, Bydgoszcz 8.06.1937, s. 9.
61
Z Wielkopolski i Pomorza, „Dziennik Bydgoski” nr 121, Bydgoszcz 30.05.1937, s. 11.
62
Nowiny z Pomorza, „Pielgrzym” nr 62, Pelplin 25.05.1937, s. 4.
63
Heirats-Register, Standesamt Jarischau 1912, APG.
58
59
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znajdujemy zasługi Dullka i informacje o jego firmie. Warto ten tekst przytoczyć
w całości:
„Jubileusz małżeński w Chojnicach. W tych dniach obchodzili srebrny jubileusz
pożycia małżeńskiego znani obywatele chojniccy państwo Józefostwo Dullkowie. Jubilat urodził się 4 sierpnia 1886 roku w Rytlu pod Chojnicami. Obecnie
należy do zespołu najwybitniejszych przemysłowców drzewnych na Pomorzu.
Rozwijające się pomyślnie i na zdrowych podstawach oparte przedsiębiorstwo
posiada liczne oddziały w Gdyni, Starogardzie, i Czarnej Wodzie. Dyr. Dullek
poświęca się oprócz pracy zawodowej żywej działalności na polu katolickim
i społecznym. Piastuje zaszczytną godność wiceprezesa Zrzeszenia Przemysłowców Drzewnych. W ofiarnej pracy dzielnie mu pomaga czcigodna małżonka, troskliwa o wychowanie troje dzieci. Najstarszy syn zajmuje wybitne
stanowisko w ruchu akademickim w Warszawie. Jubilaci są długoletnimi czytelnikami »Dziennika Bydgoskiego«, który przesyła im życzenia »ad multom
annos«”64.

Wspomniany syn to Albin Dullek, o którym interesującą informację przynosi
„Słowo Pomorskie” z 1 sierpnia 1937 r. Gdy Stowarzyszenie Przyjaciół Pomorza
w Warszawie zorganizowało w okresie letnim akcję udzielania informacji absolwentom pomorskich gimnazjów w sprawie studiów na uczelniach warszawskich,
jednym z udzielających takich informacji został Albin Dullek zamieszkały w Chojnicach przy ul. Towarowej 15-1765. Wspomniany Albin Dullek, syn Józefa i Marii
Dullek (ur. w 1913 r. w Rytlu) zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Męskim w Chojnicach w 1935 r.66. Zapewne kontynuował naukę na warszawskiej uczelni, stąd jego wiadomości o wymogach niezbędnych do podjęcia
studiów w Warszawie. Pozostałe ze wspomnianej trójki dzieci to młodsze siostry
– Albina, Maria Magdalena i Felicja Agnieszka. Warto w tym miejscu dodać, że
w reklamie swojej firmy zamieszczonej w „Ilustrowanym miesięczniku krajoznawczym” Józef Dullek napisał w 1937 r., że filie Młyna i Tartaku Parowego
w Chojnicach znajdują się w Gdyni, Sępólnie i Kamieniu Pomorskim. Filie te,
jak pisze: znacznie powiększyły wszystkie swe działy z dniem 1.I.1937 r. i polecają się jako najkorzystniejsze źródło zakupu znanych z dobrej jakości przetworów młyńskich, wszelkiego rodzaju materiałów tartych i dykty oraz jako odbiorcy
i dostawcy produktów rolnych67.
Należy tu przypomnieć o fakcie posiadania przez Józefa Dullka udziałów
w Gdyńskiej Spółce Drzewnej S-ka z o.o. założonej w roku 1930. Drugim współwłaścicielem tej spółki w 1937 r. był Władysław Dullek, który jednocześnie spółką
Kronika, „Dziennik Bydgoski” nr 15, Bydgoszcz 22.05.1937, s.10.
Kronika, „Słowo Pomorskie” nr 174, Toruń 1.08.1937, s. 12.
66
Wiadomości potoczne, „Pielgrzym” nr 72, Pelplin 15.06.1935, s. 6.
67
„Ziemia, Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy” nr 3, marzec, Warszawa 1937, s. 4.
64
65
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zarządzał. Nie uległa zmianie wielkość udziałów wynosząca 35 000 zł. Natomiast
odszedł ze spółki trzeci jej współzałożyciel. Spółka posiadała na swym wyposażeniu tartak parowy, lokomobilę, silnik elektryczny, trak, 4 piły tarczowe, piłę wahadłową, dwa heble, frezarkę i 4 maszyny specjalne. Zdolność przerobowa firmy
wynosiła 10 000 m3, przerób w 1936 r. wyniósł 2000 m3 drewna. Zajmowała się
także handlem i eksportem drewna. Zatrudniała 24 robotników, jednego pracownika technicznego i 4 urzędników. Siedziba spółki mieściła się w Gdyni przy
ul. Morskiej 80 i w tym samym miejscu mieściło się przedstawicielstwo firmy
Młyn i Tartak z Chojnic68.

Fot. 6. Tartak Józefa Dullka (z rodzinnego archiwum Bolesława A. Dullka)

Tartak i młyn Dulka padały ofiarami złodziei i oszustów. Np. w 1937 r. sąd
okręgowy skazał Jana B. (w artykule prasowym podano pełne nazwisko) z Granowa k. Chojnic na 7 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat, za sfałszowanie
kwitu na odbiór mąki z młyna Dullka. W artykule nie podano, o jaką ilość mąki
chodziło69.Także nie wszyscy pracownicy cieszyli się uznaniem Dullka. Niektórych musiał zwalniać, co wiązało się z koniecznością informowania o tym opinii
publicznej. Tak było z w listopadzie 1937 r., gdy Dullek podawał do wiadomości,
że Wilhelm Schill został z dniem 16 listopada zwolniony z zajmowanego stanowiska, a wystawione mu pełnomocnictwa zostały unieważnione70.

Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Warszawa 1938. s. 11855-11865.
Kronika, „Gazeta Sępoleńska” nr 41, Sępólno 22.05.1937, nlb.
70
Kronika, „Dziennik Bydgoski” nr 15, Bydgoszcz 25.11.1937, s.12.
68
69
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Józef Dullek niezależnie od pracy zawodowej zawsze znajdował czas na działalność społeczną. Gdy przygotowywano I Ogólnopolski Kongres Drzewny zwołany 12 czerwca 1938 r. w skład Komitetu organizacyjnego weszli m.in.
przedstawiciele Związku Właścicieli Tartaków i Kupców na Pomorzu, w tym jego
wiceprezes Józef Dullek71. Dbał także o poprawę bezpieczeństwa pracy w swoim
przedsiębiorstwie. Pracownik tartaku Jan Szielman otrzymał nagrodę (za zajęcie
X miejsca) w krajowym konkursie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo
pracy w tartaku, organizowanym przez Komitet Bezpieczeństwa Pracy Rady Naczelnej Związków Drzewnych72. Dbanie o bezpieczną pracę było istotne w rozwijającym się przedsiębiorstwie, które w 1938 r. oprócz siedziby macierzystej
w Chojnicach miało swoje filie w Gdyni, Kamieniu Pomorskim, Rytlu, Borowym
Młynie i Ogorzelinach. Warto w tym miejscu przytoczyć artykuł zamieszczony
w „Codziennej Gazecie Handlowej”, gdyż przynosi on wiele informacji o firmie
Dullka i o jej rozwoju. Napisano w nim:
„Wśród różnych placówek przemysłowych, skutecznie przyczyniających się do
rozwoju gospodarczego Chojnic, wymienić należy też MŁYN I TARTAK PAROWY J. DULLEK Sp. z o.o. (ul. Towarowa 15-17), które to przedsiębiorstwo,
mimo egzystencji 3 letniej wybiło się już na czołowe stanowisko wśród miejscowych wytwórni różnych towarów. Okazały, jeden z najwyższych gmach
w Chojnicach, w którym mieszczą się urządzenia firmowe, widoczny jest już
z dala od tego miasta. Praca wre tu całą parą i mimo zastosowania najnowocześniejszych urządzeń technicznych, przedsiębiorstwo daje zatrudnienie 150
robotnikom i pracownikom umysłowym, skutecznie przyczyniając się do rozładowania bezrobocia w tej dziedzinie zatrudnienia. Firmowy młyn, całkowicie
zautomatyzowany, produkuje znaną z wysokiej jakości w wielu miastach pomorskich mąkę żytnią i pszenną oraz różnorakie kasze. Z roku na rok wzrasta
zapotrzebowanie na towary firmowe, skutkiem czego dla ułatwienia nabycia towarów odbiorcom, zakłada ona coraz to nowe filie. W rb. uruchomiono 3 filie.
Obecnie znajdują się one w: Gdyni, Kamieniu Pomorskim, Rytlu, Borowym
Młynie i Ogorzelinach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż młyn firmowy jest
jedynym o tak poważnych rozmiarach przedsiębiorstwem młynarsko-tartacznym w Chojnicach i okolicy, czysto polskim, opartym o polski kapitał i kierowanym przez polskich techników oraz zatrudniający wyłącznie rodzimego
robotnika. Podobnie jak młyn firmowy rozwija się też i tartak, uruchomiony
również przed trzema laty i wzorowo technicznie postawiony. Dostarcza on materiały tarte nie tylko dla klientów w całej Polsce, ale przyczynia się do upłynnienia naszego bilansu handlowego, dzięki szeroko rozwiniętemu eksportowi.
Wywóz kierowany jest do Niemiec, Anglii, Belgii, Holandii i Danii. Marka fir-

I Ogólnopolski Kongres Drzewny w Poznaniu, „Codzienna Gazeta Handlowa” nr 130, Warszawa
10.06.1938, s. 2.
72
Rada Naczelna Związków Drzewnych, Kongres Bezpieczeństwa Pracy, t. I, Warszawa 1938,
s. 325.
71
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mowa jest stale faworyzowana w stosunku do innych zarówno zagranicą, jak i
w kraju. Najwyższa jakość towaru, jak i przystępne ceny powodują stały wzrost
zapotrzebowania, a w związku z tym i konieczność dalszej rozbudowy zarówno
młyna, jak i tartaku. Właścicielem obu wytwórni jest p. JÓZEF DULLEK, członek Zarządu Zrzeszenia Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych w Polsce
oraz Bloku Polskich organizacji Drzewnych, zasłużony działacz społeczny
i gospodarczy”73.

Obok artykułu znajduje się reklama, z której dowiadujemy się więcej o asortymencie usług i wyrobów Dullka. Są to: przemiał zboża, mąki żytnie i pszenne,
otręby żytnie i pszenne, śruty żytnie, pszenne i jęczmienne, kasze jęczmienne,
kaszki pszenne i pęczak. Reklamuje także handel produktami rolnymi, przechowywanie zboża w nowocześnie urządzonym automatycznym spichlerzu. Oferuje
również deski, bale, łaty, podłogi i listwy podłogowe oraz dyktę.
Narastające w kraju zagrożenie ze strony III Rzeszy powodowało aktywizowanie się wszelkich ruchów, których celem było przygotowanie kraju do wojny.
We wszystkich działaniach mających na celu zjednoczenie społeczeństwa i przygotowanie do wojny angażował się Józef Dullek. Gdy zwołano w Chojnicach zebranie organizacyjne Koła Przyjaciół Obozu Narodowego uczestniczył w nim
Józef Dullek, który został wybrany na stanowisko wiceprezesa tego koła74. Natomiast w listopadzie 1938 r. w firmie Dullka powstało: z inicjatywy całego personelu biurowego i robotniczego, nowe koło LOPP75. Józef Dullek był także
zaangażowany w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Robotników. Tu
6 marca 1939 r. podczas spotkania jego członków i sympatyków wygłosił referat
o obowiązkach względem Kościoła76.
Wiadomo, że w 1939 r. firma Dullka i on prywatnie, dysponowali telefonami.
Ze spisu abonentów sieci telefonicznych na rok 1939 wynika, że firma Dullek Józef
Młyn i Tartak Parowy sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Towarowa 15/17 posiadała telefon o nr 66. Natomiast tel. o nr 46 był w mieszkaniu prywatnym dyrektora Józefa Dullka pod tym samym adresem77. Tu należy dodać, że według
„Bedekera Chojnickiego” właścicielem młyna przy ul Towarowej w Chojnicach
w okresie międzywojennym był Jan Dullek78, ale albo popełniono błąd w imieniu,
albo Józef miał brata lub krewnego Jana, który był współwłaścicielem firmy lub jej
zarządcą. Wśród Dullków urodzonych w Rytlu było trzech Janów, którzy mogliby

Pomyślny rozwój młyna i tartaku parowego J. Dullek sp. z o.o. w Chojnicach, „Codzienna Gazeta
Handlowa” nr 270, Warszawa 26.11.1938, s. 32.
74
Z Wielkopolski i Pomorza, „Dziennik Bydgoski” nr 135, Bydgoszcz, 15.06.1938, s. 19.
75
Wiadomości potoczne, „Pielgrzym” nr 141, Pelplin 24.11.1938, s. 4.
76
Z Wielkopolski i Pomorza, „Dziennik Bydgoski” nr 61, Bydgoszcz 15.03.1939, s. 8.
77
Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej
Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa 1939, s. 38.
78
K. Ostrowski, Bedeker chojnicki…, s. 212.
73
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pracować z Józefem: Jan syn Andrzeja Dulka urodzony w 1901 r., Jan syn Franciszka
Dulka ur. w 1902 r. i Jan syn Józefa Dulka ur. w 1905 r.79.
Dullek cieszył się uznaniem w swoim środowisku zawodowym. Podczas corocznego walnego zebrania Zrzeszenia Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych na Pomorzu oraz Gdyńskiej Sekcji Eksportowej Materiałów Tartych w marcu
1939 r. został członkiem nowego zarządu Zrzeszenia oraz członkiem zarządu
wspomnianej Sekcji. Do komisji rewizyjnej obu organizacji wybrano m.in.
W. Dullka z Gdyni80. Natomiast podczas walnego zebrania Korporacji Kupieckiej w Gdyni w maju 1939 r. członkiem zarządu został dyr. Dullek. Nie wiadomo
jednak, czy chodzi o Józefa czy Władysława Dullka81.
Po ataku Niemców na Polskę i zajęciu Chojnic przez Niemców w 1939 r.,
zajęli oni budynki i maszyny Dullka i wprowadzili swojego zarządcę. W niemieckiej księdze adresowej z 1941 r. w informacji o młynach w Chojnicach,
o młynie i tartaku Dullka napisano: Mahlmühle & Dampfsägerwerk J. Dullek
Gmbh, (Komm. Verwalter: Carl Stampehl)82. Pozostawiono więc nazwę firmy dodając jedynie, że komisarycznym zarządcą (administratorem) firmy jest Carl
Stamphel.
Andrzej Lorbiecki pisze, że Józef Dullek okupację spędził w Warszawie u
swojej rodziny. Po powrocie, własność w postaci młyna i tartaku już do niego nie
wróciła83. Trudno dziś ustalić, czy był tam z całą rodziną. Wiadomo, że Felicja
Agnieszka zawarła 14 lipca 1945 r. związek małżeński z Kazimierzem Czajką.
Zamężna z Janem Kuksem – chojnickim adwokatem była Maria, Magdalena. Żonaty był także Albin, najstarszy z trójki dzieci Józefa i Marii Dullek.
Fot. 7. Felicja Dulska i Kazimierz Czajka 14 lipca
1945 r. (z rodzinnego archiwum Bolesława A. Dullka)

Fot. 8. Maria Dullska i Jan
August Kuks (z rodzinnego
archiwum Bolesława
A. Dullka)

Księga chrztów parafii Rytel 1899-1921, ADP.
Trudna sytuacja właścicieli tartaków i kupców drzewnych na Pomorzu, „Słowo Pomorskie”, Toruń
12.03.1939, nr 59, s. 14.
81
Z walnego zebrania Korporacji Kupieckie w Gdyni, „Codzienna Gazeta Handlowa” nr 122, Warszawa 31.05.1939, s. 5.
82
Deutsch Reichs Adressbuch 1941, Berlin 1941, s. 104.
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W czasie działań wojennych 1944/1945 tartak został zbombardowany.
Z okresu przedwojennego został komin młyna parowego84. Kazimierz Ostrowski
pisze, że młyn i tartak Józefa Dullka przy ul. Towarowej zostały spalone. To zapewne dlatego w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Chojnic Józef Dullek
wystąpił do władz miasta o pozwolenie na odbudowę spalonego tartaku przy
ul. Towarowej85. Nie udało się ustalić, jaki zakres prac związanych z odbudową
wykonano i kiedy to miało miejsce, ale zachowały się zdjęcia z wizyty biskupa
Kazimierza Józefa Kowalskiego86 oraz ks. Arkadiusza Lissa87 w firmie Józefa
Dullka, pokazujące istniejącą wówczas zabudowę tartaku. Jak pisze Bolesław Dullek, wizyta w firmie Dullka odbyła się zapewne przy okazji poświęcenia w dniu
9 maja 1947 r. odnowionej figury Chrystusa Króla na Placu Niepodległości
w Chojnicach88.

Fot. 9. Biskup Kazimierz Kowalski
wśród pracowników tartaku
(z rodzinnego archiwum Bolesława
A. Dullka)

Andrzej Lorbiecki, Chojnickie młyny, www.chojniczanin .pl
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018 r.
85
K.I. Ostrowski, Komunalne problemy Chojnic w latach 1945-1950 w świetle działalności Miejskiej Rady Narodowej, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32, s. 215.
86
Ks. prof. Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972), biskup diecezjalny diecezji chełmińskiej w latach 1946-1972.
87
Ks. dr Arkadiusz Liss (1908-1974), kanonik, prałat, w latach 1947-1974, proboszcz parafii
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
88
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018 r.
83
84
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Jak wynika z wpisu Zbigniewa Talewskiego na stronie naszekaszuby, zgodę
taką musiał otrzymać, skoro ok. 1948 r. zatrudniony został tam jego ojciec. Tak to
on wspomina:
„Po powrocie mojej rodziny na Kaszuby – Ojca zatrudnił w Chojnicach
w swoim tartaku i młynie, pan Józef Dulek, przyjaciel mojego dziadka – ojca,
ojca – (urodzili i wychowali się Oni na terenie parafii wielewskiej w Przytarni
i Bąku). Dziadek po wojnie »kooperował« z tartakiem p. Dulka – dostarczając
mu drewno z lasów czerskich. (Np. transportował je konno na Brdę i Zbrzyce,
którymi to rzekami w tratwach spływało ono do Mylofu i stamtąd drogą lądową
do tartaku w Chojnicach”89.

