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KARTUSKIE ZESZY T Y MUZE ALNE
NR 2,  2017

SŁOWO WSTĘPNE

 Szanowni Państwo, 

mam ogromną przyjemność przekazać w Państwa ręce drugi numer 
„Kartuskich Zeszytów Muzealnych”.

Rok 2017 był szczególny dla Muzeum Kaszubskiego w  Kar-
tuzach, bowiem dołączyło ono do grona 70-latków. Dnia 2 czerwca 
odbyła się uroczystość jubileuszowa, na którą przybyli wspaniali go-
ście. Niezwykła atmosfera panująca w tym dniu, skłoniła wiele osób 
do wspomnień oraz podzielenia się refleksjami związanymi z naszym 
Muzeum.

Profesor Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zauważył, że działania Muzeum i  Zrzeszenia są zbieżne. 
Podkreślił, że twórcami obu instytucji są ci sami ludzie. Powiedział: 
„Cieszę się, że Wasza muzealna placówka pięknie się rozwija i  daje 
świadectwo bogatego dorobku Kaszub i  całego Pomorza. Kartuzy, 
z Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera, stoją u bram Kaszub 
i  są swoistą wizytówką naszego regionu […]. To wszystko, o  czym 
można tu usłyszeć, co zobaczyć i dotknąć jest niezwykle ważne. Do 
dziś mam przed oczyma wspomnienie z  wycieczki szkolnej z  dzie-
ciństwa. Odwiedziliśmy właśnie to muzeum. Kiedy mówimy o  Kar-
tuzach i  Kaszubach, myślimy o  muzeum. Myślę że taki obraz tkwi 
w pamięci każdego młodego człowieka i  trwa lata”. Te piękne słowa 
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Pana Profesora są kwintesencją roli i znaczenia Muzeum Kaszubskie-
go w Kartuzach dla Kaszub.

W niniejszym roczniku publikujemy dla Państwa fotorelację z te-
go wydarzenia.

W 2017 roku przypada 70. rocznica rozwiązania legendarnych 
formacji jakimi były Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz 75. rocz-
nica sformowania 1. Dywizji Pancernej. W  najnowszym tomie za-
mieszczamy artykuł o  żołnierzach-Kaszubach, walczących w  Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, chcąc w ten sposób upamiętnić 
ich historię. Z  tej okazji w  Muzeum Kaszubskim w  Kartuzach, we 
współpracy z Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzy-
mierzonych, została otwarta wystawa, na której zaprezentowano 
pamiątki po żołnierzach-Kaszubach walczących na Zachodzie. Hono-
rowymi gośćmi spotkania byli kombatanci: mjr Edmund Popieliński, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia 
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kpt. Wacław 
Butowski, radiooperator w  czołgu 24. Pułku Ułanów 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej, kpt. Henryk Bajduszewski, mechanik czołów-
ki naprawczej w  Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych, obecnie 
prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych i por. Cze-
sław Chmara (mieszkaniec Chwaszczyna), żołnierz 25. Pomorskiego 
Batalionu Piechoty 8. Brygady Piechoty.

Ci nieliczni już, żyjący, żołnierze gen. Maczka, bohaterowie, chęt-
nie spotykają się z młodzieżą i opowiadają swoje historie. Nie glory-
fikują przy tym swoich czynów, ale przestrzegają przed złem jakim 
jest wojna, która niesie cierpienie i spustoszenie.

Nie dysponujemy źródłami, które podawałby ilu Kaszubów wal-
czyło w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Nie ma też nauko-
wego opracowania, które kompleksowo opisywałoby to zagadnienie.

Ksiądz Władysław Szulist przeprowadził badania, na podstawie 
których opracował spis żołnierzy pochodzących z Kaszub poległych 
we Włoszech w latach 1939–1945. Bogaty zasób archiwalny posiada 
Instytut Polski i  Muzeum im. gen. Sikorskiego w  Londynie, ale nie 
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prowadzi on spisu żołnierzy według miejsca pochodzenia. Ciekawy 
cykl artykułów zatytułowany „Wòjnowi Kaszëbi” ukazał się w  mie-
sięczniku „Pomerania”. Są to wywiady Eugeniusza Pryczkowskiego 
m.in. z  kaszubskimi weteranami, którzy walczyli w  Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. Artykuł nie wyczerpuje jednak tematu, po-
dejmuje jedynie zagadnienie w sposób cząstkowy.

Służba Pomorzan, Kaszubów w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-
chodzie bardzo często wiązała się najpierw z ich dezercją z  wojska 
niemieckiego. Temu zagadnieniu poświęcone są prace m.in. Konrada 
Ciechanowskiego, Polacy z  Pomorza w  Wermachcie czy też Czesława 
Knoppa, Przez Stalingrad do Londynu lub Spod Stalingradu do Andersa. 
O Kaszubach w Wehrmachcie pisał także dr Leszek Jażdżewski.

Druga wojna niosła ogromne spustoszenie i zniszczenie. Kaszu-
bi, tak jak inni mieszkańcy Polski, cierpieli w wyniku walk i okrutne-
go reżimu hitlerowskiego. Na Pomorzu sytuacja była szczególna, zie-
mie zostały inkorporowane do III Rzeszy, powstała Niemiecka Lista 
Narodowa, której nieprzyjęcie wiązało się z  wysiedleniem i  osadze-
niem w obozach koncentracyjnych lub pracy. Dla wielu osób podpi-
sanie listy było kamuflażem dla działalności konspiracyjnej, za którą 
groziła kara więzienia, a nawet śmierć.

Nadal niewiele wiemy o bohaterskich postawach Kaszubów dzia-
łających w ruchu oporu. Na pierwszy plan wysuwa się ich praca wywia-
dowcza, gdyż sprzyjało temu usytuowanie przemysłu zbrojeniowego.

Na terenie Pomorza w 1940 roku powstało wiele organizacji kon-
spiracyjnych, takich jak chociażby Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf 
Kaszubski” (późniejszy „Gryf Pomorski”), „Miecz i  Pług”, „Związek 
Jaszczurczy”, Związek Walki Zbrojnej, czy też Polska Armia Powsta-
nia. Działał na tym terenie także oddział Informacyjno-Wywiadow-
czy Komendy Głównej Armii Krajowej „Stragan”, który zajmował się 
wywiadem, kontrwywiadem, sprawami bezpieczeństwa, legalizacją 
i  łącznością polskiego ruchu oporu. Łączniczką Armii Krajowej była 
Maria Szymichowska z  Kartuz. Jej wspomnienia publikujemy dzię-
ki uprzejmości Brunona Dompke, który przekazał swą spuściznę do 
zbiorów Muzeum.
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Maria Szymichowska to jedna z kobiet niezłomnych, nieco zapo-
mnianych, która z narażeniem życia działała w konspiracji. W czasie 
szalejącego terroru okupacyjnego i pod groźbą dekonspiracji przeno-
siła ważne meldunki dla AK. Była represjonowana przez aparat poli-
cyjno-sądowy oraz skazana na karę więzienia. Zmarła w 1991 roku. 
Być może warto pomyśleć o Jej upamiętnieniu.

Oprócz wspomnień Marii Szymichowskiej na uwagę zasługuje 
wnikliwy artykuł Ryszarda Leszkowskiego o kartuskich Żydach, od-
słaniający ich wkład w historię miasta.

Cennym uzupełnieniem tomu są biogramy Kaszubów walczą-
cych w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie – na podstawie doku-
mentów otrzymanych od życzliwych osób, m.in. Kazimierza Sochy-
-Borzestowskiego, dra Mariana Jelińskiego i  jego rodziny, Ryszarda 
Mielewczyka, Anity Maryńczak-Prądzyńskiej, Adriana Spyry.

Materiały (źródłowe) publikowane w  niniejszym wydawnictwie 
pochodzą z Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach oraz ze zbiorów prywatnych. Gorąco za-
chęcam do lektury.

 Barbara Kąkol
 redaktor naczelna
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 A R T Y K U Ł Y 

B a r b a r a  K ą k o l

KASZUBI 
W  POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH 

W  LATACH 1939–1945

Druga wojna światowa przeszła do historii ludzkości jako naj-
większy i najkrwawszy kataklizm w dziejach cywilizowanego świata. 
Objęła swym zasięgiem niemal cały glob. Nie dziwi zatem, że jako żoł-
nierze stracili życie podczas niej także Kaszubi kanadyjscy. Nie wró-
cili z niej np.: Sgt. Air Gunner Patrick S. Skebo, Pte. Florian F. Chip-
pior, Sgt. Air Gunner Basil A. Skebo oraz Flt. Sgt. Adolph Cybulski1.

Polska w tej wojnie była obiektem agresji. Brała udział w narzu-
conym sobie konflikcie zbrojnym od pierwszego do ostatniego dnia 
jego trwania w  Europie. Pomorzanie, Kaszubi uczestniczyli w  tej 
wojnie z  bronią w  ręku lub działając w  ruchu oporu, a  jeszcze inni 
próbowali po prostu przeżyć, co w obozach koncentracyjnych bywało 
bardzo trudne.

Wojna przyniosła terror i  bezlitosną eksterminację społeczeń-
stwa polskiego, mniejszości etnicznych i  religijnych. Tak zwana 
„krwawa jesień” trwała od września 1939 do stycznia 1940 roku.

Specjalne grupy policji bezpieczeństwa, na podstawie list pro-
skrypcyjnych przygotowanych przed wojną, rozstrzeliwały kaszubską 
inteligencję, aktywistów politycznych i  społecznych, przedstawicieli 

 1 http://www.wilno.com/html/heroes.html
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świata kultury oraz duchowieństwo. Częstym miejscem dokonywa-
nia egzekucji były kaszubskie lasy: okolice Piaśnicy, Kalisk, Borowa, 
Szadego Buku, Szymbarka, Sarniego Dworu w pobliżu Egiertowa czy 
też Kartuz. Masowe aresztowania nastąpiły już na początku wrze-
śnia 1939 roku.

Na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zachodnie 
i  północne ziemie polskie, w  tym Kaszuby, zostały inkorporowane 
do III Rzeszy. Niosło to za sobą politykę narodowościową. Powstała 
Niemiecka Lista Narodowa (niem. Deutsche Volksliste – dalej: DVL), 
która była czynnikiem dezintegrującym polskie społeczeństwo. Z  jej 
pomocą hitlerowcy zamierzali zniemczyć Kaszubów, Pomorzan. Wy-
wierano presję i  stosowano przemoc fizyczną wobec „opornych”. 
Osoby, które nie podpisały DVL były wysiedlane (wysiedlenia odby-
wały się także z powodu przekazania gospodarstw Niemcom, uchyla-
nia się od służby w Wehrmachcie, dezercji i podejrzeń o współpracę 
z partyzantami). Z chwilą zablokowania przesiedleń do Generalnego 
Gubernatorstwa podjęto i  usprawniono przesiedlenia wewnętrzne, 
do obozów w  Toruniu, Potulicach, Jabłonowie, Smukale i  Tczewie. 
Od sierpnia 1942 roku wysiedlanych z powiatu kartuskiego kierowa-
no głównie do obozu w Potulicach. Losy tam osadzonych były różne 
i  tragiczne. Wiele rodzin wysłano do pracy w  majątkach w  okolicy 
Wolfenbuttel, Braunschweig, Salzwedel czy też w okolice Kassel. Jed-
ną z  takich rodzin była sześcioosobowa rodzina Bronisława Kąkola 
z Kczewa, którą wywieziono w 1942 roku do Potulic.

Bronisław Brandt w swych wspomnieniach zatytułowanych Mo-
ja saga wojenna 1939–1947 2 przedstawił losy swoich bliskich, którzy 
już w pierwszych miesiącach wojny zostali wyrzuceni z własnych do-
mów. On sam został wysłany na prace przymusowe w  okolice Ko-
strzyna nad Odrą.

W rezultacie do stycznia 1944 roku w Okręgu Gdańsk-Prusy Za-
chodnie na DVL wpisano 950 000 osób, tj. około 54,5% ogółu lud-

 2 B. Brandt, Moja saga wojenna 1939–1947, Gdańsk 1999.
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ności3. Efektem znalezienia się na liście był pobór do niemieckiego 
wojska. W 1944 roku w szeregach armii niemieckiej walczyło około 
70 000 mieszkańców Pomorza Gdańskiego. Procentowa przynależ-
ność do III grupy DVL (w tymże roku) rozkładała się w kaszubskich 
powiatach województwa gdańskiego następująco: Gdynia – 66 422 
(52,6%), Kartuzy – 40 217 (51,8%), Kościerzyna – 37 195 (70,1%), 
Wejherowo – 65 531 (69%)4. Można przyjąć, że duży procent z  tej 
liczby to późniejsi żołnierze generałów Andersa i Maczka.

Bronisław Brandt i  inni młodzi Kaszubi, których rodziny pod 
przymusem przyjęły DVL, zmuszeni byli odbywać służbę wojskową 
w Wehrmachcie i kierowani byli na front. Większości z nich udało się 
uciec na stronę aliantów lub też zostali przez nich wyzwoleni i służy-
li w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka lub w 2. Korpusie 
Polskim gen. Władysława Andersa.

Według danych z  lipca 1945 roku Polskie Siły Zbrojne na Za-
chodzie liczyły 288 000 żołnierzy, z czego dawnych żołnierzy Wehr- 
machtu było 89 600 (m.in. Ślązacy, Kaszubi), czyli 31,1%5. Należy 
mniemać, że duży procent tej liczby to Kaszubi.

Jednak byli też i tacy, którzy pozostali do końca wojny w Wehr- 
machcie. Wrócili potem do domu, gdzie szykanował ich Urząd Bez-
pieczeństwa (dalej: UB), lub w obcym mundurze polegli na polu wal-
ki. Gorszy los spotkał jednak tych, którzy trafili na front wschodni. 
Wielu z nich w niemieckich mundurach walczyło pod Stalingradem. 
Ci jednak nie mieli gdzie uciekać6. Jak przykładowo Jan Wincenty 

 3 B. Chrzanowski, Okupacyjna specyfika Pomorza i  jej wpływ na powojenne losy 
Kaszubów, [w:] Kaszubi w PRL. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie i  Instytut Pamięci Narodowej, Gdynia, 27 kwietnia 2007 roku, 
Gdańsk 2007, s. 15.
 4 S. Bykowska, Rehabilitacja Kaszubów i Pomorzan po II wojnie światowej, [w:] Ka-
szubi w PRL. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie i Instytut Pamięci Narodowej, Gdynia, 27 kwietnia 2007 roku, Gdańsk 2007, s. 31
 5 Tamże. Zob. też.: W. Jastrzębski, W dalekim obcym kraju, Bydgoszcz 1990, s. 30.
 6 Pod Stalingradem w  mundurze niemieckim zginęli Jan Czaja i  Franciszek 
Klamrowski ze Staniszewa, Władysław Kotłowski z  Mirachowa, Amadeus i  Leon 
Miotkowie z  Olszowego Błota. Informacje zaczerpnięto z  pozycji: E.  Pryczkowski, 
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Wrosz, który podczas ofensywy radzieckiej w  lipcu 1944 roku nie 
wycofał się z linii frontu, ale poddał się i zgłosił do wojska polskiego. 
Szkolił się nad Oką w  szkole oficerskiej. Jedyną szansą mogły być 
próby symulowania wypadku podczas urlopu w  domu. Ale było to 
sprawdzane z wielką dokładnością.

Innym przypadkiem było celowe działanie członka Tajnej Or-
ganizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, który podpisał DVL i  zgłosił 
się jako ochotnik na front wschodni w celu przedarcia się na stronę 
radziecką i przekazania meldunku. Zadanie to udało się wykonać Fe-
liksowi Bach z Rąbu (gmina Przodkowo)7.

W teatrze działań wojennych Kaszubi znajdowali się po różnej 
stronie, nie zawsze tej właściwej. Tragedią dla nich były walki na róż-
nych frontach. Polska została zajęta, ale nadzieją dla niej była two-
rzona armia polska we Francji i Wielkiej Brytanii. Podstawę formo-
wania polskich wojsk dawała polsko-francuska umowa z 9 września 
1939 roku, przewidująca utworzenie jednej dywizji, i  protokół wy-
konawczy z 21 września tego roku. Obydwa akty prawne stanowiły, 
że dywizja będzie jednostką składową Wojska Polskiego, dowodzoną 
przez polskich dowódców przysłanych z  kraju, a  żołnierze będą się 
rekrutowali z obywateli polskich zamieszkałych we Francji, powoła-
nych drogą poboru lub zaciągu ochotniczego.

Głównym ośrodkiem formowania oddziałów polskich we Fran-
cji był stary obóz wojskowy Coëtquidan w  Bretanii. Praktycznie 
przez cały okres formowania jednostek polskich we Francji zmagano 
się z  poważnymi trudnościami w  zakwaterowaniu i  umundurowa-
niu oraz zderzano się z  brakiem sprzętu koniecznego do szkolenia, 
a przede wszystkim uzbrojenia i amunicji.

Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, Ba-
nino 2016, s. 169–171.
 7 F. Szczęsny, W krainie Gryfa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987, s. 312. W TOW 
„Gryf Pomorski” ujawniły się dwie opcje. Józef Dambek ps. „Jur” odrzucał współpra-
cę w  przyszłości z  Armią Czerwoną, por. rez. WP Józef Gierszewski ps. „Ryś” był 
zwolennikiem teorii „współistnienia dwóch systemów”. Zob. K. Korda, Ks. ppłk Józef 
Wrycza (1884–1961): biografia historyczna, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2016, s. 276.
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Kolejną polsko-francuską umowę podpisano 4 stycznia 1940 ro-
ku. Dawała ona dużo szersze możliwości rozwoju polskiego wojska. 
Pozwalała na powstanie na obczyźnie Wojska Polskiego łącznie z  je-
go rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi. Dużym szczęściem 
dla tych, którym udało się z Pomorza przedostać poprzez obozy in-
ternowania do Francji, była walka w  polskim mundurze. Pomorza-
nie, Kaszubi zasilili między innymi szeregi Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich. Walczyli pod Narwikiem w Norwegii.

Taką bohaterską postacią jest bez wątpienia Lech Bądkowski, 
cichociemny, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
W 1939 roku, jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych, wziął 
udział w  walkach nad Bzurą. Po klęsce września, jeszcze w  grudniu 
1939 roku, z narażeniem życia przedostał się do Francji, gdzie trafił 
do oddziałów Wojska Polskiego, aby tam kontynuować walkę. Służył 
w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich, z którą walczył 
pod Narwikiem, był w Marynarce Wojennej i należał do oddziału ci-
chociemnych. Za waleczną postawę w 1941 roku został odznaczony 
przez gen. Władysława Sikorskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Vir-
tuti Militari. Już podczas wojny, najpierw w Szkocji, a potem w Lon-
dynie, skupił wokół siebie grupę Pomorzan w organizacji pod nazwą 
„Związek Pomorski”. W  1945 roku ukazała się w  Londynie broszu-
ra „Pomorska myśl polityczna”, zawierająca wiele przemyśleń pro-
gramowych (aktualnych i  dzisiaj). Po wojnie, pierwszym możliwym 
transportem Marynarki Wojennej wrócił do Polski. Był przekonany, 
że miejsce Polaka jest w Polsce.

Inny Kaszuba, Władysław Formela z Kartuz, urodzony w 1915 roku 
walczył w  wojnie obronnej pod Chojnicami, Czerskiem, Toruniem. 
Po klęsce wrześniowej przedostał się na granicę rumuńską, następnie 
przez Jugosławię i Grecję dotarł do Francji8. Po ataku Hitlera na ten 

 8 List (kopię) do zbiorów Muzeum przekazał znany kartuski historyk Ryszard 
Leszkowski. List adresowany jest do Bubiego. W liście tym autor wspomina Kartuzy 
i  okolice, a  także przebieg swojej służby w  1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Wy-
mienia z nazwiska kilka osób z Kartuz i okolic, które służyły podobnie jak on w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, są to m.in.: Kazimierz Ropel, Kostuchowie, 
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kraj i  jego szybkiej kapitulacji, Władysław Formela, wraz z  15  000 
innych żołnierzy, ewakuował się do Wielkiej Brytanii, w  której bra-
kowało szeregowych. Po przeszkoleniu i 4-letnim pobycie w Szkocji, 
Formela trafił do 1. Dywizji Pancernej.

Formowana w  Syrii Brygada Strzelców Karpackich uniknęła 
w 1940 roku losu oddziałów walczących we Francji. Przerzucona do 
Palestyny (wówczas pod kontrolą brytyjską), po reorganizacji, wzięła 
udział w walkach w Afryce Północnej, broniąc m.in. twierdzy Tobruk 
w 1941 roku9. O Tobruk walczył Bernard Dziewiątkowski z Kartuz.

Alianci w walkach o ważną bazę zaopatrzeniową armii włoskiej 
w Libii mieli za przeciwnika jedną z najbardziej osławionych formacji 
drugiej wojny światowej. Była nią „Afrika Korps” gen. Erwina Rom-
mla. Żołnierze „Afrika Korps” rekrutowali się także z  Kaszubów, 
Pomorzan i  Ślązaków. Alojzy Groth z  Tuchomia, w  rozmowie z  Eu-
geniuszem Pryczkowskim wspominał, że miał także wraz z kompa-
nią niemiecką walczyć na froncie afrykańskim, ostatecznie trafił na 
Kretę10. Wynikało to ze skomplikowanych dziejów Pomorza i  losów 
kaszubskich. Po długich walkach w  kampanii afrykańskiej, trwają-

Klemens Kwidziński, Feliks Formela, Olkiewicz. Inny Kaszuba o  tym samym imie-
niu i  nazwisku Władysław Formela (czyżby zbieżność nazwisk?) z  Borucina służył 
w wojsku niemieckim, następnie w 2. Korpusie Polskim; patrz przyp. 17.
 9 Z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie utworzono w 1943 roku 
2. Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. Przerzucony do 
Włoch na przełomie lat 1943–1944, walczył tam do końca wojny. Bitwą 2. Korpusu, 
która dosłownie natychmiast przeszła do legendy, było zdobycie ufortyfikowanego 
i bronionego przez doborowe oddziały niemieckie kompleksu wzgórz wokół klaszto-
ru na Monte Cassino. Po krwawych walkach opór wroga został złamany, co umoż-
liwiło przełamanie Linii Gustawa. Następnie 2. Korpus brał udział w  przełamaniu 
Linii Hitlera i  Linii Gotów. Ostatnią bitwą 2. Korpusu było opanowanie Bolonii 
21 kwietnia 1945 roku. Po wojnie niewielka część żołnierzy tego korpusu, przede 
wszystkim Ślązacy i Pomorzanie służący wcześniej w wojsku niemieckim, wróciła do 
Polski. Większość, zwłaszcza pochodzący z  województw wschodnich II RP, wcielo-
nych w 1945 roku do ZSRR, pozostała na emigracji.
 10 Më nie bëlë żódny Miemcë le Kaszëbi! Rozmowa Eugeniusza Pryczkowskie-
go z  Alojzym Grótą, „Pomerania”, nr 10, 2017, s.  26. Wywiady autora z  Kaszu-
bami, którzy walczyli w  PSZ na Zachodzie zostały opublikowane także na stronie 
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cych do maja 1943 roku, oddziały włoskie i  „Afrika Korps” zostały 
praktycznie rozbite. W samej bitwie o Tobruk stało się tak, że Polacy 
walczyli przeciwko sobie w innych mundurach11. Dostając się do nie-
woli angielskiej, zasilili następnie szeregi 1. i 2. Korpusu Polskiego12. 
We Włoszech w wojsku niemieckim służył Jan Trepczyk, znany po-
eta kaszubski, działacz, autor słownika polsko-kaszubskiego. Dostał 
się do niewoli alianckiej, z której wstąpił do Armii Andersa13.

http://m.telewizjattm.pl/nasze-programy/114-1/44086-wojnowi-kaszebi-stanislaw-
-i-jozefa-okroj.html? [dostęp: 19.12.2017].
 11 O  stosunkach panujących w  obozie wojskowym, w  którym skoszarowani by-
li Polacy, pisał m.in. gen. Józef Kuropieska w  książce Misja w  Londynie, Warszawa 
1981. Zob. też: P. Naczyk, Dziennik 1941–1947, Gdańsk 2005.
 12 I Korpus Polski (późniejszy I Korpus Pancerno-Motorowy, w którego skład we-
szła między innymi 1. Dywizja Pancerna) powstał na mocy umowy polsko-brytyj-
skiej w 1940 r. W związku z obawami dotyczącymi potencjalnej inwazji niemieckiej 
na Wyspy Brytyjskie, żołnierze I  Korpusu Polskiego otrzymali za zadanie obronę 
dwustukilometrowego odcinka wybrzeża od Firth of Forth do Montrose w Szkocji. 
Udział 1. Dywizji Pancernej oraz 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w  wal-
kach na froncie zachodnim, spowodował konieczność stworzenia nowych jednostek 
Korpusu, m.in. 4. Dywizji Piechoty i 16. Samodzielnej Brygady Pancernej. Uzupeł-
nienia stanowili Polacy pełniący przymusową służbę w Wehrmachcie, którzy dostali 
się do niewoli alianckiej w  wyniku działań wojennych lub dezercji (łącznie do Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie wcielono ponad 89 000 Polaków, zasilając przede 
wszystkim szeregi 2. Korpusu Polskiego i 1. Dywizji Pancernej).
 13 Jan Trepczyk (1907–1989), poeta, pisarz, publicysta, kompozytor, chórmistrz 
i działacz kaszubski, z zawodu nauczyciel. Autor słownika polsko-kaszubskiego, ba-
dacz folkloru, poeta i  twórca pieśni kaszubskich, organizator życia muzycznego na 
Kaszubach. Urodził się 22 października 1907  r. we wsi Strysza Buda k. Miracho-
wa, w  pow. kartuskim. W  1926  r. ukończył szkołę i  podjął pracę jako nauczyciel 
w szkole podstawowej w Kartuzach. Od 1927 r. uczył w Miszewie k. Żukowa – był 
nauczycielem i kierownikiem tamtejszej małej szkoły. Wrzesień 1939 r. zastał Trep-
czyka w Tłukawach, gdzie potem władze niemieckie pozwoliły mu mieszkać. Latem 
1940  r. wrócił na Kaszuby i  pracował jako kasjer w  urzędzie gminy w  Sianowie. 
W  czerwcu 1943  r. wcielono go do Wehrmachtu. Przeszkolenie odbył w  Hanowe-
rze, a  służbę pełnił w  Belgii i  we Włoszech. Nie walczył, a  jedynie opiekował się 
końmi w  taborach. We Włoszech przeszedł do partyzantki i  dostał się do alianc-
kiej niewoli, a potem wstąpił do armii gen. Andersa. W czerwcu 1946 r. wrócił do 
kraju i  zamieszkał w  Wejherowie, najpierw przy ul. Bukowej, a  potem Kopernika. 

http://m.telewizjattm.pl/nasze-programy/114-1/44086-wojnowi-kaszebi-stanislaw-i-jozefa-okroj.html
http://m.telewizjattm.pl/nasze-programy/114-1/44086-wojnowi-kaszebi-stanislaw-i-jozefa-okroj.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
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Kaszubi i  Pomorzanie, przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, 
sercem i duchem byli z wojskami alianckimi. Jednakże wojna rządzi 
się swoimi prawidłami. Żyjący uczestnicy walk niemiło wspominają 
te chwile. Wolą opowiadać o  swoim udziale w  wojnie u  boku alian-
tów. Wydawać by się mogło, że jest to niechlubna historia Kaszubów, 
ale nie mieli oni na nią wpływu, a jeśli tak, to niewielki. Decyzję pod 
przymusem o  wpisaniu na DVL podejmowali często rodzice, licząc 
na rychły koniec wojny, który nie następował, zaś ich dzieci po osią-
gnięciu 17–18 lat otrzymywały powołanie do Wehrmachtu. Jakaż to 
była rozpacz wiedzą tylko ci, którzy to przeżyli.

Bywały też przypadki tragiczne. Żołnierz Józef Grzędzicki zo-
stał rozstrzelany 20 marca 1943 roku w  Nantes po wyroku sądu 
wojennego. Był on związany z polską konspiracją w Wehrmachcie14. 
Osoby, które wyjeżdżały do służby w Wehrmachcie śpiewały polskie 
pieśni, a nawet krzyczały na dworcach „tu jedzie armia polska”15. Tak 
było w  przypadku Bolesława Jażdżewskiego, autora Wspomnień ka-
szubskiego gbura16 czy też Jana Pipki, który już w pierwszych dniach 
służby w wojsku niemieckim przeszedł na stronę aliantów. A dodać 
należy, że trzeba było wykazać się nie lada odwagą, aby zbiec z woj-
ska niemieckiego. Ucieczka odbywała się zazwyczaj pod osłoną no-
cy, we mgle, przy przekazaniu odcinka frontu zmiennikom czy też 
w czasie silnych walk. Do wojsk alianckich udało się także przedostać 
Władysławowi Formeli z Borucina. Jako 17-latek został wcielony do 
Wehrmachtu i  skierowany do okupowanej przez III Rzeszę Francji, 
w okolice Grenoble. Tam przyłączył się do partyzantów francuskich 

Przez ponad 20 lat pracował jako nauczyciel śpiewu, a także geografii, plastyki i ma-
tematyki. Zmarł 3 września 1989 r. w Wejherowie.
 14 B. Grzędzicki, Chmielno: wiadomości o środowisku wsi, Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Gdańsk 1980, s. 73.
 15 Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów (historia i  współczesność), pod red. J.  Bo-
rzyszkowskiego, D. Albrechta, Gdańsk–Lubeka 2000, s. 435.
 16 B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego gbura, cz. 1, Gdańsk 1992, s. 179. Zob. 
też: B. Jażdżewski, Na Zachodzie i w domu: ze wspomnień kaszubskiego „gbura”, przeł. 
Marian Jeliński, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera, Kartuzy 2008, s. 12.
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i  poprzez Brygadę Warszawską przedostał się do Włoch, gdzie wal-
czył w 2. Korpusie Polskim17. O trudnych wyborach i dezercji dowia-
dujemy się także z pamiętnika Leona Bieszka. Opisuje on przypadek 
dwóch Polaków, którym udało się przejść na stronę angielską. Mieli 
oni wiele szczęścia, gdyż na osiem obsługiwanych niemieckich sta-
nowisk karabinów maszynowych, żaden w  nich nie trafił. Autor po 
latach spotykając jednego ze zbiegów, zadał mu pytanie: „Dlaczego 
ty stale upadałeś na ziemię?” Ten odpowiedział: „Dziękuję wam, ale 
gdybyś wiedział jaka lawina pocisków świstała ze wszystkich stron, 
to ja sam już myślałem, że nie żyję”18.