Fot. 10. Reklama firmy Dullka zamieszczona w Informatorze Branżowym
Województwa Pomorskiego w 1948 roku (źródło KPBC)

Potwierdzenie faktu prowadzenia młyna i tartaku przez Dullka w Chojnicach
w 1948 roku znajdujemy w Informatorze Branżowym Województwa Pomorskiego.
Zapisano tu następującą informację: Młyn i tartak parowy J. Dullek sp. z ogr. odp.
Chojnice ul. Towarowa 17 telefon nr 48, (dyrektor telefon pryw. Nr 46). Poleca:
tarcicę sosnową stolarską i budowlaną. Przyjmuje drewno do przetarcia90.
Józef Dullek zmarł 3 października 1961 r. w Chojnicach i tam został pochowany na tzw. nowym cmentarzu91. Bolesław Dullek pisze:
„Wielu Dullków pracowało w tym tartaku. Był wśród nich Władysław Tomasz
Dullek, który był, jak wiem z przekazów, »kassmajstrem« (pisownia ze słuchu),
czyli kierownikiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, pionu budżetowego. W tartaku
pracowali Jakub Dullek (ojciec wspomnianego Władysława) oraz Bronisław
Dullek”92.

Z. Talewski Re: Pół-Kaszuba Jabłoński a partia kaszubska, http://www.naszekaszuby.pl
[7.12.2007]
90
Informator Branżowy Województwa Pomorskiego. Vademecum Spółdzielcy, kupca, rzemieślnika
i przemysłowca, Toruń 1948.
91
Informacja z Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach, mail do autora, Chojnice 6.11.2018 r.
92
B. Dullek, mail do autora, 6.11.2018 r.
89
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Fot. 11. Zdjęcie rodziny Dullek. Stoją od lewej: Kazimierz Czajka (mąż Felicji
Agnieszki z d. Dullek), Jadwiga Dullek (druga żona Albina Dullka), Wiesław Marian
Czajka (syn Kazimierza i Felicji), Albin Dullek (syn Józefa), Jan Augustyn Kuks
(mąż Marii Magdaleny z d. Dullek). Siedzą od lewej: Felicja Agnieszka (żona
Kazimierza Czajki), Marek Paweł Czajka (chojnicki radny; syn Kazimierza i Felicji),
Maria z d. Łącka (żona Józefa), Józef Dullek, Lucjan Czajka (syn Kazimierza i Felicji),
Maria Magdalena żona Jana Augustyna Kuksa. 27 maja 1956 r.
(z rodzinnego archiwum Bolesława A. Dullka)

Są to wszystkie informacje, jakie udało się dotąd zdobyć o Józefie Dullku.
Może pozwolą one na ustalenie kolejnych faktów z życia tak zasłużonego dla
Czarnej Wody i Chojnic człowieka. Z powyższego artykułu wynika, jak wiele
Józef Dullek dla Chojnic dokonał i warto o tym pamiętać, a może i uczcić nazywając jedną z ulic w Chojnicach imieniem Józefa Dullka.

Fot. 12. Grób rodzinny, w którym pochowani są Józef
Dullek i jego żona Maria z d. Łącka,
Jan Kuks i jego żona Maria z d. Dullek
oraz Marek Czajka
(z rodzinnego archiwum Bolesława A. Dullka)
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Marcin Wozikowski

Ks. Bolesław Makowski – kapłan, filomata
i historyk sztuki (1880-1934).
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości
i w 98. rocznicę powrotu Pomorza Gdańskiego do Polski
Tematem niniejszego artykułu jest działalność chojnickiego księdza Bolesława Makowskiego, patrioty, filomaty i historyka sztuki. Zanim jednak do tego
przejdziemy, warto ogólnie przedstawić sytuację społeczno-polityczną oraz kondycję duchową Polaków pod zaborami, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru
pruskiego, a potem samo odzyskanie niepodległości na Pomorzu Gdańskim.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej wywołało poczucie radości czy wręcz euforii w dużej części społeczeństwa polskiego. Naród,
sponiewierany nieudanymi powstaniami, represjami zaborców, rugowaniem języka ojczystego, z utęsknieniem oczekiwał wolności. Klęska powstania styczniowego w znacznym stopniu podłamała te nadzieje. Lecz nie na długo. Mimo
zwiększonej czujności rosyjskiego i pruskiego zaborcy, mimo pruskiej kolonizacji, rugów, mimo rosyjskich ukazów rozpalał się w sercach Polaków żar, który
z wolna zaczynał płonąć ogniem niechęci, czy wręcz nienawiści do zaborcy i coraz
gorętszej miłości do ojczyzny. O kolejnym zrywie powstańczym, oczywiście, nie
było na razie mowy. Miecze, jak wówczas słusznie uważano, należało schować –
niech czekają na lepsze, sprzyjające walce orężnej, czasy. Trzeba uzdrowić
społeczeństwo, nauczyć gospodarności, zachęcić do wzmożonej pracy tzw. organicznej. Ucisk pruskiej machiny administracyjnej, będącej narzędziem germanizacji Polaków, budził reakcję światłych patriotów, działających na Pomorzu
Gdańskim (Prusach Zachodnich).
W literaturze historycznej wielokrotnie stwierdzono, że władze pruskie epoki
kanclerza Bismarcka (1862-1890) i jego następców liczyły na zdecydowane osłabienie roli polskiego duchowieństwa i ziemiaństwa, co miało doprowadzić do
szybkiej germanizacji wsi pomorskiej i wielkopolskiej. Okres kulturkampfu, przypadający na lata 1871-1878, spotkał się – jak wiadomo – ze zdecydowanym oporem polskiego chłopa: obrona wiary katolickiej, języka polskiego prowadziła
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nieuchronnie do postaw opozycyjnych wobec władz pruskich, do uaktualnienia
czy narodzenia się silnej świadomości narodowej. W tej walce z państwem pruskim społeczeństwo polskie w Prusach Zachodnich wykorzystywało wszelkie
możliwości legalnego działania na polu gospodarczym, społecznym i kulturalnym, równocześnie biorąc coraz aktywniejszy udział w walce politycznej.
Tak oto w tych częściach Pomorza Gdańskiego, gdzie działał element polski,
powstawały wszelkie analogiczne do niemieckich instytucje życia społecznego,
które podejmowały te same dążenia modernizacyjne, co społeczeństwo niemieckie, ale realizowane w duchu solidarności narodowej. Narastający bowiem szowinizm niemiecki nie pozostawiał Polakom do wyboru innej drogi. Jeżeli
społeczeństwo polskie zaboru pruskiego wybrało generalnie kierunek pracy organicznej, to w rezultacie potrafiło środkami legalnymi utrzymać swój stan posiadania, uniemożliwić germanizację, zachować odrębność narodową Polaków.
Zasadnicze znaczenie na Pomorzu Gdańskim miała tu więź między katolicyzmem
a narodowymi postawami Polaków i można konkludować, że efektem nieprzewidzianym przez twórców kulturkampfu było umocnienie polskiego poczucia narodowego, silnie powiązanego z Kościołem katolickim1.
Specyficzna sytuacja ludności polskiej po 1871 r. (tj. po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego) powodowała, że w przeciwieństwie do sytuacji w zaborze
rosyjskim, dominowała tu idea solidarności narodowej, powiązanie w działaniach
społecznych czy politycznych zarówno duchowieństwa, ziemian, inteligencji miejskiej, mieszczaństwa, jak i polskiego chłopa. Zaostrzenie tej walki wiązało się
szczególnie z polityką kulturkampfu, zainicjowaną przez Ottona von Bismarcka,
która godząc w prawa i pozycję społeczną Kościoła katolickiego w Niemczech,
miała także na celu swego rodzaju próbę „spacyfikowania” go w ówczesnym zaborze pruskim, w przeważającej mierze mającego wyraziste oblicze polskie. Należy jednak podkreślić, że działania przeciw Kościołowi katolickiemu, zwłaszcza
w Prusach Zachodnich, dotykające tradycji i żywotnych interesów społeczeństwa
polskiego, nie przyniosły zamierzonego rezultatu, a wręcz przeciwnie. Spowodowały bowiem dodatkowy silny opór przeciw polityce państwa pruskiego oraz odradzanie się polskości (bądź więzi z polskością jak u Kaszubów) w środowiskach
wiejskich czy małomiasteczkowych, które przed 1871 r. pozostawały nieraz narodowo bierne. Co więcej, zwłaszcza na przełomie XIX i XX w. zaczęły one okazywać coraz większą prężność w obronie języka i kultury polskiej, w obronie
polskości Kościoła katolickiego, w popieraniu narodowych aspiracji politycznych,
łączonych coraz bardziej z umiejętnością walki ekonomicznej ze środowiskami
niemieckimi.
1

Zob. m.in. Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, red. J. Borzyszkowski, L. Molendowski,
t. 4, Gdańsk 2010; S. Wierzchosławski, Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskim i w Prusach Zachodnich w latach 1859-1914, Toruń 1992; w tych pracach wcześniejsza literatura.
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Z dziejami polskości na Pomorzu Gdańskim – jak już powiedziano – wiąże
się w specyficzny sposób walka państwa pruskiego z Kościołem katolickim.
Warto pokrótce rozwinąć tę kwestię. Kościół katolicki pozostawał ostoją polskości, broniąc praw ludności do jej rodzimego języka w życiu kościelnym. Należy
też pamiętać, że zwłaszcza przez końcem XIX w. księża stanowili w Prusach Zachodnich zasadniczy element polskiej inteligencji, bowiem stosunkowo powoli
rosła liczebnie polska inteligencja miejska (głównie lekarze, prawnicy, dziennikarze), a ziemiaństwo polskie w tym okresie traciło swe pozycje z połowy XIX w.2.
Pruska polityka kościelna poważnie utrudniała działalność Kościoła katolickiego
na Pomorzu Gdańskim, a równocześnie silnie umacniała w Prusach Zachodnich
stereotyp Polaka-katolika, który „pod skrzydłami” Kościoła i jego kleru łączył się
w stawianiu silnego narodowo-religijnego oporu przeciw władzy pruskiej.
Dwa „wielkie duchowo” ośrodki, mianowicie gimnazja pomorskie w niewielkich miastach, takich jak w Chojnicach i Chełmnie, wyznaczały kierunek polskim dążeniom do odzyskania niepodległości. Tam powstały „kuźnie polskiego
patriotyzmu”, mianowicie koła filomackie (tajne związki młodzieży), których
członkowie przeszli do historii jako Filomaci Pomorscy. Gimnazjum w Chełmnie
pod jednym względem przewyższało chojnickie – jego uczniowie nie byli indoktrynowani tak bardzo, jak w chojnickim.
O dyrektorze tegoż gimnazjum następująco pisał jeden z jego znakomitych
absolwentów, tj. Ignacy Łyskowski:
„(…) Ówczesny dyrektor, ks. Karol Rychter, śledził kroki prawie każdego ucznia
i posiadał dar budzenia w uczniach poczucia honoru sposobem ludzkim i przekonywującemi przedstawieniami. Zatem poszło, że w przeciągu jednego roku
młodzież gimnazyalna chełmińska, składająca się po części ze steku zepsutych
uczniów z innych gimnazyów, doszła do stanu przyzwoitości i pilności, rzadkiego po gimnazyach. Nadto dostałem się w towarzystwo uobyczajonych chłopców, pochodzących ze znamienitszych rodów Wielkiego Ks. Poznańskiego. Dwa
bodźce moralne działały na mnie równocześnie: wstydziłem się mojego niemieckiego burszostwa a zarazem i tego, żem zapomniał ojczystego języka polskiego. Owładnęła mną silna reakcya na korzyść mojej moralności i mej
narodowości, oburzało mnie, żem się stał ofiarą systemu germanizacyjnego,
znów się odtąd czułem Polakiem”3.

Należy stwierdzić, że w XIX w. prawie w każdym gimnazjum Pomorza Gdańskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, gdzie znalazła się grupa młodzieży
polskiej, powstawały tajne organizacje samokształceniowe. Młodzież związana
Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku…; zob. też S. Wierzchosławski, dz. cyt.; tenże, Ignacy Łyskowski 1820-1886. Polityk i publicysta. Pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2000.
3
W. Łebiński, Ignacy Łyskowski. Życiorys, Poznań 1907, s. 12.
2
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przysięgą dzieliła się na 3-4-osobowe kółka, w których starszy kolega uczył
współtowarzyszy języka, literatury i historii polskiej. Te tajne związki samokształceniowe stopniowo wypracowały sobie statuty, programy pracy, przybrały
określone nazwy, zgromadziły tajne biblioteczki4.
Jeden z badaczy uznał, że nie ograniczały się one do samokształcenia, lecz
poprzez obchody rocznic narodowych, naukę pieśni patriotycznych, wycieczki,
a w końcowym okresie niewoli także przez uprawianie tajnego skautingu, realizowały samowychowanie narodowe i krzewiły myśl o wskrzeszaniu ojczyzny.
Nawiązywano przy tym do tradycji filomatów wileńskich, a szczególnym kultem
otaczano Adama Mickiewicza, z zamiłowaniem studiując jego dzieła5. Dlatego
też Jan Karnowski, pierwszy historyk tych konspiracyjnych organizacji samokształceniowych na Pomorzu Gdańskim, nazwał je kołami filomackimi lub towarzystwami filomatów, a ich członków – filomatami pomorskimi6.
Warto podkreślić, że w tej dziedzinie gimnazjum chojnickie może się poszczycić najstarszymi tradycjami nie tylko w skali Pomorza Gdańskiego, ale nawet
całego zaboru pruskiego. Tajna organizacja gimnazjalistów polskich w Chojnicach istniała prawdopodobnie już przed 1830 r. Dowodem tego może być ucieczka
uczniów do powstania listopadowego. Znanych jest siedem nazwisk: Medard Borowski, Leonard Hubert Droszewski, Aleksander Kliński, Feliks Lewiński, Kazimierz Pikulski, Józef Płachecki i Ferdynand Speers. Wiadomo jednak, że do
powstania poszli jeszcze inni, nieznani z nazwiska. Najmłodszy ze zbiegłych,
A. Kliński, liczył 16 lat i pół roku, natomiast najstarszy, L. H. Droszewski, niewiele ponad 19 lat. Historycy słusznie wnioskują, że taka grupa uczniów poszła
zapewne do powstania pod wpływem zrzeszającej ich tajnej organizacji. Prawdopodobnie chojniccy filomaci pomorscy czerpali inspirację z założonego wcześniej koła filomackiego w Chełmnie.
Jak wspomina jeden z założycieli „Mickiewicza”, Władysław Zieliński:
„Krótko przed wojną francuską pisał z Chełmna Józef Walżyk, późniejszy dyrektor cukrowni w Mątwach pod Kruszwicą, że w Chełmnie założono towarzystwo dla gimnazjastów polskich klas wyższych celem uczenia się historii
polskiej. W liście tym zachęcał nas, abyśmy w Chojnicach się łączyli, jak się
łączą w innych gimnazjach. Myśl ta rzucona zaczęła kiełkować. Odebrawszy
od Walżyka statuta zaczęliśmy więcej narodowo usposobionych prymanerów
i sekundanerów wciągać w nasze zamiary. Gdy już wszystko było przygotowane wyszliśmy pewnego dnia za miasto do lasku, w którym była restauracja
i tu założyliśmy formalnie towarzystwo pod nazwą „Mickiewicz”. (…) Zbieraliśmy się co cztery tygodnie w różnych miejscach. Każdy musiał kolejno opraJ. Karnowski, Filomaci pomorscy, cz. 1: 1840-1901, Toruń 1926, s. 26-28.
J. Szews, Filomaci pomorscy, „Zeszyty Chojnickie” 2014 , nr 29, s. 42.
6
J. Karnowski, dz. cyt., s. 26.
4
5
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cować jaki wykład, który inny członek poprawiał, lub krytykował. Uczyliśmy
się historii i geografii polskiej”7.

Z kręgów filomackich wywodzi się szereg aktywnych działaczy patriotycznych, którzy – w większości odziani w duchowne szaty – służyli nie tylko Bogu,
ale przede wszystkim ojczyźnie8.
Rok 1918 nie przyniósł oczekiwanej wolności ziemi pomorskiej. O powrocie
Pomorza Gdańskiego do Polski miał zadecydować traktat wersalski, którego obrady rozpoczęły się w 1919 r. Niezależnie od zabiegów dyplomatycznych pomorskie organizacje patriotyczne planowały przejęcie Pomorza Gdańskiego inną
drogą. Sprzyjało temu trwające od grudnia 1918 r. powstanie wielkopolskie.
Po wybuchu powstania wielkopolskiego Pomorze Gdańskie również przygotowywało się do zbrojnej walki z Prusakami. Ogromne nadzieje wiązano z przybyciem z Francji armii gen. Józefa Hallera (1873-1960), tym bardziej że miał on
zdecydowane poparcie Francji. Jak donosił „Kuryer Poznański”, Foch żąda zgody
na wylądowanie Hallera w Gdańsku w ciągu 48 godzin, odrzucając dalsze układy
w sprawie Gdańska9. Wylądowanie „Błękitnej Armii” Hallera w Gdańsku wydawało się coraz bardziej realne. Zgodnie z planem formacje tejże armii miały wylądować w Gdańsku i obsadzić linię kolejową Gdańsk-Toruń. Do Gdańska miały
przybyć przynajmniej dwie dywizje i oddziały wsparcia, łącznie około 90 tys. żołnierzy, a zatem poważna siła zbrojna, przede wszystkim zaś świetnie wyszkolona
i wyekwipowana. Operacja miała być sprzężona z wybuchem powstania na obszarze całego zaboru pruskiego, które miało rozpocząć się nie wcześniej niż po zajęciu
Torunia przez oddziały gen. Hallera, które następnie miały uderzyć na Prusy
Wschodnie. Natarcie polskie przewidziano z linii kolejowej Gdańsk-BydgoszczToruń, główne zaś uderzenie miało nastąpić z Torunia w kierunku północnym, na
Jabłonowo i Olsztyn, a pomocnicze z Laskowic w kierunku na Grudziądz-Jabłonowo-Olsztyn oraz z Tczewa na Malbork i Elbląg. W przypadku powodzenia akcji
zostałby opanowany obszar na prawym brzegu Wisły aż po Pasłęk, a dalej Gdańsk10.
Równolegle przygotowywano się do skomplikowanego procesu przejęcia
ziem nadanych mocą traktatu wersalskiego. Odbywały się liczne, wspólne spot-

Tamże, s. 26.
Warto również poinformować, że w budowaniu tożsamości oraz cementowaniu wspólnoty lokalnej nieoceniona okazała się rola miejscowej prasy jako podstawowego środka komunikacji społecznej. Chojnice miały określone tradycje prasy niemieckiej, której początek dał wychodzący
w okresie Wiosny Ludów tygodnik społeczno-polityczny „Konitzer Mitteilungen”, zaś w latach
1870-1939 ukazywała się liberalna „Konitzer Zeitung”, (później jako „Konitzer Tageblatt”). W latach 1912-1914 wychodziła natomiast polska „Gazeta Chojnicka”, a od 1921 r. „Dziennik Chojnicki”, który od 1923 r. nosił tytuł „Dziennik Pomorski”.
9
„Kuryer Poznański”, nr 80, z 5.04.1919 r.
10
B. Polak, Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r. Wybór dokumentów wojskowych, Koszalin 1999, s. 8.
7
8
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kania ministra byłej Dzielnicy Pruskiej Władysława Seydy, gen. Józefa Hallera
i nowo mianowanego wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego, mające na
celu skoordynowanie akcji cywilnego i wojskowego przejęcia Pomorza Gdańskiego. Przygotowanie oddziałów zbrojnych leżało w gestii Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Warszawie. Specjalnie w tym celu 23 października
1919 r. powołano Dowództwo Frontu Pomorskiego z siedzibą w Skierniewicach,
z pułkownikiem Adamem Nieniewskim jako szefem sztabu. Należy stwierdzić, że
proces przejęcia ziem przyznanych traktatem wersalskim odbywał się z poszanowaniem prawa, chociaż nie wszyscy Niemcy, przebywający na obszarach przyznanych Polsce, chcieli się z tym pogodzić. Dziewiątego sierpnia 1919 r., po
uzyskaniu odpowiednich wytycznych, delegacja Naczelnego Dowództwa Wojsk
Polskich udała się na konferencję do Berlina w celu uregulowania technicznych
kwestii przejmowania Pomorza Gdańskiego. Brano pod uwagę dwie koncepcje
przejęcia: natychmiast po ratyfikacji Traktatu – co wychodziło naprzeciw oczekiwaniom polskiej ludności zamieszkującej przejmowane tereny; 14 dni po ratyfikacji – wówczas operacje byłyby łatwiejsze, bo równocześnie miały wkraczać
wojska koalicyjne na tereny Wolnego Miasta Gdańska. Według planu, rewindykacja ziem miała się odbywać strefami.
Po opuszczeniu określonego obszaru przez wojska niemieckie po 6-12 godz.
miały wkraczać oddziały polskie. Chodziło o zabezpieczenie się przed kontaktem
obu stron. W przypadku północnej części Wielkopolski i obszaru byłych Prus Zachodnich przewidywano, że czas akcji nie przekroczy 15 dni. Przejściowa ochrona
majątków prywatnych i porządku publicznego miała być powierzona władzom
miejskim i tzw. milicji. Tam, gdzie siły te nie byłyby wystarczające, na pewien
czas należało pozostawić oddziały niemieckie, aż do momentu wymiany ich przez
oddziały polskie11. Ostatecznie Chojnice zostały przyłączone do Polski 31 stycznia 1920 r.
W okresie zaboru pruskiego Chojnice (niem. Konitz) były miastem w większości zamieszkałym przez ludność niemiecką. Traktat wersalski zmienił te, niekorzystne dla Polaków, proporcje. Zapisy traktatu, a szczególnie te, które ujęto w
osobnym dokumencie pod nazwą: „Traktat o ochronie mniejszości narodowych”
i dotyczące poszanowania praw mniejszości, okazały się dla Polski jednak również krzywdzące. W istocie bowiem sankcjonowały blisko 30 lat trwający okres
działania pruskiej Komisji Kolonizacyjnej. Stanowiły one, co następuje:
„Polska uznaje za obywateli polskich z samego prawa i bez żadnych formalności tych obywateli niemieckich, austryackich, węgierskich lub rosyjskich, którzy w chwili, gdy traktat mniejszy nabrał mocy obowiązującej, posiadają stałe
zamieszkanie (domicile) na terytoryum uznanem lub mającem być uznane za

11

P. Hauser, Przejęcie obszarów byłego zaboru pruskiego przyznanych Polsce traktatem wersalskim, „Dzieje Najnowsze” 1973, r. 5, z. 3, s. 7.

233

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

IV. BIOGRAFIE  SYLWETKI  WSPOMNIENIA

część składową Polski, jednak z zastrzeżeniem wszelkich odnośnych postanowień traktatów pokoju z Niemcami lub Austryą co do osób, posiadających stałe
zamieszkanie na tem terytoryum po pewnej określonej dacie”12.

Traktat stwarzał możliwość wyboru przez obywateli niepolskiego pochodzenia, zwłaszcza na obszarze Prus Zachodnich, Górnego Śląska i Prus Wschodnich
między pozostaniem na terenie zamieszkałym (de facto skolonizowanym), a powrotem do swoich pierwotnych krajów:
„osoby wyżej wymienione, mające więcej niż lat 18, będą mogły pod warunkami, przewidzianemu w wymienionych traktatach dokonać wyboru (option)
każdej innej przynależności dla nich dostępnej. Wybór, dokonany przez męża,
rozciągać się będzie również na żonę, podobnież wybór rodziców rozciągać się
będzie na dzieci poniżej lat 18”13.

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego pewna część ludności niemieckiej miała opuścić obszar Polski. Mocą art. 91 traktatu, pełnoletni obywatele
niemieccy mieli otrzymać z urzędu obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, że
mogą je utracić, opowiadając się za opcją na rzecz Niemiec. Realizacja tych postanowień przypadła głównie na przełom 1921 i 1922 r., a nazwiska optantów
były ogłaszane publicznie, by uniknąć niemożności windykacji ich ewentualnych
zobowiązań. Na listach optantów znajdowali się również obywatele polscy, którzy wobec zbliżającej się armii bolszewickiej chcieli w ten sposób uniknąć poboru do wojska. W przypadku stwierdzenia zadłużenia optantów, władze powiatu
nie zezwalały na opuszczanie Polski, co skwapliwie wykorzystywali właściciele
wielkich majątków, sztucznie obciążając swoje majątki hipoteką. Zgodnie z prawem optanci mogli zabrać ze sobą majątek ruchomy, nieruchomy pozostawiając
do celów parcelacyjnych. W rzeczywistości własność niemiecka przechodziła
w ręce innej własności niemieckiej, gdyż Niemcy stosowali przy transakcjach za
nieruchomości podstawione osoby.
Przejmowanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę nie ograniczało się jedynie
do wprowadzania na przyznane obszary wojska i administracji. Przed ogromnym
zadaniem znalazł się również Kościół katolicki, który musiał zmierzyć się z obecnością luteranizmu na przejętych terenach. Według danych z niemieckiego spisu
powszechnego z 1910 r., Chojnice należały do najbardziej zniemczonych miast
nowo powołanego województwa pomorskiego: do używania języka polskiego
przyznawało się zaledwie 7% mieszkańców miasta14.
Dopiero tuż przed wybuchem I wojny światowej sytuacja uległa pewnej zmianie na korzyść Polaków, by w latach 20. i 30. XX w. ulec dalszej poprawie oraz
stabilizacji. Według danych spisu powszechnego z 1931 r. mniejszość niemiecka

Traktat o ochronie mniejszości narodowych, w: Wersalski traktat pokojowy z Niemcami. Postanowienia dotyczące Polski, [Warszawa] 1919, s. 19.
13
Tamże, s. 19.
14
K. Wajda, Ludność Chojnic, w: Dzieje Chojnic, red. K. Ostrowski, Chojnice 2003, s. 258.
12
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stanowiła 12,5% mieszkańców Chojnic, by w 1937 r. zmniejszyć się do 12%15. Tak
gwałtowna wymiana populacji w pierwszych latach niepodległości Polski utrudniała adaptację osób i rodzin osiedlających się w nowym środowisku społecznym.
Upłynęło sporo czasu, zanim większość nowych mieszkańców poczuła się u siebie, lecz jeszcze dłuższy i trudniejszy był proces kształtowania się tak zbiorowej,
jak i jednostkowej tożsamości. Decydujący okazał się fakt, że wśród grupy chojniczan świeżej daty dominowali dotychczasowi mieszkańcy Pomorza Gdańskiego,
tj. ludzie ze wsi z Borów Tucholskich, Kociewia, a przede wszystkim z Kaszub,
którzy przynieśli do miasta swoją kulturę, obyczaje, tradycje, religijność, zasób
pojęć, w części także język. Skutkiem tego Chojnice w dwudziestoleciu międzywojennym były dość powszechnie identyfikowane z Kaszubami, do których
zresztą należała przeważająca, północna część powiatu. Znalazło to wyraz m.in.
w tytule czasopisma „Zabory”. Według jednego z badaczy:
„Zaboracy w pojęciu etnograficznym stanowili lud kaszubski mieszkający mniej
więcej na terenie obecnych gmin zbiorowych Konarzyny, Leśno, Brusy i Karsin, a więc nie obejmujący ludności obecnej gminy Czersk i częściowo Rytel,
ongiś należących do Zaborów, lecz już dziś mówiących gwarą borowiacką”16.

Po odzyskaniu niepodległości przed Chojnicami, podobnie jak przed innymi
miastami byłego zaboru pruskiego stanęło odpowiedzialne zadanie przywrócenia
polskości. Nie dotyczyło to wyłącznie spraw administracyjno-urzędowych, ale
także kościelno-duszpasterskich.
Po zakończeniu I wojny światowej obowiązki proboszcza w Chojnicach pełnił Leon Boenig, który dał się poznać jako dobry gospodarz, duszpasterz, założyciel stowarzyszeń katolickich, ale też – jako lojalny obywatel państwa pruskiego
i działacz polityczny, kandydujący z ramienia Partii Centrum w wyborach do
Reichstagu w latach 1903-1907. W czasie zaborów sprzeciwiał się manifestowaniu polskości, tj. zakazywał kazań i śpiewów w języku polskim. Przełom nastąpił
25 marca 1922 r., kiedy pierwszym polskim proboszczem został Bolesław Makowski, absolwent gimnazjum w Chełmnie, z filomackim rodowodem. Proboszczem prestiżowej parafii chojnickiej został człowiek z piękną biografią, zasłużony
działacz społeczny i niepodległościowy, którego największa aktywność miała dopiero nadejść.
Bolesław Makowski urodził się 30 grudnia 1880 r. w Pelplinie w rodzinie
nauczyciela Michała i Marty Redner, bratanicy biskupa chełmińskiego Leona Rednera. W latach 1890-1896 uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, a następnie w latach 1896-1900 w gimnazjum chełmińskim, gdzie należał do tajnej
organizacji filomackiej. W 1900 r. rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym
15
16

L. Klima, K. Mróz, Powiat chojnicki w świetle cyfr, Chojnice 1938, s. 15.
Cz. Wycech, Powiat chojnicki. Ziemia – ludzie – przeszłość – życie gospodarcze i społeczne, Chojnice 1936, s. 73-74.
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w Pelplinie. Już jako kleryk sądzony był w procesie filomatów pomorskich w Toruniu (w 1901 r.) i skazany został na sześć tygodni więzienia. Karę odbywał
w więzieniu w Tczewie.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1904 r. był w latach 1904-1907 wikariuszem w Starych Szkotach koło Gdańska, jednocześnie studiował przez dwa semestry historię sztuki na Politechnice Gdańskiej. Studia te stały się inspiracją do
rozwijania zainteresowań naukowych z dziedziny historii sztuki, co uczyniło
z niego autorytet w zakresie znajomości sztuki pomorskiej. W latach 1907-1920
był kapelanem i kuratorem przy szpitalu Najświętszej Marii Panny w Gdańsku
i utrzymywał kontakty ze środowiskami polskimi. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości działał na rzecz walki o Pomorze Gdańskie.
W 1919 r. ks. Makowski był członkiem Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej na Prusy Królewskie w Gdańsku, jako szef Wydziału Szkolnego i Prasowego współredagował wraz z ks. Kamilem Kantakiem „Polnische Warte”. Razem
z Aleksandrem Majkowskim założył Koło Demokratyczne, związane później ze
Stronnictwem Chrześcijańsko-Ludowym. Po przyłączeniu Pomorza Gdańskiego
do Polski w styczniu 1920 r., został powołany na stanowisko starszego decernenta,
następnie radcy do spraw kościelnych w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. Należał do głównych współzałożycieli Związku Filomatów Pomorskich w Toruniu
(zał. 1922 r.), kontynuatora Filomatów Pomorskich.
W czasie sprawowania przez niego urzędu chojnickiego proboszcza znacznie
wzrosła frekwencja wiernych oraz przyjmujących komunię. W 1924 r. przeprowadził renowację chojnickiej fary, restaurując między innymi gotyckie sklepienia,
a po licznych staraniach przejął z rąk protestantów kościół w Krojantach. Pracował jako prezes Kuratorium Zakładu św. Boromeusza, opieką otaczał parafialne
stowarzyszenia młodzieży. Ksiądz Makowski należał do Mieszanej Komisji dla
Spraw Sztuki Kościelnej w Pelplinie, a w latach 1920-1930 był członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
W 1928 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej
w Pelplinie. Publikował liczne artykuły z dziedziny historii sztuki. Za swoją działalność niepodległościową został odznaczony prestiżowym Orderem Polonia Restituta.
Jako proboszcz chojnicki spełniał równocześnie obowiązki duszpasterskie
kapelana 1 Batalionu Strzelców. Jego zasługą jest również utworzenie w parafii
licznych stowarzyszeń kościelnych oraz Akcji Katolickiej. W 1927 r. istniało 16
organizacji (w tym 4 niemieckie), z których 9 powstało za rządów proboszcza
Makowskiego. Bardzo ważnym osiągnięciem ks. Makowskiego było stworzenie
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (1922 r.) i Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (1927 r.). Te katolickie stowarzyszenia cieszyły się wśród młodzieży polskiej ogromną popularnością, krzewiły bowiem postawy chrześcijańskie, a także
prowadziły edukację religijno-narodową, zawodową i obywatelską, promując przy
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tym sport i rozrywkę. Jako proboszcz dołożył wiele starań w kierunku utworzenia niezależnej polskiej prowincji sióstr franciszkanek z domem macierzystym w Chojnicach. Zmarł 25 października 1934 r. w Poznaniu, pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Chojnicach. Jego pogrzeb, który odbył się 30 października 1934 r., stał
się manifestacją uczuć katolickiego społeczeństwa Chojnic.
Wspomniane zainteresowania sztuką stanowią, oprócz działalności społecznej i duszpasterskiej, bardzo ważny obszar aktywności ks. Bolesława Makowskiego. Od 1904 r. był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jak pisze
Barbara Zagórska, długoletnie kontakty ks. Makowskiego ze środowiskami toruńskimi, przede wszystkim z Konfraternią Artystów, zaowocowały jego honorowym udziałem w komitecie wykonawczym pierwszej Wystawy Sztuki Polskiej
w Toruniu17. Na wystawie tej swoje obrazy prezentowali m.in. Julian Fałat, Józef
Mehofer, Józef Pankiewicz i Leon Wyczółkowski. Warto też wspomnieć, że
w 1919 r. współpracował z Die Kunstforchende Gesellschaft w Gdańsku.
W dowód uznania autorytetu ks. Makowskiego w dziedzinie znajomości sztuki
pomorskiej było włączenie go do członków Komisji Mieszanej dla Konserwacji
Zabytków Diecezji Chełmińskiej w 1925 r. W tym samym roku, na mocy decyzji
Departamentu Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został członkiem-korespondentem Komisji Konserwatorskiej przy Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu.
W 1932 r. został powołany do Komisji Zbiorów Pomorskich. Zainteresowanie sztuką prawdopodobnie wynikało z tradycji rodzinnych. Jego matka, Marta
z Rednerów, była córką malarza i konserwatora Teodozjusza Rednera, którego dziełem jest m.in. odrestaurowanie ołtarza głównego w katedrze pelplińskiej. W latach
1894-1899 miała miejsce renowacja całej katedry (zlecona przez stryja matki Bolesława Makowskiego, biskupa Leona Rednera), co dla urodzonego w Pelplinie
przyszłego znawcy sztuki, z pewnością było znaczącym doświadczeniem.
Już w trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej opublikował w „Rocznikach
Towarzystwa Naukowego” w Toruniu swoją pierwszą pracę pt. Pierwowzory niektórych obrazów pelplińskich. Studyum z historyi malarstwa zachodniopruskiego.
Napisał w niej m.in.:
„Niemało już ruchliwa praca badaczy wyświetliła i historyi i życia, i naszej odległej dzielnicy. Uprawie sztuki zaś i tak już ubogiej, daleko mniej darzono
uwagi niż innym objawom życia duchowego. Ale chociaż inne strony, bogatsze
i w pomniki i w czczonych pracowników, dalej już w tej dziedzinie postąpiły,
jednak porządek pracy badawczej i tam był ten sam: najpóźniej zabrano się do
sztuki, jakoż i historya sztuki najmłodszą jest umiejętnością”18.
B. Zagórska, Ksiądz Bolesław Makowski – historyk sztuki Pomorza, w: Oddany Bogu i sztuce.
W 70. Rocznicę śmierci ks. Bolesława Makowskiego, red. K. Ostrowski, Chojnice 2004, s. 31.
18
B. Makowski, Pierwowzory niektórych obrazów pelplińskich. Studyum z historyi malarstwa zachodniopruskiego, Roczniki TNT 1906, r. 13, s. 300.
17
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Dokonując analizy obrazów, zadaje pytania o ich twórców, warsztat pracy,
oryginalność dzieł i szuka odpowiedzi w kronikach opactwa, porównuje je z dziełami innych mistrzów, wykazując się przy tym imponującą znajomością historii
malarstwa. W 1910 r. wydał monografię o gdańskim malarzu Andrzeju Stechu19.
W okresie I wojny światowej ks. Makowski nieco odstąpił od wgłębiania się
w badania nad sztuką pomorską, ograniczając się do napisania trzech artykułów
(w latach 1913-1916), poświęconych m.in. motywom sztuki sakralnej w twórczości Jacka Malczewskiego.
Po zakończeniu wojny skupił się na badaniach nad dziełami nowożytnej
sztuki pomorskiej, świadczącymi o polskiej proweniencji. Odkrył mało wówczas
znanego malarza Stanisława Kłossowskiego w kontekście poszukiwań związków
Pomorza Gdańskiego z Polską. Pisząc recenzję pracy Zygmunta Batowskiego
o malarstwie XVII-wiecznego malarza Bartłomieja Strobla, włączył się do dyskusji historyków sztuki na temat tegoż artysty. Jego artykuły budzą zainteresowanie i aprobatę uznanych znawców sztuki, jak Jacka Tylickiego czy Janusza
Stanisława Pasierba20. Największym dziełem ks. Bolesława Makowskiego, spinającym niejako jego zainteresowania historią sztuki jest monografia Sztuka na
Pomorzu. Jej dzieje i zabytki, wydana w Toruniu w 1932 r. W publikacji po raz
pierwszy przedstawił syntetycznie opracowaną nowożytną sztukę pomorską, mającą przy tym znamiona nowatorstwa. Według Zygmunta Kruszelnickiego owo
nowatorstwo polegało na celowym skupieniu się na pomorskiej sztuce nowożytnej związanej czasowo z okresem przynależności Pomorza Gdańskiego do Polski.
Makowski stał się cenionym znawcą sztuki, a recenzje dzieła pojawiły się nawet
„Kuryerze Warszawskim” i w krakowskim „Czasie”.
Michał Walicki w „Kuryerze Warszawskim” zwrócił uwagę na trudność ujęcia dziejów sztuki Pomorza Gdańskiego z punktu widzenia „polskiego udziału
w formowaniu się na tym terenie twórczych procesów artystycznych”, choćby
z uwagi na silne wpływy sztuki niemieckiej, obecne już w czasach średniowiecznych. I choć Walicki postawił pracy Makowskiego kilka zarzutów natury technicznej (subiektywizm, zbyt ogólna interpretacja), odbierając jej waloru pracy
naukowej, wyraził szacunek ujęty w słowach: tradycja obywatelskiej i naukowej
współpracy światłego pomorskiego kleru została tu godnie podtrzymana.21
Z kolei ks. Tadeusz Albin Pomian-Kruszyński zauważył słuszność przyjętej
koncepcji pracy Makowskiego – zasadę syntetycznego ujęcia całości z pominięciem dziejów średniowiecznych – te bowiem zostały już znakomicie opisane przez
Tenże, Der Danziger Maler Andreas Stech, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins,
Bd. 52, 1910, s. 165 i nn.
20
Zob. J. Tylicki, Bartłomiej Strobel. Malarz epoki wojny trzynastoletniej, Toruń 2000; J. S. Pasierb, Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974.
21
„Kurier Warszawski”, nr 71,12.03.1933.
19
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badaczy niemieckich, wytykając jednocześnie brak szerszego omówienia sztuki
gdańskiej, która w mniemaniu autora była silnym ośrodkiem promieniowania kultury artystycznej na całe Pomorze Gdańskie22.
Konkludując, działalność narodowa Chojnic, wzmocniona przez szeregi absolwentów tutejszego gimnazjum (i gimnazjum chełmińskiego), unoszonych duchem patriotycznego filomactwa, to bogate dziedzictwo polskiego Pomorza
Gdańskiego23. Jedną z osób aktywnych na tym polu był ks. Bolesław Makowski.
Bez wątpienia ludzie jego pokroju tchnęli ducha wiary w pomyślność sprawy narodowej. Wzbogacili aż po dzisiejsze dni „bagaż” historii o pamięć o czasach rozbiorów, kto wie, czy dla nas jako narodu nie najważniejszych.