Relacja ta uzmysławia nam, że ucieczka z  Wehrmachtu wiąza-
ła się z  narażeniem życia, a  często jego utratą. Wielu dezerterów 
z  Wehrmachtu zasilało francuski ruch oporu19. Inni, wykorzystując 
przepustkę na urlop, znikali w  kaszubskich lasach, przyłączając się 
do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Dezercje stawały 
się nagminne zwłaszcza w schyłkowym okresie wojny, szczególnie na 
froncie zachodnim. Zaniepokoił się nimi sam Himmler, żądając, aby 
policja i  SS w  Gdańsku zaczęły im zdecydowanie przeciwdziałać20. 
Nie wszystkich uciekinierów z Wehrmachtu mogli przyjąć partyzan-
ci. Zachęcali niektórych, aby wobec niemożności przyjęcia do party-
zantki, wstąpili do niemieckiego wojska (co wiązało się z przyjęciem 
III grupy narodowościowej, tzw. Eingedeutsch), ale przy okazji wspie-
rali ruch oporu w miejscach, gdzie będą stacjonować21.

 17 W. Formela, Wspomnienia z  wojska, „Kaszubskie Zeszyty Muzealne”, 2009, 
z. 17 [oprac. Norbert Maczulis], s. 7–9.
 18 L. Bieszke, Pamiętnik z wojny 1939–1946, Rumia 1994, s. 50.
 19 We francuskim ruchu oporu walczył Klemens Witka z  Sulęczyna. Urodził się 
21  lipca 1921  r. Został wcielony do Wehrmachtu, z  którego uciekł do francuskiego 
ruchu oporu. Otrzymał pseudonim „Witold Wiciński”. Służył w 2. Korpusie Polskim 
od 1943 do 1945 roku. Był to ojciec Ireny Szlicht, długoletniej pracownicy Muzeum 
Kaszubskiego w  Kartuzach. Zob. też: W.  Formela, dz.cyt., s.  7–9. Por. F.  Szczęsny, 
dz.cyt., s. 265.
 20 R. Ostrowska, I.  Trojanowska, Bedeker kaszubski, Wydawnictwo Morskie, 
Gdańsk 1978, s. 99.
 21 K. Korda, dz.cyt., s. 271.
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Podobne poglądy wyznawał ks. Józef Wrycza, który uważał, 
że celem jest przeżycie wojny, a  lista narodowa daje taką szansę. 
Sam ukrywał się u volksdeutscha, który cieszył się zaufaniem Niem-
ców a  działał na ich szkodę22. Nowe badania pokazują również, że 
odmowa wstąpienia do Wehrmachtu powodowała zsyłkę do obozu 
koncentracyjnego23.

Kaszubi często nie zdawali sobie sprawy przeciwko komu wal-
czyli. Zacytuję tutaj jedną z  wielu zresztą historii. Według relacji 
Aleksa Cierockiego w walkach pod Monte Cassino: „Wyskoczył jeden 
Niemiec. Wołał po niemiecku: »Halt, nein schossen«. A  to był Po-
lak, który zaraz dodał po polsku: »Nie strzelać«. My, Polacy! I w tym 
momencie stoczył się po śmiertelnym strzale od jednego z polskich 
żołnierzy”24.

Leon Bieszke w  swych wspomnieniach również przytacza tego 
typu historie. Syn jednego gospodarza z  Pomorza został wcielony 
w 1939 roku do wojska polskiego. Po przegranej kampanii wrześnio-
wej przedostał się poprzez obozy internowania do Rumunii, potem 
do Francji. Służył w 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, biorąc udział 
w  walkach w  Normandii. Jego ojciec w  1943 roku został wcielony 
do Wehrmachtu. W toku działań żołnierze Maczka wzięli do niewoli 
25 Niemców. Wśród nich był ojciec tego żołnierza. Kiedy się rozpo-
znali syn powiedział: „Ojciec, tak daleko doszło, że was biorę do nie-
woli? Uścisnęli się płacząc”25.

 22 Tamże, s.  271. Przyjęcie listy narodowościowej wiązało się po wojnie z  przy-
krą koniecznością poddania się rehabilitacji, o której pisał C. Obracht-Prondzyński, 
Między dyskryminacją a  regionalną podmiotowością, Instytut Kaszubski, Uniwersytet 
Gdański, Gdańsk 2002 oraz J.  Rodos, Rehabilitacja na Pomorzu Gdańskim, Wydaw-
nictwo Morskie, Gdańsk 1969. Zob. też S. Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja naro-
dowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej,  Instytut 
Kaszubski, Gdańsk 2012.
 23 D. Drywa, Polacy z  III grupy DVL w  obozie koncentracyjnym Stutthof z  powodu 
odmowy służby wojskowej w  Wehrmachcie, [w:] Pomorzanie w  Wehrmachcie, pod red. 
J. Szilinga, Toruń 2012, s. 69–82.
 24 http://www.gazetakaszubska.pl/6773/wojnowi-kaszebi-aleks-cierocki.
 25 L. Bieszke, dz.cyt., s. 52.

http://www.gazetakaszubska.pl/6773/wojnowi-kaszebi-aleks-cierocki
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Niektórzy Kaszubi z niewoli radzieckiej wydostali się z niej dzię-
ki tworzonej Armii Polskiej w ZSRR, potem zasilając szeregi 2. Kor-
pusu Polskiego. Wielu Kaszubów służyło w 3. Dywizji Strzelców Kar-
packich. Była to jedna z  dwóch dywizji piechoty, obok 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty, która weszła w  skład 2. Korpusu. Obie dywizje 
wzięły udział w walkach o przełamanie Linii Gustawa, której kluczo-
wymi punktami oporu były wzgórza Monte Cassino, Monte Cairo, 
San Angelo i Passo Corno. Generał Anders, dowódca 2. Korpusu Pol-
skiego, w rozkazie tuż przed bitwą o Monte Cassino mówił:

Niech lew mieszka w  waszym sercu… Żołnierze! – za bandycką napaść 
Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, tysiące zrujno-
wanych miast i wsi, za morderstwa, katowanie setek tysięcy naszych sióstr 
i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za 
niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę…26

W 3. Dywizji Strzelców Karpackich wchodzącej w skład 2. Kor-
pusu Polskiego służyli Kaszubi Bernard Mielewczyk i  Jan Mielew-
czyk. Bernard Mielewczyk (ur. 1924) służył w 8. Batalionie Strzelców 
Karpackich. Brał udział w walkach o Monte Cassino. Jan Mielewczyk 
(ur. 1926) walczył w 18. Kompanii Warsztatowej w 2. Korpusie Pol-
skim pod Monte Cassino. W dywizji tej służył także starszy strzelec 
Franciszek Miotk z Olszowego Błota, urodzony w 1911 roku (numer 
ewidencyjny 367)27. Wszyscy oni mieli udział w tej wielkiej wygranej.

Ksiądz Władysław Szulist opracował spis żołnierzy pochodzących 
z  Kaszub, którzy polegli we Włoszech w  latach 1939–1945.  Podaje 

 26 Cyt. za M. Wańkowicz, Monte Cassino, PAX, Warszawa 1990, s. 83.
 27 https://2korpuspolski.pl.tl Żołnierze-3-Dywizji-Strzelców-Karpackich. Na stro-
nie tej sporządzono spis żołnierzy (29 000 nazwisk) służących w 3. Dywizji Strzel-
ców Karpackich w latach 1942–1945, opracowany na podstawie 2-tomowego dzieła 
Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942–1947, wydanego w  Londynie w  1991. 
Spis zawiera: nazwisko, imię, rok urodz., nr ewid., najwyższy stopień przy demobili-
zacji, ostatni przydział w 3 DSK, ewentualnie także informację o odznaczeniu Krzy-
żem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Zob. E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza 
Matinkò…, s. 173.
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on nazwiska 36 Kaszubów, którzy pochowani zostali na cmentarzach 
Loretto, Bolonii i całej Italii28.

Eugeniusz Pryczkowski na podstawie własnych badań opraco-
wał listę ofiar represji niemieckich z parafii sianowskiej, które prze-
żyły wojnę29. Lista obejmuje 79 osób, z  których szesnaście służyło 
w 2. Korpusie Polskim.

Dane te mogą być nieco nieprecyzyjne, gdyż niektórych na-
zwisk nie można odnaleźć w  spisie żołnierzy 2. Korpusu. Niemniej 
zestawienie to pokazuje skalę udziału Kaszubów w  Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie na przykładzie tylko jednej kaszubskiej pa-
rafii. Z opracowania wynika ponadto, iż wszyscy oni służyli najpierw 
w Wehrmachcie, a dopiero potem przechodzili na stronę aliantów.

Najbardziej odważni już w  pierwszych dniach służby w  wojsku 
niemieckim zbiegali ze służby i  przyłączali się do Wojska Polskiego 
(inni dopiero po pojmaniu przez aliantów rozpoczęli służbę w 2. Kor-
pusie Polskim lub też 1. Dywizji Pancernej)30. Tak było w przypadku 
Kaszuby Jana Pipki, który już w pierwszych dniach służby w Wehr-
machcie zdołał zbiec i zaciągnąć się do wojska polskiego. Od sierpnia 
1943 do 7 września 1946 roku służył w  1. Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka. Od 29 lipca do 4 sierpnia 1944 roku oddziały 
1. Dywizji Pancernej zostały przetransportowane do Francji. Dla Ja-

 28 W. Szulist, Spis żołnierzy pochodzących z Kaszub poległych we Włoszech w  latach 
1939–1945, „Gazeta Kartuska”, 18.08.1994; tenże, Uzupełnienia do spisu żołnierzy 
pochodzących z Kaszub poległych we Włoszech w latach 1939–1945, „Gazeta Kartuska”, 
24.11.1994. Zob.: Przewodnik po polskich cmentarzach wojennych we Włoszech  Monte 
Cassino, Loretto, Bolonia, Casamassima, oprac. A. Studziński, Warszawa 1994.
 29 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò…, s. 171–174.
 30 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka została sformowana w  Szkocji 
na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z 25 lutego 
1942 r. Początkowo miała składać się z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 16. Bryga-
dy Czołgów oraz 1. Batalionu CKM Korpusu, Batalionu Saperów Korpusu i Dywizjo-
nu Rozpoznawczego Korpusu. We wrześniu 1943 r. Dywizja przyjęła kształt organi-
zacyjny wzorowany na oddziałach pancernych armii brytyjskiej. W jej skład weszły: 
Kwatera Główna 1. Dywizji Pancernej, 10. Brygada Kawalerii Pancernej, 3. Brygada 
Strzelców, artyleria 1. Dywizji Pancernej oraz jednostki dywizyjne.
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na Pipki, jak i  wielu innych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, rozpo-
czynał się blisko dziewięciomiesięczny szlak bojowy, wiodący przez 
Francję, Belgię, Holandię i Niemcy.

Do akcji weszli 8 sierpnia 1944 roku służąc w  1. Armii Kana-
dyjskiej. Od 14 sierpnia Dywizja wzięła udział w  działaniach, któ-
re miały spowodować okrążenie dwóch niemieckich armii w „kotle” 
w okolicach Falaise (Francja), Chambois i na wzgórzach Mont Ormel, 
odgrywając niebagatelną rolę w  zamknięciu pierścienia okrążenia 
wojsk niemieckich. Sukces został okupiony znacznymi stratami (tj. 
446 poległych, 1501 rannych i 150 zaginionych).

Po wypoczynku i  uzupełnieniu strat Dywizja, 29 sierpnia, roz-
poczęła pościg za wycofującymi się wojskami niemieckimi. W  ciągu 
9 dni pokonała odległość około 400 km, staczając liczne walki i opa-
nowując kolejne miasta. W  dniu 6 września Dywizja wkroczyła do 
Belgii, zdobywając miasto Ypres, a  w kolejnych dniach m.in. Axel, 
Gandawę, Lokeren, Saint Nicolas, Stekene, Saint Gilles.

Wśród wielu belgijskich i  holenderskich miejscowości wyzwa-
lanych w  czasie drugiej wojny światowej przez polskich, w  tym ka-
szubskich, żołnierzy było miasteczko Axel, położone w Zelandii, nie-
daleko granicy z  Belgią. Miasto to stanowiło mocny punkt obrony 
wojsk niemieckich, które starały się nie dopuścić aliantów do portów 
w pobliskim Terneuzen oraz Antwerpii i Gandawie. Były one ważne 
ze względów strategicznych, ponieważ mogły obsługiwać transport 
z zaopatrzeniem dla wojsk alianckich. Zadanie zdobycia Axel zostało 
powierzone 10. pułkowi dragonów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej 
wchodzącej w skład 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Operacją 
dowodził pułkownik Zdzisław Szydłowski. Walka prowadzona była 
wyłącznie przez jednostkę polską, bez wsparcia lotnictwa i  ciężkiej 
artylerii. Zajęcie Axel zajęło żołnierzom pułkownika Szydłowskie-
go pięć dni – bitwa rozpoczęła się  16, a  zakończyła 20 września 
1944 roku. W jej wyniku życie straciło 105 żołnierzy – wielu zmarło 
potem w  szpitalach, inni w  Bredzie. Najtragiczniejszym dniem był 
17 września, gdyż w wyniku ostrzału artyleryjskiego poległo 25 żoł-
nierzy. Byli to młodzi mężczyźni, którzy brali udział w  budowie na 
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kanale Axel-Hulst przeprawy saperskiej dla ciężkiego sprzętu wojsko-
wego. Był to stalowy most nadający się do przeprawy czołgów, który 
„dragoni” nazwali „Gdynia Bridge”31. Nazwa miała upamiętniać port 
zbudowany w nadmorskiej kaszubskiej Gdyni.

W nocy z 3 na 4 października 1. Dywizja Pancerna przekroczy-
ła granicę belgijsko-holenderską, opanowując miasto Baarle-Nassau. 
Zginął tu Kaszuba Bronisław Funk z powiatu kartuskiego. Został po-
chowany w Lommel w Belgii32.

Dnia 29 października 1. Dywizja zdobyła Bredę. W wyzwalaniu 
tego miasta brał udział Józef Kwidziński z  Kamienicy Królewskiej. 
Po krótkiej przerwie w działaniach, 3 listopada, Dywizja przystąpiła 
do ataku na Moerdijk, z zadaniem opanowania dwóch najdłuższych 
w ówczesnej Europie mostów, drogowego i kolejowego, wreszcie zdo-
bycia przyczółku po drugiej stronie rzeki. Tak wspomina te walki Jó-
zef Kwidziński:

Trudny teren uniemożliwiał szybki atak. Artyleria musiała niszczyć nie-
mieckie umocnienia, aby umożliwić przejście czołgom. Tam zakończyłem 
swój szlak bojowy w tej wojnie. Trafił mnie w głowę odłamek pocisku moź-
dzierzowego. Zawieziono mnie do szpitala polowego a  następnie zostałem 
przetransportowany do Wielkiej Brytanii33.

Po zdobyciu Moerdijk polscy żołnierze przeszli do obrony nad 
rzeką Mozą i aż do 7 kwietnia 1945 roku prowadzili wypady w ce-
lach rozpoznawczych. Czas ten charakteryzował się ciągłymi patro-
lami, uzupełnianiem sprzętu i  personelu oraz nieustającym szko-
leniem.

 31 W dniach 18–21 września 2014 r. Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia” wraz z preze-
sem ZKP o. Gdynia Andrzejem Buslerem gościli w Zelandii z okazji 70. rocznicy wy-
zwolenia miasta Axel. Do dziś w Axel zachowało się wiele pamiątek po bohaterskich 
czynach polskich żołnierzy. Działa tam także prywatne „Gdynia Museum”.
 32 https://www.geni.com/projects/Kaszubian-Internment-Internowanie-1939-45/24045 
[dostęp 5.12.2017].
 33 http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusz-
nikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej [dostęp: 30.11.2017].

https://www.geni.com/projects/Kaszubian-Internment-Internowanie-1939-45/24045
http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusznikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej
http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusznikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej
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Walki wznowiono dopiero 8 kwietnia 1945 roku. Dywizja w po-
ścigu za nieprzyjacielem przekroczyła granicę niemiecką pod Goch 
i  jako jedyna wielka jednostka lądowa Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie prowadziła działania bojowe na terenie III Rzeszy. Dnia 
12 kwietnia wyzwoliła obóz jeniecki w Oberlangen, gdzie znajdowało 
się 1745 kobiet-żołnierzy Armii Krajowej, które Niemcy wywieźli po 
klęsce Powstania Warszawskiego.

Ostatnim wojennym zadaniem 1. Dywizji Pancernej było zajęcie 
miasta Wilhelmshaven, twierdzy niemieckiej marynarki wojennej, 
która skapitulowała 5 maja 1945 roku. Wielu Kaszubów, w tym Wła-
dysław Pranga z  Rumii, brało udział w  przejmowaniu tego miasta 
i wraz z 1. Dywizją przez dwa lata okupowali rejon Emsland w pół-
nocno-zachodnich Niemczech. Następnie późną wiosną 1947 roku 
jej oddziały zostały przetransportowane do Wielkiej Brytanii, gdzie 
zostały stopniowo zdemobilizowane i rozwiązane. Formalnie dywizja 
przestała istnieć 10 czerwca 1947 roku.

Pamiętać także należy o  bohaterach lotnikach zasilających Pol-
skie Siły Powietrzne na Zachodzie. Opracowana przez Annę i Tade-
usza Krzystek tzw. „Lista Krzystka”, zawiera informacje o 17 137 lot-
nikach34. Wśród tych nazwisk pojawia się wielu Kaszubów. Z samych 
Kartuz wymieniono 12 osób:
 — Borowski Aleksander (Jabłoński Józef) 708404, LAC, kierowca, 

ur. 30.01.1923;
 — Buchman Dawid 705638, LAC, kierowca, ur. 24.01.1915;
 — Dunst Stanisław 708862, AC2, bez specjalności, ur. 03.10.1923;
 — Elwart Józef (Siemichowski) 708063, LAC, kierowca, ur. 

11.02.1925 r. w Przodkowie;
 — Karczewski Jan 703417, LAC, bez specjalności, ur. 19.01.1905;

 34 Publikacja Anny i  Tadeusza Krzystek znana jest pod nazwą „Lista Krzystka”, 
jest ona jednakże dziełem wielu osób. Nieoceniony wkład w  jej powstanie miały 
panie: Danuta Sławińska ze Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii 
oraz Małgorzata Goddard i Barbara Kroll z polskiej sekcji archiwum Ministry of De-
fence. Informacje pochodzą z ostatniego wydania „Personelu Polskich Sił Powietrz-
nych w Wielkiej Brytanii w latach 1940–1947” oraz ze strony http://listakrzystka.pl.
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 — Korab-Brzozowski Hubert 780577, Sgt, radiooperator, 
ur. 25.01.1921;

 — ks. Kowalkowski Alojzy P-1508, S/Ldr, kapelan, ur. 16.09.1905 
w Kartuzach;

 — Kramp Florian Franciszek 706963, F/Sgt, radiooperator, 
ur. 4.10.1924;

 — Kunowski Gerard Roman Izydor P-0636, F/Lt, pilot, 
ur. 29.03.1918;

 — Leyk Józef 793278, W/O, mechanik, ur. 2.12.1897;
 — Sobiecki Olgierd P-0549, F/Lt, pilot, ur. 22.12.1917 w  Kar-

tuzach;
 — Wendt Jan, ur. 20.02.1919 r. w Kartuzach.

Są to osoby, które urodziły się w Kartuzach lub powiecie kartuskim.
Pod hasłem „Wejherowo” pojawia się 10 lotników (w tym z Ru-

mii), pod hasłem „Kościerzyna” 20 lotników, w tym 19 urodzonych 
w powiecie kościerskim, jeden spoza powiatu, pochowany w Koście-
rzynie. Z Pucka – 3 lotników, z Władysławowa – Józef Jeka (obszer-
ny artykuł o nim napisał na łamach „Pomeranii” Andrzej Busler).

Z pozostałych miast kaszubskich lista wymienia:
 — Kaszuba Florian, zm. 2004 w Gdyni;
 — Kaszubowski Jan, ur. 25.06.1911 w Słupsku;
 — Mielewczyk Augustyn, ur. 2.08.1902 r., nr sł. RAF 793224;
 — kapitan pilot Kunowski Gerard Roman Izydor, zm. 22.07.1973 r. 

w Nowej Zelandii.
Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie formowały się z żołnierzy 

lotnictwa polskiego, którzy po klęsce wrześniowej, różnymi szlaka-
mi przez Rumunię, Węgry, Jugosławię, Grecję i  Syrię przedarli się 
na Zachód do Francji. Tam, pod dowództwem Naczelnego Wodza 
gen. Władysława Sikorskiego, zorganizowano pokaźną liczbę oko-
ło 9000  lotników Polskich Sił Powietrznych. Gdy w  maju 1940 ro-
ku Niemcy zaatakowali Francję, spośród około tysiąca pilotów pol-
skich we Francji, na skutek różnych trudności organizacyjnych, tylko 
174  pilotów myśliwskich latało operacyjnie. Niemniej jednak osią-
gnęli oni 52  pewne zwycięstwa i  10 prawdopodobnych. Po upadku 
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Francji (ewakuowano lotników do Anglii), z końcem 1940 roku stan 
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii osiągnął liczbę ponad 
8000 osób. Sławą okryły się Dywizjony 303 i 306. W Dywizjonie 306 
służyli Józef Jeka oraz por. Jan Czapiewski z  Brus. Zginął w  wal-
ce powietrznej z  Niemcami dnia 19 maja 1941 roku jako pilot dy-
wizjonu 306.

Polskie Siły Powietrzne w  Wielkiej Brytanii zostały rozwiązane 
w listopadzie 1946 roku. Część personelu wróciła do kraju, pozosta-
li zostali wcieleni do Polskiego Lotniczego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia (Polish Air Force Resettlement Corps).

Ostatnim akordem służby w  Polskich Siłach Zbrojnych na Za-
chodzie była służba okupacyjna w Niemczech i we Włoszech. Po jej 
zakończeniu większość weteranów osiedliła się w krajach Europy Za-
chodniej, głównie w  Wielkiej Brytanii. Do pozostania w  tym kraju 
zniechęcał jednak Polaków dziwny stosunek Anglii do żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych, zwłaszcza w  obliczu ofiar jakie ponieśli, także 
dla obrony Wysp. Po długich wahaniach brytyjskie władze podjęły 
decyzję o  demobilizacji polskich żołnierzy i  przyznaniu im prawa 
osiedlenia w Wielkiej Brytanii.

Po rozwiązaniu 2. Korpusu Polskiego przez Brytyjczyków zde-
mobilizowani żołnierze wracali do Polski lub instalowali się w Anglii, 
USA, Australii, Kanadzie. W  procesie przystosowania się do życia 
w cywilu pomagał im Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia. Został on utworzony na mocy dekretu podpisanego przez kró-
la Jerzego VI w  dniu 24 czerwca 1946 roku z  mocą obowiązującą 
wstecznie od czerwca tego roku.

Do Korpusu mogli wstępować polscy żołnierze, którzy rozpoczęli 
służbę w Polskich Siłach Zbrojnych najpóźniej do końca maja 1945 ro-
ku. W tej kategorii nie mieścili się, o co mocno zabiegała strona pol-
ska, wzięci do niewoli żołnierze wojny 1939 roku oraz Armii  Krajowej.

W momencie wstąpienia do Korpusu polscy żołnierze stawali się 
członkami British Army i podlegali wszelkim przepisom wojskowym. 
Polacy mieli służyć w Korpusie przez dwa lata, w czasie których po-
winni odbyć przeszkolenie zawodowe, aby potem móc znaleźć pracę.
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Korpus gwarantował także naukę języka angielskiego. Członko-
wie Korpusu mieli początkowo mieszkać w obozach wojskowych, by 
następnie znaleźć inne lokum i połączyć się z rodzinami. Po zakończe-
niu służby mieli do wyboru cztery możliwości: powrót do kraju, wstą-
pienie do British Army, emigrację do innych państw lub pozostanie 
w Anglii i podjęcie pracy w zawodach cywilnych. Tak było w przypad-
ku Józefa Szlagowskiego z Kościerzyny, pilota RAF, latającego myśliw-
cami, który pozostał w  Londynie. Zmarł tam 4 grudnia 1993 roku.

Kaszubi w większości wracali do Polski. Wielu, którzy wrócili do 
kraju, nie ominęły przesłuchania i prześladowania. Z tego też powodu 
do dzisiaj niektóre osoby niechętnie mówią o swej służbie w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Nie zachęcała do tego polityka władz 
komunistycznych. Obawy Polaków służących w Polskich Siłach Zbroj-
nych dotyczące uzależnienia Polski od ZSRR w pełni się potwierdziły.

Statkiem pasażerskim „Batory” przypłynęło do Gdyni wielu Ka-
szubów. W porcie witani byli bardzo serdecznie. Wracając do swoich 
domów w mundurach PSZ byli zatrzymywani przez funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej. Franciszek Szczęsny tak opisuje powrót Leona:

Kiedy długim krokiem szedł radośnie z Kartuz w kierunku lasu, w mundu-
rze z  napisem „Poland” na rękawie i  z plecakiem na plecach, zatrzymało 
go dwóch ludzi. Mieli biało-czerwone opaski na ramieniu. […] Rewizja. 
Podczas gdy jeden przyjemniaczek trzymał go na muszce karabinu, drugi 
przeprowadzał rewizję osobistą. […] Pytał, po co mu amerykańska siekiera, 
kogo chce nią życia pozbawić. […] zarekwirowali. Na koniec ten, co grzebał 
w plecaku, tak kopnął rozrzucone po szosie rzeczy, że rozbił wśród nich ma-
łe bateryjne radio. […] Nie myśl sobie, że nie poradzimy sobie z takimi jak 
ty imperialistycznymi szpiegami…35

Według Jażdżewskiego żołnierze z Zachodu w trzech pierwszych 
latach po wojnie byli traktowani tak samo jak inni36. Nieco inaczej 

 35 F. Szczęsny, dz.cyt., s. 276.
 36 B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”, cz. 3: Okres powojenny, Insty-
tut Kaszubski, Gdańsk 1999, s. 112.



Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1945

29

przedstawia ten problem prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Do-
strzega on różnicę w  traktowaniu żołnierzy PSZnZ powracających 
do kraju oraz osób powracających z robót przymusowych, które od-
mówiły podpisania Niemieckiej Listy Narodowej, a  jeszcze inaczej 
niezweryfikowanego Kaszubę z  powiatu bytowskiego, czy byłego 
Wolnego Miasta Gdańsk. Wysuwa tezę, iż w  realiach powojennych 
władza często podważała polskość Kaszubów. Miało to dla nich istot-
ne znaczenie, gdyż od tego zależał status danej osoby, możliwość po-
zostania w Polsce, prawo zachowania majątku. Była to więc decyzja 
określająca przyszłość danej osoby i jej rodziny37.

Osoby wracające z  zagranicy trafiały z  portu gdańskiego do 
dawnego niemieckiego obozu pracy Narwik w Gdańsku. Pod koniec 
wojny obóz był punktem przejściowym dla wysiedlanej ludności po-
chodzenia niemieckiego. Obóz po wojnie funkcjonował pod różny-
mi nazwami: Obóz Niemiecki w  Narwiku-Gdańsk, Osiedle Barako-
we Narwik i  inne. Przyjeżdżali tu również repatrianci zza Buga oraz 
powracający żołnierze z  Zachodu. Przywożono ich samochodami 
lub pociągami towarowymi. Z  Gdańska wracali do swoich rodzin-
nych stron.

Różne były losy powracających żołnierzy. Niektórzy nie mogli 
znaleźć pracy i  podejmowali zajęcie nieadekwatne do posiadanego 
wykształcenia. Inni przejęli opuszczone gospodarstwa i  starali się 
zaaklimatyzować w  powojennej rzeczywistości. Bruski – żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – był po wojnie kierownikiem 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Miastku38.

Środowiska byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych po zakoń-
czeniu demobilizacji utrzymywały łączność między sobą, tworząc or-
ganizacje kombatanckie. Największą z nich stało się Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów z siedzibą w Londynie. Niestety kontakt we-
teranów w Polsce z tą organizacją był utrudniony. Nie tylko w Polsce, 

 37 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi między dyskryminacją a regionalną podmiotowo-
ścią, Gdańsk 2002, s. 156.
 38 B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”, cz. 3, s. 40.



Barbara Kąkol

30

ale i w Anglii, środowisko żołnierzy PSZ było infiltrowane przez wła-
dze sowieckie. Jak wynika z raportów Kiszczaka – ujawnionych przez 
Wojskowe Biuro Historyczne – był on oficerem Informacji Wojskowej 
w latach 1946–1947, który infiltrował w Londynie żołnierzy PSZnZ. 
Bolesław Jażdżewski wspomina, że był członkiem powstałego Związ-
ku Zdemobilizowanego Żołnierza, który później został rozwiązany. 
Dostrzega różnicę w traktowaniu żołnierzy walczących na Zachodzie 
a tych z 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ważni byli tyl-
ko ci ze Wschodu39.