22
23

„Czas”, Kraków, nr 7, 10.01.1933.
Warto też poinformować, że polskie społeczeństwo plebiscytowych ziem Warmii, Mazur i Powiśla wytrwale dążyło w latach 1918-1920 do unifikacji z Polską. Pomorze Gdańskie, w tym ziemia
chojnicka, stanowiły obszary, gdzie dominowało społeczeństwo o najsilniej zakorzenionej narodowościowo świadomości. Przeważały tutaj grupy intelektualistów, polityków, urzędników, czynnych organizatorów życia gospodarczego, które żywo uczestniczyły w tworzeniu życia
politycznego, oświatowego oraz publicznego na tych terenach. Kwidzyn, Chojnice i obszar Pomorza Gdańskiego były ziemiami z największym wskaźnikiem placówek oświatowych wśród
ziem plebiscytowych, które miały wpływ na taką sytuację. Kształciły one przyszłą inteligencję Powiśla – lekarzy, teologów oraz pedagogów, których wiedza i doświadczenie wpływały niejednokrotnie na podejmowanie znaczących decyzji w obrębie aparatu administracyjnego przyszłego
państwa polskiego. Silne dążenia unifikacyjne wynikały z zakorzenienia w tradycji krzewienia
wiary przodków. Z tym przeświadczeniem wiąże się postawa polskich duchownych Powiśla, którzy byli głównymi organizatorami codziennego życia społeczeństwa. Społeczeństwo Powiśla wytrwale dochodziło swych racji na arenie międzynarodowej. Agitując społecznie ingerowało
w decyzje organów pruskich, co do funkcjonowania Polaków wśród społeczności niemieckiej.
Zrzeszano się w organizacjach narodowych, występowano przeciw aktom dyskryminacji, m.in.
przeciw represjom wobec uczniów polskich, przeciw aktom przemocy wobec polskich działaczy.
Działalność narodowa Pomorzan była inspirująca nie tylko dla Powiśla, ale również dla Warmii
i Mazur. Wniosła znaczące wartości w funkcjonowanie aparatu publicznego przyszłego państwa
polskiego. Zadecydowała w znacznym stopniu o sukcesie wyzwolenia państwa polskiego z rąk zaborców.
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Kazimierz Jaruszewski

Sprawozdanie z jubileuszu XX-lecia działalności
Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk założono 25 listopada 1998 r.
w mieszkaniu regionalisty śp. Albina Makowskiego (obecnie Oddział Muzeum
Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach). Pomysłodawcami powstania Towarzystwa byli dr Jacek Knopek i Kazimierz Jaruszewski.
Rejestracja w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nastąpiła w roku 1999.
Dziewiątego grudnia tego samego roku wybrano władze I kadencji z prezesem
dr. Jackiem Knopkiem na czele. Kolejnymi prezesami Zarządu byli: w latach
2002-2008 Kazimierz Jaruszewski; 2008-2011 Paweł Piotr Mynarczyk i od 2011
roku ponownie Kazimierz Jaruszewski
Od dwóch dekad ChTPN prowadzi aktywną działalność organizacyjną, popularyzatorską i wydawniczą. Do najważniejszych przedsięwzięć Towarzystwa
należą m.in. organizowanie konferencji naukowych i sympozjów edukacyjnych,
koordynowanie wydarzeń Chojnickiego Festiwalu Nauki i Mityngu Młodych
Przyjaciół Nauki, wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych, popularyzowanie wiedzy interdyscyplinarnej czy organizowanie konkursów tematycznych dla młodzieży. Od 15 lat staraniem ChTPN ukazuje się rocznik naukowy
„Zeszyty Chojnickie”. Od 5 lat periodyk ten znajduje się na Liście czasopism
punktowanych MNiSW.
Towarzystwo było wielokrotnie nagradzane za działalność na rzecz rozwoju
nauki, kultury i oświaty, w tym zaszczytnym Chojnickim Oscarem – Dokonania
Roku 2006 (w kategorii Kultura i nauka). Członkowie ChTPN aktywnie współpracują m.in. z Muzeum Historyczno-Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego, Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Urzędem Miejskim
w Chojnicach, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Towarzystwem Miłośników
Ziemi Człuchowskiej, Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach, Zaborskim
Parkiem Krajobrazowym, Towarzystwem Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich; sześcioma uczelniami (UKW, PK, PWSZ w Pile, UG, UŁ i WSG) oraz
z Zaborskim Towarzystwem Naukowym w Brusach.
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Obchody jubileuszu Towarzystwa miały miejsce 23 listopada 2018 r. Pierwszym ich punktem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stefana Bieszka, nauczyciela, literata i społecznika mieszkającego w Chojnicach w latach 1920-1934.
Następnie uroczystości przeniesiono do Technikum nr 2. Wygłoszono tam trzy
prelekcje. Burmistrz Chojnic, dr Arseniusz Finster, przedstawił historię edukacji
akademickiej w mieście w minionym dwudziestoleciu. Dr Emilia Kalitta przypomniała postać Wandy Tyborskiej, zasłużonej działaczki kulturalnej i dyrektor muzeum, w 15. rocznicę jej przedwczesnej śmierci. Piotr Eichler dokonał natomiast
przeglądu istotnych wydarzeń z dziejów Towarzystwa. Uczestnicy spotkania
otrzymali pamiątkowe foldery dokumentujące osiągnięcia ChTPN w latach 1998-2018. Do grona członków stowarzyszenia przyjęto Marię Eichler. Podziękowano
również reprezentantom urzędów, instytucji i organizacji współpracujących
z ChTPN.
Towarzystwo systematycznie wyróżnia osoby zasłużone dla rozwoju nauki,
oświaty i kultury w Chojnicach oraz popularyzujące historię i kulturę ziemi chojnickiej w regionie i w kraju „Laurami Sprzymierzeńców Nauki”. Podczas jubileuszu nagrodzono 5 osób. „Laury…” przyznano cenionym regionalistom:
dr. Jerzemu Szwankowskiemu z Raciąża, dr. Marianowi Frydzie i Wiktorowi Zybajło z Człuchowa, Zbigniewowi Gierszewskiemu z Brus oraz Olgierdowi Buchwaldowi z Chojnic. J. Szwankowski i M. Fryda należą ponadto do Kolegium
Redakcyjnego „Zeszytów Chojnickich”.
Legitymację członka honorowego ChTPN przyznano prof. dr. hab. Włodzimierzowi Jastrzębskiemu. Ten bydgoski uczony od wielu lat wspiera działania
Towarzystwa; był prelegentem podczas Zaduszek Naukowych (2015-2017) i przewodniczy Radzie Naukowej „Zeszytów Chojnickich”.
Aktualnie do ChTPN należy 29 członków aktywnie uczestniczących w zebraniach i wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo oraz regularnie
opłacających składki.
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S. Gabriela Kręcka, Stosunek okupanta hitlerowskiego do
spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim w latach 1939-1945, Chojnice 2017, ss. 93
W 2017 r. ujrzało światło dzienne opracowanie pióra s. Gabrieli Kręckiej
pt. Stosunek okupanta hitlerowskiego do spraw kultu religijnego w powiecie chojnickim w latach 1939-1945. Książka wydana została w serii Monografie Chojnickie pod przewodnictwem redaktora serii – dra Przemysława Zientkowskiego.
Pochlebna recenzja wydawnicza przygotowana została przez prof. Włodzimierza
Jastrzębskiego, a wydania opracowania podjęło się Miasto Chojnice.
Publikacja, nad którą się pochylamy, składa się z pięciu rozdziałów opisujących ogólną charakterystykę powiatu chojnickiego w zarysowanym okresie, charakterystykę miejsc kultu oraz przedmiotów jemu służących, specyfikę pracy
duszpasterskiej oraz postaw wiernych wobec działań okupanta hitlerowskiego.
Jak każda publikacja naukowa, książka posiada wstęp, który poprzedzony został
przedmową oraz zawiera objaśnienia i bibliografię. Całe opracowanie liczy
93 strony, a kończy je stosowne podsumowanie wraz z mapkami i fotokopiami
ważnych dla pracy dokumentów. Recenzowana publikacja zaistniała pierwotnie
jako praca magisterska, obroniona w latach 60. XX w. pod kierunkiem historyka
i teologa – ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Jak pisze Autorka, głównym celem pracy było przedstawienie charakterystycznych wydarzeń na tle ogólnej polityki okupanta hitlerowskiego wobec kultu
religijnego Kościoła rzymskokatolickiego na terenie powiatu chojnickiego. Kult
religijny rozumiany jest tutaj jako zewnętrzny aspekt religijności związany z oddawaniem czci Bogu i świętym poprzez udział w życiu sakramentalnym Kościoła
oraz nabożeństwach liturgicznych i paraliturgicznych. Zarówno temat opracowania, jak i cel wydaje się o tyle ciekawy i nowatorski, że dotąd nie powstała publikacja, która badałaby tematykę w powyższym zakresie. Autorka pracy wprawdzie
powołuje się na dysertację ks. Kazimierza Śmigla pt. Walka władz hitlerowskich
z katolickim kultem religijnym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w latach
1939-45, jednak praca ta dotyczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Powiat chojnicki
natomiast należał w tym czasie do diecezji chełmińskiej. Podobieństwa w zakresie tych prac dotyczyć mogą technik badawczych lub struktury prezentacji wnio247
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sków; sięgają jednak do różnych źródeł, uwzględniają odmienną specyfikę kościołów lokalnych oraz zakres działania hitlerowskiego okupanta.
Rzetelność warsztatu naukowego Autorki pracy potwierdza dotarcie do różnorodnych źródeł, bowiem brak opracowań drukowanych uniemożliwiłby przedstawienie wyników niniejszego opracowania w takim zakresie, w jakim oczekiwaliby
tego czytelnicy. S. Gabriela Kręcka sięgnęła po prasę niemiecką, źródła rękopiśmienne przechowywane w różnych archiwach (korespondencje, zarządzenia Gestapo, tajne sprawozdania itp.), dokumenty parafialne. Cennego materiału badawczego
dostarczyły relacje świadków tych wydarzeń. Ich zebranie było możliwe dzięki przygotowanemu kwestionariuszowi. Pochylenie się nad „żywymi źródłami historii”
budzi w mojej ocenie uznanie i podziw w zakresie podążania za prawdą.
Praca s. Gabrieli Kręckiej przyjęła postać chronologicznego opracowania
podporządkowanego analizie zarządzeń wydawanych przez władze ministerialne.
Pojawiają się jednak w tym uporządkowanym układzie wątki bezpośrednio odnoszące się do istoty opracowania. Rozdział I ukazuje czytelnikowi specyfikę terenu badawczego z odwołaniem się do jego historii, postaw życiowych ludzi go
zamieszkujących (eksterminacja, germanizacja ludności) oraz stosunków ludności wobec zaistniałej sytuacji okupacyjnej.
Rozdział II zatytułowany Miejsca kultu opisuje stan kościołów parafialnych,
kaplic, cmentarzy wraz ze szczegółową prezentacją duchowieństwa. Moją uwagę
przykuł fakt zamieszczenia w opracowaniu opisu postaci ks. Sylwestra Felchnera
z miejscowości Borzyszkowy. Postać proboszcza z parafii pw. św. Marcina z Tours
jest mi znana z opowieści mojego dziadka, który był bliskim i wieloletnim współpracownikiem ks. Felchnera. Proboszczowi udało się powrócić z obozu w Dachau do parafii, w której kontynuował swoją działalność duszpasterską aż do
śmierci 21 marca 1969 r. Autorka pracy rzetelnie przedstawiła fakty oraz szczegółowo opisała relacje świadków tych wydarzeń (na przykład powodem wywózki
ks. Gajkowskiego do obozu w Dachau, pracującego w parafii w Zapceniu – sąsiedniej parafii borzyszkowskiej – miało być „złe wyrażenie się o Führerze”).
Sięgnięcie po kwestionariusz ankietowy pozwoliło Autorce pracy nawet w detalach określić formę niszczenia kapliczek czy przydrożnych krzyży. Z opracowania dowiadujemy się, że narzędziami do dewastacji miejsc kultu religijnego były
siekiery, piły itp. Takie szczegółowe relacje świadków i sięgnięcie do źródeł archiwalnych uwiarygodniają recenzowane opracowanie, podnoszą jego wartość
historyczną oraz ocalają od zapomnienia ludzi i miejsca.
Rozdział III zatytułowany Utensylia kościelne opisuje formę niszczenia jakichkolwiek śladów polskości na przedmiotach kultu. Autorka opisuje losy stowarzyszeń kościelnych, które musiały podporządkować się hitlerowskiemu
okupantowi, choćby przez oddanie sztandarów, wyrażających ich tożsamość, idee
zjednoczenia i wyznawane wartości. W formie tabeli przedstawiony został stan rabunku dzwonów z brązu w poszczególnych parafiach powiatu chojnickiego.

RAFAŁ MALISZEWSKI

S. GABRIELA KRęCKA, STOSUNEK OKUPANTA…

Trudności w pracy duszpasterskiej to tytuł IV rozdziału recenzowanej publikacji. S. Gabriela Kręcka szczegółowo opisała likwidację polskich świąt kościelnych lub przeniesienie niektórych z nich na niedzielę. Odniosła się do ograniczenia
lub nawet odmowy odprawiania nabożeństw czy udzielania sakramentów świętych. Autorka dotarła do tych parafii, w których nie udzielono sakramentu bierzmowania. Opisała sytuację języka polskiego i brak możliwości jego używania
przy posłudze sakramentalnej. Skrupulatnie przeanalizowała działalność duszpasterską wszystkich parafii z powiatu chojnickiego w latach 1938-1945, co pozwoliło Jej postawić tezę o spadku frekwencji sakramentalnej. Prezentowane
tabele uwidaczniają pewną tendencję ograniczającą udzielanie sakramentów. Taki
stan rzeczy nie szedł jednak w parze z regresem religijności wśród ludności powiatu chojnickiego. Wynikało to raczej z zewnętrznej organizacji życia politycznego i ciężkiej egzystencji w warunkach okupacji.
Rozdział V pt. Postawa wiernych podsumowuje niejako skutki okupacji
hitlerowskiej wśród społeczności powiatu chojnickiego. Autorka podkreśliła, że
okupacja w żadnym stopniu nie zmniejszyła religijności i polskości ludzi zamieszkujących te tereny. Sprawozdanie z Rytla potwierdza ten fakt: „Kościół katolicki tutaj jest jeszcze największą ostoją polskości”. Godna podkreślenia wydaje
się wnikliwa analiza postaw ludności wobec okupanta hitlerowskiego. Toteż Autorka uczciwie podała, że istnieją nadal rozległe wątki tematyki stosunku okupanta hitlerowskiego wobec spraw kultu religijnego, które powinny doczekać się
kolejnych opracowań.
Oceniając wysoko walory treściowe książki, jej prosty, choć traktujący o trudnym dla Polaków czasie, język, wierzę, że znajdzie się wielu czytelników spragnionych pójścia drogą ocalania od zapomnienia ważnych dla Polski wydarzeń.
Praca została napisana z dużą starannością i doświadczeniem w gromadzeniu informacji z różnych źródeł. Z tego też powodu nabiera znaczącego charakteru.
Wpisuje się zasadniczo w tematykę badań nad dziejami Kościoła katolickiego
w Polsce w rzeczywistości wyzwań stawianych Polakom przez hitlerowskiego
okupanta.
Rafał Maliszewski
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Kazimierz Jaruszewski, Jak płomień świecy w mroku,
Chojnice 2018, ss. 32
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 2018 r. postanowiło zainicjować
kolejną serię wydawniczą – Chojniccy Abiturienci – na łamach której będą prezentowane sylwetki absolwentów Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chojnicach – stanowiącego w czasach zaborów ognisko kultury umysłowej na
Pomorzu.
Pierwszy tom z serii poświęcono ks. Juliuszowi Prądzyńskiemu, który był, jak
zaznaczył autor opracowania, „aktywnym działaczem ruchu narodowego na Kaszubach i Kociewiu”. Okazją ku temu była 200. rocznica urodzin księdza kanonika. Zadania przybliżenia sylwetki tego zasłużonego Pomorzanina podjął się
Kazimierz Jaruszewski, w którego kręgu zainteresowań badawczych są absolwenci Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach.
Ks. Juliusz Prądzyński, wielki społecznik urodził się w Objezierzu; prawie pół
wieku po pierwszym akcie, który finalnie przyczynił się do usunięcia Polski z mapy
Europy. W 1772 r. trzej sąsiedzi podzielili między siebie część terytorium Rzeczypospolitej – Prusy Królewskie (bez Gdańska i Torunia) zostały wcielone do Prus.
Pierwsze lata jego życia to czas, w którym mieszkańcy ziemi pomorskiej nie
mieli w pełni ukształtowanej świadomości narodowej, zwłaszcza że gros z nich
stanowiły osoby wywodzące się z ubogich i najmniej wykształconych warstw społecznych. Dla przedstawicieli pomorskich rodów ziemiańskich, a z takiego rodu
pochodził bohater recenzowanego opracowania, niemczyzna nie mogła stanowić
elementu obcego i wrogiego, jeżeli chcieli odnieść sukces społeczny i zawodowy,
ale to polskie tradycje były bliskie ich sercu.
W 1838 r. bohater opracowania zdał maturę w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach i rozpoczął studia teologiczne. W kwietniu 1844 r. w Pelplinie otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwsze kroki i niezbędne doświadczenie
w stanie duchownym zdobywał w Gdańsku. Nadal utrzymywał szerokie kontakty
ze swoją Alma Mater w Münster, gdzie w 1846 r. uzyskał licencjat z teologii.
W tych trudnych dla narodu polskiego czasach ks. Juliusz Prądzyński współpracował z biskupem chełmińskim Anastazym Sedlagem, który znany był ze swej
niechęci do Polaków. Po pielgrzymce do Wiecznego Miasta powrócił do swojej
diecezji i objął probostwo w Kamieniu Krajeńskim.
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI, JAK PŁOMIEń ŚWIECy…

W latach 40. XIX w. nastąpiło swoiste przebudzenie narodowe wśród Polaków zamieszkujących te tereny. Szczególnie ważny dla kształtowania się polskiej
świadomości narodowej okazał się rok 1848 i tzw. Wiosna Ludów. Rozpoczął się
powolny i długotrwały proces pracy u podstaw. W tym momencie ks. Juliusz Prądzyński rozpoczął nauczanie religii w szkole średniej, której był absolwentem.
Wprowadził naukę w języku polskim, założył bibliotekę z polską literaturą,
wszystko to wbrew przepisom uchwalanym przez pruską władzę. Aktywnie
uczestniczył w polskich organizacjach, których głównym zadaniem było szerzenie polskiego ducha wśród najuboższych warstw społecznych, m.in. Lidze Polskiej, Towarzystwie Pomocy Naukowej. Jego zaangażowanie zostało docenione
i w II połowie XIX w. kariera ks. Juliusza Prądzyńskiego nabrała tempa – został
kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, radcą konsystorza,
kaznodzieją katedralnym, a także dziekanem kapituły.
Przez całe swoje życie duchowny, którego biografię przybliża czytelnikowi
Kazimierz Jaruszewski, aktywnie włączał się w działania na rzecz przetrwania
polskości na ziemiach włączonych do państwa pruskiego. Jego aktywność duchowna i społeczna przypadła na okres, gdy premierem Prus, a następnie kanclerzem Rzeszy był Otto von Biscmark – utożsamiany z wprowadzeniem tzw.
kulturkampfu. Pomimo utrudnień administracyjnych Prądzyński prowadził pracę
u podstaw i dbał o przetrwanie języka polskiego, m.in. należał do grona, które zainicjowało wydawanie pelplińskiego czasopisma „Pielgrzym”. Ukoronowaniem
jego działalności było ufundowanie – wraz z siostrą Klementyną Łaszewską – Zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Kościerzynie, pierwszej na Pomorzu szkoły polskiej dla dziewcząt, której zadaniem było przygotowywanie ich do
egzaminu nauczycielskiego. Siostry zakonne, w zakładzie ufundowanym przez
rodzeństwo Prądzyńskich, prowadziły także szkołę elementarną, ochronkę oraz
sierociniec.
Wydawać by się mogło, że ks. Juliusz Prądzyński swoim życiem i działalnością wystawił sobie „pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Zyskał uznanie współczesnych – w 1894 r. – pięćdziesiątym roku jego posługi kapłańskiej – został
mianowany protonotariuszem apostolskim, otrzymał obywatelstwo honorowe Kościerzyny oraz doktorat honorowy Uniwersytetu w Münster. Nikt wtedy nie przypuszczał, że pod koniec roku – 11 grudnia 1894 r. ks. Juliusz Prądzyński dobiegnie
kresu swego życia.
Czy następne pokolenia niepodległej już Polski pamiętały o jego dokonaniach? Na stronie internetowej Kościerzyny w zakładce „Honorowi Obywatele
Miasta Kościerzyny” 1 próżno szukać ks. Juliusza Prądzyńskiego.
1

Honorowi Obywatele Miasta Kościerzyny źródło Internet http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=
1752657 dostęp 30.11.2018 r.
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Fakt ten pokazuje, jak ważne są publikacje, takie jak praca autorstwa Kazimierza Jaruszewskiego. Zaledwie 32-stronicowe opracowanie poświęcone
ks. Juliuszowi Prądzyńskiemu w sposób zwięzły i bardzo przystępny przybliża
sylwetkę zasłużonego pomorskiego kapłana. Jak płomień świecy w mroku… jest
opracowaniem o charakterze popularnonaukowym. Bardzo mocną stroną opracowania są liczne fotografie, które doskonale komponują się z tekstem i go urozmaicają. Ponadto uważam, że wybór ks. Juliusza Prądzyńskiego – bez wątpienia
zasługującego na miano niestrudzonego obrońcy polskości w „mrocznych” czasach, jakie nastały dla narodu polskiego w dziewiętnastym stuleciu – był trafnym
posunięciem na rozpoczęcie serii o chojnickich abiturientach zarówno ze strony
ChTPN, jak i autora opracowania.
Paweł Redlarski
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S. Fabiola Irena Szreder, Świadek – czy tylko…?
Siostra Adelgund Tumińska, Gdańsk - Orlik 2012, ss. 38
Trzymam w dłoni książkę. Piękna, ciemnozielona okładka z czarnobiałym
zdjęciem kobiety. Jest młoda, delikatna, subtelna,… Spogląda przed siebie, trzymając w dłoni bukiet kwiatów.
Ową kobietą jest Kunigunda Tumińska, późniejsza s. Adelgund, Franciszkanka od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Pozycja pióra s. Fabioli Szreder zatytułowana została Świadek – czy tylko…? Siostra Adelgund Tumińska. Wydana
w roku 2012, w Orliku. Liczy zaledwie 38 stron, jednak, pomimo niewielkiej objętości, zawiera w sobie wiele informacji przybliżających tytułową bohaterkę. Napisana jest językiem niezwykle przystępnym, co sprawia, że książkę czyta się
jednym tchem.
Autorka włożyła mnóstwo pracy i zaangażowania w powstanie swej publikacji. Jej wielką zaletą jest nie tylko niezwykła precyzja, jeśli idzie o wszelkie
dane historyczne, ale i zilustrowanie tekstu zdjęciami. Są unikalne, pokazujące
zarówno ducha czasów, w jakich żyła tytułowa siostra Adelgund, jak i ją samą. Pozwala to Czytelnikowi bliżej poznać historię, która opisana jest na kartach książki.
Siostra Tumińska przyszła na świat w Kwiekach w 1894 r. Natomiast lata
dzieciństwa i wczesnej młodości spędziła w Małym Gliśnie, gdzie uczęszczała do
jednoklasowej szkoły, w której zdobywała wiedzę pod okiem swego ojca Bronisława. Dom rodzinny, jak dowiadujemy się z książki, nacechowany był miłością,
wzajemnym szacunkiem i przywiązaniem. Jako że dzieci przyzwyczajone były
do dbania o dom i siebie nawzajem, Kunigunda wyrosła na pracowitą i uczynną
kobietę. Wielkie znaczenie miał w domu państwa Tumińskich duch katolicyzmu
i patriotyzmu. I taka też s. Adelgund zostanie do końca życia – niezwykle związana z rodziną, Bogiem i Ojczyzną.
Od roku 1910 Kunigunda rozpoczęła naukę w Szkole Gospodarstwa Domowego u Sióstr Franciszkanek w Chojnicach. To tu poznała charyzmat i ducha pracy
Zgromadzenia. Tu też wstąpiła w 1919 r., a osiem lat później w niemieckim Nonnenwert (mieścił się tam Dom Formacyjny i Prowincjonalny Prowincji niemieckiej) złożyła śluby wieczyste.
Przełożeni powierzali Siostrze Adelgund szereg obowiązków, gruntownie
przygotowując do nich pod kątem wykształcenia. I tak: s. Tumińska była m.in.
253

„ZESZYTY CHOJNICKIE” 2018, NR 34

VI. RECENZJE  POLEMIKI  OMÓWIENIA

opiekunką pensjonariuszek Ochronki w Chojnicach, pielęgniarką, wychowawczynią, a następnie kierowniczką przedszkola,… Jak widać, była to osoba świetnie wykształcona, rzetelna w wypełnianiu obowiązków. Jestem przekonana, że
u podstaw jej zaangażowania było oddanie tym, do których za pośrednictwem
przełożonych, posyłał ją Bóg.
Nadszedł rok 1939. Nastąpiły trudne lata wojny i jej bliski kres. Pod datą
14 lutego 1945 r. historia życia naszej bohaterki zatacza krąg. Do szpitala w Chojnicach przybyli radzieccy żołnierze. W inspekcji brała udział m.in. s. Tumińska,
którą jeden z żołnierzy uderzył bagnetem. Następnego dnia wczesnym rankiem,
pakując w pośpiechu rzeczy, usłyszała dochodzące z kotłowni krzyki dziewcząt.
I tam, uratowawszy je, zginęła z rąk radzieckich oprawców – najpewniej najpierw
brutalnie zgwałcona, a potem zasztyletowana.
Spośród sióstr tylko ona zdobyła się na tak heroiczny czyn. Oddała życie za
tych, którym służyła. Znalazł ją ks. Brunon Rieband następnego dnia. Ciało leżało
na pryzmie węgla.
Jakże smutny koniec tak pięknego życia…. A jednak, patrząc oczyma wiary,
śmierć była owocem tego, jak żyła s. Adelgund. Oddana i wierna do końca. Pomimo że zhańbiona, to jednak zwycięska. Ciało Siostry złożono pośpiesznie
w grobie, który do dziś dnia znajduje się w klasztornym ogrodzie Zgromadzenia,
przy ul. Wysokiej. Dziś trwają starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego bohaterskiej zakonnicy.
Polecam lekturę książki Siostry Fabioli, dziękując jednocześnie za przybliżenie sylwetki Jej współsiostry. O takich ludziach, o ich czasach trzeba mówić
właśnie tak – klarownie, przystępnie. By pamięć o nich nie umarła, a uczyła następne pokolenia współodczuwania. By pamięć o nich wychowywała do ofiarności, pracy, zaangażowania i życia wartościami wyższymi. Tak bardzo tej nauki
dzisiaj potrzeba…
Justyna Zientkowska
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Paweł Karp, Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433, Zielona Góra 2017, ss. 383

Oblężenie krzyżackich Chojnic w 1433 r. przez połączone siły polskie i husyckie należy do najistotniejszych wydarzeń historycznych w średniowiecznych
dziejach miasta i regionu, nie tyle ze względu na ówczesne znaczenie międzynarodowe, ale przede wszystkim na dalekosiężne i trwałe skutki, jakie wywołało.
Z tego względu każde opracowanie prezentujące w sposób mniej lub bardziej obszerny wydarzenia, jakie rozegrały się wtedy pod murami miejskimi, musi budzić
zainteresowanie osób zajmujących się zawodowo bądź hobbystycznie przeszłością
ziemi chojnickiej. Do opracowań, które w kompleksowy sposób analizują kampanię polsko-husycką na Pomorzu w 1433 r. należy omawiana monografia
dr. Pawła Karpa – pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, zajmującego się w swoich badaniach historią średniowiecza, historią sztuki wojennej od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz historią polityczną XX wieku.
Autor w 2001 r. obronił rozprawę doktorską pt. Husyci w świetle polityki Polski
wobec zakonu krzyżackiego.
Celem omawianej pracy, będącej rozwinięciem wymienionej wyżej rozprawy
doktorskiej, jest przedstawienie w sposób szczegółowy genezy i przebiegu wyprawy wojsk polskich i husyckich oraz ukazanie ówczesnych możliwości militarnych stron konfliktu, w aspekcie wcześniejszych doświadczeń wyniesionych
z działań zbrojnych poprzedzających wydarzenia z 1433 r. We wstępie do swego
dzieła autor przedstawił, oprócz jego struktury, uwagi na temat skuteczności husyckiej sztuki wojennej, omówił wykorzystaną bazę źródłową zarówno archiwalną, jak i drukowaną, krytyczną ocenę literatury przedmiotu, nie tylko polskiej,
ale i czeskiej, niemieckiej oraz nieliczne prace autorów zachodnioeuropejskich.
Zasadniczy zrąb pracy mieści się w siedmiu obszernych rozdziałach prezentujących kolejno: genezę porozumienia polsko-husyckiego, założenia i realia przymierza pabianickiego z 1432 r., przygotowania wojenne stron, atak oddziałów
husycko-polskich na Nową Marchię, ich wkroczenie na Pomorze Gdańskie, dalszy marsz w kierunku Gdańska i na koniec skutki i znaczenie wyprawy. Całość
wzbogaca aneks źródłowy zawierający teksty z lat 1432-1433, częściowo dotąd
niepublikowane i co cenne, tłumaczone na język polski oraz zestaw siedemnastu
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ilustracji z komentarzami, w tym fotografia chojnickiej Bramy Człuchowskiej
(s. 379). Co oczywiste, praca zawiera bibliografię, indeks osobowy oraz streszczenie w języku niemieckim.
Drobiazgowe omówienie oblężenia Chojnic zawarte jest w rozdziale szóstym
pracy P. Karpa. Pierwszy atak nastąpił w nocy z 9 na 10 lipca, a szturm generalny
na mury siły husycko-polskie przypuściły 22 lipca, przy czym aktywny udział
w ich obronie miały nawet chojniczanki i miejscowe dzieci. Oblężenie zwinięto
15 sierpnia przy stratach ocenianych przez stronę krzyżacką na ponad 1000 ludzi.
Autor przy okazji analizuje m.in. temat użycia artylerii i machin oblężniczych, liczebność stacjonujących wojsk, stosowania ręcznej broni palnej czy prowadzenia
prac inżynieryjnych mających na celu zdobycie miasta.
Omawiając skutki i znaczenie wyprawy, w tym wątpliwy sens pozostawania
przez wiele tygodni pod Chojnicami, autor podkreśla m.in. jej pustoszący wpływ
na stan gospodarczy ziem zakonnych. Posiłkując się zapisami w Wielkiej Księdze
Czynszowej z lat 1437-1438 przytacza straty w gospodarce rolnej: 85% łanów
nieobsadzonych w komturstwie świeckim, 70% w człuchowskim i 50% w tucholskim. W komentarzu autor poprzestał na stwierdzeniu, że taka sytuacja miała
bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów Zakonu z przysługujących mu
czynszów, a nowa akcja kolonizacyjna na spustoszonych obszarach, ze względu
na kilkuletni okres wolnizny, nie mogła szybko poprawić stanu gospodarki.
Należy tu podkreślić, że proces ponownego zasiedlania opustoszałych wsi
krzyżackich, położonych pod Chojnicami, wywołał dalekosiężne skutki nie tylko
gospodarcze, ale i narodowościowe. Sprowadzeni na te tereny z głębi Niemiec
katoliccy osadnicy stanowili przez stulecia zwartą i skonsolidowaną grupę pośród
polskiego otoczenia – enklawę nazywaną od lat 30. XIX stulecia Kosznajderią.
Tylko w latach 1772-1920 lud kosznajderski wydał 96 nauczycieli, 85 duchownych, 20 lekarzy, 19 sióstr zakonnych, 18 prawników, 16 urzędników różnego
szczebla, 15 nauczycielek, 14 filologów itd.1 – z najwybitniejszą postacią biskupem chełmińskim ks. dr. Augustynem Rosentreterem. Mimo częściowej polonizacji tej krainy po 1920 r. – ludność niemiecka nadal stanowiła w jej obrębie spory
odsetek ogółu mieszkańców, np. w 1927 r. odsetek Niemców w Sławęcinie wynosił aż 83,5%2. Po 1945 r. reszta ludności niemieckiej, która wcześniej nie ewakuowała się na Zachód, została wysiedlona do Niemiec. Elementem wiążącym
Niemców z Kosznajderii z sąsiednią ludnością polską była wspólnie wyznawana
wiara katolicka, stąd dochodziło często do małżeństw mieszanych i polonizacji potomstwa. Dlatego jeszcze dzisiaj na terenach spustoszonych przez najazd husyckoJ. Rink, Die Geschichte der Koschneiderei. Ihre Bevölkerung im Jahre 1772 und Ende 1919, Danzig 1932/Münster 2001, s. 90.
2
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. I: Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, red. J. Knopek, Chojnice 2013, s. 348.
1