Alfons Bladowski

Urodził się w  1925 roku w  Mirachowie. Jak wielu Kaszubów 
został wcielony do Wehrmachtu, dostał się do niewoli alianckiej. 
Służył w 2. Korpusie Polskim. Nie wrócił do kraju. Mieszka w USA. 
Przez lata był jednym z  inicjatorów kaszubskich działań w  Stanach 
Zjednoczonych, w  tym odpustów Matki Bożej Sianowskiej w  stanie 
 Michigan40.

Leon Bieszke

Urodził się w  Wielkiej Roli koło Łężyc. Przez 34 lata pracował 
w porcie gdyńskim jako doker. Zajmował się malarstwem, był człon-
kiem Stowarzyszenia Nieprofesjonalnych Plastyków w Gdańsku, Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego i Koła Starych Gdynian. W 1994 roku 
Rada Miejska Rumii przyznała mu „Medal za zasługi dla miasta Rumii”.

Przez pierwsze lata okupacji Leon pracował jako robotnik 
przymusowy u  „bauera” w  Łężycach, kolejno w  firmie „Grunh und 
Bildfinger”(?) w  Babich Dołach, wykonującej magazyny dla łodzi 
podwodnych, w której zajmował się wbijaniem pali (kafarami) przy 
budowie mostów. W  1942 roku jego rodzice pod przymusem oraz 

 39 Tamże, s. 176.
 40 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò…, s. 172 i 366.
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z  obawy o  życie własne i  dzieci podpisali niemiecką listę narodo-
wościową. Otrzymali, jak większość Kaszubów, III grupę. Leon ja-
ko niepełnoletni został powołany w 1942 roku do wojska niemiec-
kiego (brat Feliks zginął w  Berlinie). Trafił do Holandii (Utrecht), 
gdzie został przeszkolony do służby. W  jego jednostce znajdowali 
się także Czesi sudeccy. Stamtąd przerzucony został do Francji 
do pełnienia wart na Wale Atlantyckim. Kolejny etap jego służby 
w  Wehrmachcie to front wschodni. Następnie walczył we Francji 
i  Niemczech, był kilkakrotnie ranny. W  Koblencji (luty 1945) do-
stał się do niewoli amerykańskiej i  został umieszczony w  obozie 
w  okolicach Paryża. Do tego obozu przyjechali oficerowie polscy, 
którzy wybrali kilkuset żołnierzy – w tym Leona – do uzupełnienia 
16. Samodzielnej Brygady Pancernej. Szkolenie przeszedł w Szkocji. 
W 1947 roku wrócił do Polski do Łężyc. O szkoleniu w Szkocji na-
pisał też Jażdżewski41.

Norbert Borzestowski

Norbert Borzestowski urodził się w 1917 roku. W czasie drugiej 
wojny światowej wraz z bratem Stanisławem ukrywał się u Państwa 
Pryczkowskich w  Reskowie. Pod groźbą wywózki sióstr na roboty 
przymusowe podpisał Niemiecką Listę Narodową. W 1944 roku zo-
stał wcielony do Wehrmachtu, do garnizonu na granicy francuskiej. 
Dzięki dobrej znajomości języka francuskiego udało mu się zbiec 
i  przedostać do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył w  nich 
od 25.10.1944 do 11.04.1946 roku w oddziale artylerii. W Wielkiej 
Brytanii otrzymał prawo jazdy na motocykl w Centrum Wyszkolenia 
Artylerii. Służył w 1. Korpusie Polskim w stopniu kanoniera. Z Anglii 
– jednym z pierwszych transportów wraz z Stanisławem Popowskim 
(późniejszy wiceprezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) 
– wrócił do Kartuz. W 1946 roku ożenił się z Heleną Szalk. Zamiesz-

 41 B. Jażdżewski, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”, cz. 3, s. 118.
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kali w  Oliwie. W  1957 roku przeprowadził się do Kartuz. Zmarł 
24 czerwca 1989 roku42.

Józef Bruski

Urodził się 11 lutego 1908 roku w Przytarni, w powiecie chojnic-
kim. Gimnazjum ukończył w Chełmnie. Przed wojną w Poznaniu roz-
począł studia medyczne, które musiał przerwać po wybuchu wojny. 
Został powołany do Wehrmachtu. Zdezerterował we Francji i walczył 
we francuskim ruchu oporu. W  Bolonii ukończył studia medyczne. 
W  1959 roku został kierownikiem Ośrodka Zdrowia w  Lipnicy. Był 
cenionym lekarzem i  społecznikiem, a  przede wszystkim niezrów-
nanym gawędziarzem, sypiącym jak z  rękawa kaszubskimi gadkami 
i anegdotami, które były znane dzięki bydgoskiej rozgłośni Polskiego 
Radia oraz jego podróżom z big-beatowym zespołem „Chojny”, któ-
rego był współzałożycielem. Zainteresowanie rodzimą ziemią kaszub-
ską rozbudziła w nim przyjaźń z poetą Janem Karnowskim, któremu 
pomagał w  zbieraniu materiałów podczas wspólnych wędrówek po 
Kaszubach. Pierwszym własnym utworem Bruskiego było Wesele za-
borskie z tańcami i śpiewami. Zbierał przezwiska z wiosek chojnickich, 
przesądy oraz niepisaną literaturę ludową, zwłaszcza gadki, których 
często sam był twórcą. Zmarł tragicznie 14 grudnia 1974 roku43.

Bronisław Chołka

Bronisław Chołka urodził się w 1926 roku w Miłoszewie. Został 
wcielony do Wehrmachtu w wieku 17 lat. Walczył w Niemczech, Ho-
landii, Francji. W Grenoble został wzięty do niewoli. Z Francji część 
polskich jeńców wysłano do stacjonującej w  Iraku Armii Andersa. 
Walczył pod Monte Cassino w pododdziale saperów. Po zakończeniu 

 42 Wywiad przeprowadzony z  Kazimierzem Sochą Borzestowskim 27 sierpnia 
2017 r.
 43 Z. Stromski, Doktor z Lipnicy nie żyje, „Słowo Powszechne”, R. 39, 1975, nr 10/8748.
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działań wojennych został, jak wielu Polaków, przerzucony do Wiel-
kiej Brytanii. Stamtąd wrócił do Polski44.

Aleks Cierocki

Urodził się w  Kolonii. W  czasie okupacji pracował u  Niemca 
w Sianowskiej Hucie wraz z osadnikami przybyłymi z Besarabii. Do-
szło między nim a  jednym z  przybyłych Niemców do bójki. Chcąc 
uniknąć aresztowania Cierocki ukrywał się w  lesie. Dla ratowania 
własnego życia podpisał Niemiecką Listę Narodową. Skutkiem tej de-
cyzji było powołanie go do niemieckiego wojska. Walcząc na froncie 
zachodnim w  1944 roku dostał się do niewoli francuskiej. Wstąpił 
do armii gen. Andersa, z  którą przeszedł cały szlak bojowy. Walczył 
pod Monte Cassino. Tylko w jego pododdziale było trzech Kaszubów, 
jednym z  nich był Kunikowski z  Jeleńskiej Huty. Po zakończeniu 
wojny w Europie, w związku z planowanym atakiem na Japonię, tra-
fił do Egiptu. Stąd wrócił do Włoch, a  następnie przybył do Anglii. 
Do  Polski wrócił w  1947 roku45. Według relacji Aleksa Cierockiego 
wraz z nim do Polski przybyło trzy tysiące osób. Brat Aleksa Cieroc-
kiego pozostał w Anglii, z której po roku wyjechał do Ameryki. Aleks 
Cierocki zmarł w  Kawlach Dolnych (k. Przodkowa), gdzie mieszkał.

Jan Czapiewski

Urodził się 3 czerwca 1914 roku w  Kinicach niedaleko Brus 
w  rodzinie Tomasza Czapiewskiego i  Leokadii z  domu Piechowska. 
Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Miał siedmioro rodzeń-
stwa. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w  Chojnicach, następ-
nie do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w  Dęblinie. Rozpoczął służ-
bę w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu. Brał udział w wojnie obronnej 

 44 http://www.gazetakaszubska.pl/7480/wojnowi-kaszebi-krystyna-i-bronislaw-
-cholkowie [dostęp: 7.11.2017].
 45 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò…, s. 169.

http://www.gazetakaszubska.pl/7480/wojnowi-kaszebi-krystyna-i-bronislaw-cholkowie
http://www.gazetakaszubska.pl/7480/wojnowi-kaszebi-krystyna-i-bronislaw-cholkowie
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Polski jako pilot 142 eskadry myśliwskiej w składzie lotnictwa armii 
„Pomorze”. Prawdopodobnie przedostał się przez Rumunię do Anglii 
i tam wstąpił do Polskich Sił Powietrznych. Zginął w walce powietrz-
nej z  Niemcami dnia 19 maja 1941 roku jako pilot dywizjonu 306. 
W dywizjonie tym służyli też sierż. Józef Jeka oraz Herbert Szwaba 
(ur. 30.03.1919 w Gdańsku-Wrzeszczu).

Brat Jana Czapiewskiego, ks. Józef Czapiewski, został areszto-
wany 26 października 1939 roku. Był przetrzymywany w więzieniu 
w Tucholi, skąd został wywieziony do obozu przejściowego w Radzi-
miu. Stamtąd trafił do obozu przejściowego Neufahrwasser, a następ-
nie 15 grudnia 1939 roku do obozu koncentracyjnego KL Stutthof, 
gdzie był torturowany. W  1940 roku został zesłany do obozu kon-
centracyjnego KL Sachsenhausen. Tam zasłabł podczas wieczornego 
apelu, a gdy nie mógł się podnieść, został zakatowany na śmierć.

Ks. Ambroży Dykier

Urodził się 1 grudnia 1911 roku w Śluzie, w parafii Lipusz. Brał 
udział w partyzantce, a z niej trafił do armii generała Andersa. Pełnił 
funkcję kapelana we Francji i w Anglii. Wrócił do Polski. Budował ko-
ściół w  Sopocie, na który według ks. Władysława Szulista otrzymał 
100 tysięcy złotych od prezydenta Bieruta. Inwigilowany i  śledzony 
przez UB, zapisał się do Związku Bojowników o Wolność i Demokra-
cję (dalej: ZBOWiD), zaś w 1949 roku do „Caritas”. Zmarł 24 marca 
1972 roku w Sopocie46.

Bernard Dziewiątkowski

Urodził się 6 czerwca 1903 roku. Był znanym kartuskim bie-
gaczem oraz inicjatorem kursów przysposobienia wojskowego. Brał 
udział w wojnie obronnej w  IV Kartuskim Batalionie Obrony Naro-
dowej. Po zajęciu Kartuz przez wojska niemieckie Dziewiątkowski 

 46 W. Szulist, Biskup Kazimierz Józef Kowalski, Lipusz 2017, s. 15.
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wraz z żoną Anną, skierowali się w kierunku Szemuda i Wejherowa. 
Tutaj ślad po nim się urywa. We wspomnieniach (przekazanych do 
zbiorów Muzeum przez Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza 
Gołuńskiego, wydanych w  2009 roku w  publikacji Kartuzy 193947), 
Anna Dziewiątkowska pisze, że Bernard ewakuował się przez Toruń, 
Kongresówkę, Czechy, Węgry i Jugosławię do Francji, gdzie w 1940 
roku wstąpił do Armii Polskiej. Walczył o Tobruk i Monte Cassino48. 
Służył w 2. Korpusie Polskim. Dalej czytamy:

Borken pytał się co będę robić jak wyjdę (z więzienia – B.K). Ja na to, że 
ożenię się z czeladnikiem (mój maż był mistrzem kominarskim). Po to mó-
wiłam, aby nie szukali męża i  uznali go za zmarłego. Ustaliliśmy, że grób 
jest pod Wejherowem w lesie. Był tam trup żołnierza polskiego. Mąż wziął 
jego papiery, a jemu włożył swoje49.

Anna Dziewiątkowska została zatrzymana i uwięziona w kartu-
skim więzieniu. Po wojnie Anna Dziewiątkowska tworzyła miejscową 
milicję obywatelską, była także inicjatorką postawienia figury Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej w Parku Miejskim w Kartuzach.

Po wojnie (1949) Bernard Dziewiątkowski był inicjatorem Bie-
gu Narodowego na terenie powiatu kartuskiego, za co otrzymał dy-
plom Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej w Gdańsku. Dnia 16 
grudnia 1956 roku wstąpił do Zrzeszenia Kaszubskiego. Brał udział 
w budowie remizy OSP w Prokowie. Z okazji 15-lecia Polski Ludowej 
(1960) otrzymał dyplom uznania „za ofiarną społeczną działalność 
w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu” od Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Kartuzach – z rąk Edmunda Kopickiego.

Dziewiątkowscy pochowani zostali w Kartuzach.

 47 A. Dziewiątkowska, Niezapomniany rok 1939, [w:] Kartuzy 1939: wspomnienia, 
zebrał, przedmową i wstępem opatrzył Norbert Maczulis, Muzeum Kaszubskie im. 
Franciszka Tredera, Kartuzy 2009, s. 209.
 48 Kartuzy 1939: wspomnienia, zebrał, przedmową i  wstępem opatrzył Norbert 
Maczulis, Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera, Kartuzy 2009, s. 219.
 49 Pamiętnik Anny Dziewiątkowskiej w  zbiorach Muzeum Kaszubskiego w  Kar-
tuzach, sygn. AH 277 MKK.
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Leon Galuba

Nie jest znana ani data, ani miejsce jego narodzin. Rodzina Le-
ona Galuby wywodziła się z Kaszub. Na jego mogile do tej pory znaj-
duje się krzyż nagrobny, na którym widnieje tylko imię, nazwisko, 
przynależność do dywizji i data śmierci. Rodzice Leona Galuby wyje-
chali z Kaszub przed pierwszą wojną światową „za chlebem” do Nie-
miec. Potem przenieśli się do Francji, gdzie pracowali w kopalniach. 
Przed drugą wojną światową Leon Galuba mieszkał w miejscowości 
Marles les Mines, niedaleko Calais (Francja) i pracował jako górnik. 
Kiedy w dniu 20 września 1944 roku zgłosił się w Belgii w miejsco-
wości De Klinge do 1. Dywizji Pancernej był kawalerem wyznania 
rzymsko katolickiego. Leon Galuba od 22 września do 29 paździer-
nika 1944 roku walczył na terenie Belgii i  Holandii w  szeregach 
10. Pułku Dragonów. Brał udział w walkach o: Axel-Hulst, Merxplas, 
Baarle-Heide, Baarle-Nassau, Gilze, Bredę i  Dorst, gdzie poległ 
29  października 1944 roku i  został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. W  roku 1963 został przeniesiony na nowo utworzo-
ny Polski Honorowy Cmentarz Wojskowy w  Oosterhout. Otrzymał 
następujące brytyjskie odznaczenia: 1939–1945 Star, France and 
German Star oraz The War Medal 1939–1945. Jego imię nosi jedna 
z ulic w Dorst50.

Józef Jeka

Józef Jeka urodził się 6 kwietnia 1917 roku w miejscowości Tu-
padły nad Bałtykiem, obecnie dzielnicy Władysławowa. Jego rodzica-
mi byli Antoni i Agata z domu Mudlaff. Dorastał w rodzinie, w której 
starannie pielęgnowano wartości patriotyczne. Miał ośmioro rodzeń-
stwa. Ojciec Józefa w  latach 1918–1920 był działaczem Zachodniej 

 50 http://m.nadmorski24.pl/aktualnosci/22575-polegl-w-holandii-pochodzil-z-ka-
szub-teraz-szukaja-jego-rodziny.html [dostęp: 7.11.2017].

http://m.nadmorski24.pl/aktualnosci/22575-polegl-w-holandii-pochodzil-z-kaszub-teraz-szukaja-jego-rodziny.html
http://m.nadmorski24.pl/aktualnosci/22575-polegl-w-holandii-pochodzil-z-kaszub-teraz-szukaja-jego-rodziny.html
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Straży Obywatelskiej w powiecie morskim, a podczas okupacji – dzia-
łaczem Organizacji Wojskowej Pomorza. Dwaj bracia – Alfons i Sta-
nisław – w  czasie drugiej wojny światowej należeli do partyzantki 
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (Alfons Jeka ps. „Jeż” 
poległ w potyczce z Niemcami 6 marca 1945 roku w Sulicicach).

Józef Jeka po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszech-
nej w Tupadłach kontynuował edukację w klasycznym Państwowym 
Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w  Wejherowie. W  wieku 
20 lat zdecydował się wstąpić do Wojska Polskiego.

Dnia 1 września 1937 roku rozpoczął służbę w 4. Pułku Lotni-
czym w  Toruniu. W  1938 roku uczestniczył w  kursie na mechani-
ków obsługi samolotów w  eskadrze szkolnej. Zgłosił się na szkole-
nie w powietrzu i od 1 kwietnia 1938 roku uczył się sztuki pilotażu 
w  ramach kursu organizowanego w  eskadrze treningowej 4. Pułku 
Lotniczego. Po jego ukończeniu, 1 czerwca 1938 roku, został skiero-
wany do Wyższej Szkoły Pilotażu w  Grudziądzu na kurs myśliwski. 
Został przydzielony do toruńskiej 141. eskadry myśliwskiej. W 1939 
roku eskadra Jeki została przeniesiona na polowe lotnisko Markowo 
(k. Torunia), gdzie zastał ją wybuch drugiej wojny światowej. Niewie-
le wiadomo o walkach Jeki w wojnie obronnej Polski.

Jeka przez Rumunię przedostał się do Lyonu, a stamtąd do An-
glii. Został przydzielony do 238. Dywizjonu Myśliwskiego. Służył na 
sławnych myśliwcach typu „Hurricane”. Już w  pierwszych dniach 
służby zanotował sukces, zestrzeliwując niemieckiego messerschmit-
ta. Kolejno zestrzelił jeszcze pięć maszyn, za co otrzymał prestiżowy 
tytuł „Asa myśliwskiego”.

Następnie służył w 306. Dywizjonie Myśliwskim, w tym samym, 
w  którym służył inny Kaszuba – Jan Czapiewski. Podczas drugiej 
wojny światowej zestrzelił osiem niemieckich samolotów, uszkodził 
trzy inne oraz jedną latającą bombę V1. W 1943 roku objął dowódz-
two nad 306. dywizjonem.

Jeka służył w lotnictwie aż do rozwiązania polskich dywizjonów 
w Wielkiej Brytanii. W 1947 roku wstąpił do Korpusu Przysposobie-
nia i Rozmieszczenia. Służbę w PSZ na Zachodzie skończył w randze 
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kapitana. Otrzymał najwyższe odznaczenia. Jako antykomunista zo-
stał zwerbowany w  szeregi CIA. W  latach 50. XX w., już jako ma-
jor, brał udział w walkach w Indonezji. Zginął w katastrofie lotniczej 
13 kwietnia 1958 roku. Został pochowany na cmentarzu w Newark51.

Brunon Kitowski

Urodził się 28 września 1920 roku w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Jego matką była Józefa Kitowska z  Kartuz. Do 1939 roku miesz-
kał w Kartuzach. Dnia 26 lipca 1942 roku został wcielony do armii 
niemieckiej, w  której służył do 18 marca 1945 roku. Dostał się do 
niewoli alianckiej pod Tulaj. Stamtąd przetransportowany został do 
Szkocji, gdzie otrzymał przydział do 3. Pułku Pancernego Niezależ-
nej Brygady Pancernej. Następnie, do 1947 roku, służył w  Polskim 
Korpusie Przesiedleńczym. Został odznaczony brytyjskim medalem 
za wojnę War Medal 1939–1945.

Ks. Alojzy Kowalkowski

Urodził się 16 września 1905 roku w Kartuzach. Jego rodzicami 
byli Edmund i Waleria z d. Pierzyńska, (wnuczka Feliksa Pierzyńskie-
go – powstańca z 1863 r.).

Duży wpływ na jego osobowość mieli ojciec oraz stryj – ks. An-
toni Kowalkowski – który był proboszczem w Rytlu. Ojciec malował 
dla kościoła obrazy, wykonywał złocenia i drobne prace remontowe. 
Być może częsty kontakt z kapłanami miał wpływ na późniejszy wy-
bór życiowy Alojzego.

Po ukończeniu w  roku 1915 szkoły powszechnej Alojzy roz-
począł naukę w  ówczesnym progimnazjum w  Kartuzach. W  latach 
1918–1924 uczęszczał do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie. Należał do harcerstwa.

 51 http://listakrzystka.pl [dostęp: 7.11.2017].

http://listakrzystka.pl/?p=103980
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Dnia 9 stycznia 1919 roku uczestniczył w  wielkim zjeździe ka-
szubskim, w  którym wzięło udział 25 tys. Polaków, co wywarło na 
nim wielkie wrażenie. A tak opisywał to wydarzenie K. Dąbrowski:

W roku 1919, gdy jeszcze Niemcy nie ustąpili z  Pomorza, wyruszył 
z Chmielna do Kartuz wielki orszak na wozach drabiniastych, ażeby wziąć 
udział w ogólnej manifestacji polskości w Kartuzach, gdzie jeszcze sprawo-
wały władzę urzędy niemieckie, jak „landrat” itd. Wozy były umajone i peł-
ne ludzi dorosłych i  staruszków, którzy w  rogatywkach biało-czerwonych 
na głowach, trzymali w ręku proporczyki o polskich barwach [...]. Tak przy-
jechali do Kartuz. Tu uformował się olbrzymi pochód ludności polskiej ze 
wszystkich stron powiatu, który przeszedł głównymi ulicami miasta52.

Alojzy Kowalkowski do egzaminu maturalnego przystąpił 
16 czerwca 1924 roku. W tym samym roku wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Pelplinie. Już wówczas, obok obowiązków związanych 
ze studiami, rozpoczął działalność publicystyczną, będąc od 1926 ro-
ku stałym współpracownikiem „Słowa Pomorskiego” i „Pro Christo”.

Dnia 30 czerwca 1929 roku z  rąk bpa Konstantyna Dominika 
Alojzy przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikariuszem w  Kaszczorku pod Toruniem (do 31 stycznia 
1931). W  dniu 1 października 1930 roku podjął studia na Wydzia-

 52 K. Dąbrowski, Monografia Chmielna, wydawnictwo „Gazety Kartuskiej”, Kar-
tuzy 1936, s. 125. Kazimierz Dąbrowski urodził się 24 marca 1908  r. w  Lewinku 
koło Wejherowa. Jego rodzicami byli Jan i Marta z Wałdowskich. Uczęszczał do 
Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, 
maturę zdał w 1929  r. W 1931  r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Po-
znańskim (w 1935 uzyskał magisterium na podstawie pracy Monografia Chmielna). 
Po studiach pracował jako nauczyciel historii w gimnazjum w Kartuzach. W 1937 r. 
rozpoczął studia teologiczne w seminarium w Pelplinie, które przerwał po wybu-
chu wojny. Był więziony, później wcielony do armii niemieckiej. Przedostał się na 
Zachód i  od 1944 służył w Wojsku Polskim. W styczniu 1945 wznowił studia teo-
logiczne w  St.  Joseph’s College Upholland w Wigan. Do Polski powrócił w lutym 
1947  r. W  tym samym roku przyjął w Pelplinie święcenia kapłańskie. Był profeso-
rem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i kanonikiem kapituły kolegiac-
kiej w Chełmży. Zmarł 4 grudnia 1987 r. w Tczewie.
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le Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. W Poznaniu został 
kapelanem Bratniej Pomocy i  aktywnym członkiem „Pax Romana”. 
Uczestniczył m.in. w Kongresie we Fryburgu (Szwajcaria).

W dniu 19 czerwca 1934 roku ks. Alojzy uzyskał dyplom mgr 
filozofii. Po powrocie do Pelplina wykładał w  Collegium Marianum. 
Uczył języka polskiego i literatury polskiej w kl. VII i VIII Gimnazjum.

Naraził się ówczesnym władzom państwowym za głoszenie 
śmiałych i  krytycznych poglądów w  duchu Narodowej Demokracji 
publikowanych m.in. w „Pielgrzymie” i „Gońcu Pomorskim”. W 1936 
roku został usunięty ze szkoły i  wysłany do parafii w  Kiełpinach 
w dziekanacie Lidzbarskim. Tam planował ukończyć pracę doktorską 
o teatrze barokowym na Pomorzu. Niestety, wojna zniszczyła te za-
mierzenia.

Z dniem 1 lipca 1939 roku ks. Alojzy został kapelanem na m/s 
Piłsudski, i w tym charakterze w chwili wybuchu drugiej wojny świa-
towej znalazł się zagranicą, nie podzielił więc tragicznego losu ducho-
wieństwa pelplińskiego. Wojna zastała go w drodze z Nowego Jorku 
do Gdyni, pozostał więc w Anglii. Po wyokrętowaniu 2 października 
w Newcastle pozostał w parafii św. Wawrzyńca, sprawując opiekę nad 
mieszkającymi tu Polakami. Z dniem 1 marca 1941 został powołany 
do Wojska Polskiego w  charakterze kapelana lotnictwa, otrzymu-
jąc stopień kapitana. Był kapelanem w Szkołach Pilotażu i Ośrodku 
Szkolenia Załóg Bombowych, a od lutego 1946 roku do 30 kwietnia 
1947 roku zastępcą szefa Duszpasterstwa Polskich Sił Powietrznych 
w  Anglii. Otrzymał m.in. War Medal, Defence Medal, Medal Lotni-
czy (dwukrotnie). Podczas pobytu w  Anglii nie zaniedbywał pracy 
naukowej, pisał także artykuły do polskich czasopism. Przygotowy-
wał m.in. historię piśmiennictwa kaszubskiego od Mrongowiusza do 
Majkowskiego. Po powrocie do kraju przez miesiąc był administra-
torem parafii Linia, a  następnie powrócił do Collegium Marianum 
w Pelplinie. Do 1951 roku uczył tam języka polskiego i angielskiego. 
Jednocześnie – do 1958 roku – prowadził wykłady w  Seminarium 
Duchownym (z języka polskiego, następnie z bibliotekarstwa), będąc 
od 1952 roku aż do śmierci Kustoszem Biblioteki Seminaryjnej.
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Napisał kilka prac, m.in. o  dziejach kartuskiego klasztoru oraz 
o duszpasterstwie w Polskich Siłach Powietrznych we Francji i Wielkiej 
Brytanii. Bibliografia jego publikacji opracowana przez ks. Henryka 
Mrossa liczy ponad dwieście pozycji. W 1984 roku ks. Alojzy Kowalkow-
ski został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej.

Ksiądz Alojzy Kowalkowski zmarł 14 marca 1986 roku w Pelplinie. 
Został pochowany w rodzinnych Kartuzach, obok swych rodziców53.

Ppor. Józef Kwidziński

Józef Kwidziński urodził się w 1925 roku w Kamienicy Królew-
skiej. W wieku 18 lat został wcielony do Wehrmachtu. Został prze-
rzucony na granicę holendersko-beligijską. W  1944 roku udało mu 
się zbiec do Belgii. Przyłączył się do Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie. Służył w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Po krótkim szkoleniu w  Dundee (Szkocja), trafił do 4. Pułku 
Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej. Nie brał bezpośredniego udziału 
w walkach w Normandii, jego rola ograniczała się do pełnienia wart. 
Wraz z  żołnierzami 1. Dywizji Pancernej wyzwalał Gandawę, Axel 
i Bredę. W Moerdijk został ranny w głowę. Po pobycie w szpitalu zo-
stał przetransportowany do Wielkiej Brytanii. Półtora roku spędził 
w  Szkocji. W  1946 roku wraz z  trzema Kaszubami z  okolic Rokit 
i  Sierakowic wrócił do Polski. W  wywiadzie udzielonym portalowi 
DEFENCE24 tak wspomina koniec wojny:

Na początku mieliśmy różne, sprzeczne informacje na temat tego, co się dzie-
je w kraju, czy rząd w Londynie zostanie uznany przez świat. Część 1. Dy-
wizji weszła w skład alianckich sił okupacyjnych w północno-zachodniej czę-
ści Niemiec, pozostając tam do czerwca 1947 roku, kiedy padł rozkaz o  jej 
rozformowaniu i  demobilizacji. Poczuliśmy się niepotrzebni koalicji alianc-
kiej, a ponadto nic nie zwiastowało kolejnego konfliktu militarnego. Wielu 

 53 K. Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski, „Gazeta Kartuska”, 16.03.1999, zob.: 
Księga Jubileuszowa 350 lat WSD w Pelplinie (1651–2001), red. A. Nadolny, WSD, Pel-
plin 2001, s. 523–525.
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żołnierzy nie tylko 1. Dywizji Pancernej, ale również z 2. Korpusu Andersa, 
którzy pozostali na Wyspach Brytyjskich, podejmowało się rozmaitych prac, 
aby zapewnić sobie jako taki byt. Był niezwykły żal do władz koalicji anty-
hitlerowskiej, że nie wykorzystano wiedzy i doświadczenia polskich oficerów, 
którzy byli skorzy do podjęcia dalszej służby. Wszyscy wiemy, jaka była dal-
sza historia generałów Andersa czy Maczka. Jeszcze podczas działań wo-
jennych wiedzieliśmy, że toczą się rozmowy na temat nowego podziału tery-
torialnego. Łudziliśmy się, że wyzwalając zachodnie kraje Europy walczymy 
także o  niepodległość naszego kraju, zapewnimy sobie pełną suwerenność. 
Nigdy nie myśleliśmy, że możemy ponownie zawieść się na sojusznikach54.