256

JERZY SZWANKOWSKI

PAWEŁ KARP, POLSKO-HUSyCKA WyPRAWA…

-polski i w sąsiedztwie występują nazwiska typu Berent, Krygier, Muzolf, Nelke,
Rink, Szmelter, Szrajber czy Wilant.
Przy przeglądaniu obszernej bibliografii daje się zauważyć brak opracowań
poświęconych przeszłości Kosznajderii3 i niektórych dotyczących ziemi chojnickiej4. Nie wnoszą one co prawda nowych ustaleń i bazują na znanych autorowi
źródłach, ale w pracy aspirującej do kompleksowego opracowania obranego problemu badawczego mogłyby się znaleźć.
Ze względu na bogactwo wykorzystanego materiału źródłowego, solidną analizę genezy i przebiegu wyprawy oraz przeprowadzoną ze znawstwem krytykę jej
aspektów militarnych, monografia P. Karpa pozostanie przez długie lata podstawowym kompendium wiedzy o wydarzeniach, jakie rozegrały się na Pomorzu
Gdańskim w 1433 r.
Jerzy Szwankowski

Np. Kosznajderia – kraina i ludzie między Chojnicami a Tucholą (XV-XX w.), red. W. Jastrzębski,
Bydgoszcz-Tuchola 2003, czy Kosznajderia. Dzieje niemieckiej enklawy osadniczej na Pomorzu
Gdańskim, red. J. Szwankowski, Chojnice 2013.
4
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego, t. I-IV, Chojnice 2008-2013. Ze słowników historyczno-geograficznych Maksymiliana Grzegorza w bibliografii znajduje się słownik poświęcony komturstwu
świeckiemu, wydany w 2012 r. W związku z tym trochę dziwi brak słowników komturstw: człuchowskiego i tucholskiego, wydanych wcześniej, odpowiednio w 2005 i 2010 r.
3
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S. Fabiola Irena Szreder CSF, Przed wielu laty… przez wiele
lat… w Chojnicach, Chojnice – Orlik 2017, ss. 147
Jednym z wartościowych elementów jubileuszu 150-lecia przybycia Sióstr
Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej na ziemie polskie było wydanie popularnonaukowej publikacji Przed wielu laty… przez wiele lat… w Chojnicach. Autorką książki jest siostra Fabiola Irena Szreder CSF, doskonale znająca
realia życia konsekrowanego oraz historię polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek1. Placówka chojnicka stała się, jak podaje s. Fabiola, kolebką sióstr
na terenach polskich w latach zaborów (s. 7).
Zgromadzenie powstało w 1835 r. w Holandii za sprawą Katarzyny Damen
– Matki Magdaleny. Siostry opiekowały się chorymi, potrzebującymi, dziećmi
i młodzieżą; prowadziły też zakłady lecznicze i edukacyjno-wychowawcze. Trzydziesta szósta placówka Sióstr Franciszkanek z Holandii została założona w Chojnicach, w ówczesnej diecezji chełmińskiej. Dziewiątego października 1867 r.
przybyło do Chojnic osiem franciszkanek. Zgodnie z poleceniem władz pruskich
wszystkie były Niemkami. Jak napisała autorka publikacji siostry zostały przyjęte przez chojniczan bardzo życzliwie i procesjonalnie wprowadzone do klasztoru, który nazwano Zakładem św. Boromeusza (s. 12). W przekazanym
zakonnicom budynku szybko rozpoczęto działalność opiekuńczą i oświatową; już
w kwietniu 1869 r. franciszkanki miały pod opieką 55 uczennic, 21 pensjonarek,
42 przedszkolaków. Prężnie działała też szkoła krawiecka. Represje Kulturkampfu doprowadziły jednak do zamknięcia instytucji w 1875 r.
Siostra Fabiola Irena Szreder opisuje następnie okoliczności reaktywacji Zakładu św. Boromeusza (1885) i jego późniejsze losy2. W podzielonej na pięć rozdziałów popularnonaukowej książce analizuje również działalność Polskiego
Na temat Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej i domu zakonnego w Chojnicach zob. m.in. B. Łoziński, Franciszkanki z Orlika, w: tegoż, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, s. 203-204 tudzież F. I. Szreder
CSF, Prowincja Polska Maryi Wspomożenia Wiernych. Kongregacja Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, Pelplin 1998.
2
Z nowszych opracowań dotyczących powstania i historii tej placówki zob. Zakład św. Karola Boromeusza, w: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza. Przeszłość i teraźniejszość, oprac.
K. Ostrowski, Chojnice 2012, s. 11-29.
1
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Komisariatu Sióstr Franciszkanek z siedzibą w Chojnicach i przybliża dzieje kolejnych placówek. Możemy zatem zapoznać się z krótkim rysem historycznym
kilku franciszkańskich ośrodków, m.in. Zakładu św. Józefa w Orliku, Zakładu
św. Antoniego w Więcborku, Domu Dziecka w Ciechocinie czy Ośrodka Zdrowia
w Lipnicy. Na uwagę zasługuje także wspólnota sióstr w Człuchowie. Franciszkanki pracowały tam w szpitalu, prowadziły przedszkole, opiekowały się sierotami
i ubogimi.
Autorka koncentruje się ponadto na analizie relacji Kościoła i państwa po
II wojnie światowej i ukazuje wpływ władz politycznych w tym czasie na służbę
sióstr. Z publikacji wyłania się obraz Chojnic i ich mieszkańców w czterech okresach historycznych: w latach zaboru pruskiego, w dwudziestoleciu międzywojennym, w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej. Franciszkanki zapisały swój
trwały ślad w dziejach miasta i przyczyniły się do rozwoju nie tylko życia duchowego i religijnego, ale prowadziły, w omawianych ramach czasowych, bardzo pożyteczną działalność pielęgniarską, opiekuńczo-wychowawczą, oświatową
(np. Szkoła Gospodarstwa Domowego3, s. 39-45 i 62-64) oraz charytatywną.
Obecnie siedzibą polskiej prowincji jest Orlik, a w Chojnicach służą potrzebującym dwie wspólnoty sióstr (z siedzibami przy ul. Wysokiej i ul. Ogrodowej).
Atutami publikacji są liczne fragmenty pochodzące z materiałów źródłowych,
do których autorka dotarła. Widać też, że przeprowadziła ona rzetelną kwerendę
archiwalną i biblioteczną. Brak jednak typowego aparatu naukowego, przypisów,
odsyłaczy etc. Na uznanie zasługuje zawarty w książce materiał ikonograficzny,
szczególnie zdjęcia archiwalne. Bogate są również pomieszczone w publikacji
dane statystyczne (przejrzyste zestawienia i tabele, np. sióstr zmarłych w Chojnicach, s. 143).
Warto byłoby w kolejnym wydaniu pamiętać o konsekwentnym podawaniu
jednej – polskiej nazwy miasta: pojawiają się wymiennie Chojnice/Konitz (np.
w tytułach podrozdziałów: Sytuacja społeczno-religijna w Konitz oraz Siostry
Franciszkanki w Chojnicach – a chodzi przecież o II połowę XIX w.).
Uwagi recenzenta budzą także niektóre opinie autorki dotyczące przeszłości
miasta, np. w Chojnicach (Konitz) zamieszkiwała w większości katolicka ludność
polska (s. 8) – w odniesieniu do lat 60. XIX w. Trudno dociec, czy autorce chodziło o to, że polscy mieszkańcy byli zasadniczo katolikami, czy Polacy stanowili większość ówczesnych chojniczan. Tymczasem pamiętać należy, że Chojnice
należały w tym okresie do najbardziej zniemczonych miast Prus Zachodnich,
a Niemcy to wtedy głównie ewangelicy. Jeden z podrozdziałów przyszłej franciszkańskiej monografii można by poświęcić ofiarodawcom i darczyńcom Zakładu św. Boromeusza. W tym miejscu trzeba wymienić bardzo liczną grupę
3

Por. bogato ilustrowany artykuł K. Kowalkowskiego Z albumu Jadwigi Kowalkowskiej, „Kwartalnik Chojnicki” 2015, nr 14, s. 76-80.
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duchownych poprzez swe młodzieńcze losy ściśle związanych z Chojnicami.
Mamy tu na myśli wychowanków Królewskiego Katolickiego Gimnazjum, funkcjonującego w tym mieście w latach 1815-1919. Recenzent niniejszej publikacji
zgromadził informacje źródłowe na temat dziewiętnastu uczniów i absolwentów
chojnickiego gimnazjum, którzy, będąc kapłanami diecezji chełmińskiej, wspierali materialnie Zakład św. Boromeusza. W tym gronie był również współzałożyciel placówki i pierwszy prezes jej kuratorium – ks. proboszcz Augustyn Behrendt
(maturzysta z 1847 r.). Honorowym członkiem kuratorium był natomiast niezwykle zasłużony dla rozwoju tego zakładu ks. dr Antoni Wolszlegier (maturzysta
z 1874 r.).
Reasumując te krótkie rozważania, należy podkreślić, że książka siostry Fabioli Ireny Szreder stanowi cenny przyczynek do dalszych badań nad dziejami
wspólnot zakonnych w Chojnicach i na ziemi chojnickiej oraz historią Zakładu św.
Boromeusza, Zakładu Mariańskiego i całego kompleksu zabudowań, wpisanego
od wielu lat w miejski krajobraz. Lekturę ułatwia przystępny język, a dopełnieniem publikacji są liczne, trafnie dobrane ilustracje.
Kazimierz Jaruszewski
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Stefan Ścisłowicz

Chojnice w latach 1918-1920
KALENDARIUM
Wydarzenia, które miały miejsce w Chojnicach w latach 1918-1920 wyraźnie odzwierciedlają wydarzenia i procesy polityczne w kraju i w Europie.
Deklaracja Wilsona, anulowanie przez Rosję traktatów rozbiorowych, rewolucyjne wrzenie w Niemczech, strajk generalny, abdykacja cesarza, ogłoszenie republiki i wreszcie kapitulacja Niemiec 11 listopada 1918 r. w Compiègne,
spowodowały ożywienie się ludności polskiej w zaborze pruskim. Utworzenie
państwa polskiego nie przyniosło jednak natychmiastowej niepodległości. Jeszcze
przez piętnaście miesięcy żywioł polski musiał zmagać się z zaborcą. Poniższe
kalendarium wydarzeń przełomowego okresu obrazuje przebieg tych zmagań, aż
do momentu ostatecznego powrotu miasta Chojnice po 148 latach niewoli w granice odrodzonej Polski.
Rok 1918
10. 11.

Burmistrz Chojnic dr Bruno Molkentin zwołuje wieczorem posiedzenie
Rady Miejskiej dla omówienia skomplikowanej sytuacji w Niemczech
i sytuacji politycznej w Gdańsku oraz przedsięwzięcia środków zapobiegawczych w mieście.

11. 11.

Przedstawiciele gdańskiego Wydziału Wykonawczego Rady Robotniczej i Żołnierskiej w porozumieniu z Landratem dr Wilhelmem Fuhrmannem i Radą Miejską powołują Radę Robotniczą i Żołnierską
w Chojnicach. Na czele staje kpt. Prag, I zastępcą z ramienia robotników
był Jan Kaletta, a II zastępcą z ramienia wojska Röder. Rada była zdominowana przez Niemców. Zadaniem Rady było utrzymanie spokoju,
porządku, kontrola urzędów cywilnych i wojskowych. Chojnicka Rada
podlegała gdańskiemu Wydziałowi Wykonawczemu.

12. 11.

Ogłoszenie godziny policyjnej.

13. 11.

Trudności z dostawą węgla powodują skrócenie działalności zakładów
usługowych. Brak żywności powoduje racjonowanie podstawowych ar263
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tykułów żywnościowych. Rada Robotnicza i Żołnierska zwołuje szereg
wieców informacyjnych w celu uspokojenia nastrojów społecznych
i wyjaśnienia sytuacji politycznej.
15. 11.

W Hotelu Reichshof (obecnie Technikum Rachunkowości Rolnej)
zbiera się tajny Komitet Obywatelski. Na przewodniczącego wybrano
ks. Józefa Szydzika z Wiela.

2. 12.

Pierwsze polskie oficjalne zebranie w sali Heinricha. (ul. Człuchowska).
Przewodniczył Lucjan Prądziński ze Skarpy i delegat z Poznania. Omówiono sytuację polityczną. Wezwano do spokoju i podporządkowania się
miejscowej Radzie Robotniczej i Żołnierskiej. Zgłoszono dwa, zdaniem
prasy niemieckiej, „rewolucyjne” wnioski dotyczące wprowadzenia języka
polskiego do urzędów i w nauczaniu religii w szkołach. Wybrano dwóch
delegatów na Zjazd Dzielnicowy do Poznania; zostali nimi Dominik
Nowak i Józef Krenski. W powiecie wybrano w sumie 20 delegatów.

11. 12.

Hotel Reichshof. Komitet Obywatelski powołał w Chojnicach Powiatową Radę Ludową. Obecnych było 28 delegatów z całego powiatu. Na
prezesa wybrano ks. Józefa Szydzika, na zastępcę Władysławę Wolszlegier z Cołdanek, na sekretarza Antoniego Ulandowskiego, na skarbnika Adolfa Bonina z Czerska, członkami zarządu zostali Franciszek
Trzciński z Karsina, Feliks Gintrowski z Czerska i Józef Chrzanowski
ze Zbenin. Była to pierwsza oficjalna reprezentacja interesów Polaków.
Zadaniem PRL było przygotowanie form organizacyjnych dla przejęcia
władzy. Działalność PRL była bardzo aktywna.

15. 12.

„Wielki Bazar Polski” – w salach Hotelu Krebs (Gastronomia). Zysk
przeznaczono dla bezdomnych i na pomoc dla głodujących dzieci. Dary
w naturze przyjmowała Maria Łukowicz, a datki pieniężne Władysław
Wolszlegier. Zanotowano dużą frekwencję. Impreza zakończyła się wieczorkiem, podczas którego wystawiono sztukę O chlebie i wodzie.

18. 12.

Ożywienie w niemieckich organizacjach partyjnych, zgromadzenia
i wiece otwarte przestrzegające przed widmem bolszewizmu i niebezpieczeństwem polskim. Szeroko zakrojona akcja propagandowa przeciw Polakom i ich żądaniom terytorialnym. Maleje znaczenie Rady
Robotniczo-Żołnierskiej w Chojnicach.

19. 12.

Powołano Grenzschutzkommando Ost w Chojnicach, wojskową, ochotniczą grupę operacyjną dla bezpieczeństwa linii kolejowych.

Rok 1919
1. 01.
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z Janem Kalettą. W Hotelu Reichshof poddany zostaje osobistej rewizji.
Obciążające dowody Grenzschutz przekazuje prokuraturze. 1 stycznia
odbyły się dwa wiece niemieckie: jeden z udziałem przedstawiciela
gdańskiej Rady Robotniczej i Żołnierskiej oraz redaktora Lobsa z Gdańska, który przekazuje pierwsze niepewne wiadomości o granicy państwowej w okolicach Chojnic, które według jego słów „są jednak w 90
procent niemieckie i takie pozostaną”. Sukcesy militarne Polaków
w Poznańskiem wywołują wielki niepokój Niemców. Podczas drugiego
wiecu w Hotelu Krebs Röder z miejscowej Rady Robotniczej i Żołnierskiej przekazuje zebranym informacje z frontu powstańczego. Wystąpienia te powodują serie nowych akcji protestacyjnych miejscowych
ugrupowań nacjonalistycznych.
5. 01.