Augustyn Lemańczyk55

Urodził się w  1909 roku w  Borowym Młynie. Jego rodzicami 
byli Piotr i  Weronika z  domu Pych-Lipińska. Do szkoły powszech-
nej uczęszczał w  Brzeźnie Szlacheckim i  Ciecholewach, dokąd jego 
rodzice przeprowadzili się w roku 1921. Pracę rozpoczął w majątku 
rolnym w Ciecholewach, a w roku 1932 – po parcelacji majątku Ko-
narzynki – otrzymał gospodarstwo rolne.

W 1939 roku został zmobilizowany do 28. Pułku Artylerii Lek-
kiej w Toruniu, w którego szeregach przeszedł kampanię wrześniową. 
Walczył w obronie Modlina. Po upadku tej twierdzy został wzięty do 
niemieckiej niewoli. Zwolniony, wrócił na Gochy, lecz w  1940 roku 
został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Chojni-
cach, a  później w  Gdańsku, skąd skierowano go do obozu w  Stutt- 
hofie, a  stamtąd do Oranienburga, Sachsenhausen i  Ravensbrück. 
Po zwolnieniu z obozów koncentracyjnych został ponownie osadzo-
ny (16  stycznia 1943) w  więzieniach Berlina, Szczecina i  Gdańska. 
Szykanowany, pod presją podpisał listę niemiecką III grupy i  został 
uwolniony. Wrócił do Ciecholew. Pozbawiony swego gospodarstwa, 
został skierowany do pracy w niemieckim gospodarstwie.

 54 http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusz-
nikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej [dostęp: 7.11.2017].
 55 Stryj żony Mariana Jelińskiego.

http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusznikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej
http://www.defence24.pl/94649,po-raz-kolejny-pomylilismy-sie-co-do-sojusznikow-zolnierz-gen-maczka-o-losach-1-dywizji-pancernej
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W 1944 roku został wcielony do wojska niemieckiego i  wysła-
ny na front zachodni, gdzie dostał się do niewoli amerykańskiej. 
Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Walczył na terenie Włoch. Razem 
z 5. Kresową Dywizją Piechoty, przeszedł cały „adriatycki” szlak bo-
jowy. Uczestniczył, m.in., w walkach o Ankonę, Loreto, Bolonię, Ra-
wennę, za które został odznaczony m.in. Brytyjskim Medalem Woj-
ny 1939–1945 i Gwiazdą Italii. Do kraju wrócił w 1947 roku. Podjął 
pracę w odzyskanym gospodarstwie w Konarzynkach.

W 1958 roku został wybrany na przewodniczącego Gromadz-
kiej Rady Narodowej w  Konarzynach, którą to piastował do 1962 
roku. Był członkiem powiatowych władz PZPR, a także długoletnim 
radnym Powiatowej Rady w  Chojnicach i  Gminnej Rady Narodo-
wej w Konarzynach. Był członkiem władz zarządu GS „Samopomoc 
Chłopska”. Zmarł w Człuchowie 23 kwietnia 1992 roku56.

Ks. Roch Łaski

Urodził się 16 sierpnia 1902 roku w  Gulewie, w  powiecie Go-
stynin. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Święce-
nia kapłańskie przyjął w 1927 roku. Uczestniczył w wojnie obronnej 
1939 roku. W latach 1939–1941 był proboszczem parafii pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Żeroniach. Dnia 6 października 1941 ro-
ku został aresztowany przez Niemców i  uwięziony w  obozie przej-
ściowym w Konstantynowie, skąd 30 grudnia tego roku przewiezio-
no go do obozu koncentracyjnego KL Dachau, w  którym doczekał 
wyzwolenia. Był kapelanem w stopniu majora Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Dnia 14 czerwca 1946 powrócił do okupowanej przez 
Związek Radziecki Polski.

W 1946 roku został proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty 
i  św. Augustyna w  Witowie (1946–1949), a  także duszpasterzem 
w Polskiej Misji Katolickiej w Braunschweig.

 56 Opracowano na podstawie książki Zbigniewa Stromskiego: Pamięci godni – choj-
nicki słownik biograficzny 1275–1980, „Pomorze”, Bydgoszcz 1986, s. 167.



Barbara Kąkol

44

Był wielokrotnie aresztowany i przesłuchiwany przez Urząd Bez-
pieczeństwa. Dnia 15 kwietnia 1949 roku (Wielki Piątek) został za-
trzymany podczas sprawowania liturgii. Był torturowany. Na skutek 
obrażeń zmarł w szpitalu. Podczas widzenia powiedział, że funkcjo-
nariusze UB straszyli go, że „ksiądz mógł KL Dachau przeżyć, ale UB 
ma lepsze metody”57. Zmarł 13 maja 1949 roku w Łodzi.

Robert Meissner

Robert Meissner urodził się w  1919 roku w  Kartuzach. 
Był  czwartym dzieckiem Marty i  Władysława Meissnerów, znanych 
kartuskich garncarzy. Robert miał kontynuować rodzinną tradycję, 
ale wybuch drugiej wojny światowej udaremnił rozwój warsztatu. 
Co prawda warsztat funkcjonował, jednak w ograniczonym zakresie. 
Produkowano przede wszystkim doniczki i wazony.

W 1943 roku Robert i jego brat Alfons Meissnerowie – podobnie 
jak wielu Kaszubów – zostali wcieleni do Wehrmachtu. 

W początkach l944 roku Robert dostał się do niewoli amerykań-
skiej, a  stamtąd do Armii Polskiej we Włoszech. Brał udział w  wal-
kach pod Bolonią. Służył w 2. Korpusie Polskim. 

Po zakończeniu działań wojennych jakiś czas przebywał w Anglii, 
po czym wrócił do rodzinnych Kartuz. Ukrywał się przed funkcjonariu-
szami SB, jako osoba podejrzana o szpiegostwo na rzecz imperialistów.

Początkowo pracował jako zdun. Później razem z  ojcem uru-
chomił warsztat, w  którym produkował doniczki. Podpisał umo-
wę z  kombinatem ogrodniczym „Malinowo” na dostawę doniczek. 
Jednak tzw. „domiary” i  przepisy zakazujące przedsiębiorstwom 
państwowym zaopatrywania się u  prywatnych rzemieślników spo-
wodowały, że Meissnerowie zamknęli warsztat. Wkrótce ich zakład 
przejęła „Cepellia”. Robert początkowo został kierownikiem zakładu. 
Jednak okazało się, że będąc synem byłego właściciela, nie może być 

 57 http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPO-
LISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr1605.htm [dostęp: 7.11.2017].
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zatrudniony na tym stanowisku, a jedynie na zwykłym robotniczym. 
Przeniósł się do cegielni w Somoninie. Ostatnie kilkanaście lat prze-
pracował w PKP. Do zawodu nie powrócił.

Robert Meissner ma czworo dzieci. Żadne z nich nie kontynuuje 
rzemiosła garncarskiego rodu.

Paweł Naczyk

Urodził się 25 stycznia 1924 roku. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w  Kościerzynie. W  1939 roku wstąpił do gimnazjum 
i małego seminarium w Górnej Grupie. Z powodu wybuchu drugiej 
wojny światowej – jak większość uczniów – nie poszedł do szkoły. 
W  1942  roku rodzina została zmuszona do podpisania niemieckiej 
listy narodowościowej. Paweł otrzymał nakaz pracy w majątku w po-
bliskim Garczynie. Nie zgodził się na wstąpienie do faszystowskiej 
organizacji „Hitlerjugend”. Z  tego powodu został dwukrotnie pobi-
ty przez bojówkarzy. W roku 1943 został wcielony do Wehrmachtu, 
w którym służył do 17 sierpnia 1944 roku.

Wraz z  wojskami niemieckimi został przerzucony na Półwysep 
Bretoński, nad Kanał La Manche. Niemcy, spodziewając się ataku 
aliantów na północy Francji, zaczęli przedwcześnie – pod koniec 
1943 roku – gromadzić tam siły (lądowanie w  Normandii, jak wie-
my, nastąpiło dopiero 6 czerwca 1944). Paweł spotkał tam swojego 
brata Klemensa, który podobnie jak on służył w wojsku niemieckim. 
W  Caen Paweł poznał Hiszpankę, o  której względy zabiegał. Dostał 
za to 10-dniową karną wartę, którą wykorzystał do ucieczki. Zdezer-
terował i ukrywał się w górach w rejonie Nimes i Arles.

Następnie przedostał się do obozu alianckiego w Salindres, z któ-
rego został przetransportowany do Marsylii, a następnie do Neapo-
lu, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego (18 października 1944). Nie są 
znane jego losy od stycznia 1945 roku (kiedy znalazł się w Predappi) 
do sierpnia 1946 roku (kiedy drogą morską został przerzucony do 
Anglii). Dnia 8 maja 1947 roku na pokładzie statku „Marine Raven” 
wypłynął z  Glasgow do Polski. Statek zawinął do Gdańska 12 ma-
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ja 1947 roku. Paweł Naczyk wrócił do rodzinnego domu w Iłownicy. 
W  1953 roku ukończył studia medyczne oraz zawarł związek mał-
żeński z  Haliną Ławrynowicz. Pracował zawodowo w  Białogardzie, 
Więcborku, Sępólnie oraz Brzegu na Śląsku Opolskim. Zmarł w roku 
1981 w wieku 57 lat58.

Władysław Pranga

Władysław Pranga urodził się w 1926 roku. Z powodu wybuchu 
drugiej wojny światowej nie ukończył szkoły podstawowej. Na  po-
lecenie niemieckiej nauczycielki zgłosił się do pracy. Rodzice podpi-
sali listę narodowościową, co niosło konsekwencje służby w  Wehr-
machcie. Wspomina:

W roku 1943, o ile dobrze pamiętam, pewnie było to w marcu, mojego starszego 
brata wzięto do Wehrmachtu, a drugiego z braci, który od niego był rok młod-
szy, w 1944 roku także zwerbowano do niemieckiego wojska. Kiedy w styczniu 
skończyłem osiemnaście lat, również trafiłem w szeregi Wehrmachtu59.

Władysław walczył we Francji. W  czasie inwazji w  Normandii 
(1944) pilnował dróg dojazdowych. Po przegranej Niemców dostał 
się do niewoli amerykańskiej. Jeńców polskich przetransportowano 
statkami do Anglii. Tam został przeszkolony do służby w  artylerii 
przeciwlotniczej. Trafił do 1. Pułku Artylerii Motorowej płk. Józefa 
Krautwald d’Annau, którego zadaniem był atak na niemiecką bazę 
morską w Wilhelmshaven. Twierdza skapitulowała bez walk. 1. Dy-
wizja rozpoczęła okupację miasta i  portu, zawieszając nad nim pol-
skie flagi.

Przez następne dwa lata Polacy, w tym Władysław Pranga, pełni-
li zadania na okupowanych północno-zachodnich terenach Niemiec. 

 58 P. Naczyk, Dziennik 1941–1947, wydał i  wstępem opatrzył Zygmunt Szultka, 
Gdańsk 2005.
 59 Wòjnowi Kaszëbi. Losy Władysława i Wandy Prangów, wywiad Eugeniusza Prycz-
kowskiego opublikowany na stronie www.gazetakaszubska.pl [dostęp 7.11.2017] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmshaven
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_strefa_okupacyjna_w_Niemczech
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W  czerwcu 1947 roku 1. Dywizja została przerzucona do Anglii, 
gdzie została zdemobilizowana i  rozbrojona. Władysław Pranga po-
ciągiem wrócił do Polski, do swojego rodzinnego Zbychowa60.

Jan Pipka

Jan Pipka urodził się 5 marca 1920 roku w  Przodkowie, w  po-
wiecie kartuskim. Jego rodzicami byli Jakub i Helena z domu Romb-
czyk. Do szkoły podstawowej uczęszczał w  Leźnie. Do czasu pobo-
ru do wojska niemieckiego (sierpień 1943) pracował u  rodziców 
w ośmiohektarowym gospodarstwie rolnym.

W 1943 roku został przymusowo wcielony do piechoty nie-
mieckiej i  wysłany na front do Francji. Tak jak wielu Kaszubów, 
przy nadarzającej się okazji (podczas inwazji aliantów), zbiegł do 
wojsk alianckich i  wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Od sierpnia 1943 do 7 września 1946 roku służył w 1. Dywizji Pan-
cernej gen. Stanisława Maczka.

W czasie wojny brał udział na frontach we Francji, Belgii, Holan-
dii i w Niemczech, aż do miasta Wilhelmshaven.

Dnia 6 maja 1945 roku gen. Stanisław Maczek, dowódca 1. Dy-
wizji Pancernej, przyjął kapitulację  Wilhelmshaven, bazy niemieckiej 
„Kriegsmarine”.

Jan Pipka, po 283 dniach walk w dywizji gen. Stanisława Macz-
ka, zakończył liczący ok. 1800 kilometrów szlak bojowy.

Wrócił do Polski we wrześniu 1946 roku. Podjął pracę w przed-
siębiorstwie Robót Kolejowych w Gdańsku, w którym był zatrudnio-
ny do emerytury. W 1995 roku Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego mianował Jana Pipkę na stopień starszego sierżanta.

W 2000 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Janowi 
Pipce pierwszy stopień oficerski w  randze podporucznika, zaś rok 

 60 http://www.gazetakaszubska.pl/11398/wojenna-zawierucha-czyli-losy-prangow 
[dostęp: 7.11.2017].

http://www.gazetakaszubska.pl/11398/wojenna-zawierucha-czyli-losy-prangow
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później holenderski Narodowy Komitet „Dziękujemy Wyzwolicielom”, 
uhonorował go medalem „Dziękujemy Wyzwolicielom z 1945 roku”61.

Alojzy Stoltmann

Urodził się w  Kartuzach w  1925 roku. Jego rodzice przybyli do 
Kartuz w  1923 roku z  Lipusza. Ojciec, Józef Stoltmann, był zawia-
dowcą stacji w Kartuzach62. Alojzy miał sześcioro rodzeństwa. Rodzi-
na mieszkała przy ulicy Zamkowej w Kartuzach. W wieku 19 lat zo-
stał wcielony do Wehrmachtu. W końcu lutego 1944 roku specjalnym 
transportem, z  innymi młodymi mężczyznami, wyruszył z Wejhero-
wa do Konstancji. Stąd został skierowany do Holandii. Cztery tygo-
dnie stacjonował na plebanii u  pastora w  wiosce Osburg. Następnie 
szkolił się w Soburg. Pod koniec lipca 1944 roku został przerzucony 
na front w okolice Le Mans we Francji. Dnia 8 sierpnia ranny dostał 
się do niewoli amerykańskiej. W szpitalu polowym przeszedł operację 
ręki. Dzień później został przetransportowany samolotem do szpitala 
w Anglii. Tam przeprowadzono drugą operację ręki. Pod koniec sierp-
nia w konwoju rannych został zaokrętowany na statek płynący do na-
brzeża Bostonu. W Ameryce, w szpitalu w Temple, spotkał Bolesława 
Witkowskiego z Kartuz. Dnia 1 stycznia 1945 roku Alojzy Stoltmann 
opuścił szpital63. Przebywając w  obozie internowania został zwerbo-
wany do polskiego wojska. Znalazł się w Londynie. W 1947 roku wró-
cił do Kartuz. Jak wspomina jego córka – Danuta Rek – największym 
szczęściem ojca było zdjęcie znienawidzonego munduru niemieckiego 
i założenie polskiego. Alojzy Stoltmann w 1948 roku ożenił się z Ber-
nadettą Żołnowską. Po wojnie zamieszkali przy ulicy Jeziornej, w do-
mu Klebów. Tam przyszło na świat ich sześcioro dzieci. Tak jak przysta-

 61 Informacje zaczerpnięto z  dokumentów archiwalnych będących w  posiadaniu 
rodziny (wnuczki Iwony Pipka).
 62 Józef Stoltmann w 1939 r. był kierownikiem pociągu opancerzonego mylnie na-
zywanego „Smokiem”, który bronił rejonu Kartuz. Zob. Kartuzy 1939. Wspomnienia…
 63 R. Leszkowski, Obrazy z  życia Alojzego Stoltmanna, cykl: „Kartuskie sylwetki”, 
„Gazeta Kartuska”, nr 4, 1994, s. 8–9.
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ło na mężczyznę wybudował dom, do którego rodzina przeprowadziła 
się w  1959 roku. Był zasłużonym działaczem kaszubskim, współ-
tworzył Zrzeszenie Kaszubskie. Zmarł w  1973 roku w  Kartuzach.

płk Franciszek Józef Szuta

Urodził się 10 grudnia 1920 roku w  Kościerzynie. W  czerwcu 
1940 roku przekroczył granicę słowacką, następnie przez Węgry 
i Jugosławię przedostał się na Bliski Wschód. W styczniu 1941 roku 
w  Palestynie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. W  marcu 1941  ro-
ku został żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
W  sierpniu 1941 roku uczestniczył w  kampanii libijskiej. Walczył 
pod Tobrukiem, Gazalą i  Bardią. W  kwietniu 1942 roku został słu-
chaczem szkoły podchorążych rezerwy w Egipcie. W lutym 1944 ro-
ku uczestniczył w  kampanii włoskiej w  składzie 1. baterii 2. pułku 
artylerii lekkiej 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskie-
go. We wrześniu 1944 roku awansowany do stopnia podporucznika. 
Walczył nad rzeką Sangro, pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią. 
W latach 1946–1947 pełnił służbę wojskową w Wielkiej Brytanii. Po 
wojnie pozostał na emigracji. Został uhonorowany Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Brązowym 
Krzyżem Zasługi z  Mieczami, Krzyżem Monte Cassino, Medalem 
Wojska (czterokrotnie), Medalem „Pro Patria” oraz innymi odznacze-
niami polskimi i brytyjskimi64.

Józef Jutrzenka-Trzebiatowski

Urodził się w  1904 roku w  Wysokiej Zaborskiej koło Chojnic. 
Był synem Józefa Jutrzenka-Trzebiatowskiego i  Teodozji z  domu 
Peplińskiej. Jak wielu Kaszubów został wcielony do Wehrmachtu. 
W  1943 roku wyjechał na wojnę. Droga rekrutów wiodła ze Staro-

 64 http://www.kombatanci.gov.pl/pl/po%C5%BCegnania/657-nekrolog-
-%C5%9Bp-franciszka-szuty.html [dostęp: 30.11.2017].

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/po%C5%BCegnania/657-nekrolog-%C5%9Bp-franciszka-szuty.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/po%C5%BCegnania/657-nekrolog-%C5%9Bp-franciszka-szuty.html
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gardu w  głąb Niemiec. Jego wspomnienia opracowane przez prof. 
Józefa Borzyszkowskiego zostały opublikowane w  miesięczniku 
„Pomerania”65. Z  Monachium – 13 stycznia 1944 roku – z  innymi 
żołnierzami został przetransportowany do Francji. Dotarli do Cham-
bery (miasto w  Alpach – przyp. B.K.), gdzie pracował przy kopaniu 
rowów. Jak wspomina: „W Grenoble zaburzenia z  partyzantami: 
rozbroili niemiecką policję. W  Chambery, gdy szliśmy na ćwiczenia 
przez miasto, śpiewaliśmy polskie piosenki. W  Chambery kupiłem 
materiał na 2 sukienki i bluzki dla chłopców […]”66.

Dnia 18 marca 1944 roku otrzymał wiadomość o  śmierci żony, 
która zmarła 14 marca (zmarł także przedwcześnie narodzony syn 
Jan). Po urlopie wrócił do Francji, w okolicę Gap, potem krótko słu-
żył nad granicą z  Włochami. Józef, przebywając w  okolicy Grenoble 
i  Gap, które stawały się dla Niemców coraz bardziej niebezpieczne, 
zanotował w pamiętniku:

Było nas w oddziale 8 Polaków i 8 Niemców. Nocą zawsze staliśmy podwój-
nie – 1 Polak i Niemiec. Było dużo znajomych z naszych stron. Między in-
nymi Józef Bruski67, który 2 sierpnia z 29 żołnierzami przeszedł w Veines, 
gdzie był na warcie, do partyzantów. Był również Myszka z Kaszub, którego 
partyzanci schwytali, a  później wymienili. Niemcy wypuścili im 2 party-
zantów za 2 żołnierzy. Bolesław Stoltmann, leżał w szpitalu, gdzie go kilka 
razy odwiedziłem. Jechał do Veines z Bruskim Józefem. Samochód się prze-
wrócił w rów i się potłukł. 7 sierpnia odebrałem z domu telegram wysłany 
20 lipca, że mam przyjechać, bo mają być wysiedleni68.

Latem 1944 rodzina Józefa Trzebiatowskiego objęła gospodar-
stwo Bruskich w  Przytarni na Robaczkowie (wysiedlonych do obo-

 65 „Pomerania” miesięcznik społeczno-kulturalny, 1985, nr 4.
 66 J. Borzyszkowski, Kroniki Józefa Jutrzenka-Trzebiatowskiego, „Pomerania”, nr 4, 
1985, s. 23–24.
 67 Być może chodzi o lekarza Józefa Bruskiego, znanego gawędziarza kaszubskie-
go; www.brusy.pl/t_pliki_/1156.doc [dostęp: 8.11.2017].
 68 J. Borzyszkowski, dz.cyt., s. 25.

http://www.brusy.pl/t_pliki_/1156.doc
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zu w Potulicach), starając się jednocześnie zebrać plony w Wysokiej. 
Tymczasem 15 sierpnia Amerykanie i Anglicy lądowali na południu 
Francji. Wkrótce bombardowali odległe o  150 km Gap, gdzie Jó-
zef Trzebiatowski pełnił służę wartowniczą. Jednostka niemiecka, 
w której służył Józef poddała się i została wzięta do amerykańskiej 
niewoli. Żołnierze amerykańscy oraz partyzanci francuscy obchodzili 
się z Polakami bardzo dobrze. Jak wspomina Józef:

Przywitali się z nami i byli nam pomocni przy znoszeniu tornistrów, karabi-
nów. […] Odprowadzili nas do liceum, a potem na noc do koszar w mieście. 
21-go o  6-tej odmarsz pod Veines. Maszerowaliśmy 5 km wtedy odłączyli 
nas Polaków od Niemców (por. Bruski tam działał, walczył przy partyzan-
tach), przeszło 200 żołnierzy, a razem w całym garnizonie było 880. Lud-
ność francuska okazywała wielką nienawiść do Niemców…69

Polacy, dotąd żołnierze Wehrmachtu, mieli teraz walczyć przeciw 
Niemcom. Zgrupowano ich w  Sankt Rafael nad Morzem Śródziem-
nym. Stamtąd popłynęli do Neapolu i przewieziono ich do pobliskich 
obozów wojskowych. Po kilku dniach Józef Trzebiatowski znalazł się 
w polskim obozie w San Domino koło Palermo. Tam, jako ochotnik, 
6 września został żołnierzem wojska polskiego. Ponieważ często cho-
rował dużo czasu przebywał w lazarecie. Pozostając na tyłach, pozna-
wał bliżej otaczający go świat, życie innych ludzi, narodów. W  jego 
zapiskach utrwalone są wrażenia rolnika – bystrego obserwatora: 

9  lipca 1945 przyjechał gen. Dyw. Władysław Anders […]. Przemawiał 
w sprawie powrotu do kraju; rząd nielegalny pod okupacją rosyjską; kto po-
jedzie to za tego nie odpowiada; wrócimy z  rozwiniętymi sztandarami. 26 
lipca 1945 podpisałem deklarację o  zwolnienie z  wojska i  powrót do kraju 
do Polski. Podpisywano wobec dwóch majorów i kapitana. Pytali się z jakie-
go powrotu chcę jechać i mówili szkoda, rodziny swojej nie zobaczę. Trzeba 
było podpisać oświadczenie, że stosunki w Polsce są mi znane70.

 69 Tamże.
 70 Tamże.
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Droga z Italii do Polski Józefa Trzebiatowskiego, Bolesława Stolt-
manna, Antoniego Turzyńskiego krawca z Piechowic i innych była dłu-
ga i urozmaicona, dawała nowe doświadczenia. Jak relacjonował Józef:

25 listopada odjazd pierwszego transportu do Polski, 1000  udzi z  ósmego 
obozu […]. 14 grudnia rozebraliśmy nasze namioty, a 15-go o 5-tej odmarsz 
do St. Felicji na dworzec; paczki zawieziono samochodami na wagony. Poże-
gnanie na dworcu przez angielskiego pułkownika, przez ks. kapelana […]. 
Monte Cassino, Rzym, Bolonia, Padwa, Alpy, Austria, Czechosłowacja, 
22 grudnia […] 7.30 przejeżdżamy granicę w Międzylesiu. Grała orkiestra 
wojskowa. 23 września o 7-mej defilada i przywitanie przez generała Spy-
chalskiego. Katowice, Gdynia, Kościerzyna, Lubnia, Lamk, w pierwsze świę-
to Bożego Narodzenia – przed wieczorem przez Kloc znów byłem w Wyso-
kiej71.

Augustyn Wandtke72

W 1939 roku w  stopniu wachmistrza walczył w  pułku Ułanów 
Krechowieckich. Został internowany przez wojska sowieckie na Li-
twie, dostał się do armii gen. Andersa i poprzez Persję, Włochy do-
tarł do Anglii, gdzie osiadł na stałe. Został jubilerem. Został odzna-
czony Gwiazdą za wojnę 1939–1945, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii 
i Medalem Walecznych73.

Wiktor Wandtke

Urodził się 2 kwietnia 1899 roku. Był nauczycielem biologii 
i  chemii w seminarium Nauczycielskim w Tucholi, potem kierowni-
kiem szkoły powszechnej w Pawłowie w powiecie chojnickim. Ożenił 

 71 Tamże, s. 25–26.
 72 Ojciec kpt. Jana Wandtke, inicjatora postawienia figury Matki Boskiej w Parku 
Miejskim w Kartuzach.
 73 A. Maryńczak-Prądzyńska, Dzieje rodziny Rutz, Piwonka, Wandtke, [w] Nasze ko-
rzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, pod red. J. Borzyszkow-
skiego, C. Obracht-Prondzyńskiego, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2006, s. 225–226.
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się z Gertrudą z domu Kolka, z Kartuz74 (ze znanej rodziny stolarzy 
meblowych)75. Wcielony do Wehrmachtu, zdezerterował i przedostał 
się do Francji do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1946 roku 
powrócił do Polski. Został kierownikiem szkoły rybackiej w  Nieda-
mowie (k. Kościerzyny). Zmarł 19 września 1986 w Bytowie.

Klemens Wittka

Urodził się 21 lipca 1921 roku. Jego rodzicami byli Marceli i An-
na. Ojciec był weterynarzem. Klemens w 1942 roku został wcielony 
do Wehrmachtu. Walczył na froncie wschodnim, potem we Francji. 
Udało mu się uciec do francuskiego ruchu oporu. Otrzymał pseudo-
nim „Witold Wiciński”. Od 1943 roku służył w 2. Korpusie Polskim – 
2. Brygadzie Pancernej. Walczył pod Monte Cassino, gdzie został ran-
ny (postrzelony w  palec). W  1946 roku wrócił do Polski. Ożenił się 
z Klarą z domu Bronk z Kamienicy Szlacheckiej. Zamieszkali w Sulę-
czynie, w którym gospodarowali na dwuhektarowym gospodarstwie, 
utrzymując się także z  usług krawieckich (Klemens był krawcem). 
Wychowywali chrześniaczkę Klemensa – Irenę. Klemens Wittka 
zmarł 14 grudnia 1979 roku w  Gdyni. Pochowany został w  Kar-
tuzach. Został odznaczony brytyjskimi odznaczeniami za udział 
w  drugiej wojnie światowej: The War Medal 1939–1945 (Medal za 
Wojnę 1939–1945), Gwiazdą Francji i Niemiec, Gwiazdą Italii76.

Antoni Zdrojewski

Urodził się 26 marca 1900 roku w Skorzewie koło Kościerzyny. 
W  listopadzie 1919 roku wstąpił do tworzącego się w Poznaniu Ka-

 74 Tamże, s. 225.
 75 W  Muzeum Kaszubskim w  Kartuzach na wystawie stałej prezentowana jest 
pracownia Kolki.
 76 Wywiad autorki z  Ireną Szlicht z  24 września 2017  r. (niepublikowany), 
w zbiorach Archiwum Muzeum Kaszubskiego (AMK), Zbiory akt, Klemens Wittka, 
sygn. Z. 128.
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szubskiego Pułku Strzelców Pomorskich i wraz z nim przeszedł cały 
szlak bojowy wojny polsko-bolszewickiej. Został ranny w  ciężkich 
walkach nad Bugiem.

W 1921 roku otrzymał awans na porucznika w  korpusie ofice-
rów piechoty. W latach 1923–1924 pełnił służbę w 43. Pułku Piecho-
ty Strzelców Kresowych. Był oficerem broni w  batalionie szkolnym 
piechoty Okręgu II Korpusu. Następnie został przeniesiony do kor-
pusu oficerów artylerii.

Był dowódcą baterii w  16. Pomorskim Pułku Artylerii Lekkiej 
w  Grudziądzu, a  od stycznia 1930 do grudnia 1938 roku szefem 
Wydziału Studiów w  Departamencie Artylerii Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. W  stopniu majora walczył w  kampanii wrześniowej 
na stanowisku dowódcy 2. Warszawskiego Pułku Artylerii Lekkiej. 
Przedostał się do Francji, gdzie brał udział w kampanii francuskiej.

Za waleczność podczas osłaniania odwrotu 45 korpusu francu-
skiego otrzymał Krzyż Walecznych. Po zakończeniu kampanii fran-
cuskiej został internowany w Szwajcarii, zbiegł do Francji, gdzie roz-
począł działalność w ruchu oporu. 

Do 1942 roku był komendantem lyońskiej Polskiej Organizacji 
Walki o Niepodległość. Zagrożony aresztowaniem, przedostał się do 
Wielkiej Brytanii.