Ratusz – posiedzenie Rady Robotniczej i Żołnierskiej. M.in. mówiono
o „bandach polskich w powiecie”. Jan Kaletta za konspirację z Polakami został wykluczony z Rady Robotniczej i Żołnierskiej.

7. 01.

Za zdradę stanu Adam Wolszlegier został aresztowany i osadzony
w więzieniu w Chojnicach, lecz w obawie przed zajściami przetransportowano go do Kostrzynia, a następnie do berlińskiego Moabitu.

8. 01.

Rada Robotnicza i Żołnierska po zajściach 6 stycznia w Czersku wydaje
zarządzenie o zwrocie do 15 stycznia wszelkiej broni palnej i amunicji.

11. 01.

Posiedzenie Rady Robotniczej i Żołnierskiej, na którym major Landwehry Gerlach zapowiada utworzenie Straży Miejskiej.

12. 01.

Wiec polski w Hotelu Krebs – m. in. Józef Chrzanowski omówił przebieg konferencji w Wersalu oraz zapewnił zebranych, że Chojnice będą
polskie.

16. 01.

Prezydium policji przypomina o pruskim zarządzeniu zabraniającym
noszenia jakichkolwiek polskich odznak narodowych.

18. 01.

Rada Robotnicza i Żołnierska powołała „Straż Obywatelską” w sile 150
ludzi, w trzech kompaniach. Na czele stanął kapitan rezerwy nauczyciel dr Bechler. Powiatowa Rada Ludowa powołała komitet powitania
wojska polskiego. Skład: Aniela Lniska, Władysław Schreiber, Bronisława Stammowa, Antoni Kaźmierski, Antoni Lisewski, dr Jan Łukowicz i ks. Aleksander Pronobis.

19. 01.

Od początku roku duże ożywienie miejscowych partii politycznych
w związku z toczącą się kampanią wyborczą do Zgromadzenia Narodowego. Polacy bojkotują wybory. Uprawnionych do głosowania było
6620 osób. Oddano głosów 5712. Zwyciężyła w Chojnicach partia Centrum – 1951 głosów.
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26. 01.

Wybory do Zgromadzenia Krajowego, ponowny sukces Centrum – 1773
głosy na 6620 uprawnionych. Głosowało 5149 osób.

6. 02.

Straż Miejską przemianowano na „Reserve Grenzschutz Ost” Kompagnie Konitz – komendant dr Bechler.

18. 02.

Posiedzenie Rady Miejskiej – krytyka Rady Robotniczej i Żołnierskiej
z powodu dużych wydatków i słabej działalności.

1. 03.

Rozkazem Wydziału Wykonawczego Rad Robotniczych i Żołnierskich
w Gdańsku i komendatury 17. Korpusu gen. von Belova nastąpiła likwidacja chojnickiej Rady Żołnierskiej, pozostała tylko Rada Robotnicza.

9.03.

Powstało pierwsze polskie towarzystwo – Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”; prezes ks. Aleksander Pronobis, zastępca Władysława Wolszlegier,
sekretarz Józef Reich, skarbnik Julian Rydzkowski, dyrygent Józef Michalski.

19. 03.

Otwarte zebranie Rady Robotniczej – zaniepokojenie informacjami
z Wersalu: Gdańsk i Chojnice mają przypaść Polsce. Zebrani wysyłają
telegram protestacyjny do Rady Ministrów w Berlinie. Wezwano do
akcji protestacyjnej miejscowe ugrupowania partii i organizacji.

24. 03.

Magistrat otrzymał od premiera telegram: niemieckie Chojnice muszą
nadal pozostać niemieckie.

1. 04.

Trudna sytuacja żywnościowa i niskie płace spowodowały strajk. Chojnice bez światła, gazu i wody. Strajkują robotnicy firm metalowych
Bruno Riedel i Wilhelm Schulz. Przez cały kwiecień trwa akcja protestacyjna w Chojnicach na rzecz pozostawienia miasta w granicach Rzeszy.

7. 05.

Ogłoszenie projektu granicy polsko-niemieckiej – około 10 km na zachód od linii kolejowej Piła – Chojnice, czyli Chojnice i cała złotowszczyzna po polskiej stronie. Zabiegi Lloyda George’a i Hohenzolernów
spowodowały przesunięcie granicy o 15 km na wschód, w wyniku czego
60 procent powiatu złotowskiego znalazło się w Rzeszy.

18. 05.

W imieniu Rady Miejskiej i wszystkich korporacji burmistrz dr Molkentin, dyr. Gimnazjum dr Correns oraz członek Rady Miejskiej Schultze wyjeżdżają do Berlina z żądaniem przedłożenia wniosku deputacji
miejskiej podczas Konferencji Wersalskiej.

24. 06.

Ostateczne ustalenie granicy polsko-niemieckiej: miasto i dworzec kolejowy po stronie polskiej. O fakcie tym najwcześniej doniósł angielski
„Daily Chronicle” pisząc: „pierwszy polski dworzec to dworzec chojnicki”.

STEFAN ŚCISŁOWICZ

CHOJNICE W LATACH 1918-1920…

2. 07.

Z inicjatywy dra Jana Łukowicza powołano w Chojnicach Polski Czerwony Krzyż.

3. 07.

Powiatowa Rada Ludowa ustanawia Stanisława Sikorskiego z Wielkich
Chełmów swoim delegatem przy Starostwie Powiatowym.

11. 07.

W wyniku rozmów polsko-niemieckich w Toruniu rozwiązanie chojnickiej formacji „Reserve Grenzschutz Ost”.

12. 07.

Rada Robotnicza i Rada Miejska oraz Powiatowa Rada Ludowa przystępują do utworzenia polsko-niemieckiej Straży Ludowej. Dzięki zabiegom Feliksa Kopickiego Straż zostaje zdominowana przez Polaków.
Na komendanta wybrano Kopickiego, a na kierownika technicznego
Aleksandra Standerę. Z faktem tym nie godził się Landrat dr Fuhrmann
i utrudniał jej zatwierdzenie; dopiero po dwukrotnej reorganizacji nastąpiła akceptacja, w październiku, przez prezesa rejencji gdańskiej.
Straż miała zapewnić porządek i spokój do czasu przejęcia miasta przez
władze polskie.

20. 07.

Powołano do życia nową organizację polską „Towarzystwo Ludowe”
na miasto Chojnice i okolicę – prezes Feliks Kopicki.

30. 07.

Likwidacja i rozwiązanie Rady Robotniczej.

10. 08.

Bazar „Lutni” w ogrodach restauracji na Nowej Ameryce na cele oświatowe i dobroczynne. Zabawa zakłócona została przez Grenzschutz, który
zrywa uczestnikom orzełki i kokardki biało-czerwone, niszczy dekoracje.

12. 08.

Powstaje gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na pierwszego komendanta wybrano Feliksa Kopickiego.

14. 08.

Powiatowa Rada Ludowa dokonuje wyboru Antoniego Ulandowskiego
na komendanta Powiatowej Straży Ludowej.

17. 08.

Powiatowa Rada Ludowa powołuje powiatową komisję likwidacyjną –
w jej składzie znaleźli się: ks. Józef Szydzik z Wiela, Antoni Kunowski
z Chojnic, Jan Główczewski z Kaszuby, Władysław Hołoga z Brus
i Franciszek Czarnowski z Zalesia.

28. 09.

Ukazuje się pierwsza polska mapa z naniesionymi nowymi granicami.
W chojnickiej prasie ukazują się liczne ogłoszenia o sprzedaży domów,
posiadłości, sklepów, o wieczorach pożegnalnych i likwidacji niemieckich organizacji.

9. 11.

Z inicjatywy Władysława Juliusza Schreibera powołano „Towarzystwo
Polskich Kupców Samodzielnych”.
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26. 11.

Pierwsza wieczornica Polskiego Czerwonego Krzyża.

21. 12.

Anna Centkowska z Ochronki chojnickiej urządza Jasełkę. Powstaje
pierwsza polska księgarnia i skład papieru – właściciel A. Kaszubowski,
ul. Gimnazjalna 5.

29. 12.

Pierwsza zabawa ujawnionego „Towarzystwa Tomasza Zana”, czyli
według prasy „polskich studentów chojnickiego gimnazjum”.

Rok 1920
10. 01.

Ratyfikacja postanowień traktatu wersalskiego.

28. 01.

Wprowadzono markę polską jako obowiązującą walutę.

30. 01.

Pożegnalne zebranie obywateli niemieckich w auli gimnazjum.

31. 01.

Przejmowanie urzędów niemieckich przez wyznaczonych przez Powiatową Radę Ludową komisarzy. Miasto opuszcza Grenzschutz. Burmistrz
miasta dr Molkentin zdaje władzę w ręce Jana Kaletty. Około godz.
11.00 zakończono przejmowanie urzędów. Miasto odświętnie udekorowane, dużo bram triumfalnych. Godz. 13.00 – do miasta od strony Nieżychowic wkracza wojsko polskie, 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej pod
dowództwem ppłk. Stanisława Wrzalińskiego. Główne uroczystości odbyły się na Rynku.
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Arseniusz Finster, Przemysław Zientkowski

Badania poziomu usług publicznych
w mieście Chojnice. Fragment raportu
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie szczątkowych wyników monitoringu jakości usług publicznych1 w gminie miejskiej Chojnice. Szczątkowych, bowiem będących częścią większego projektu badawczego realizowanego
między innymi w Chojnicach od 2014 r.2. Fragmentaryczne wyniki wygłaszaliśmy na międzynarodowych konferencjach (Paderborn, Lwów), publikowaliśmy,
między innymi na łamach „Zeszytów Chojnickich”, oraz dzieliliśmy się nimi na
seminariach (Chojnice, Bydgoszcz, Emsdetten). Cały raport odnosi się do pięciu
obszarów (administracja, gospodarka komunalna, pomoc społeczna, edukacja,
kultura i wypoczynek). Na potrzeby niniejszego sprawozdania zdecydowaliśmy
się na publikację wybranych wyników badania ankietowego, zawężonego tylko
do wskaźników z obszaru administracji, gospodarki komunalnej oraz pomocy
społecznej. Ankietę, na zlecenie, przeprowadzono na terenie miasta Chojnice
w I i II kwartale roku 2017.

W tym miejscu należy wyjaśnić definicję monitoringu jakości usług publicznych, w skład którego
wchodzą dwa różne pojęcia: monitoring oraz usługi publiczne. Na szereg czynności związanych
z tym procesem składają się monitorowanie oraz kontrola działań prowadzonych przez samorządy
lokalne w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez podnoszenie jakości usług
publicznych oraz sprawdzanie osiągniętych warunków prowadzenia takich działań. Największymi
zaletami wykonywania monitoringu jakości usług publicznych jest bez wątpieniu udoskonalenie
czynności administracji, przez dopasowanie działań do opinii i potrzeb społeczeństwa. Dzięki porównaniom czasowym oraz przestrzennym istnieje możliwość zestawiania usług publicznych badanej jednostki na przestrzeni lat lub w odniesieniu do innej jednostki – często miasta o podobnym
poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego. Patrz szerzej T. Michalski, K. Kopeć, Monitoring
jakości usług publicznych narzędziem podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich,
w: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich, red. M. Biczkowski,
R. Rudnicki, Studia KPZK PAN, CLXXIII, Warszawa 2016, s. 115-123.
2
Szerzej o projekcie pisaliśmy w 31 numerze Zeszytów Chojnickich. Por. A. Finster, P. Zientkowski,
Social problems in Chojnice City. Hidden emigration, w: „Zeszyty Chojnickie” 2015, nr 31, s. 61.
1
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Opis respondentów
Według danych statystycznych GUS miasto Chojnice w 2017 r. zamieszkiwało 40 043 mieszkańców. Liczba miejscowej społeczności, która według wytycznych co do wieku (powyżej 18 r. życia), mogła przystąpić do badania
ankietowego, szacuje się na poziomie ~ 36 000 mieszkańców. Analiza, którą wykonaliśmy oparta została na czterech klasyfikacjach respondentów: wieku, płci,
wykształcenia, grupy zawodowej. Z zebranych danych przedstawiamy jedynie
wykresy całościowe (bez podziału na klasyfikacje), a opisowo, dla zobrazowania
sytuacji, wykorzystujemy tylko jedną klasyfikcję – mianowice płeć.
Badanie ankietowe przeprowadzono na próbce 163 respondentów – mieszkańców miasta (gminy miejskiej) Chojnice. W przypadku podziału respondentów
na płeć (wykres 1) odnotować można minimalną przewagę mężczyzn – 83 osoby
(50,9%) nad kobietami – 80 osób (49,1%).
Prezentowane wyniki badań składają się z odpowiedzi na 8 pytań, w części
z nich jedynie wybór konkretnej odpowiedzi TAK lub NIE skutkuje przejściem do
kolejnego pytania.
Należy podkreślić, że ankiety są anonimowe i stanowią wyłącznie element
zbiorczy, potrzebny do przeprowadzenia badania. Dobór respondentów był przypadkowy. Ankiety wykonane były na terenie całego miasta, zarówno w centrum,
jak i na obrzeżach, bez podziału na poszczególne rejony.

Wyniki badania
1. Ankietowanym postawiono dwa pytania związane z oceną kultury obsługi
oraz zadowolenia z załatwienia swojej sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w ciągu ostatniego roku. Odpowiedzi podzielono na 5 grup – zgodnie z ankietą załączoną na końcu raportu.
W odpowiedziach na pytanie dotyczące załatwiania w ciągu ostatniego roku
sprawy w Urzędzie Miasta (wykres 1) respondenci mieli do wyboru dwie odpowiedzi, w przypadku których zaznaczenie jednej z nich (TAK) odsyłało do pytań
dotyczących oceny kultury obsługi (wykres 2) oraz zadowolenia z załatwienia
sprawy (wykres 3). Na podstawie ankiet zauważyć można, że w ciągu ostatniego
roku w Urzędzie Miasta swoje sprawy załatwiało 63,8% badanych kobiet oraz
66,3% badanych mężczyzn.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny kultury obsługi w Urzędzie Miasta
(wykres 2), należy stwierdzić, że odpowiedzi udzieliło 106 na 163 ankietowanych. W tym 51 kobiet oraz 55 mężczyzn. W przypadku kobiet najwięcej respondentek zaznaczyło odpowiedź neutralną – nie mam zdania (37,3%). Drugą
najczęściej zakreślaną odpowiedzią było – raczej dobrze (33,3%). Zaledwie 2,0%
pań oceniło kulturę pracowników Urzędu negatywnie, zaznaczając odpowiedź:
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Wykres 1. Czy w ciągu ostatniego roku załatwiał(a) Pan(i) sprawy w urzędzie miasta? *

raczej źle. Wśród mężczyzn najczęściej zaznaczaną odpowiedzą było: raczej
dobra (43,6%). Najrzadziej odpowiadano zakreślając opcję: raczej źle, którą zakreśliło zaledwie 1,8%. Niezwykle istotny jest fakt, że ogółem (zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet) odpowiedzi pozytywne (zdecydowanie dobrze oraz raczej
dobrze) stanowią ponad połowę udzielanych – 59,5%.

Wykres 2. Jak ocenia Pan(i) kulturę obsługi w urzędzie miasta?

* Materiał ilustracyjny w tym artykule jest opracowaniem autorskim na podstawie przeprowadzonych
ankiet.
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Analizując odpowiedzi dotyczące załatwienia swojej sprawy w Urzędzie, których udzielili mieszkańcy Chojnic, otrzymaliśmy rezultaty przedstawione na wykresie 3. Należy zaznaczyć, że pod uwagę brana była ta sama próba tj. 106 osób.
Wśród kobiet najczęściej zaznaczana była ocena – raczej dobrze (41,2%),
a jedynie po jednej z pań uważa, że raczej źle oraz zdecydowanie źle (~2,0%).
Niemal identycznie przedstawia się sytuacja wśród mężczyzn, ponieważ również
najczęściej wybieraną odpowiedzią jest raczej dobrze (41,8%), która znacznie
przewyższa najrzadziej zaznaczaną opcję – zdecydowanie źle (1,8%).

Wykres 3. Jak ocenia Pan(i) swoje zadowolenie ze sposobu załatwienia swojej sprawy
w urzędzie miasta?

Porównując wykresy ze wszystkich zebranych z ankiety danych, dotyczących oceny kultury obsługi w urzędzie oraz oceny zadowolenia z załatwienia swojej sprawy, należy stwierdzić podobieństwo udzielanych odpowiedzi, które
wskazują na znaczną przewagę odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi.
2. Kolejne pytania, których odpowiedzi pragniemy przedstawić, odnoszą się
do oceny mieszkańców na temat gospodarki odpadowej na terenie miasta Chojnice. Otrzymane odpowiedzi mieszczą się w pięciu grupach.
Analizując odpowiedzi udzielane wśród mieszkańców na temat oceny organizacji wywozu nieczystości stałych w miejscu zamieszkania (wykres 4) odnotowano znaczne podobieństwo w odpowiedziach, bez względu na płeć respondentów.
Wśród kobiet zdecydowanie najwięcej razy zaznaczono odpowiedź – raczej dobrze
(53,8%), a jedynie po jednej z badanych pań uważa, że proces ten wykonywany jest
raczej źle lub zdecydowanie źle (po 1,3%). W tym przypadku warte podkreślenia
jest to, że pozytywnie (zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze) organizację wywożenia odpadów oceniło aż 67,6% badanych.
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Bardzo podobnie przedstawia się sytuacja wśród mężczyzn. Najczęściej
wybieraną odpowiedzią było – raczej dobrze (44,6%), znacznie przewyższając
najrzadziej zaznaczaną odpowiedź – raczej źle (2,4%). W analizie ankiet wypełnianych przez panów, szczególną uwagę zwraca procent udzielania odpowiedzi
nie mam zdania (24,1%). Można dodać, że wśród ogółu ankiet aż 61,4% to odpowiedzi pozytywne (zdecydowanie dobrze oraz raczej dobrze), które znacznie
przewyższają te negatywne (raczej źle oraz zdecydowanie źle) – 4,3%.