Po ukończeniu specjalnych kursów w  1943 roku został prze-
rzucony na terytorium okupowanej Francji. Otrzymał nominację na 
komendanta Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, a także Pol-
skiego Ruchu Oporu we Francji oraz Belgii.

Generał Władysław Sikorski, w  tajnym rozkazie z  1943 roku, 
mianował go szefem wszystkich wojsk polskich we Francji. Otrzymał 
prawo awansowania żołnierzy. Od września do grudnia 1944 roku był 
szefem Delegatury Ministerstwa Obrony Narodowej we Francji. Był 
m.in. organizatorem sieci wywiadowczej oraz zbrojnej „Monika W”.

On i  jego podwładni brali udział w przygotowaniach do lądowa-
nia aliantów w  Normandii oraz powstania zakończonego wyzwole-
niem Paryża. Szacuje się, że w szczytowym okresie Antoniemu Zdro-
jewskiemu podlegało we Francji ok. 16 tysięcy polskich żołnierzy.



Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939–1945

W uznaniu zasług wojennych płk Antoni Zdrojewski w 1944 ro-
ku został mianowany przez władze wolnej Francji generałem bryga-
dy wojska francuskiego.

Został zdemobilizowany z  Polskich Sił Zbrojnych w  1947 roku. 
Pozostał na emigracji. Wstąpił do armii francuskiej, gdzie dosłużył 
się stopnia generała dywizji. Prezydent RP na uchodźstwie August 
Zaleski mianował go generałem brygady Wojska Polskiego, ze star-
szeństwem od 11 listopada 1964 roku. Natomiast samozwańczy Pre-
zydent Wolnej Polski na wychodźstwie Juliusz Sokolnicki (konku-
rencyjny prezydent w stosunku do prezydenta Zaleskiego) mianował 
Antoniego Zdrojewskiego generałem broni (5 lipca 1975), a  3 maja 
1979 roku marszałkiem Polski.

Za wybitne zasługi wielokrotnie otrzymał odznaczenia polskie, 
francuskie i  brytyjskie, w  tym: Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Mili-
tari, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Niepodległości, 
Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych i  Krzyż 
Niepodległości, medal Pamiątkowy Europy, Medal Ruchu Oporu 
(Francja), 1939–1945 Star (Wielka Brytania), Defense Medal (Wielka 
Brytania), War Medal 1939–1945 (Wielka Brytania).

Antoni Zdrojewski zmarł 13 maja 1989 roku w  Paryżu. Został 
pochowany na cmentarzu Montmorency. Jego mundur wojskowy 
można oglądać w Muzeum Armii w „Hotel des Invalidides”77.

 77 M. Hirsz, Nieustraszeni, 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 1919–1939, Gdańsk 2017, s. 241–244.
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 A R T Y K U Ł Y 

R y s z a r d  L e s z k o w s k i

PAMIĘCI KARTUSKICH ŻYDÓW

Od autora

Ocalić od zapomnienia niegdysiejszych sąsiadów, miejsca, które 
wypełniali swym codziennym trudem, oddać cześć pamięci żydow-
skim mieszkańcom Kartuz, ofiarom holocaustu – zadanie to ambit-
ne, ale nie do końca możliwe.

Znamy nazwiska wielu kartuskich Żydów, wiemy gdzie mieszkali 
i czym się trudnili, znamy nieliczne epizody z ich życia. To niewiele, 
za mało, by stworzyć obraz życia diaspory. W wielu przypadkach nie 
wiemy, czy przeżyli holocaust.

Świadom ograniczeń mimo wszystko chcę, co się tylko da ocalić 
od zapomnienia…

Kadisz na kirkucie?1

 1 Fragment Kadisz Jatom – aramejskiej modlitwy odmawianej przez chazana 
w synagodze oraz przez żałobników po śmierci krewnego lub w rocznicę jego zgonu.

Jitgadal wejitkadasz
Szmech raba (Amen)
Bealma di wra chir- uteh,
Wejamlich malchuteh
Bechsleichon uwjomeichon
Uwachajei dechol beit Jisrael
Baggala uwizman kariw […]

Niech będzie wywyższone i uświęcone
Jego wielkie Imię. Amen
W świecie, który stworzył wedle Swej woli.
I niech zapanuje Jego królestwo
Za waszego życia i za waszych czasów,
I za całego życia Domu Izraela,
Prędko i w najbliższym czasie
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W 1939 roku nastąpił dramatyczny kres historii żydowskiej dia-
spory w Kartuzach. Wyrok śmierci wydali niemieccy faszyści, wpro-
wadzając w życie obłędne, rasowe teorie, które zmaterializowały się 
w postaci holocaustu.

Zanim Niemcy zorganizowali przemysł śmierci, zanim wymordo-
wali ponad 6 mln europejskich Żydów, wyznawcy religii mojżeszowej 
żyli wśród kartuskich Kaszubów, Polaków i Niemców od ponad 100 
lat. Rzadko ich liczba przekraczała setkę, lecz zostawili tu swoje ślady.

Świadomość, że także Żydzi mają swój udział w  kształtowaniu 
architektury miasta jest nikła. Kto dziś pamięta, że to oni zbudowali 
północną pierzeję Placu św. Brunona, że pod numerem pierwszym 
znajdowała się piekarnia Jakoba Rabowa, że tam, w ciągu budynków 
miał on też swój dom towarowy, zwieńczony od frontu motywem 
grzbietu ksiąg Mojżeszowych. Kto dziś wie, że na Placu św. Brunona 
pod numerem 3 mieszkał z rodziną Alfred Sielmann – zamożny wła-
ściciel młyna i hotelu. Budynek dawnego młyna przy ul. Kościerskiej 
stoi nadal, choć przebudowany nie do poznania, a hotel przy ul. Par-
kowej zachował się tylko na fotografii w  albumie Romana Apolina-
rego Reglińskiego pt. Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych foto-
grafiach i  widokówkach2. Kto pamięta, że w  budynku u  zbiegu Placu 
z ul. Klasztorną mieścił się hotel rodziny Berentów.

Dodajmy jeszcze, że właścicielem budynku o  klasycyzujących 
formach, oznaczonego dziś numerem 7 przy Placu św. Brunona do 
1922 roku był Sally Arendt, prowadzący sklep pasmanteryjny (w tym 
roku sprzedał go Benkowskiemu). Arendt należał do tych kartuzian 
wyznania mojżeszowego, którzy zdecydowali się wyjechać do Nie-
miec, gdy tu nastała Polska.

Ko wie, co oznacza inskrypcja na okazałej eklektycznej kamie-
nicy przy ul. Parkowej 3. – „Bałtyk 1907–2007”? Tu od 1927 roku 
mieszkał z rodziną zamożny przedsiębiorca Josef Rosenberg – współ-
właściciel, a od 1936 roku właściciel, firmy obuwniczej „Bałtyk”.

 2 R.A. Regliński, Kartuzy i Szwajcaria Kaszubska na starych fotografiach i widoków-
kach, „Region”, Gdynia 1999.
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Else Pintus, która z bratem Heinzem i siostrą Anną przeprowa-
dzili się z  Chmielna do Kartuz, napisała wspomnienia3, z  których 
przywołujemy fragment: „Jeden róg rynku został zbudowany przez 
wujka Nathana. A  drugi przez Jakoba, syna Abrahama. A  cały Plac 
św. Brunona zbudowali Żydzi”.

Else Pintus, która przeżyła wojnę, najpierw mieszkając w Gdań-
sku, a  w latach 1942–1945 ukrywając się u  Stenclów w  Chmielnie, 
mówiąc o  kartuskim Rynku, ma na myśli Abrahamsonów. Jakob 
Abrahamson był na początku XX wieku właścicielem największego 
w  mieście domu towarowego, którego asortyment obejmował m.in. 
materiały, konfekcję damską i męską, a nawet meble.

Wracając do brata Else, Heinza, zauważmy, że miał on zakład 
zegarmistrzowski przy ul. Piłsudskiego (dziś ul. Kościuszki), w nadal 
istniejącym budynku. Zegarmistrz z  siostrami mieszkał przy ul. Je-
ziornej w nieistniejącym już budynku wiejskiego typu. Na ścianie bu-
dynku nr 3 widać jeszcze ślad szczytu owego domu. Zachowała się 
też fotografia.

Zachowało się wiele budynków związanych z aktywnością kartu-
skich Żydów i są one nadal składnikami miejskiego pejzażu.

Synagogę kartuskich Żydów znamy z  jedynej fotografii, wyko-
nanej z wieży kościoła ewangelickiego (dziś kościół katolicki pw. św. 
Kazimierza). Bożnica wzmiankowana jest w  źródłach w  1869 roku, 
ale można przyjąć, że zbudowana została ok. połowy XIX wieku. Pro-
stokątna budowla miała konstrukcję szachulcową i na osi głównego 
wejścia posiadała małą kwadratową wieżę.

Nie wiemy nic o wyposażeniu wnętrza świątyni. Jedyny przed-
miot, o  którym wiemy, że pochodzi z  bożnicy, trafił dość przypad-
kowo w  ręce Jerzego Nacla. Na Jarmarku Dominikańskim zakupił 
on srebrną gwiazdę Dawida z  dzwoneczkami, która, jak wskazuje 
inskrypcja, pochodzi z kartuskiej synagogi. Wygrawerowano na niej 

 3 E. Pintus, Moje prawdziwe przeżycia, Instytut Kaszubski, Academia Baltica, 
Gdańsk–Lubeka 2005.
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pierwsze słowa Biblii – „Bereshit” („Na początku”) oraz przekrój 
owocu granatu ze 131 ziarenkami4.

Wkrótce po wkroczeniu do Kartuz we wrześniu 1939 roku Niem-
cy zburzyli bożnicę. Pisze o tym w swych wspomnieniach Else Pintus.

Przed laty Towarzystwo Miłośników Kartuz, jeszcze pod prze-
wodnictwem śp. Leona Brylowskiego, usiłowało upamiętnić syna-
gogę marmurową tablicą. Tablica została przygotowana, jednak nie 
doszło do jej zainstalowania w miejscu, gdzie do 1939 roku modlili 
się Żydzi.

Może więcej szczęścia mieć będą dwaj młodzi kartuscy poloniści, 
którzy wystąpili z  inicjatywą upamiętnienia żydowskiego cmenta-
rza5. Po kirkucie przy ul. Sędzickiego nie pozostał kamień na kamie-
niu. Trawa porasta teren, gdzie stały przed wojną macewy.

„Cmentarz całkowicie zrównano z  ziemią” – napisała w  swych 
wspomnieniach Else Pintus. Tę informację odnosiła do początku 
drugiej wojny światowej. Dzieła zniszczenia dokończyły PRL-owskie 
władze w  roku 1970. Wtedy to spychaczami zepchnięto cmentarne 
wzgórze w pobliskie bagno. Wycięto kilkudziesięcioletnie sosny. Ma-
cewy zgromadzone na jednej z pobliskich posesji zniknęły.

Augustyn Klemens Hirsz na łamach „Gazety Kartuskiej” napisał 
obszerny tekst Z dziejów kartuskich Żydów6. Autor przywołał informa-
cję, którą trudno dziś zweryfikować, jakoby Niemcy zmusili jeńców 
angielskich, by rozkopywali groby żydowskie i szukali kosztowności. 
Autor dodaje, że wkrótce zaniechano tych prac.

 4 Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik, Academia Baltica, Instytut Ka-
szubski, Lübeck–Gdańsk 2010, s. 123–124.
 5 Życzliwie do przedsięwzięcia odnosi się Gmina Wyznaniowa Żydowska 
w Gdańsku. „W imieniu społeczności żydowskiej bardzo dziękuję za podjęcie przez 
Państwa tak cennego i  ważnego projektu. Jesteśmy gotowi wesprzeć Waszą inicja-
tywę pisemną zgodą na realizację prac pod naszym nadzorem wg opracowanego 
wspólnie harmonogramu i zakresu” – napisał Michał Samet – przewodniczący gdań-
skiego oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
 6 A.K. Hirsz, Z  dziejów kartuskich Żydów, „Gazeta Kartuska” 1991, numery 
z 30 czerwca i 14 lipca.



Pamięci kartuskich Żydów

61

Od spostrzeżenia, że w świadomości historycznej kartuzian nie 
istnieje wątek żydowski, doszliśmy do tablic upamiętniających. Od 
czegoś trzeba zacząć, a tablica poinformuje, zainteresuje, zainspiruje 
do szukania bardziej szczegółowych informacji.

Należy zauważyć, że pomysł upamiętnienia kartuskich Żydów 
nie jest nowy. Już w  1991 roku Augustyn Klemens Hirsz propono-
wał, by umieścić tablicę na budynku Rabowów przy Placu św. Bruno-
na 1, upamiętniającą Żydów – budowniczych Placu. Najwyższa więc 
pora, by „czas nie zaćmił i niepamięć”.

Ilu Żydów?

W 1816 roku na Pomorzu mieszkało prawie 3 tys. Żydów. 
Do 1885 roku ich liczba przekroczyła 26 tysięcy.

U zarania II Rzeczpospolitej w  Wielkopolsce mieszkało 30 tys. 
Żydów, osłabionych procesami asymilacji i emigracją.

Na ziemiach byłego zaboru pruskiego żyło relatywnie mało Żydów, 
gdy porównamy ich liczbę do populacji w innych dzielnicach odrodzo-
nego państwa. Na ziemiach byłego Królestwa Polskiego (zabór rosyjski) 
mieszkało 1,5 mln Żydów, a w Galicji (zabór austriacki) – 740 tys. Na pol-
skich kresach przebywało 560 tys. wyznawców religii mojżeszowej.

Pierwsze dane statystyczne pochodzące ze spisu ludności, po-
zwalające ocenić skalę żydowskiego osadnictwa w  powiecie kartu-
skim, pochodzą z  1837 roku. Wtedy na terenie powiatu utworzo-
nego w 1818 roku mieszkało 38 Żydów, trzy lata później naliczono 
ich 34, ale już w  1852  roku diaspora liczyła 150 osób, by po ko-
lejnych trzech latach osiągnąć liczbę 235. W  1861  roku w  powie-
cie kartuskim naliczono 287 Żydów, w  1864  – 277, w  1871 – 316, 
w 1895 – 287, w 1900 – 286, a w 1909 – 292.

Diaspora żydowska we wsi Kartuzy w 1869 roku liczyła 79 osób, 
w 1885 – 141, w 1890 – 133, w 1895 – 99, w 1900 – 97, w 1910 – 90.

Po przyłączeniu części Pomorza do Rzeczpospolitej, w 1921 ro-
ku, w Kartuzach mieszkało do 35 Żydów. O przyczynach tego stanu 
rzeczy napiszemy w innym miejscu.
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Kartuska społeczność żydowska nigdy już nie osiągnęła liczeb-
ności z 2. poł. XIX wieku i początków XX wieku.

Anita Cyszka w  pracy magisterskiej pt. „Mniejszość żydowska 
w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1920–
1939”7 podaje, że w 1923 roku w mieście mieszkało 23 Żydów, 1927 
– 30, w 1930 – 50, ale rok później tylko 34. W opracowaniu Diecezja 
Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny znajdujemy informację, że 
w 1931 roku w Kartuzach żyło 37 wyznawców religii mojżeszowej8.

Aleksander Majkowski w  Przewodniku po Szwajcarii Kaszubskiej 
podaje, że w 1936 roku w Kartuzach naliczono 45 Żydów9. Ten stan 
utrzymał się w przybliżeniu do 1939 roku.

Analizując spis żydowskich mieszkańców Kartuz z  lat 1920–
–1939, zaopatrzony w  adnotacje, zauważamy dużą mobilność tej 
grupy, stąd dostrzegamy nieraz znaczne wahania w  obrazie staty-
stycznym. Jedni przyjeżdżali i  osiedlali się, inni opuszczali miasto. 
Zauważmy, że Żydzi stanowili ułamek kartuskiej społeczności (naj-
więcej – 0,13% w 1890)10.

Gdy przyszła Polska…

Niemal od początku dziewiętnastego stulecia władze pruskie 
realizowały program, którego końcowym efektem miała być eman-
cypacja i germanizacja ludności żydowskiej. Polityka konsekwentnie 
preferująca germanizującą się część ludności sprzyjała rozwojowi 
procesów asymilacyjnych. Uzyskane równouprawnienie jeszcze je 
przyspieszyło. O  ile więc w  Królestwie Polskim pod rosyjskim za-

 7 A. Cyszka, „Mniejszość żydowska w  północnych powiatach województwa po-
morskiego w latach 1920–1939”, praca magisterska obroniona w 2003 r. na Wydzia-
le Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 8 Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, nakładem Kurii Biskupiej, 
Pelplin 1928.
 9 A. Majkowski, Przewodnik po Szwajcarii Kaszubskiej z mapą i 22 ilustracjami, 
Warszawa 1913.
 10 W zbiorach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, sygn. 173.
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borem wyrosło pokolenie Polaków wyznania mojżeszowego, o  tyle 
w zaborze pruskim mamy do czynienia z Niemcami wyznania moj-
żeszowego.

Dla Żydów z  całym ich bagażem historycznego doświadczenia, 
pozbawionych ojczyzny, skazanych na los wiecznego tułacza, nęka-
nych pogromami, polityka asymilacji wydawała się atrakcyjna.

W tym kontekście trzeba zatem patrzeć na masowy exodus Ży-
dów z Kartuz, gdy w 1920 roku wkroczyły do miasta oddziały Błękit-
nej Armii generała Hallera, tworzono agendy polskiej administracji, 
powstawał polski samorząd terytorialny. Żydzi czuli swą przynależ-
ność do kultury niemieckiej, kultury panującej tu przez 150 lat.

Na taką postawę trzeba patrzeć bez emocji, jako na rezultat pro-
cesu dziejowego.

W Kartuzach pozostały tylko dwie żydowskie rodziny, osiadłe tu 
od dziesięcioleci – Rabowowie i Sielmannowie.

Rabowowie posiadali największą w mieście piekarnię. Piekarza-
mi byli Izydor, Adolf i  Johann. Właścicielem wytwórni był Jakob 
Rabow, który miał też firmę spedycyjną i  dom towarowy na Placu 
św. Brunona. W spisie żydowskich mieszkańców Kartuz znajdujemy 
też kupca Oskara Rabowa.

Rodzina żyła w zgodzie z polskimi i kaszubskimi sąsiadami. Izy-
dor należał do kartuskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Jakub 
przed świętem Bożego Ciała przywoził swą furmanką, nie żądając za-
płaty, brzózki potrzebne do dekoracji dróg procesji i ołtarzy. Gustaw 
był członkiem Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego, założone-
go na początku XX wieku.

Rabowowie wspomagali gminę żydowską – kahał – nie tylko 
podatkami. Johann razem z kupcem Rosenbergiem w latach 30. XX 
wieku sfinansowali remont kartuskiej synagogi.

Johann Rabow zasiadał w  zarządzie gminy żydowskiej, wybra-
nym w  1921 roku razem z  Siegfridem i  Feliksem Czarlinskimi, Gu-
stawem Mullerem, Sally Arendtem (wszyscy z Kartuz) i Hermannem 
Lindermannem z Żukowa.
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Ponieważ Czarlinscy i  Arendt wkrótce wyjechali do Niemiec, 
w  1922 roku wybrano nowy zarząd, który pracował do 1928 roku. 
Zasiadł w nim ponownie Johann. W tym gronie znalazł się też Oskar 
Rabow. Zarząd tworzyli ponadto Gustaw Muller, Hermann Linder-
mann (wszyscy z  Kartuz) oraz Heinz Pintus z  Chmielna i  Adolf 
 Arndt ze Staniszewa.

Na zachowanej fotografii z pochodu w dniu święta 3 Maja 1928 
roku przechodzącego przez Plac św. Brunona na budynku piekarni 
Rabowów widać biało-czerwone flagi.

Cofnijmy się jednak do czasów pruskiego zaboru, do korzeni 
kartuskiej gałęzi rodziny.

Jednym z  pierwszych znanych Żydów kartuskich był urodzony 
w marcu 1848 roku wybitny lekarz Siegfried Rabow. Był synem miej-
scowego kupca Heinricha (który sprzedawał bardzo znane cukierki 
ziołowe) oraz Heleny Levison. Siegfried był spokrewniony z Johan-
nem Rabowem.

Innym znanym członkiem gminy żydowskiej w Kartuzach był uro-
dzony w marcu 1864 roku działacz społeczny i religijny Gustav Rabow.

Niewiele wiemy o właścicielu młyna i hotelu w Kartuzach Alfre-
dzie Sielmannie. Dysponujemy zaledwie kilkoma lakonicznymi in-
formacjami.

Urodził się 23 listopada 1862 roku w Ząbrowie. Do Kartuz przy-
jechał, zapewne z  rodziną, jako 18-letni młodzieniec w  roku 1880. 
Jego o  20 lat młodsza żona Augusta urodziła się w  Mosinie, w  po-
wiecie śremskim. Jak wynika z dokumentów, do Kartuz przyjechała 
we wrześniu 1905 roku, mając 23 lat. Można domniemywać, że po-
wodem przyjazdu był ślub z Alfredem.

Według zachowanych źródeł Sielmannowie mieli troje dzieci, 
urodzonych Kartuzach: Dawida (ur. 1906), Ilse Fanny (ur. 1907) 
i  Heinza (ur. 1921). Czy Sielmannowie mieli jeszcze jednego syna? 
Szukając informacji o  ocalałych z  holocaustu kartuskich Żydach 
w  Żydowskim Instytucie Historycznym otrzymałem informację, że 
w  maju 1946 roku w  Głuszycy zarejestrował się Fryderyk Zilmann, 
syn Alfreda i  Augusty, urodzony w  Kartuzach w  1909 roku, który 
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przeżył wojnę w ZSRR. Wydaje się, że mimo innej pisowni nazwiska, 
imiona rodziców i miejsce urodzenia wskazują, że był on czwartym 
dzieckiem Sielmannów.

Alfred Sielmann należał do Towarzystwa Upiększania Miasta 
w Kartuzach. W latach 1930–1932 był członkiem gminy żydowskiej 
w Kartuzach.

Zmarł 31 grudnia (w Sylwestra) 1933 roku, mając 71 lat. Oko-
liczności zgonu są tajemnicze. Niepotwierdzone informacje mówią 
o  samobójstwie. Jeżeli tak było, to powstaje kolejne pytanie – dla-
czego? Czy powodem były kłopoty w  interesach? Wiemy że w  roku 
1932 Sielmann utracił młyn. Pamiętajmy, że wówczas II Rzeczpospo-
lita głęboko odczuwała skutki światowego kryzysu gospodarczego.

W lipcu 1935 roku Augusta Sielmann z Ilse Fanny i Heinzem wy-
jechała do Gdańska. Syn Selmar Dawid (także młynarz) opuścił Kar-
tuzy na początku lutego 1936 roku. Dołączył do rodziny w Gdańsku.

Kartuska gmina wyznaniowa

W pierwszych latach niepodległej Rzeczypospolitej na Pomorzu 
(1920–1928) ustrój gmin żydowskich, ich zadania i organizację nadal 
regulowała ustawa pruska z  1847  roku. Zasięg terytorialny kahału 
był wówczas określony granicami powiatu. Dnia 6 marca 1928 ro-
ku na tereny byłego zaboru pruskiego (bez województwa śląskiego) 
rozciągnięto przepisy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego „O zmianach w  organizacji gmin wyznaniowych żydowskich 
na terenie byłego Królestwa Kongresowego”. W  dekrecie określono 
(jak i  w  ustawie pruskiej) zadania gmin żydowskich: organizowanie 
i  utrzymanie rabinatu, zakładanie i  utrzymanie synagog, domów 
modlitwy, kąpieli rytualnych i  cmentarzy, czuwanie nad religijnym 
wychowaniem młodzieży, troszczenie się o dostarczanie ludności ko-
szernego mięsa, zarządzanie majątkiem gminnym i  fundacjami na 
rzecz gminy ustanowionymi oraz wszelkimi urządzeniami i  zakła-
dami do gminy należącymi. Kahały miały też prawo do zakładania 
instytucji dobroczynnych dla ubogich Żydów.
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Rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu kahałów przyniosło roz-
porządzenie ministra wyznań religijnych i  oświecenia publicznego 
z 28 września 1932 roku w sprawie podziału terytorialnego gmin wy-
znaniowych żydowskich w województwach pomorskim i poznańskim. 
Na jego mocy połączono odrębnie dotąd funkcjonujące gminy, two-
rząc dużą Gminę Wyznaniową Żydowską Okręgu Kartuskiego, obej-
mującą powiaty: kartuski, kościerski, morski, tczewski oraz Gdynię.

Efekt reorganizacji był taki, że w  wyborach kahalnych w  latach 
1933 i  1937 do jego zarządu nie wybrano nikogo z  powiatu kartu-
skiego. Dominowali w  nim, szczególnie w  ostatnich latach przed 
wojną, Żydzi z  Gdyni. To zrozumiałe, zważywszy że w  1937 roku 
w  tym portowym mieście mieszkało ich 4897. W  1938 roku stano-
wili 4,44% ludności miasta, podczas gdy dla całego województwa po-
morskiego odsetek ludności żydowskiej wynosił 0,04%.

W 1937 roku gdyńscy Żydzi doprowadzili do przeniesienia sie-
dziby gminy z Kartuz do Gdyni. 

Dopiero w  ostatnim przed wojną zarządzie (1939) znalazł się 
kartuski kupiec Josef Rosenberg. Zaproszenie do zarządu było wo-
bec kupca wyrazem uznania za jego działalność w Komisji dla Speł-
niania Zadań Gminy w Kartuzach. W latach 1937–1939 był zastępcą 
członka zarządu.

Kartuska Gmina Wyznaniowa Żydowska nigdy nie miała wła-
snego rabina. Kahału nie stać było na jego utrzymanie. Przy syna-
godze był niezawodnie kantor, ale dla okresu sprzed 1932 roku nie 
znamy żadnych nazwisk.

W 1932 roku z Łachwy na Polesiu (dziś Białoruś) przyjechał do 
Kartuz z rodziną Fajwel Gryngans. Zamieszkali przy ul. Gdańskiej 9.

Gryngans był kantorem w synagogach w Kartuzach i Kościerzy-
nie, dokonywał też rytualnego uboju. Na jego barkach spoczywało 
prowadzenie życia duchowego. W  okresach świątecznych gmina za-
praszała rabinów, prawdopodobnie z Gdańska.

Również do reformy terytorialnej gmin w 1932 roku z Gdańska 
dojeżdżał rzezak, który dokonywał w  Kartuzach uboju rytualnego. 
Sytuacja zmieniła się po powołaniu gminy okręgowej. Gmina Wyzna-
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niowa Żydowska Okręgu Kartuskiego z siedzibą w Gdyni (od 1937) za-
trudniała trzech rzezaków. Na Kartuzy i Kościerzynę przypadał jeden.

Po 1932 roku gmina zatrudniała trzech nauczycieli religii i  he-
brajskiego. Jeden przyjeżdżał do Kartuz i Kościerzyny. Najpierw był 
to Samuel Rudnicki, a od 1938 roku Emanuel Eberstark.

Z Kongresówki do Kartuz

Nic, lub prawie nic, nie wiemy o życiu wewnętrznym społeczno-
ści żydowskiej w czasach pruskich oraz o jej relacjach z kaszubskimi, 
polskimi i niemieckimi sąsiadami. 

Możemy tylko powiedzieć, że w  XIX-wiecznych Niemczech nie 
występowały antagonizmy polsko-niemieckie i  nie ma powodu są-
dzić, by na Pomorzu Wschodnim było inaczej.

Sytuacja do pewnego stopnia zmieniła się w  1920 roku, gdy 
w  rezultacie traktatu wersalskiego Niemcy musiały oddać Polsce 
część Pomorza.

Nastąpił exodus Żydów do Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska. 
W  mieście zostały (o czym wyżej) dwie żydowskie rodziny – Rabo-
wów i Sielmannów. Sądząc po ich społecznej aktywności można przy-
jąć, że byli całkiem dobrze zintegrowani z  kartuską społecznością.

Z „nowymi” kartuskimi Żydami rzecz miała się inaczej. Byli tu 
obcymi w  sensie jak najbardziej dosłownym. Nie chodzi tu o  grupę 
bogatych Żydów z  Kongresówki i  Kresów (tzw. litwaków), którzy 
w 1920 roku napłynęli do Kartuz, uciekając przed bolszewikami. Ich 
migracja miała charakter epizodyczny. Gdy bolszewicy zostali poko-
nani, wrócili do swych domów.

„Nowe” były rodziny żydowskie, które w okresie międzywojnia, 
na dłużej osiedliły się w Kartuzach. Wymieńmy je:
 — W 1927 roku w pięknej kamienicy przy ul. Parkowej 3 zamiesz-

kał z  dwiema córkami zamożny kupiec (o którym także wyżej) 
Josef Rosenberg.

 — W 1928 roku z  Poznania do Kartuz przyjechał Abram Hecht. 
Osiadł tu z  żoną Rajlą i  trzema córkami, z  których dwie 
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(Iva  i  Salamis) urodziły się w  Kartuzach. Żyli tu do wybuchu 
drugiej wojny światowej (z dwuletnią przerwą, gdy mieszkali 
w Sierakowicach). 

 — W 1928 roku z  Kościerzyny do Kartuz przeniósł się Samuel 
Grynszpan. Przy ul. Rynek 4 otworzył skład bławatów i konfek-
cji. Był żonaty z  Ewą Suchman. Mieli troje dzieci: Aleksandra, 
Sulomitę i Rut.

 — Również w  1928  roku w  Kartuzach zamieszkał Hersz Moszko-
wicz (kupiec z  Łodzi), z  żoną Basią i  synem Joskiem. W  Kar-
tuzach urodził im się drugi syn Jakub. Moszkowiczowie miesz-
kali w mieście z krótką przerwą do wojny.

 — W 1929 roku przyjechał do Kartuz z Piotrkowa kamasznik, ku-
piec Wigdor Perec Goldberg. Wkrótce dołączyła do niego żona 
Chaja z  córkami Hildą, Basią, Sarą i  synem Jakubem. Przybyli 
z Trzemeszna.

 — W 1929 roku osiadł w  mieście Boruch Grodzki, który praco-
wał jako pomocnik kupiecki u  Grynszpana. Ożenił się z  Hildą 
Goldberg. Mieli córkę Dianę. Boruch Grodzki mieszkał w  Kar-
tuzach do 1936 roku.

 — W 1930 roku przybył do Kartuz krawiec Natan Buchman. Prze-
niósł się tu z  Kościerzyny. Pracował u  Grynszpana przy Ryn-
ku. Rok później przyjechała z  Łodzi jego żona Ruchla. Mie-
li syna Jerzego. Rozwiedli się. Natan w  1934 roku wyjechał 
do Gdyni.

 — W 1931 roku przyjechali z Mławy kamasznik Selman Hersz Korn 
i  jego żona Tauba, która zmarła w  1932 roku w  czasie porodu 
w  Gdańsku. Urodziła się im córka Laja. W  1936 roku Selman 
powtórnie ożenił się z rozwódką Ruchlą (byłą żoną Buchmana).

 — Krótko (1932–1934) mieszkał w  Kartuzach przybyły ze Staro-
gardu kamasznik Izrael Korn.

 — Szymon Blumsztajn z Łodzi zamieszkał w Kartuzach w styczniu 
1932 roku. W marcu 1933 roku wyjechał do Francji.

 — Moszek Jentes przyjechał do Kartuz w 1936 roku. Był kupcem 
i zarazem krawcem, prowadził sklep z konfekcją przy Rynku.
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 — Z Piotrkowa Trybunalskiego, w  lipcu 1938 roku, przyjechał do 
Kartuz Jakub Blumsztajn. Po roku, 24 sierpnia 1939 roku, wyje-
chał do Łodzi.
Zwróćmy uwagę, że na przełomie lat 20. i  30. ubiegłego wieku 

Kartuzy stały się atrakcyjne dla Żydów z centralnej Polski. Być mo-
że miało to związek z dynamicznym rozwojem Gdyni i charakterem 
miasta, pretendującego do miana kurortu.

Zauważmy, że przybywający z  „Kongresówki” różnili się men-
talnie od swych pobratymców z byłego zaboru pruskiego. Zewnętrz-
ną oznaką była choćby kwestia imion. Ci pierwsi, jak to widać na 
przykładzie kartuskich Żydów urodzonych pod niemiecką władzą, 
przyjmowali chrześcijańskie imiona w niemieckim brzmieniu, drudzy 
w znakomitej większości nosili imiona hebrajskie.

Żydzi z  „Kongresówki” przyjeżdżali z  miejsc, w  których żyli 
w dużych skupiskach, stanowiących nawet kilkadziesiąt procent lud-
ności miasta. W  Kartuzach byli nieliczną grupą i  w nowym środo-
wisku czuli się być może niezbyt komfortowo, pozbawieni wsparcia 
pobratymców. Traktując często Kartuzy jako przystanek w  drodze, 
nie mieli raczej woli integrowania się z lokalną społecznością. Odczu-
wali też zapewne dystans kulturowy jaki dzielił ich od miejscowych, 
z dziada pradziada, Żydów w melonikach i surdutach, choćby takich, 
jak postać na archiwalnej fotografii przedstawiającej piekarnię Jaco-
ba Rabowa. Być może przed budynkiem stoi sam właściciel.

Między sąsiadami

Historia społeczności żydowskiej w  Kartuzach jest pełna „czar-
nych dziur”. Znamy jedynie nieliczne epizody z życia diaspory.

Przywołajmy kilka obrazów, świadczących czasem o trudnym są-
siedztwie.

Żydzi mogli czuć się w  Kartuzach relatywnie bezpiecznie. 
Nie  doświadczyli tu najbardziej agresywnego antysemityzmu, nie-
mniej znamy przykłady wrogości wobec „obcych”.
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Na Pomorzu największe wpływy polityczne miała Narodowa 
Demokracja, która na sztandarach niosła antysemickie hasła. Partia 
wpływała na postawy i zachowania Polaków. Przywołamy tu kilka sy-
tuacji, które pokazują społeczną atmosferę:
 — Hechtowie z  Kartuz na dwa lata (1935–1937) wyprowadzi-

li się do Sierakowic. Na domu, który zajmowali, ktoś napisał: 
„Nie  twoje żydówko tu miejsce, nie kalaj naszej świętej ziemi 
i  wynoś się stąd do Palestyny”. Autor (autorzy) adresował za-
pewne swój apel do Rajli Hechtowej.

 — W Kartuzach z zabawy pracowników kupieckich wyprowadzono 
żydowskiego przedsiębiorcę, mimo że ten zapłacił za bilet.

 — Pisarz i  kaszubski działacz Aleksander Majkowski w  kartuskiej 
aptece podał przy świadkach w  wątpliwość wykształcenie i  dy-
plom żydowskiego lekarza, przechszty ożenionego z ewangelicz-
ką, Emila Neymanda, który przybył do Kartuz z Sępólna i został 
powiatowym lekarzem. Sprawa znalazła się w sądzie. Neymand 
przedstawił dyplom na nazwisko Samuel Zuckerman i  podsta-
wę zmiany nazwiska. Sprawę załatwiono polubownie. Neymand 
i Majkowski zaprzyjaźnili się.

 — W lipcu 1933 roku w Kartuzach próbowano Żydowi obciąć  brodę.
 — W sierpniu i grudniu 1933 roku w Kartuzach doszło do wybija-

nia szyb w domach i sklepach żydowskich. Pojawiały się na nich 
napisy „Żydzi do Palestyny”.

 — W 1934 roku, wskutek szykan i bojkotu, wyjechał z Kartuz przy-
jezdny zegarmistrz żydowski, prowadzący firmę „Precjoza” przy 
ul. Piłsudskiego.

 — W czasie jesiennego jarmarku w Kartuzach w 1936 roku nie do-
puszczono do handlu kupców żydowskich, gdyż kupcy polscy 
wykupili plac targowy od miasta.

 — Innym razem na jarmarku pobito Żydów. Był to bodaj najbar-
dziej skrajny przejaw agresji wobec Żydów w mieście.

 — W 1937 roku zamknięty został sklep bławatów i materiałów krót-
kich Dawida Buchmana. Znajdował się on przy Placu św. Brunona 7, 
w dzierżawionym od miejscowego obywatela lokalu (do 1922 roku 



Pamięci kartuskich Żydów

71

była to kamienica Sally Arendta). Sklepem zarządzał Grynsz-
pan. Jak donosiła miejscowa prasa, Grynszpan uciekł w  no-
cy, zostawiając cały majątek. Zapewne mocno go wystraszono.
Żydzi kartuscy potrafili się bronić, choć oczywiście byli słab-

szą stroną. „Żydzi kartuscy, czatując na osobnika, który wybił szy-
bę w  mieszkaniu jednego z  nich, napadli i  pobili Blocka Augustyna 
z Kartuz”– taka informacja znajduje się w źródłach archiwalnych11.

Narodowa Demokracja organizowała pikiety przed żydowskimi 
sklepami. Znamy przypadek, kiedy wynajęci na pikietę robotnicy za-
proponowali żydowskiemu kupcowi transakcję – odstąpią od prote-
stu, gdy otrzymają 4 zł. Tak też się stało12.

We wzajemnych relacjach często dominowały negatywne emocje. 
Wspomniany wyżej Żyd Grynszpan został skazany na tydzień aresz-
tu i 5 zł grzywny za oszczerstwo rzucone na pana Langiewicza.

W latach 30. stosunek do Żydów się pogarszał. W maju 1933 ro-
ku w Chmielnie odbyło się spotkanie, na którym występowano prze-
ciw przyjmowaniu Żydów uchodzących z faszystowskich Niemiec.

Ku zagładzie

„W poniedziałek, 11 września właśnie pakowałam jakieś rzeczy, 
aby oddać je znajomym. Zadzwonił do mnie Heinz. Po jego głosie 
poznałam od razu, co się dzieje. Właśnie przyszła po niego jakaś ka-
nalia. Chciałam od razu pójść z  nim, ale ta bestia nie chciała mnie 
zabrać. Wtedy Heinz poprosił mnie, żebym zachowywała się roz-
sądnie i  pozostała w  domu. Pożegnaliśmy się i  już nigdy nie mia-
łam zobaczyć Heinza. Byłam bezgranicznie zrozpaczona. Niedługo 
potem przyszła pani Rabow, tak samo zrozpaczona jak ja. Również 
i  ona walczyła, aby pójść ze swoim mężem, a  tamten także jej nie 
zabrał. Pani Rabow powiedziała, że mam z miejsca pójść do niej i nie 
siedzieć tak sama w domu, co też i uczyniłam. Wszyscy Żydzi więc, 

 11 A. Cyszka, dz.cyt., s. 55–56.
 12 Tamże, s. 53.
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oprócz jednego (Hammer), zostali uwięzieni. Przeoczyli go i  mógł 
później pojechać z  córką do Łodzi. Ze strachu i  przerażenia spędził 
Hammer cały dzień w łóżku. Teraz więc pozostałyśmy same kobiety, 
zrozpaczone i  upadłe na duchu, nie wiedząc gdzie przebywali nasi 
mężczyźni. Mówiono, że załadowano ich na samochody i wywiezio-
no. Inni znowuż to widzieli ich w Gdańsku, ale nie  wiedziałyśmy nic 
konkretnego”– pisze w swoich wspomnieniach Else Pintus13.

„Inni znowuż widzieli ich w Gdańsku”14 – zapisała ocalona z ho-
locaustu Żydówka. Ta pogłoska, którą usłyszała we wrześniu 1939 
roku, potwierdzałaby ustalenia Augustyna Klemensa Hirsza, który 
w  1991 roku w  „Gazecie Kartuskiej” napisał: „Władze hitlerowskie 
poleciły Żydom kartuskim zgłosić się w  oznaczonym czasie w  kar-
tuskiej szkole powszechnej. Było to jesienią 1939 roku. Stąd wywie-
ziono ich do osławionej Victoria Schule w  Gdańsku i  odtąd wszelki 
słuch o nich zaginął”15.

Autor zapewne posiadł tę wiedzę od świadków, ale pamięć ludz-
ka bywa zawodna. Nie można przesądzać, że podana informacja jest 
prawdziwa.

Zacytujmy jeszcze autora wielu monografii miejscowości Dariusza 
Dolatowskiego: „Według różnych informacji, często sprzecznych ze 
sobą, wszyscy Żydzi kartuscy zostali aresztowani. Kilku z nich wywie-
ziono do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a pozostałych 14 roz-
strzelano w podkartuskich lasach. Podaje się też, że w obozie w Bor-
kowie uwięziono 13 Żydów cywilów i 19 w mundurach wojskowych”16.

Istotnie, informacje są sprzeczne, często słabo udokumentowane. 
Potwierdzenie w źródłach ma fakt, że uwięzieni w obozie w Stut-

thofie zostali: kantor Fajwel Gryngans, Izrael Handel i Moszek Jen-
tes17. Zachowały się także informacje, że Heinz Pintus i Adolf Rabow 

 13 E. Pintus, dz.cyt., s. 91.
 14 Tamże.
 15 A.K. Hirsz, dz.cyt.
 16 Referat D. Dolatowskiego przygotowany na spotkanie z młodzieżą I LO w Kar-
tuzach (w zbiorach autora).
 17 Wykaz osób wyznania mojżeszowego… w: A. Cyszka, dz.cyt., s. 71–75.
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zostali wywiezieni do obozu w  Będzieszynie koło Pruszcza, Pintus 
potem trafił do obozu w Nowym Porcie18.

Żona Adolfa Tina w czasie okupacji została prawdopodobnie wy-
wieziona do Lublina.

Także Johann Rabow znalazł się w obozie w Nowym Porcie. Żo-
na Johanna Erna wyjechała do Gdańska, gdzie przez czas jakiś funk-
cjonowała żydowska gmina.

Gustawa Mullera również wywieziono do Gdańska.
Niemcy w  pierwszej kolejności deportowali do Generalnego 

Gubernatorstwa Żydów z  ziem przyłączonych do Trzeciej Rzeszy 
(w tym także z Pomorza – dystryktu Prusy Zachodnie).

Niewinnie i  neutralnie brzmiące notatki urzędowe o  wyjeździe 
kilku żydowskich rodzin z Kartuz w 1939 roku w istocie są informa-
cją o deportacji.

Dnia 22 listopada 1939 roku wyjechali do Łodzi Goldbergowie – 
Wigor Perec, Chaja, Basia, Jakub i  Sara. Do Łodzi z  córką wyjechał 
Hammer, o którym wspomina Else Pintus. Do Mławy, prawdopodob-
nie 17 listopada, wyjechali Kornowie – Selman Hersz, Laja oraz Ru-
chla z synem z pierwszego małżeństwa Jerzym Buchmanem19.

Informacje o  wyjeździe grupy Żydów z  Kartuz w  listopadzie 
1939 roku zdają się przeczyć relacji Else Pintus, że wszyscy mężczyź-
ni, poza Hammerem, zostali aresztowani we wrześniu, skoro wymie-
nia się wśród deportowanych, dopiero w  listopadzie, Wigora Pereca 
Goldberga i Selmana Hersza Korna.

Josef Rosenberg uciekł z Kartuz z  córkami przed wkroczeniem 
Niemców i, jak się podaje, nie ma o nim więcej informacji20.

Augustyn Klemens Hirsz pisze, że według zebranych przez nie-
go informacji, ocaleli z holocaustu córka Jukuba Rabowa Ilse i Luiza 
Pancer – córka lekarza powiatowego21.

 18 Tamże, s. 71–75.
 19 Tamże.
 20 Tamże, s. 71–72.
 21 A.K. Hirsz, dz.cyt.
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Wymieńmy jeszcze kolejnych ocalonych, o  których informacje 
znajdują się w  archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego – 
wspomnianego wyżej Fryderyka Zilmanna (Sielmanna) oraz Szepsela 
Frydmana, który przed wrześniem 1939 roku mieszkał w Kartuzach.

Poznanie wojennych losów kartuskich Żydów wymaga dalszych, 
gruntownych badań archiwalnych.

Niech ilustracją tego, że posiadamy wiedzę wysoce niedostatecz-
ną, będzie mail, który otrzymałem przed kilku laty od związku hi-
storycznego niemieckiej gminy Nordrach. Tam w  latach 1905–1942 
znajdowało się sanatorium leczące choroby płucne. Zostało ono 
ufundowane przez Adelheit von Rothschild. Dnia 29 września 1942 
roku 27 pacjentek i pracowników tego sanatorium zostało deporto-
wanych i  zamordowanych w  Auschwitz. Wśród nich znajdowała się 
Ellen Czarlinsky, urodzona 6 lipca 1901 roku w Kartuzach.

Posłowie

Informacje na temat żydowskiej diaspory w  Kartuzach można 
znaleźć w  nielicznych publikacjach monograficznych, z  których wy-
mienię pracę Jarosława Drozda Społeczność żydowska Gdyni w okresie 
międzywojennym (Gdynia 2007), książkę Hanny Domańskiej Kamien-
ne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich dzieje 
i  zabytki (Gdańsk 1991) oraz rozprawę Waldemara Rezmera Gmina 
Wyznaniowa Żydowska Okręgu Kartuskiego w  latach 1920–1939, za-
mieszczoną w zbiorze studiów Stosunki narodowościowe i wyznaniowe 
na Pomorzu w XIX i XX w., pod redakcją Jana Szylinga (Toruń 1995).

W 2010 roku ukazał się bogato ilustrowany przewodnik Ślada-
mi żydowskimi po Kaszubach. Publikacja jest efektem polsko-kaszub-
sko-niemiecko-izraelskiego projektu, w którym wzięli udział studen-
ci i  doktoranci. Autorzy traktują przewodnik jako jeden z  kroków 
w procesie przywracania pamięci.

Dużą wartość merytoryczną posiada praca magisterska Anity 
Cyszki z Kartuz „Mniejszość żydowska w północnych powiatach woje-
wództwa pomorskiego w latach 1920–1939”, napisana w 2003  roku.
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Za cenne uwagi winien jestem podziękowanie Dariuszowi Dola-
towskiemu. Gdy w  czasie swej kwerendy źródłowej do przygotowy-
wanych publikacji natrafił na informacje o kartuskich Żydach, dzielił 
się ze mną swą wiedzą.
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 M A T E R I A Ł Y  Ź R Ó D Ł O W E 

WSPOMNIENIA 
MARII SZYMICHOWSKIEJ

o p r a c o w a ł a  B a r b a r a  K ą k o l

Oryg.: Kolekcja Brunona Dompke, Kaszubskie życiorysy, Maria Szymichowska, 
Archiwum Muzeum Kaszubskiego w  Kartuzach, Zbiory akt personalnych, 
sygn. Z. 113/17

Maria Szymichowska urodziła się w podkartuskiej wsi Mezowie 
w  1901  r. Była najmłodszym dzieckiem Tekli i  Szczepana Szymi-
chowskich.

Dorastała w rodzinie, w której starannie pielęgnowano wartości 
patriotyczne. Ojciec zakładał Polskie Towarzystwa Ludowe oraz kol-
portował prasę i książki polsko-kaszubskie (nie sposób nie zauważyć 
analogii z bohaterem epopei Aleksandra Majakowskiego, czy też bio-
grafią Jana Tredera – ojca Franciszka Tredera – założyciela Muzeum 
Kaszubskiego).

Maria pobierała naukę w pruskiej szkole podstawowej i gimna-
zjalnej (był to czas kiedy Pomorze znajdowało się pod zaborem pru-
skim). Stąd jej biegła znajomość języka niemieckiego.

Wychowana w  duchu patriotyzmu i  służby drugiemu człowie-
kowi, w  międzywojniu rozpoczęła pracę w  wejherowskim oddziale 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Puckiej. Tam zastał ją 
wybuch drugiej wojny światowej. Posiadając odpowiednie kwalifi-
kacje sanitarno-wojskowe została powołana do kierowania drużyną 
sanitarną. Czas okupacji hitlerowskiej był dla niej, jak i  dla więk-
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szości Kaszubów, najtrudniejszym okresem w  życiu. W  1939 roku 
Maria dostarczała żywność do polskiego szpitala zorganizowanego 
w Szkole Morskiej w Gdyni. Jako pielęgniarka Polskiego Czerwone-
go Krzyża ratowała i opatrywała rannych. Jeździła do Babiego Dołu 
z transportem rannych. Po zajęciu Gdyni nadal pracowała w szpitalu. 
Pod  koniec października 1939 roku z  okupowanej Gdyni powróciła 
do Kartuz, do rodziców.

W 1940 roku podjęła pracę w charakterze sekretarki (księgowej) 
w majątku Niemca Alberta Hoene w Borczu. Nie był to zły Niemiec. 
Jego przychylny stosunek do Polaków potwierdzają relacje wielu 
tamtejszych mieszkańców. Nawet swoją przynależność do Schutz-
staffeln wykorzystał do niesienia pomocy Polakom1. Stanął w obro-
nie księży Arasmusa z  Kiełpina i  Lafonta z  Żukowa oraz bankowca 
Ćwiklińskiego z Kartuz2.

Maria Szymichowska nie podpisała Niemieckiej Listy Narodo-
wej, co wzbudziło uznanie w oczach właściciela majątku Borcz. 

W miejscu tym poznała braci Albina (był gorzelnianym w mająt-
ku) i  Alfonsa Sulewskich. Alfons często odwiedzał brata w  majątku 
Hoenego, zaś przy okazji dostarczał cenne informacje z  zakładów 
produkujących benzynę syntetyczną w Policach, w których pracował. 
Ponadto przywoził informacje związane z adresami fabryk zbrojenio-
wych, rysunkami lotnisk niemieckich itp.

Maria w swym miejscu pracy nawiązała kontakt m.in. z Klemen-
sem Wickim3, ważną postacią siatki wywiadowczej Armii Krajowej 

 1 A. Paczoska, Czy tylko rachunki krzywd? (cz. 5), „Gazeta Kartuska”, 8.09.1991.
 2 F. Szczęsny, W Krainie Gryfa, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987, s. 315.
 3 Klemens Wicki ur. 8.10.1911 r. w Kielnie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
w Kłosowie, następnie kontynuował naukę w Gimnazjum Humanistycznym w Wej-
herowie. Służbę wojskową odbył w  pułku piechoty w  Zambrowie, którą ukończył 
w  stopniu podchorążego. Z  chwilą wybuchu II wojny światowej został powołany 
do Batalionu Morskiego. Walczył wraz baonem w okolicach Chwaszczyna, Osowej, 
Wielkiego Kacka. Ranny przebywał w szpitalu w Gdyni i Gdańsku. Stamtąd został 
przeniesiony do obozu jenieckiego w Toruniu. Ze względu na zły stan zdrowia zo-
stał z  niego zwolniony. Podjął pracę kontrolera stajni – obór na terenie Pomorza. 
Wstąpił do ruchu oporu. W  Borczu poznał Marię Szymichowską, która dostarcza-
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„Stragan”4. Została łączniczką AK. Przenosiła zaszyfrowane meldun-
ki do miejsc kontaktowych w Kartuzach, dokąd udawała się zazwy-
czaj raz w tygodniu, odwiedzając rodziców.

Dnia 26 czerwca 1942 roku została aresztowana w  majątku 
w  Borczu. W  tym samym czasie w  Tokarach aresztowano Klemen-
sa Wickiego, zaś w Policach Sulewskiego. Łącznie z tej siatki wywia-
dowczej aresztowano 13 osób. Wszyscy mężczyźni, oprócz dwóch, 
otrzymali karę śmierci i zostali zgilotynowani. Dwóch, którym nicze-
go nie udowodniono, wysłano do obozu koncentracyjnego, którego 
nie przeżyli. Maria była torturowana w więzieniu przy Neugarten 27 
w  Gdańsku i  w Berlinie. Pomimo interwencji Alberta Hoene zosta-
ła skazana – 13 stycznia 1943 roku – przez niemiecki Najwyższy 
Sąd Wojenny w  Berlinie na karę śmierci. Wyrok jednak w  następ-
stwie starań Hoenego nie został uprawomocniony. Dnia 23 sierp-
nia  1943  roku odbyła się druga rozprawa w  Torgau (Saksonia), na 
której bronił ją nie tylko adwokat, ale i Hoene5.

Ostatecznie Sąd Wojenny w Berlinie skazał ją na 5 lat zaostrzo-
nego obozu karnego. W 1943 roku trafiła do najcięższego hitlerow-
skiego więzienia dla kobiet do Fordonu. Jako więźniarka pracowa-

ła jemu cenne informacje na temat przemysłu zbrojeniowego. Został aresztowany 
26.06.1942  r. w  majątku Tokary, gdzie przebywał na kontroli. Proces odbył się 
w Berlinie, został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w więzieniu w Moabicie po-
przez ścięcie 11.10.1943 r. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa w Pępowie.
 4 „Stragan” był oddziałem II (Informacyjno-Wywiadowczy) Komendy Głównej 
Armii Krajowej, który zajmował się wywiadem, kontrwywiadem, sprawami bezpie-
czeństwa, legalizacją i  łącznością  polskiego ruchu oporu  (od września do listopa-
da  1939  roku –  Służby Zwycięstwa Polski,  1939–1942 – Związku Walki Zbrojnej, 
ostatecznie w latach 1942–1945 – Armii Krajowej). Jednym z  większych sukce-
sów wywiadu AK było dotarcie w 1943 roku do niemieckiego ośrodka rakietowego 
w Peenemünde i przesłanie na ten temat raportów do Londynu. Równie ważne było 
rozpoznanie prac budowlanych na poligonie  Pustków-Blizna, związanych z  podję-
ciem prób z  pociskiem  V-2.  20 maja  1944  roku wywiad AK zdobył elementy tego 
pocisku, który rozbił się w pobliżu Sarnak. Niewybuch pocisku V-2, wraz z eksper-
tami, przesłano drogą powietrzną do Londynu.
 5 A. Paczoska, dz.cyt., s. 8.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wywiad_(instytucja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrwywiad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_ruch_oporu_w_czasie_II_wojny_%C5%9Bwiatowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Zwyci%C4%99stwu_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Zbrojnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/1945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peenem%C3%BCnde
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blizna_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/V2_(pocisk_rakietowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1944
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ła w  okropnych warunkach w  niemieckiej fabryce amunicji pod 
 Bydgoszczą6.

Gdy w styczniu 1945 roku zbliżał się rosyjski front, od niechyb-
nej śmierci uratował ją w  czasie ucieczki Austriak w  hitlerowskim 
mundurze – Alojzy Hrudyczka, który jak się później okazało, zginął 
na pierwszej linii frontu. Wraz z nią z Fordonu z pieszego transpor-
tu uciekły siostry Szadachówne z  Torunia. Jak wspominała: „Gdy 
w roku 1945 udało mi się zbiec z transportu, Hoene dowiedziawszy 
się o mojej kryjówce, zamiast wydać mnie w ręce władz niemieckich, 
udzielił przestróg i chciał sam przewieźć mnie w bezpieczne miejsce”7.

Z upragnioną wolnością spotkała się w  miejscowości Śliwice. 
Wróciła do rodziców do Kartuz. Po wojnie Maria Szymichowska 
miała wiele przykrości związanych z  jej działalnością konspiracyj-
ną. Jak wiemy, żołnierze Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie czy też Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski” 
byli postrzegani przez komunistów, którzy nie uznawali ich zasług 
w  obronie ojczyzny, jako zdrajcy. Marii nie ominęły przesłuchania 
w  Urzędzie Bezpieczeństwa (dalej: UB), zaś jej bardzo dobra znajo-
mość niemieckiego wykorzystywana była do formułowania zarzutów 
o  kolaborację z  Niemcami. Maria Szymichowska zmarła 10 marca 
1991 roku. Pogrzeb odbył się 13 marca 1991 roku w Kartuzach. 

Jej wspomnienia spisał Bruno Dompke, który w kilku odcinkach 
opublikował je na łamach „Głosu Kaszub”, zaś w  całości przekazał 
do zbiorów Muzeum Kaszubskiego w  Kartuzach. Bardzo ciekawie 

 6 W  1941  r. Niemcy uruchomili zakład Luftamunitionsanslalt 1/II Bromberg, 
czyli Zakład Amunicji Lotniczej 1/II Bydgoszcz. Zatrudniał wówczas 1200 Polaków. 
Robotnicy dojeżdżali tu specjalnym pociągiem do stacji Bydgoszcz Prądy, a następ-
nie wąskotorówką. Praca była tu przymusowa, polegała na przygotowywaniu bomb 
o  wadze 50, 250, 500, 1000 i  2000 kg oraz amunicji lotniczej. Zakład był dobrze 
rozpracowany przez polskie podziemie, AK nieraz organizowała stąd przerzuty amu-
nicji i materiałów wybuchowych. Mieszkańcy natomiast wykradali stąd filce, które 
służyły do wykładania od wewnątrz amunicji, jedwabie ze spadochronów na bluzki, 
czy cienkie, plecione sznurki, z których można było wykonać nie najgorsze swetry. 
Na zakład wszyscy w mieście mówili Muna.
 7 A. Paczoska, dz.cyt., s. 8.
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historię Marii Szymichowskiej opisali Franciszek Szczęsny w książce 
W Krainie Gryfa oraz Ryszard Ciemiński w Albumie Kartuskim8. Epi-
stolografia Marii Szymichowskiej została opracowana przez Ryszarda 
Ciemińskiego na łamach miesięcznika „Pomerania”9.

W dniu pogrzebu tymi słowami żegnała Marię Szymichowską 
Pani Maria Tabeau – członek Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK, które zostały opublikowane w  „Gazecie Kartuskiej” 24 marca 
1991 r.