Wykres 4. Jak ocenia Pan(i) organizację wywozu śmieci w miejscu zamieszkania?

Ogólna analiza odpowiedzi udzielonych na pytanie dotyczące oceny obecności pojemników do segregacji śmieci w miejscu zamieszkania przedstawia się
następująco. Zdecydowanie największą liczbę odpowiedzi uzyskały rozwiązania
pozytywne: zdecydowanie tak i raczej tak, stanowią one aż 40,5%. Jednocześnie
najmniejsza część respondentów uważa, że występowanie pojemników do segregacji odpadów jest na zdecydowanie złym poziomie, stanowi to bowiem zaledwie
3,1%. Biorąc pod uwagę wyłącznie analizę odpowiedzi kobiet, zauważyć można,
że największa część ankietowanych ocenia segregację kontenerów raczej dobrze
(42,5%). Po drugiej stronie skali znalazły się odpowiedzi zaledwie trzech respondentek, co daje 3,8% na opcję – zdecydowanie źle. Zastanawia natomiast
spora różnica w odpowiedzi raczej źle – ocenę taką wystawiło 8,7%, co spowodowało znaczny wzrost odpowiedzi negatywnych. W przypadku analizy wyników mężczyzn, sytuacja jest bardzo podobna jak u kobiet, różniąc się jedynie
progami procentowymi. Należy nadmienić, że sytuacja najbardziej różni się w zakresie ocen negatywnych (raczej źle oraz zdecydowanie źle). Odpowiedź taką zaznaczyło łącznie 6,0% mężczyzn.
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Wykres 5. Jak ocenia Pan(i) obecność pojemników do segregacji śmieci w miejscu zamieszkania?

3. Następne dwa pytania dotyczą zakresu pomocy społecznej świadczonej
w mieście, a ściślej związane są z oceną mieszkańców dotyczącą ich styczności
z programami profilaktycznymi realizowanymi w zakresie alkoholizmu oraz narkomanii, finansowanymi przez samorząd. Odpowiedzi, podobnie jak we wcześniejszych pytaniach, podzielono na 5 grup. Analizując odpowiedzi udzielane przez
mieszkańców na temat wiedzy o programach profilaktyki zdrowia, finansowanych
przez samorząd w ciągu ostatniego roku zauważyć można, że respondenci mieli do
wyboru jedynie dwie odpowiedzi, w przypadku których zaznaczenie jednej z nich
(TAK), odsyłało do pytań dotyczących oceny programów z zakresu alkoholizmu oraz
narkomanii. W badanej grupie kobiet zdecydowana większość, aż 82,5% zaznaczyła
odpowiedź NIE. Jedynie 15 osób (17,5%) stwierdziło, że wie o realizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programach. Niemal identycznie przedstawia
się sytuacja wśród mężczyzn, wśród których odpowiedź NIE zaznaczyło 81,9%.

Wykres 6. Czy w ciągu ostatniego roku miała Pan(i) styczność z programami profilaktyki
zdrowia finansowanymi przez samorząd?
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Na pytanie dotyczące oceny programów profilaktycznych z zakresu alkoholizmu pozytywnie odpowiedziało zaledwie 29 respondentów – 14 kobiet i 15 mężczyzn. Podstawową odpowiedzią wśród kobiet była ocena – nie mam zdania,
stanowiąca aż 71,4%. Natomiast, co godne odnotowania, dwie skrajne odpowiedzi zdecydowanie dobrze oraz zdecydowanie źle nie zostały użyte ani razu. Analizując wyniki ankiet wypełnianych przez mężczyzn, sytuacja jest zgoła odmienna.
I tak, 53,3% mężczyzn uważa, że programy profilaktyczne z zakresu alkoholizmu
realizowane są raczej dobrze. Równocześnie, podobnie jak wśród badanych kobiet, dwie skrajne odpowiedzi nie padły ani razu. Biorąc pod uwagę wszystkie
przeprowadzone ankiety, należy zaakcentować mniejsze różnice procentowe niż
te, które występowały w przypadku podziału na płeć. W tym zakresie respondenci
najczęściej stwierdzili, że nie mają zdania (58,6%) na temat oceny programów
profilaktyki alkoholizmu, wyprzedzając osoby sądzące, że takie założenia realizowane były raczej dobrze (34,5%).

Wykres 7. Jak ocenia Pani(i) programy profilaktyczne z zakresu alkoholizmu finansowane
przez samorząd?

W kwestii oceny programów profilaktycznych z zakresu narkomanii warto
podkreślić, że podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, do badania przystąpiło tylko 29 osób. W przypadku kobiet, największa część ankietowanych
uznała, że nie ma zdania na ten temat (78,6%), znacznie wyprzedzając pozostałe
odpowiedzi. Żadna z pań, podobnie jak w pytaniu poprzednim, nie zakreśliła odpowiedzi zdecydowanie dobrze oraz zdecydowanie źle. Warto nadmienić, że zarówno odpowiedzi pozytywne (raczej dobrze) jak i odpowiedzi negatywne (raczej
źle) kobiet uzyskały tyle samo skreśleń – po 7,1%.
Kompletnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku mężczyzn, gdzie
najczęściej stwierdzano, że programy profilaktyczne z zakresu narkomanii przeprowadzane są raczej dobrze (po 33,5%). Jedynymi odpowiedziami, które nie zos275
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tały użyte przez panów, są odpowiedzi pejoratywne – raczej źle oraz zdecydowanie źle. Analizując ogół przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców Chojnic,
zaznaczyć należy, że ponad połowa respondentów nie ma zdania na temat programów profilaktycznych narkomanii, a tych działań zdecydowanie źle nie ocenia
żaden z respondentów.

Wykres 8. Jak ocenia Pani(i) programy profilaktyczne z zakresu narkomanii finansowane
przez samorząd?

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza obejmuje 8 wskaźników, które należą do trzech obszarów badawczych:
Administracja
W naszym raporcie przedstawiamy tylko wskaźniki odnoszące się do zagadnienia związanego z obsługą mieszkańców przez urząd, w przypadku których do obliczenia posłużyły ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców
miasta. Pierwszy z nich nawiązuje do kultury obsługi przez urząd, mierząc tym
samym odsetek pozytywnych opinii mieszkańców. Wartość wskaźnika wyniosła
59,5% i oczywiste jest, że im wyższa jego wartość, tym większa liczba osób zadowolonych z kultury obsługi urzędników. Drugi wskaźnik, należący do tej kategorii zagadnień, wiąże się z zadowoleniem ze sposobu załatwienia sprawy przez
urząd, badając tym samym odsetek przychylnych opinii mieszkańców, udzielanych w ramach badania ankietowego. Należy podkreślić, że porównując stosunek pozytywnych odpowiedzi respondentów do ogółu ważnych ankiet otrzymano
wartość 58,5%.
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Gospodarka komunalna
W przedstawionym raporcie prezentujemy dwa wskaźniki, które ujęto w badaniu. Odnoszą się one do zagadnienia związanego z utrzymaniem czystości na
terenie miasta, a do ich obliczenia posłużyły przeprowadzone ankiety wśród
mieszkańców Chojnic. Pierwszy wskaźnik nawiązuje do oceny organizacji wywozu śmieci w miejscu zamieszkania, mierząc tym samym odsetek pozytywnych
(zdecydowanie dobrze oraz raczej dobrze) opinii udzielanych przez respondentów.
W tym przypadku analizowany wskaźnik wyniósł 61,4%. Drugi wskaźnik w tej
grupie zagadnień dotyczy oceny obecności pojemników do segregacji śmieci
w miejscu zamieszkania i podobnie jak w poprzednim przypadku, do jego wyliczenia posłużyła liczba pozytywnych odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych w stosunku do ogółu przeprowadzonych ankiet. Wartość wskaźnika wyniosła
51,5% i oczywisty jest fakt, że im wyższa wartość miernika, tym lepiej odbierana
organizacja wywozu śmieci na terenie miasta.
Pomoc społeczna
Do następnej kategorii zagadnień, związanych z prowadzeniem profilaktyki
zdrowotnej wśród mieszkańców zaliczają się dwa kolejne wskaźniki, które dotyczą opinii programów profilaktyki. Pierwszy z nich związany jest z oceną programów profilaktyki alkoholizmu, do obliczenia którego posłużyły nam
przeprowadzone wśród mieszkańców ankiety.
Wartość wskaźnika zależy od odsetka pozytywnych opinii osób dorosłych
(zdecydowanie dobrze oraz raczej dobrze), który w przypadku przeprowadzonego
badania wyniósł 34,5%. Następny wskaźnik wiąże się z oceną programów profilaktyki narkomanii, a procedura jego wyznaczania jest identyczna jak w poprzednim przypadku. Jego wartość wyniosła 24,1% i warto dodać, że poziom
wskaźnika zależy od odsetka osób zadowolonych z wprowadzanych przez samorząd programów finansowych.
Warte podkreślenia jest, że użyte w pracy wskaźniki nabierają wartości wyłącznie w przypadku, kiedy można je porównać. Głęboki sens mają porównania
czasowe, określające wartości tego samego wskaźnika na przestrzeni co najmniej
4-5 lat (przyjmujemy długość kadencji Rady Miasta), gdyż uzyskujemy informacje, czy sytuacja w danym obszarze uległa poprawie czy pogorszeniu, co jest cennym komunikatem dla samorządu. W przypadku niniejszego opracowania,
z oczywistych względów, użycie porównania czasowego będzie możliwe dopiero
w przyszłości.
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Szkic ankiety – dostosowany (skrócony) na potrzeby raportu
Ankieta
dla mieszkańców na temat jakości usług publicznych
w gminie miejskiej/mieście Chojnice
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona na celu
zebranie opinii na temat jakości usług publicznych świadczonych na terenie gminy. Zbierane w toku badania dane są całkowicie anonimowe
i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!
METRYCZKA
W jakim jest Pan/Pani wieku?
1.  do 24 lat,

2.  25-39 lat,

3.  40-59 lat,

4.  60 lat i więcej.

Płeć
1.  kobieta,

2.  mężczyzna.

Wykształcenie
1.  podstawowe lub niższe,
3.  średnie,

2.  zasadnicze zawodowe,
4.  wyższe.

Grupa społeczno-zawodowa
1. 
3. 
5. 
7. 

przedsiębiorca/praca na własny rachunek,
pracownik w firmie prywatnej,
rencista,
uczeń student,

2. 
4. 
6. 
8. 

praca w instytucji, (publ./państ.)
emeryt,
bezrobotny, niepracujący,
inna.

PYTANIA DO ANKIETY
Czy w ciągu ostatniego roku załatwiał(a) Pan(i) sprawy w urzędzie miasta?
1.  tak,

2. nie (przejdź do pytania 4).

Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź TAK, to jak ocenia Pan(i) kulturę obsługi w
urzędzie miasta?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,

2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3. raczej źle,

Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź TAK, to jak ocenia Pan(i) swoje zadowolenie ze sposobu załatwienia swojej sprawy w urzędzie miasta?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,

2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3. raczej źle,

Jak ocenia Pan(i) organizację wywozu śmieci w miejscu zamieszkania?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,
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2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3. raczej źle,
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Jak ocenia Pan(i) obecność pojemników do segregacji śmieci w miejscu zamieszkania?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,

2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3. raczej źle,

Czy w ciągu ostatniego roku miał Pan(i) styczność z programami profilaktyki
zdrowia finansowanymi przez samorząd?
1. tak,

2. nie (dziękujemy za wypełnienie ankiety).

Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź TAK, to jak ocenia Pan(i) programy profilaktyczne z zakresu alkoholizmu finansowane przez samorząd?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,

2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3.raczej źle,

Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź TAK, to jak ocenia Pani(i) programy profilaktyczne z zakresu narkomanii finansowane przez samorząd?
1. zdecydowanie dobrze,
4. zdecydowanie źle,

2. raczej dobrze,
5. nie mam zdania.

3. raczej źle,

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.
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Szkołą Wyższą, autor monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych. Współautor tłumaczeń na język rosyjski. Członek międzynarodowego projektu badawczego “Community
Work in Germany, Poland and Sweden in Context of Changing Welfare Models”. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki samorządu terytorialnego.
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.
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (urodzona w 1951 r. w Starej Brdzie) – absolwentka
historii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, profesor tegoż Uniwersytetu. Badaczka historii społeczno-gospodarczej Polski i powszechnej XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w dziejach
Europy. Autorka licznych opracowań i tłumaczeń z zakresu relacji polsko-niemieckich.
Koordynatorka współpracy z Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Instytutem Historii
UAM, corocznych polsko-niemieckich seminariów studenckich organizowanych w kooperacji obydwu uniwersytetów i wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus na
Wydziale Historycznym UAM (państwa niemieckojęzyczne).
Kazimierz Jaruszewski – filolog, regionalista, wydawca, prezes Chojnickiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Chojnicach.
Izabela Kmak-Błaszczuk – doktorantka III roku Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale
Nauk Społecznych. Publikacje „Pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Prawne aspekty funkcjonowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w latach 1945-1958”, „Zasady współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z policją podczas zdarzeń ratowniczych
na terenie powiatu brzeskiego”. Zainteresowania: historia i kultura regionu opolskiego,
historia pożarnictwa.

280

NOTY O AUTORACH
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„Teoria praw człowieka i jej krytyka w filozofii Fryderyka Nietzschego”. Członek międzynarodowego projektu badawczego „Community Work in Germany, Poland and Sweden in Context of Changing Welfare Models”. Zainteresowania badawcze: filozofia
społeczna, filozofia polityki, teologia polityczna, prawa człowieka, antropologia filozoficzna, filozofia edukacji.

Informacje dla autorów
1. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” przyjmuje do postępowania wydawniczego artykuły
oryginalne i nigdzie niepublikowane.
2. W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu zapewnienia rzetelności naukowej, Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia:
a) wkładu merytorycznego poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji);
b) źródeł finansowania publikacji oraz wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
3. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” przestrzega, że tzw. ghostwriting (wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia udziału) oraz guest autorship (znikomy udział autora
w powstanie publikacji lub brak takiego udziału) stanowią przykłady nieuczciwości
i nierzetelności naukowej.
4. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji wymaganych w punkcie 1 i 2
spoczywa na osobach zgłaszających tekst do publikacji.
5. Dostarczenie tekstu do Redakcji „Zeszytów Chojnickich” jest jednoznaczne z oświadczeniem, że autorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst
jest wolny od wad prawnych i że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części
ani nie znajduje się w postępowaniu wydawniczym w innym wydawnictwie. Przekazanie tekstu stanowi również nieodpłatną zgodę na opublikowanie tekstu na łamach
„Zeszytów Chojnickich” oraz na jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie i udostępnianie w wersji papierowej i elektronicznej.
6. Redakcja „Zeszytów Chojnickich” dokonuje wstępnej oceny artykułów. W przypadku
tekstów niespełniających wymogów wydawniczych Redakcja zastrzega sobie prawo
do ich odrzucenia lub skrócenia, a także zmiany tytułu i opracowania redakcyjnego.
7. Artykuły złożone do „Zeszytów Chojnickich” są recenzowane zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja przekazuje artykuły do dwóch
zewnętrznych recenzentów (których afiliacja jest różna od afiliacji autorów), dobieranych
spośród znawców danej problematyki, z zachowaniem zasady podwójnej anonimowości
(double blind review), co oznacza, że recenzenci i autorzy nie są informowani o swoich
personaliach. Ocenie podlega oryginalność pracy, wartość merytoryczna, wykorzystana
baza źródłowa i literatura, a także warsztat naukowy autora. Recenzje sporządzane są
na piśmie, a autorzy są informowani o ich wyniku i otrzymują je do wglądu.
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8. Zgłoszenia artykułów można dokonać w formie tradycyjnej (wydruk + płyta CD) lub
drogą mailową pod adresem: kjaruszewski67@wp.pl (Kazimierz Jaruszewski) lub
albrzozowa@wp.pl (Bogdan Kuffel).
9. Artykuł złożony do Redakcji „Zeszytów Chojnickich” musi być opatrzony tytułem,
z podaniem nazwiska autora. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz notę o autorze, zawierającą podstawowe informacje (afiliacja, zainteresowania badawcze, najważniejsze publikacje itd.). Artykuł nie powinien przekraczać
objętości 1,5 arkusza wydawniczego.
10. Tłumaczenia streszczeń na język angielski dokonuje filolog anglista współpracujący
z Redakcją „Zeszytów Chojnickich”.
11. Artykuł w wersji elektronicznej powinien być zapisany:
a) tekst w formie pliku MS Word (doc, docx, rtf), czcionka Times New Roman;
b) rysunki, schematy, zdjęcia w formie plików: doc, docx, xls, xlsx, cdr, ai, tif, jpg
(pliki jpg i tif o minimalnej rozdzielczości 300 dpi);
c) wszystkie ryciny i tabele powinny posiadać tytuł i źródło pochodzenia.
12. W artykule należy stosować przypisy dolne.
13. Wszystkie cytaty powinny być opatrzone cudzysłowem, z podaniem autora tłumaczenia w przypadku cytatów tłumaczonych z języka obcego (w przypisach można
zachować tekst w brzmieniu oryginalnym). Opuszczenia w cytatach należy sygnalizować wielokropkiem ujętym w nawias.
14. W opisach bibliograficznych publikacji w językach słowiańskich używających alfabetu
cyrylickiego zapis należy podać w formie transkrypcji.
15. Redakcja dokonuje ujednoliceń w tekście (przypisy, skróty, zapisy dat, liczebników itp.)
według przyjętego wzoru.
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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
społeczności regionalnej. Wśród nich wskazać można na aspekty kulturotwórcze,
opiniotwórcze, dokumentujące dokonania przedstawicieli ziemi chojnickiej czy
popularyzujące wiedzę o regionie.
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