Drodzy Państwo,

którzy towarzyszycie pani Marii w Jej ostatniej drodze na miejsce wieczne-
go spoczynku. Wielu z Was znało ją osobiście lub ze słyszenia jako prawego 
i uczynnego człowieka, a także wierną córkę Kościoła. Ja chcę Wam powie-
dzieć o pani Marii – gorącej polskiej patriotce, a przy tym miłującej sercem 
całym swoją małą ojczyznę – Kaszuby. Gdy nastąpił mrok niewoli okupa-
cyjnej, pani Maria nie przyjęła żadnej z narodowościowych list niemieckich, 
choć wiemy jakie naciski w tym kierunku wywierał wróg na terenach przy-
łączonych do Rzeszy. Mówiąc na ten temat, nigdy nie pozowała na boha-
terkę – tłumaczyła, że jako osoba stanu wolnego, niezamężna, mogła sama 
o tym decydować i ponieść ewentualne konsekwencje.
Pani Maria znała ze szkoły, jeszcze tej sprzed I wojny światowej, język nie-
miecki, zatrudniona więc została jako biuralistka w kancelarii jednego z ma-
jątków ziemskich niemieckich. I tam mogła dożyć spokojnie końca wojny.
Ale pani Maria pragnęła służyć swojej zniewolonej Ojczyźnie, czynić coś, co 
mogłaby w jakiś sposób przyczynić się do klęski okupanta. Wstąpiła więc do 
podziemnej organizacji, do Armii Krajowej – a konkretnie do pomorskiej ko-
mórki wywiadowczej tej organizacji, Jej centrala działała przy Komendzie 
Głównej Armii Krajowej w Warszawie.
Zadaniem wywiadu tej organizacji było między innymi rozpracowanie 
obiektów służących armii niemieckiej. Polegało to na sporządzaniu planów 
zakładów i wytwórni pracujących dla tejże armii i nanoszenie ich użytkowa-
nia na mapę kraju. Dotyczyło to przede wszystkim obiektów mieszczących 

 8 F. Szczęsny, dz.cyt.; R. Ciemiński, Album Kartuski, „Graf”, Gdańsk 1991.
 9 R. Ciemiński, Ujawnienie Pani Marii (2), „Pomerania”, nr 2, 1988.
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się na terenie Rzeszy, a w pracę tę angażowały się dziesiątki Polaków pracu-
jących na tamtych terenach. Materiały przez nich zebrane przewożone były 
następnie do centrali wywiadu w Warszawie, a następnie przekazywano je 
dalej przez kurierów i radio – wywiadowi angielskiemu w Londynie.
Owocem tej jakże niebezpiecznej pracy były następnie udane, precyzyjne 
naloty floty powietrznej anglo-amerykańskiej na owe obiekty. Nie muszę 
podkreślać, jakie miało to znaczenie dla losów wojny. I w taką to pracę za-
angażowała się pani Maria. Opowiem o  jednym, ale najważniejszym z za-
dań, jakie udało się pani Marii, z pomocą innych bohaterskich wywiadow-
ców Armii Krajowej, wypełnić.
Nawiązała ona kontakt z  Kaszubami pracującymi na Ziemi Szczecińskiej, 
którzy od czasu do czasu odwiedzali swoje rodziny. Sporządzali oni odpo-
wiednie materiały dotyczące wytwórni benzyny syntetycznej w  Policach 
oraz niezwykle ważnego obiektu, wytwórni pocisków samosterujących V1 
w Penemünde na wyspie Uznam. Materiały te rutynową drogą znalazły się 
w  Anglii. Latem 1943  r. wytwórnie te zostały zbombardowane przez lot-
nictwo alianckie. Penemünde wprost zrównano z ziemią. Wprawdzie Niem-
cy nie zrezygnowali ze swych planów i  wybudowali nową wytwórnię V1 
w południowej Polsce, koło Dębicy, a więc tam gdzie bombowce alianckie nie 
docierały, ale opóźniło to produkcję tej broni o  wiele miesięcy, a  przy tym 
weszła ona do użycia dopiero w tej fazie wojny, gdy Niemcy już przegrywali 
i nic już ich nie mogło uratować przed klęską.
Jeszcze w  1942  r. komórka Armii Krajowej, dla której pracowała pani 
Maria, została zdekonspirowana. Nastąpiły liczne aresztowania zarówno 
na terenie Wybrzeża Gdańskiego, jak w  Warszawie. Gestapo gdańskie nie 
oszczędziło aresztowanym okrucieństw i  upokorzeń śledztwa. Przeszła je 
również pani Maria. Nie załamała się.
A ponieważ wszyscy pracujący dla wywiadów na niekorzyść Rzeszy, zarów-
no Polacy, jak i obywatele wielu innych państw europejskich, stawiani byli 
przed Najwyższym Sądem Wojennym Rzeszy w  Berlinie, znalazła się tam 
również pani Maria z grupą współaresztowanych.
Byli więźniami Moabitu. Wszyscy mężczyźni, oprócz dwóch, otrzymali karę 
śmierci i zostali zgilotynowani. Tych dwóch, którym niczego nie udowodnio-
no, wysłano do obozu koncentracyjnego, którego nie przeżyli.
Pani Maria skazana została na 5 lat zaostrzonego obozu karnego. Wyrok 
odsiadywała w Fordonie. Była moją współtowarzyszką więzienną – zarów-
no na Moabicie, jak i  w Fordonie. Wszystkie, które zetknęłyśmy się z  nią 
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w więzieniu i którym udało się przeżyć, możemy świadczyć, że była serdecz-
ną i uczynną towarzyszką, nie załamującą się i nie pozwalającą się innym 
załamać, a przy tym zachowującą się zawsze godnie, jak przystało na dum-
ną Polkę, na Polkę patriotkę.

Cześć Jej pamięci!

Maria Szymichowska 
Wspomnienia

W okresie międzywojennym do roku 1939 r. pracowałam w ZUS 
w  Wejherowie (Ubezpieczenie Społeczne z  tymczasową siedzibą 
w Wejherowie, przy ul. Puckiej).

W dniu wybuchu II wojny światowej przebywałam na urlopie, 
ale zostałam odwołana z tego względu, że tak jak wszyscy pracowni-
cy ZUS, posiadałam kwalifikacje instruktora sanitarno-ratowniczego 
po ukończonym kursie sanitarno-ratowniczym. Przy ZUS w Wejhero-
wie działał punkt sanitarny.

Po odwołaniu mnie z  urlopu (spędziłam go u  rodziców w  Kar-
tuzach), przy ZUS powołano drużynę (pluton) sanitarny, którego zo-
stałam komendantką, mając do dyspozycji dwie sanitariuszki – pra-
cownice ZUS.

Pierwszymi pacjentami byli ranni cywile. Po kilku dniach na sku-
tek telefonu z majątku Nanice, otrzymaliśmy polecenie, aby natych-
miast zgłosić się tam, gdyż potrzebne były sanitariuszki. Udałam się 
tam z  byłą pracownicą ZUS p. Haliną Filipkowską. Zbliżałyśmy się 
do torów kolejowych, na których stał pociąg pancerny będący pod 
obstrzałem samolotów. Nie pozostało nam nic innego jak czołgiem 
dostać się do majątku. Rannych na terenie majątku nie było, ale na 
polecenie komendanta musiałyśmy się tam zatrzymać. Gdy zbliżali 
się do nas Niemcy – nie pozostało nic innego jak uciekać.

Okazyjnie spotkałyśmy wojskowy samochód (było to na szosie 
w kierunku Redy), którym zabrałyśmy się. W drodze zauważyłyśmy 
rannego żołnierza polskiego i w czasie udzielenia mu pomocy zagu-
biła się moja koleżanka. 
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W czasie ewakuacji na szosie i w pobliżu panował niesamowity 
popłoch; widziano uciekających ludzi poruszających się na różnych 
środkach lokomocji i  pieszo, a  ich jedynym majątkiem był pod-
ręczny dobytek składający się zazwyczaj z  tobołków z  pierzynami 
i  jedzeniem.

Przerażający widok to płaczące dzieci, często szukające rodziców. 
W Redzie wojsko zatrzymało się u miejscowego piekarza Szawskiego 
(ich córka była pracownicą wejherowskiego ZUS). Był z nimi również 
ppor. Tadeusz Paradny dysponujący małym działkiem przeciwlotni-
czym, którego używał „na wiwat” bowiem nie było do kogo strzelać, 
zaś amunicję ja mu donosiłam.

To właśnie ppor. Paradny wyposażył mnie w „strój” wojskowy, 
otrzymując oprócz butów także karabin. Tego  samego dnia, w  go-
dzinach wieczornych zjawił się pewien polski oficer dając rozkaz, że 
należy zdobyć wóz konny załadowany amunicją, który Niemcy po-
zostawili nieopodal. Na jego pytanie: kto pójdzie? – nie było chęt-
nych, ale gdy ów oficer wydobył z kabury pistolet, zrozumiałam, że 
to nie żarty. Na ochotnika zgłosiłam się pierwsza, po czym przy-
łączył się do mnie ppor. Paradny. Wóz zdobyliśmy ryzykując wła-
snym życiem, ponieważ na pewnym odcinku trwała normalna fron-
towa strzelanina i  łatwo było stracić tam życie. Jadąc zdobycznym 
wozem do swoich byliśmy stale obstrzeliwani przez nieprzyjaciela 
i gdy padła komenda „uciekać” znalazłam się nagle w stodole, gdzie 
przez całą noc „towarzyszył” mi duży pies bernardyn. Następnego 
dnia powróciłam do Skawskich, gdzie nieco odpoczęłam. Dodaję, 
że byłam bardzo głodna, ponieważ przez trzy dni w  zasadzie nic 
nie jadłam.

Gdy po męczącym dniu i  nocy się obudziłam, stwierdziłam 
z przerażeniem, że jestem sama, że wojsko mnie opuściło. Na moje 
pytanie „gdzie wojsko?’’ p. Skawski odpowiedział „poszli”.

Postanowiłam za wszelką cenę połączyć się z wojskiem z dwoma 
żołnierzami, którzy, jak się okazało, zostali u p. Skawskich. Mówię: 
idziemy za wojskiem, natomiast żołnierze odpowiedzieli: – Pani nie 
może pójść, bo jest pani kobietą.
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Nie udało im się mnie zgubić. Razem z  żołnierzami, po dłuż-
szym marszu, dotarliśmy do swoich. Podjechał do nas mjr Wacław 
Skubik i zapytał mnie: co tu robię? 

Gdy mu wyjaśniłam swoje dotychczasowe przeżycia i gdy popro-
siłam o  jedzenie, żołnierze z  batalionu majora zorganizowali jedze-
nie. Było także wojskowe ognisko. Następnie mjr Skubik poinformo-
wał mnie, że we wsi Wielki Kazimierz są ranni żołnierze, którymi 
opiekuje się tylko lekarz Dobrowolski, któremu trzeba pomóc. Otrzy-
małam rozkaz udania się tam. Słowa majora Skubika: „Jest nas ma-
ło i  chyba wszyscy zginiemy, ale będę się bił do ostatniego naboju 
i  Niemcy żywego mnie nie dostaną. Zawsze mówiłem, że Niemców 
należy wytępić od kolebki, bo zawsze nam byli nie przychylni i  za-
wsze byli naszymi wrogami”.

Miejsce to szybko odnalazłam, bo na budynku znajdowała się 
flaga PCK. Znajdowało się tam ok. 30 rannych, a po kilku godzinach 
po pomocy dr Dobrowolskiego zgłosiły się dwie studentki: p. Dą-
browska, córka posła do Sejmu z Donimierza oraz p. Gregor. Na roz-
kaz lekarza ciężko rannych trzeba było odwieść do szpitala w Babich 
Dołach i  gdy zaczęliśmy opatrywać żołnierzy, wszyscy bez wyjątku, 
mimo że ich stan fizyczny i psychiczny jak i kondycja była zła, żądali 
wręcz, aby ich nie odsyłać do szpitala lecz na front. Każdy z tych żoł-
nierzy był bohaterem.

Dobrowolski postarał się o wóz drabiniasty, na którym rannych 
dowieźliśmy do szpitala i gdy wracałyśmy z daleka było widać, że wieś 
została zajęta przez Niemców. Nie było po co tam wracać. Poszłyśmy 
na Oksywie do sióstr Franciszkanek, gdzie nas nakarmiono i  da-
no nocleg. W  dniu 5 września 1939  r. poszłyśmy do wolnej jeszcze 
Gdyni i zgłosiłam się do pracy w dyrekcji ZUS przy ulicy 10. Lutego, 
gdzie pracownicy biura byli pełni dobrych nadziei na zwycięstwo Polski, 
bo w ich opinii najlepszym żołnierzem na świecie jest żołnierz Polski.

Tam, gdzie znajduje się obecnie Szkoła Morska, zlokalizowany 
był polski szpital, gdzie z koleżankami z biura chodziłam donosząc im 
żywność. Gdy Gdynia została zajęta przez Niemców, zabrany został 
dyrektor naczelny ZUS Augustyn Jeka oraz co ważniejsi pracownicy 
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dyrekcji, a wśród nich emeryt w stopniu kapitana wojskowego Kazi-
mierz Przybylski, który po biurze chodził w  mundurze wojskowym 
i na naszą interwencję (za naszą namową) zdjął mundur  żołnierski.

Niemcy go zabrali i  przy fetowaniu wyroków, co miało miejsce 
przy kościele NMP w Gdyni, jeden z Niemców stwierdził, że Przybyl-
ski jest „Kaufman”, czyli kupiec, i został zwolniony.

Spotkałam dyr. Jekę na ulicy w  Gdyni w  towarzystwie dwóch 
Niemców i widząc mnie powiedział „pani Mario proszę się zaopieko-
wać moimi dziećmi, a  na utrzymanie ich wydawać pieniądze, które 
Niemcy mi zabrali”.

W czasie pobytu w więzieniu w Gdyni rozmawiałam z nim przez 
okratowane okno i prosił, aby coś podjąć, by go zwolnili. Idąc obok 
głównego wejścia budynku, gdzie mieściło się więzienie, zauważy-
łam stojącego na schodach majora niemieckiego, który nie potrafił 
się dogadać z otaczającymi go Polakami. Włączyłam się do rozmowy 
mówiąc: proszę pana, mogę to przetłumaczyć. Zaprosił mnie do swo-
jego mieszkania w  tym budynku, gdzie widziałam duży krzyż nad 
łóżkiem. W  rozmowie podkreślił, że nie podoba mu się to co robią 
jego rodacy – Niemcy.

Gdy dowiedział się, że byłam z  Kartuz (podkr. B.K.) krzyknął 
z  wrażenia, bowiem znał pewną nauczycielkę języka niemieckiego 
wykładającą w kartuskiej szkole. Poprosiłam go o pomoc w uwolnie-
niu dyrektora Jeki, który w międzyczasie trafił do szpitala jako wię-
zień. Po tej rozmowie na pismo odprowadziłam troje dzieci Jeki do 
Wejherowa, do żony (być może rodzina Józefa Jeki z Władysławowa, 
lotnika RAF, przyp. B.K.), następnie piechotą udałam się do Kartuz.

Major niemiecki załatwił zwolnienie Jeki z więzienia, a dla Ka-
zimierza Przybylskiego załatwił przepustkę na wyjazd do Guberni. 
Przypadkowo spotkałam w  Gdyni druhnę Lniską z  Kartuz, która 
poinformowała mnie, że wśród więźniów wojennych (żołnierzy pol-
skich) jest ich krewny […]10. Kiedrowski i przebywa z innymi w obo-
zie, i że na przepustkę ją odwiedzi.

 10 Nieczytelny odczyt.
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Przybył do mieszkania druhny Lniskiej wieczorem, a  były tam 
m.in. dzieci Kiedrowskiego, Wojciech11 i  […]12 oraz siostra. Rodzina 
powitała go bardzo serdecznie, a  dzieci przylgnęły do ojca jak ma-
gnes, ale nie odbyło się i  bez dantejskich scen, bowiem […]13 Kie-
drowska prosiła brata, aby uciekł z  lagru i  że ukryje go w  taki spo-
sób, że nigdy Niemcy go nie odnajdą. Siostra prosiła i błagała z łzami 
w oczach brata, by uczynił to nie dla niej, ale dla dzieci.

Niestety, Kiedrowski odmówił, ponieważ wychodząc z obozu dał 
wartownikowi słowo honoru, że wróci i nie narazi go na nieprzyjem-
ności. „Niech moje dzieci wiedzą, że ja Polak nigdy nie łamię danego 
słowa honoru”. O godzinie 6 rano następnego dnia zgodnie z umową 
Kiedrowski zameldował się w lagrze.

Potem załatwiłam jeszcze kilka spraw z  mjr Kaldenem, a  m.in. 
otrzymałam dla druhny Lniskiej zezwolenie na przywóz pięknych 
mebli z Gdyni do Kartuz.

Po kilki dniach na polecenie Niemców – każdy Polak winien się 
zgłosić do Ubezpieczalni Społecznej w Wejherowie, ale mnie do pracy 
tam nie przyjęto i tym samym zostałam bezrobotna.

Byłam przy rodzicach, którym pomagałam jak mogłam. Trwało 
to do miesiąca czerwca 1940 r. i wówczas nadarzyła się okazja pod-
jęcia pracy. Z  osób poszukujących pracy zarejestrowanych w  refera-
cie zatrudnienia właściciel dużego majątku w Borczu Albert Hoene14 
wybrał mnie, wzywając do swojego biura. Ponieważ język niemiecki 
opanowałam dość biegle, a  potrzebował koniecznie do pracy sekre-
tarkę – zostałam po prostu zatrudniona. Jego poprzednia sekretarka 
zwolniła się z pracy w związku z wyjściem za mąż.

 11 Być może chodzi o  Wojciecha Kiedrowskiego redaktora miesięcznika „Pome-
rania”, wydawcy kaszubskiego, założyciela Oficyny Czec. Zob. A.  Busler, W  hołdzie 
Wielkiemu Kaszubie. Wojciech Kiedrowski (1937–2011), Wydano z okazji 75. Rocznicy 
urodzin Wojciecha Kiedrowskiego, Gdynia 2012.
 12 Nieczytelny odczyt.
 13 Nieczytelny odczyt.
 14 Albert Höne właściciel majątku w  Borczu, który był bardzo przychylny Po-
lakom. Dzięki jego interwencji Maria Szymichowska nie została skazana na karę 
śmierci.
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Biuro majątku etatowo było niewielkie, bo np. moim zadaniem 
było prowadzenie sekretariatu, część prac księgowych i  czynności 
związane z eksportem drzewa z majątku. Widocznie dobrze wywią-
załam się z  obowiązków, bowiem Hoene któregoś dnia powiedział: 
może się pani zaliczać do mojej rodziny i proszę z nami przy jednym 
stole spożywać posiłki. Odpowiedziałam: dziękuję za zaufanie, ale je-
stem Polką i  narodowości nie zmienię. Nie mogę z  pańską rodziną 
siedzieć przy jednym stole.

Nie wiedziałam o tym, bo skąd, moja praca, jak się potem oka-
zało była bacznie obserwowana przez niektórych mieszkańców pobli-
skich wsi, którzy widocznie uznali, iż jestem człowiekiem zaufanym 
i można na mnie polegać.

Któregoś dnia podszedł pod okienko biurowe rolnik ze wsi Wy-
czechowo Skrzypkowski Jan (imienia nie jestem pewna). Rozmawiał 
ze mną o  tym i  o owym, by w  pewnej chwili powiedzieć: wiem, że 
mogę na panią liczyć i dlatego proszę o pomoc. Jeździ Pani co sobotę 
do domu do rodziców i  wobec tego czy zechciałaby pani przekazać 
pewne dokumenty dla p. Miąskowskiego15. Odpowiedziałam: Czemu 
nie? I  tak zaczęła się moja przygoda z  konspiracyjną działalnością, 
którą prowadziłam w  okresie okupacji i  za którą wiele przecierpia-
łam. Okazało się, że ów Miąskowski w  Kartuzach otrzymywane 
wiadomości przekazywał do wsi Przodkowo, gdzie działała komórka 
TOW „Gryf Pomorski”’ posiadająca radiostację.

Któregoś dnia zaczepił mnie pracujący w Borczu na majątku go-
rzelany Albin Sulewski. Rozmawiał ze mną o  tym i  owym, nie nic 

 15 B. Miąskowski przed II wojną światową członek Tajnej Organizacji Wojskowej 
w  Wolnym Mieście Gdańsku, we wrześniu 1939  r. znalazł się w  rejonie Lublina. 
W listopadzie nawiązał tam kontakt z organizacją konspiracyjną SZP. Otrzymał po-
lecenie udania się na Pomorze i podjęcia działalności konspiracyjnej. Po przyjeździe 
na Pomorze Miąskowski nawiązał kontakt z Reglińskim, przedwojennym sołtysem 
Niestępowa, który poznał go z J. Dambkiem. W ten sposób znalazł się w grupie za-
łożycielskiej TOW „Gryf Kaszubski”. Zob. A.  Gąsiorowski, Geneza i  początki ruchu 
oporu na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 1991, s. 95; K.  Steyer, Polska Podziemna na 
 Pomorzu, Gdańsk 2005.
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konkretnego, ale przy kolejnym spotkaniu wtajemniczył mnie w wie-
le spraw, o których dotychczas nie miałam najmniejszego pojęcia.

Po rozmowie z Albinem Sulewskim (gorzelanym) rozpoczęła się 
moja prawdziwa konspiracyjna działalność.

Do gorzelanego co pewien czas przyjeżdżał w  odwiedziny jego 
brat Alfons, pracujący w wytwórni benzyny syntetycznej w Policach16 
(gdzie notabene dziennie dla potrzeb armii hitlerowskiej produkowa-
ło się ok. 60 000 l. benzyny). Opowiadał bratu, co się tam dzieje, 
a  m.in. o  tym, że zatrudnieni tam są więźniowie i  byli polscy żoł-
nierze. I  tak od nitki do kłębka stanęło na tym, że przybysz z Polic 
zachęcał brata (gorzelanego) do nawiązania kontaktu z  jakąś pod-
ziemną organizacją, dla której mógł przekazać ważne informacje na 
temat Polic. 

Mijały dni. Często widywałam na terenie majątku kontrolera 
mlecznego, Klemensa Wickiego, a  ponieważ znałam jego bratową 
spod kartuskiej wsi Prokowo, zaczęłam z nim rozmawiać i za każdym 
następnym pobytem w  Borczu Wicki mnie odwiedzał. Rozmawiali-
śmy o różnych sprawach i kiedyś powiedział mi w zaufaniu „pracuję 
w konspiracji”. Sprawy potoczy się więc szybko naprzód. Powiedzia-
łam mu, że naszego gorzelanego odwiedza brat pracujący w Policach, 
i że może przekazać ważne informacje. 

Nigdy nie doszło do spotkania Sulewskiego (z Polic) z  Wickim, 
ale informacje, które przekazał były widocznie bardzo cenne, bo mó-
wił o tym kiedyś Wicki: „Dobrze pani spełnia swoje zadania, proszę 
podziękować Sulewskiemu za cenne informacje”.

Dowiedziałam się, że Wicki miał bliskie kontakty z  jakimś puł-
kownikiem polskim mającym z kolei kontakty z Anglią.

 16 W Policach w czasie II wojny światowej działała wielka fabryka benzyny synte-
tycznej (niem. Hydrierwerke Pölitz). Przy produkcji benzyny syntetycznej pracowało 
około 30 000 robotników przymusowych różnych narodowości (m.in. Polacy, Ju-
gosłowianie, Francuzi, Belgowie). Na terenie fabryki założono filię  obozu koncen-
tracyjnego Stutthof. Fabryka i miasto były kilkakrotnie celem ataków sił powietrz-
nych aliantów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_benzyny_syntetycznej_w_Policach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_benzyny_syntetycznej_w_Policach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzyna_syntetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stutthof_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alianci_(II_wojna_%C5%9Bwiatowa)
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Następna wizyta Wickiego i słowa, których nie zapomnę nigdy: 
„Pani Mario, Police zbombardowane!”
Okazało się, że na podstawie planów dostarczonych przez Sulew-

skiego zniszczono ten potężny zakład chemiczny bez naruszenia obiek-
tów, w których mieszkali więźniowie i jeńcy pracujący w tym zakładzie. 
Gdy ponownie spotkałam się Sulewskim (z Polic) ten jakby od nie-
chcenia powiedział: „A teraz pani Mario, zabieramy się za Peenemün-
de17 na wyspie Uznam, gdzie Niemcy produkują groźną broń V1 i V2”.

Dane dotyczące Peenemünde Sulewski dostarczał sukcesywnie, 
a  ja przekazywałam je Wickiemu, potem nazwano go Kaszubskim 
Klosem.

Nie umiem powiedzieć czy spośród pracowników majątku w Bor-
czu jeszcze ktoś tak mocno się związał z  konspiracją jak ja, i  czy 
w ogóle ktoś w tym ruchu działał, ale wiem na pewno, że gorzelany 
Sulewski zbytnio się nie angażował w te sprawy.

Po pewnym czasie podczas kolejnego pobytu Wickiego w Borczu 
powiedział mi, że chciałby wykryć kwaterę Hitlera. Wicki wiedział, że 

 17 Peenemünde  (pol. hist.  Pianoujście, także  Kujawice) – gmina w  Niemczech, 
wchodząca w  skład  Związku Gmin  Lubmin  w  powiecie Vorpommern-Greifswald, 
w  kraju związkowym  Meklemburgia-Pomorze Przednie. Leży w  północno-zachod-
niej części wyspy  Uznam, nad cieśniną  Piana  i  Bałtykiem. W  czasie  II wojny świa-
towej  mieścił się tu niemiecki ośrodek badań nad nowymi broniami  III Rzeszy, 
m.in. nad broniami V-1  i V-2. Informacje o pracach prowadzonych przez Niemców 
w Peenemünde docierały na Zachód głównie dzięki wywiadowi Armii Krajowej, któ-
ry zbierał informacje wśród Polaków-pracowników przymusowych zatrudnionych 
w tych zakładach.
  Podczas wojny Peenemünde było kilkakrotnie bombardowane przez lotnictwo 
brytyjskie (RAF) i  amerykańskie (USAAF). Pierwszy nalot przeprowadzony został 
przez brytyjskie lotnictwo bombowe w  nocy z  17 na 18 sierpnia 1943  r.  podczas 
tak zwanej „Operacji Hydra”. W  nalocie udział wzięło 596 samolotów bombowych 
RAF, które zrzuciły 1795 ton bomb. W wyniku ataku zginęło, według oficjalnych da-
nych niemieckich, 815 osób, głównie jeńców wojennych oraz Walter Thiel, szef prac 
nad silnikami. Celem nalotu RAF był tylko ośrodek Heer Peenemünde-Wschód kon-
struujący rakiety V-2. Wywiad ani dowództwo brytyjskie nie zdawało sobie sprawy 
z położonego w  jego sąsiedztwie ośrodka doświadczalnego Luftwaffe Peenemünde-
-Zachód, zajmującego się konstruowaniem m.in. broni V-1.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_administracyjne_i_zwi%C4%85zki_gmin_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Lubmin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Vorpommern-Greifswald
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meklemburgia-Pomorze_Przednie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/V1
https://pl.wikipedia.org/wiki/V2_(pocisk_rakietowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Forces
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Thiel&action=edit&redlink=1
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jeden z pracowników majątku w Borczu zwolnił się pracy i przeniósł 
się na stałe do Prus Wschodnich i  prosił mnie o  ewentualne nawią-
zanie z nim kontaktu po to, by załapać jakieś informacje o  lokaliza-
cji kwatery Hitlera, względnie wystarać się o  posadę dla Wickiego. 
Ta sprawa bardzo szybko stała się nieaktualna ponieważ nastąpiła ge-
neralna „wsypa” konspiratorów. W dniu 24 czerwca 1942 r. w majątku 
Tokary został aresztowany Wicki. Nie mogę go posądzać o zdradę i nie 
mam do niego pretensji, ale to właśnie z ust jego padło moje nazwi-
sko. Podczas przesłuchania prawdopodobnie w momencie, gdy ocknął 
się z nieprzytomności – co Niemcy wykorzystali – pytali o nazwiska.

Tego samego dnia o  godzinie 2.00 w  nocy ktoś pukał do moje-
go pokoju. Byłam spokojna, bo o niczym nie wiedziałam. Zapytałam: 
kto tam? Za drzwiami odezwał się stróż majątku, Ukrainiec Petlenko, 
mówiąc „to ja”. Gdy otworzyłam drzwi swojego pokoju zobaczyłam 
stróża i  stojących za nim dwóch cywilów w  skórkowych płaszczach 
i kapeluszach na głowie. Potem się dowiedziałam, że to gestapowiec 
Lothar Stenzel i wysłannik berlińskiego Gestapo Woltz.

Stenzel pyta: „Chyba pani wie po co tu jesteśmy? Jest pani 
aresztowana”. Okazałam zdziwienie, a widząc to Stenzel, powiedział: 
„Zna pani Wickiego i Sulewskiego, więc po co się pytać?”

Ubrałam się, a w międzyczasie przeszukali mi mój pokój, trafiając 
na książkę Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Stenzel mówi: 
„Już za posiadanie tej książki można was postawić przez sądem”. Gdy 
Stenzel zobaczył, że mam na sobie ładną wełnianą sukienkę koloru 
granatowego, powiedział: „Czy nie za szkoda? Przecież i  tak już nie 
zobaczy pani rodziców”. Przestraszyłam się. Wychodząc trzymał mnie 
na muszce pistoletu. Pozwolono mi zabrać osobistą torebkę, gdzie 
miałam wszystkie polskie złote monety, przypuszczając że mogą mi 
się później przydać. Wchodząc do gestapowskiego samochodu spotka-
łam aresztowanego gorzelanego Sulewskiego. Wieźli nas do Gdańska 
(znałam dobrze tę drogę) i tym samym znalazłam się w Neugarten18. 
W  budynku rozdzielono mnie od gorzelanego i  trafiłam do pokoju 

 18 Neugarten, ulica Nowe Ogrody w Gdańsku, przy której mieścił się areszt śledczy.
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gestapowca o nazwisku Byzlak19. Bardzo grzecznie się do mnie odno-
sił, ale żądał stanowczo, abym zeznała wszystko zgodnie z  prawdą.

Pytam: „Co mam zeznać?” Okazałam zdziwienie, że mnie tu 
w ogóle przywieziono. Byzlak pyta: „Zna pani Wickiego?”
 — „Oczywiście – odpowiedziałam. – Przecież często bywał u  nas 

w majątku i kontrolował oborę. To przecież mój rodak”.
Gestapowiec nie wytrzymał:
 — „Proszę nie kpić z  sytuacji, bo żywą panią nie wypuścimy, gdy 

będzie pani kłamać. My i tak wszystko wiemy”.
 — „Nie wiem o czym pan mówi!” – odpowiedziałam.
 — „Będzie pani wisieć na szubienicy w majątku w Borczu, a my po-

trafimy sobie poradzić z takimi jak pani”.
Na tym rozmowa się skończyła. Zostałam zawieziona do więzie-

nia na Karrenwall20 (było to więzienie śledcze) i  umieszczono mnie 
w  wysokiej wieży, a  w pomieszczeniu razem ze mną było chyba 
16  lub 17 kobiet, a prycz było 6. Znalazłam sobie miejsce w kąciku, 
gdzie przez cały czas siedziałam i  spałam. O  miejscu na pryczy nie 
było mowy. Więzienie to pamiętam znakomicie, dlatego że „graso-
wały” tam obrzydliwe pluskwy. Było ich mnóstwo, a mnie pogryzły 
do tego stopnia, że po kilku dniach zaprowadzono mnie do lekarza, 
który wodniste pęcherze ciął na żywo. Walczyłam z tymi pluskwami 
około czterech tygodni, bo przez ten czas w ogóle nie wzywano mnie 
na przesłuchy.

Byzlak pyta ponownie: czy się namyśliłam. Odpowiedziałam: 
„Nic nie wiem i będę milczeć, bo o czym mam mówić?”

Powtarzałam w  kółko, że Wicki i  Sulewski to moi rodacy, a  co 
robili poza pracą zawodową tego nie wiem. Wróciłam na Karrenwall, 
gdzie przesiedziałam dalsze trzy tygodnie.

 19 Heinz Beslack gestapowiec, który wraz z Lotharem Stenzel, w majątku Toka-
ry, aresztowali Klemensa Wickiego. W tym samym dniu (26.06.1942) aresztowano 
30  konspiratorów siatki wywiadowczej AK. W  Gdyni został aresztowany Marian 
Przygodzki, szef AK „Stragan”.
 20 Karrenwall – obecnie ulica Wały Jagiellońskie w Gdańsku, przy której mieściło 
się więzienie śledcze.
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Na ponownym przesłuchaniu gestapowcy próbowali mnie „pod-
jechać” pytaniem: kim był dla mnie gorzelany Sulewski? Odpowie-
działam: „Nikim, a znałam go, bo pracował na majątku”.

Po chwili o mało nie zemdlałam, gdyż do pokoju wprowadzono 
strasznie pobitego Sulewskiego z Polic. Był cały szary, krew spływała 
z uszu, nosa i  jednego oka, miałam wrażenie, że w ogóle nic nie wi-
dzi. Był skuty w łańcuchy, które cichutko dzwoniły, gdyż Sulewskie-
mu drżały nogi, ręce, drżało całe ciało.
 — „Czy zna pan tą panią?” – pytał gestapowiec.
 — „Znam, pracowałem w Borczu i pytała mnie o obiekty  wojskowe”.

Na ustach gestapowców pojawił się uśmiech, ale ja nie straciłam 
zimnej krwi i odpowiedziałam: „Panowie bredzi, nie wiem co mówi. 
On zeznaje przecież w gorączce, to jest chory człowiek”.

Byzlak nie wytrzymał. Uderzył mnie silnie w  głowę. Przewró-
ciłam się i  straciłam przytomność. Gdy odzyskałam świadomość 
leżałam w  zupełnie innym miejscu w  pokoju – pod ścianą. Gdy 
się ocknęłam widziałam stojących nade mną dwóch gestapowców, 
w  tym Woltza (to ten z  Berlina), który pomógł mi wstać i  usiąść 
na krzesło.

Gdy zmoczyłam usta i oczy, woda, którą Woltz przyniósł, powiedział:
 — „Niech się pani przyzna, ta upartość panią zabije”. Mówił do 

mnie bardzo łagodnym, spokojnym głosem.
Po kilku minutach, gdy stwierdziłam, że żyję i że mnie nie zabi-

to, powiedziałam jakby sama do siebie: „Żyję, a więc jestem wytrzy-
mała, nie dam się sprowokować”.

Tego dnia niczego się ode mnie nie dowiedzieli. Ponownie wy-
lądowałam w Karrenwall, a moje współtowarzyszki w celi krzyknęły 
z zdziwienia: „Żyjesz? Jak to dobrze!”

Wylądowałam w  swoim kąciku z  posiniaczonym okiem, dużym 
guzem na policzku, brakiem kilku zębów w  ustach, powykręcanymi 
palcami u rąk, a prawe biodro całe było w sińcach. A więc mnie ko-
pali (skojarzyłam sobie to z tym, że podczas przesłuchiwania, gdy po 
ciosie gestapowca zemdlałam – znalazłam się po odzyskaniu przy-
tomności w kącie pod ścianą pokoju).
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Dano mi spokój przez ok. cztery tygodnie, by następnie po raz 
trzeci znaleźć się na Neugarten, gdzie skonfrontowano mnie z Wickim.

Z jego niewyraźnych słów dowiedziałam się, że przyznał się do 
pracy w konspiracji, ale nie potwierdził, że z nim współpracowałam.
 — „To będzie panią drogo kosztować!” – ryknął mi nad uchem ge-

stapowiec.
A ja konsekwentnie upierałam się, że nic nie wiem i że z Sulew-

skim i  Wickim znałam się, bo przyjeżdżali do majątku w  spra-
wach gospodarczych. W  tym samym dniu w  obecności innych osób 
(ok. 30) odczytano nam, że jesteśmy aresztowani dlatego, że zajmu-
jemy się szpiegostwem. Akt oskarżenia odczytał nam sędzia śledczy, 
który dodał, że od tego czasu sprawę w  swoje ręce przyjmuje Naj-
wyższy Sąd Wojenny III Rzeszy (spośród wspomnianych 30 osób by-
ła jeszcze jedna kobieta Helena Dobrzycka, po wojnie zamieszkała 
w Warszawie i wyszła za mąż za dra hab. Łukomskiego).

W dniu 18 września 1942  r. z  Karrenwall przewieziono mnie 
na Schiesstange (obecnie ul. Strzelecka), gdzie spotkałam mieszkan-
kę Kościerzyny Martę Skwierawską. W  więzieniu w  naszej celi było 
mnóstwo Polek i  jak na Karrenwall, były kłopoty z pryczami. Które-
goś dnia naczelnik więzienia zawezwał mnie mówiąc: „Niech się pani 
przyzna, ta upartość nie ma celu”. Wyraźnie mnie prowokował do 
podpisania niemieckiej listy twierdząc, że tym samym będzie niższy 
wyrok, ale postawiłam na swoim: jestem Polką i nigdy się nie zgodzę 
na listę Hitlera. Co by na to powiedzieli moi rodzice! 

I w tym momencie stała się rzecz wręcz nieoczekiwana: naczel-
nik podszedł do mnie blisko, podał rękę i  powiedział: „Wie pani, ja 
bym zrobił to samo, nie można zmienić narodowości, trzeba być 
wiernym swojej mowie”. Usiadłam, a naczelnik podał mi kawałek do-
brego chleba prosząc, bym go zjadła. […].

W dniu 18 września 1942  r. prezydent gdańskiej policji, SS 
Brigadeführer Maks Henze21, odczytał grupie ok. 30 więźniów akt 

 21 Max Henze (ur. 23 września 1899 w Köthen; zm. 10 marca 1951 w Bydgosz-
czy) – niemiecki zbrodniarz wojenny, Brigadeführer SS. Z zawodu był kupcem, jako 

https://pl.wikipedia.org/wiki/23_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1899
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6then_(Anhalt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brigadef%C3%BChrer
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oskarżenia i  postawienie nas przed Najwyższym Sądem w  Berlinie, 
gdzie wylądowaliśmy w dniu […]22 września 1942 r.

W dniu 13 stycznia 1943  r. stanęłam przed NSW w  Berlinie 
i rozpoczęła się moja kolejna batalia o życie. Zaglądająca mi z bliska 
w oczy wielokrotnie śmierć – towarzyszyła mi także na ławie oskar-
żonych w Berlinie.

W pewnej chwili, gdy przewodniczący składu sędziowskiego (pię-
ciu hitlerowskich generałów w pełnej gali) zapytał mnie dlaczego nie 
potwierdzam złożonych uprzednio w Gdańsku zeznań, odpowiedzia-
łam: zeznania składałam pod presją i w czasie, gdy nas torturowano.

Nie przyznałam się do konspiracyjnej działalności, zaprzeczyłam 
jakoby miałam pracować dla polskiego wywiadu. Obecni na sali roz-
praw gestapowcy z  Gdańska oponowali, ostentacyjnie protestowali 
przeciwko moim zeznaniom. Niewiele im to pomogło, bowiem NSW 
wezwał na świadka wspomnianego gestapowca Voelza i ten ku moje-
mu zdziwieniu zeznał, iż nie widział, aby mnie bito, ale widział mnie 
i Wickiego skatowanych i w łachmanach.

Sąd rozprawę odroczył, a  w międzyczasie budynek sądu został 
zbombardowany wobec czego przewieziono mnie i  kilku innych do 
więzienia wojskowego w  Torgau n. Łabą. Wszyscy trwaliśmy w  do-
brej nadziei, tym bardziej, że sąd nie dysponował żadnymi konkret-
nymi dowodami naszej działalności, wierzyliśmy iż zostaną nam 
wymierzone jedynie kary doczesne. Niestety, tak wytrawny i  silny 
duchowo wywiadowca, jakim był Wicki – popełnił błąd.

W więzieniu zwierzył się innemu więźniowi, że miał udział 
w zbombardowaniu zakładów Hydrier-Werke w Policach i rakietowej 
stacji doświadczalnej w Peenemünde. Cóż, więzień ten uznał, iż prze-

ochotnik uczestniczył w  I wojnie światowej. Przed wybuchem II wojny światowej 
pełnił różne funkcje w  strukturach SS w  Berlinie, był także prezydentem policji 
w Kassel. Od 12 października 1939 r. pełnił funkcję prezydenta policji w Bydgoszczy, 
ponosi odpowiedzialność m.in. za egzekucje w fordońskiej „Dolinie Śmierci”. Później 
był także prezydentem policji w Gdańsku. Po wojnie alianci aresztowali go i przeka-
zali Polsce. Za zbrodnie został skazany na karę śmierci i stracony 10 marca 1951 r.
 22 Odczyt niepewny.
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kazanie tej informacji jest szansą na wyjście z więzienia i tak się też 
stało, bowiem pod przysięgą złożył hitlerowskiemu prokuratorowi 
zeznanie powtarzając słowa Wickiego. Ten dokument przeważył na 
szali. W dniu 11 października 1943 r. w Halle, Klemens Wicki, któ-
rego na Kaszubach po wojnie nazwano „Kaszubskim Klosem”, został 
ścięty. Ja natomiast zostałam skazana na 5 lat ciężkiego więzienia 
i nim trafiłam do najcięższego na terenach Polski więzienia w Fordo-
nie, przetrzymywano mnie w 16 więzieniach, lochach i ciemnicach.

W Fordonie, pracując w niemieckiej fabryce amunicji, zdobyłam 
się kilkakrotnie na działalność sabotażową, bowiem działając rozważ-
nie, a przede wszystkim ostrożnie, wykręcałam zapalniki. Gdy zbliżał 
się rosyjski front (styczeń 1945) i gdy zaczęto coraz głośniej mówić 
o  ewakuacji fabryki – wspólnie z  siostrami Szadach, w  tym dużym 
i  już niekontrolowanym przez Niemców rozgardiaszu – udało nam 
się zbiec. Długa i  niebezpieczna była droga mojej ucieczki, bowiem 
kierowałam się zawsze na północ, w kierunku Gdańska, do Kartuz, 
do rodziców. To co przeżywałam podczas ucieczki można by opisać 
na wielu stronach papieru. Przeżywałam chwilę grozy w miejscowo-
ściach Osie, Kotomierz i Śliwice, ale tę ostatnią miejscowość wspomi-
nam najchętniej, bowiem tam uzyskałam wolność.
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KARTUSKIE ZESZY T Y MUZE ALNE
NR 2,  2017

 M A T E R I A Ł Y  Ź R Ó D Ł O W E 

PAMIĘTNIK 
W  WOJENNY CZAS SPISANY

o p r a c o w a ł  R y s z a r d  L e s z k o w s k i

Oryg.: Pamiętnik w  wojenny czas pisany Kartuzy, „Gazeta Kartuska”, 
8.04.1997–17.06.1997

Dzięki panu Henrykowi Miotkowi trafił do redakcji „Gazety Kar-
tuskiej” pamiętnik spisany w czasie wojny przez Aleksandra Konko-
la. Żółty notes – fragment relacji z  czasów wojny – zawierał nume-
rowane strony, od 33 do 127. Gdzie się znajduje? Część wspomnień 
publikowana była na łamach „Gazety Kartuskiej”.

Aleksander Konkol urodził się 10 sierpnia 1899 roku w  Pręgo-
wie. Ukończył 7-klasową niemiecką szkołę powszechną. Brał udział, 
razem ze starszą siostrą Zofią, w  strajku szkolnym (1906/1907) 
w Garczu, za co był bity przez niemieckich nauczycieli.

Gdy miał 15 lat ojciec, także Aleksander, zabrał go ze sobą do 
pracy w fabryce nawozów sztucznych w okolice Koszalina i Kołobrze-
gu. Dnia 18 czerwca 1917 roku został powołany do armii niemiec-
kiej. Walczył we Francji. Po zawieszeniu broni na froncie zachodnim 
w  listopadzie 1918 roku wrócił do Kartuz. Dnia 17 listopada tego 
samego roku wstąpił do Polskiej Tajniej Organizacji Zbrojnej, którą 
w  Kartuzach kierował adwokat Emil Lniski. Celem konspiracji, jak 
pisze Aleksander Konkol, było przygotowanie powstania dla wyzwo-
lenia Pomorza spod niemieckich rządów. W dniu 15 lutego 1919 ro-
ku był już w okolicy Rypina – spieszył do powstania wielkopolskiego. 
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Zgłosił się do 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Walczył pod Kro-
toszynem i Zdunami. Jako Kaszub przeniesiony został do formujące-
go się 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty w Poznaniu. W październiku 
1920 roku przeniesiony został do Centralnych Składów Uzbrojenia 
Warszawskiej Cytadeli. Dnia 26 listopada 1921 roku w randze kapra-
la został zwolniony do rezerwy.

Do lutego 1922 roku był bez pracy. Na krótko znalazł zatrud-
nienie przy budowie portu w Gdyni. Od 1 lutego 1926 do 31 marca 
1926 roku był posterunkowym Policji w Białymstoku. W lutym 1926 
roku ożenił się z  Zofią Dziekońską z  Goniądza koło Białegostoku. 
Został zwolniony ze służby z  powodu redukcji. Następnie pracował 
w tartaku w Kartuzach.

Od 1929 roku Aleksander Konkol związany był z  koleją. Naj-
pierw był zatrudniony jako robotnik na kartuskiej kolei, potem był 
tu bagażowym, następnie (od 1935) pracował na stacji w Gdyni. 

W dniu 31 sierpnia 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do 
8. pułku ciężkiej artylerii do Torunia. Następnego dnia, 1 września, 
między stacjami Wielki Kack a  Osową, pociąg którym jechał został 
zajęty przez Niemców. Razem z  innymi kolejarzami i  pasażerami 
znalazł się w  niewoli. Więziony był w  fortach na Biskupiej Górze 
w Gdańsku, na Westerplatte i w Nowym Porcie. Trafił do Stutthofu. 
Dnia 23 listopada 1940 roku został zwolniony z  obozu. Od kwiet-
nia 1941 roku aż do wyzwolenia Aleksander Konkol był na robo-
tach przymusowych w  Gdańsku i  Gdyni. Po wojnie, do emerytury 
w 1960 roku, pracował na stacji PKP w Kartuzach jako magazynier.

W jego autentycznym, poruszającym zapisie hitlerowskich 
zbrodni pierwsza zanotowana data to 2 września 1939 roku, ostat-
nia – 22 kwietnia 1942 roku.

„I fatum tak chciało, że teraz po raz drugi tam byłem (na Bisku-
piej Górze – przyp. red.) jako ich jeniec. Góra nazywała się Biszofs- 
berg. Powrócę do pozostawionych i  zatrzymanych przez Niemców 
w  Osowie kobiet polskich. Dowiedziałem się z  ust jednego, później 
zabranego do niewoli […].
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Po naszym odejściu (pod eskortą Niemców do niewoli – przyp. 
red.), kobiety zaprowadzono do szkoły w  Osowie. Tam mieściła się 
ich kuchnia i tam pomimo rasowości, pomimo rozpaczliwego bronie-
nia się, żołdaki niemieckie dokonali na nich gwałtu.

Niektóre Polki zostały zgwałcone w  tym samym pokoju, gdzie 
polscy jeńcy stali z rękami do góry i patrzyli.

W drugi czy trzeci wieczór przyszła polska Obrona Narodowa 
i  wyrzuciła Niemców z  Osowej (autor pisze o  pierwszych dniach 
września 1939 r. – przyp. red.).

Stoczyła potyczkę, tak że Niemcy zatrzymali się za Oliwą. 
W skutek przewagi niemieckiej Polacy się wycofali. […]

W Biszofsbergu zaprowadzono nas do kazamatów. Tam, kazano 
rzeczy pochodzenia wojskowego oraz brzytwy, noże, zapałki, zapal-
niczki i  kto by posiadał jakie inne materiały wybuchowe lub truci-
znę, zdać na jedną kupę. Co też uczyniliśmy. Jeden ze współtowarzy-
szy otrzymał kilka kułaków. Z zawodu był młynarzem.

Słomy w kazamacie nie było, ściany po dobrym obejrzeniu wy-
kazywały dziury od strzałów rewolwerowych i ślady krwi zakrzepłej, 
a podłoga chociaż może myta również krew. Byliśmy pilnowani przez 
SS-manów. Jedzenie drugiego (2 września 1939 r. – przyp. red.), tj. 
w  sobotę wieczorem otrzymaliśmy – ½ litra zupy oraz chleb i  rybę 
w puszkach.

Rano, gdy z gołej podłogi nas obudzono stwierdziłem, że mimo, 
że wszystkie moje rzeczy wieczorem zdałem (czyli nam zabrano), 
znalazłem moją brzytwę wyjątkowo na oknie. Byłem tym zaintrygo-
wany i zapytałem się cicho moich współtowarzyszy, czy oni nie wie-
dzą jakim cudem moja brzytew znalazła się na oknie. Nikt nie umiał 
tego wyjaśnić. Skrzydła okna otwierały się na zewnątrz. Istniała 
możliwość, że czarne zbiry włożyli naumyślnie moją brzytew, aby 
później mieć powód do rozstrzelania za posiadanie ostrych narzędzi. 
Więc nie namyślając się długo wrzuciłem brzytew do wiadra, które 
było nam postawione do oddawania moczu i załatwiania potrzeb.

Po godz. 8 wprowadzono nas pod bagnetem po pięciu do mycia 
się i  kloaki. Zabrałem wiadro, w  którym była moja brzytew i  wyla-
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łem je w obecności SS-mana. Trochę zrobiłem hałasu, ale ten nie za-
reagował, więc byłem spokojny, że się udało.

Około godz. 14 przyjechały dwa samochody gdańskiej lotnej 
stacji radio-nadawczej. Wyprowadzono nas na podwórze. Przybyło 
kilku niemieckich panów. Pomorzan ustawiono oddzielnie i  z cen-
tralnej Polski też oddzielnie. Pytano się każdego z osobna, gdzie uro-
dzony, gdzie wychowany, jak się nazywa, gdzie mieszka, czy służył 
w niemieckim wojsku, czy ranny w niemieckiej armii, czy odznaczo-
ny krzyżem niemieckim. Jaką szarżę w niemieckiej armii, jak długo 
był na froncie, czy na francuskim czy rosyjskim (chodzi tu o I wojnę 
światową – przyp. red.).

Tekst, s. 3–6

Zaprowadzono nas z powrotem, a auta odjechały. Przed wieczo-
rem nadeszła słoma dla nas. Kazano nam się wyprowadzić do drugiej 
kazamaty i słomy sobie na podłogę naścieliliśmy. W poprzednią ka-
zamatę pakowano urzędników gdańskiej Poczty Polskiej. Przyjeżdżali 
autami po kilkanaście, wszystkich mogło być około 35.

3 września 1939 roku rano wyprowadzano ich każdego z osob-
na: jednego pocztarza w  asyście dwóch SS-manów, jeden z  przodu 
z  browningiem w  ręku, drugi z  tyłu z  odbezpieczonym karabinem 
z  nasadzonym bagnetem, trzymając go oburącz gotowy do strzału, 
bagnet wpierał się z tyłu w plecy pocztarza.

Zdziwiliśmy się bardzo, gdyż z  początku sądziliśmy, że to mu-
rzyny. Szli do kloaki tylko w  spodniach, bez koszul i  mundurów, 
w  gołych głowach. Później rozpoznaliśmy, że to polscy pocztarze 
z  Gdańska, którzy przez 24 godziny bronili poczty. Tak byli skato-
wani, wyglądali czarni jak murzyni, ze złamanymi żebrami, rany 
w głowach, jednemu brakowało ucho, drugiemu oko, trzeciemu zęby, 
czwarty był bez nosa, tak że patrzeć nie można było wcale. W strzę-
pach zrywanego żywcem ciała i cały w zakrzepłej krwi. Litość od nich 
z  daleka biła. Gdy tych bohaterów sprawy polskiej pojedynczo wy-
prowadzano do mycia lub kloaki, zabroniono nam na nich patrzeć. 
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Z jednym z tych męczenników, którego znałem z nazwiska Klinkosz, 
udało mi się niezauważalnie porozmawiać.

3–4 września 39 roku w  nocy, oni zginęli z  Biszofsbergu, jak 
się później dowiedziałem na Szisstande i  tam zostali rozstrzelani. 
Tak zakończyli swój doczesny żywot.

4 września 1939 r. po południu kazano nam się spakować i szli-
śmy pieszo do Gdańska w  asyście SS-manów. Gdy przyszliśmy do 
Gdańska ludność niemiecka może już powiadomiona o  tym, sta-
ła bardzo wielkimi gromadami na chodnikach. Kobiety przeważnie 
krzyczały na nas, bezbronnych cywilnych jeńców […] i  pluli nam 
w twarz, młode kobiety i staruszki.

Władowano nas na samochody i  zajechaliśmy do Gdańska-No-
wego Portu. Tam kazano nam wyjść. Ulokowano nas na pierwszym 
piętrze w pokoju 32. Kazano słomy przynieść. Stały tam obrazy na-
szych narodowych wodzów, jak prezydenta Mościckiego, Piłsudskie-
go i marszałka Rydz-Śmigłego, które kazano nam wynieść do śmiet-
nika. Nieśliśmy te obrazy z powagą, zauważył to jeden czarny stróż 
i  koło śmietnika zakrzyczał na nas, poszedł i  osobiście podeptał te 
obrazy oraz z gipsu orła białego, własnymi nogami.

5 września 1939 roku zrobiono na korytarzu zbiórkę z nami. Po-
szliśmy na dolny korytarz, ustawiono nas głowami do ściany i czeka-
liśmy w tej pozycji całą godzinę. Potem piątkami wpuszczano nas do 
pokoju, gdzie czekał na nas cały sztab kancelaryjny czarnych SS-ma-
nów. Zrobili gruntowną rewizję, zapisano nas do kartoteki, odebra-
no nam wszystkie posiadane polskie legitymacje oraz ogołocili nas 
z naszych polskich złotówek. Dali nam papierowy numer i wyprowa-
dzili z powrotem do naszego pokoju ogołoconych z naszej własności 
i pieniędzy. Pieniędzy miałem przy sobie trzymiesięczną pensję ode-
braną 31 sierpnia po południu, w sumie 466 złotych oraz w portmo-
netce 7  guldenów. Przeliczyli to i  powiedzieli mnie, że jest 420  zł, 
a ja odpowiedziałem, że 466 zł. Ów czarny wyrżnął mnie w policzek 
i  jeszcze raz zapytał. Powiedziałem mu drugim razem, że jest 420 zł 
i  żadnych guldenów, więc czarny złodziej zaniechał dalszych sztur-
chańców.
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8 września, po poddaniu się Westerplatte, zaprowadzono nas 
tam do usuwania rumowisk po niemieckim bombardemencie. 
Tam  już opiekowali się nami tylko czarni, do pomocy dano nam 
wyrostków z  Dantschego Arbeitschentu, którzy rano samochodem 
przyjeżdżali i wieczorem odjeżdżali.

Do jedzenia dali nam rano kawałek suchego chleba, wieczór rów-
nież, a na obiad talerz przegotowanej kapuścianej wody. Praca była 
ciężka, na każde 20 niewolników był jeden oprawca, prócz tego sta-
li oprawcy gromadami po 5-ciu lub czarnych z  trupią czaszką, przy 
których z odpadkami i gruzem lub belkami człowiek musiał każdym 
razem przejść. Jak wedle nich przeszedł, otrzymywał razy, czyli wy-
mierzenia bolesne ołowianym kablem lub kilka kopniaków i to samo 
powtarzało się każdy dzień. Człowiek tracił na duchu i sile fizycznej. 
Gromada niewolników każdym dniem się powiększała, tak że urosła 
w  kilkanaście dni do liczby 2900, wraz z  Żydami przeszło 3 tysią-
ce, wszystko cywilni jeńcy. Przy robotach padali, a  jedzenia dawali 
coraz mniej.

15 września 1939  r. spotkałem się z  moim bratem Robertem. 
Łzy stanęły nam w oczach, pocałowaliśmy się w milczeniu, bo słów 
nie było. Podałem mu kilka sucharów, które znalazłem w  rumowi-
sku po polskich żołnierzach. Podałem mu tak, aby z oprawców nikt 
nie zauważył i każdy z nas przeszedł do swej roboty. Spotkałem się 
z  Plichtą Bernardem, Królem, Pieprzykiem, Kuchtą i  innymi z  Kar-
tuz. Również z Żydem młodym i starym, z którymi się przywitałem, 
a którzy w kilku zdaniach opowiedzieli mi jak doszło do ich areszto-
wania i zabrania do niewoli.

Przy usuwaniu rumowisk w koszarach i w bibliotece musieliśmy 
zachować ostrożność przy znalezionych dokumentach, zarządze-
niach, różnych dziennikach, legitymacjach, pismach, mapach, książ-
kach, pieczątkach, fotografiach itd., które musieliśmy na wyznaczone 
miejsce układać w  jednym pokoju. Więc ja i  Laskowski oraz jeszcze 
dwóch kolejarzy zamiast w porządku układać niszczyliśmy wszelkie 
dokumenty, podpisy, wyrywaliśmy gumy z  pieczątek urzędowych, 
zrywaliśmy to co się nam udawało i to co my uważali za ważne, zu-
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pełnie zniszczyliśmy i  do śmieci wrzuciliśmy. To było później w  le-
je od bomb wsypane i  ziemią zasypane. Nieważne dokumenty oraz 
książki historyczne i stare układaliśmy.

Jest jeszcze do zapodania, że mimo tak wielkiego spustoszenia 
na Westerplatte, przy wejściu nad drzwiami polski Orzeł biały był zu-
pełnie nienaruszony, można to cudem i dobrym zwiastunem  nazwać.

Samego Westerplatte broniło jakich 180 polskich żołnierzy, ja-
ko komendant był o nazwisku Dzierzanowski lub temu podobne ze 
swoim synem, młodszym oficerem. Co do nazwiska dokładnie nie 
pamiętam.

W pokojach znalazłem różne fotografie, między innymi foto-
grafię plutonowego Pecela oraz listy do niego adresowane z  Wilna. 
Poległych jak sobie przypominam było 11 Polaków, między tymi 
i  ś.p.  Plutonowy Pecel, niemieckich żołnierzy poległo 35. Wester-
platte było bronione bohatersko. Komendantowi, gdy się poddali, 
Niemcy pozwolili oddział swój prowadzić przy szabli. Pewną część 
obrońców Westerplatte Niemcy później wymordowali, między nimi 
również mojego bratanka Franciszka.

18 i  19 września 39 roku rano wpędzono wszystkich znajdują-
cych się na Westerplatte niewolników cywilnych polskich w ogrodze-
nie przy morzu. Od rana do wieczora przez te dwa dni staliśmy tam 
pilnowani, dopiero późno wieczorem dano nam po kawałku chleba. 
Zrobili to dlatego, że miał przyjechać ataman Hitler z  Geringem. 
Trzeciego dnia pracowałem przy usuwaniu zwalonych przez bomby 
drzew i  około godz. 9-tej wówczas widziałem cały sztab niemiecki, 
między nimi rozpoznałem pękatego z buławą w ręku Geringa. Hitle-
ra między nimi nie było. Musiał już odjechać.

Z nami obchodzono się gorzej jak ze zwierzętami. Rano wy-
woływano, kto się zgłasza chory, więc jednego dnia z  tych 3 tysię-
cy niewolników zgłosiło się około 100 chorych, przeważnie starych 
i z wycieńczenia.

Widziałem jak czarny zbir, który był na wachmana i  jednocze-
śnie za doktora leczył chorych. Chory pokazał jemu lewą, mocno 
spuchniętą rękę, kazał mu drugą rękę zdrową pokazać. Doktor rżnął 
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kolbą karabinową w  tę zdrową, prawą rękę i  powiedział po szatań-
sku, teraz będziesz miał obie ręce jednakowe i  ta druga będzie tak 
samo spuchnięta. Na drugi dzień ten sam doktor Kolba znów rano 
wołał, aby się kto chory zgłosił. Jednak nikt już więcej się nie zgłosił 
i wszyscy byli zdrowi, chociaż padali z wycieńczenia.

Jednego polskiego niewolnika żebraka i trochę nierozgarniętego 
Niemcy ubrali na pośmiewisko w  ubranie duchownego, w  koszulę, 
mszał i  stulę i  tak kazano mu chodzić. Później jego znaleziono za-
strzelonego przy morzu.

24 września 39 r. pytali się kto chce na roboty, to może się zgło-
sić. Ja z  moim bratem Robertem zgłosiłem się i  znów wpisano nas 
do kartoteki, przy badaniu otrzymałem kilka nahajków za wypowie-
dzenie Gdynia zamiast Gotenhafen. O czym jeszcze nie wiedziałem, 
że zmienili nazwę. Następnego dnia poszliśmy na roboty, z Gdańska 
jechaliśmy małą kolejką do Neuteichn, tam czekała furmanka, zała-
dowaliśmy się na nią. Wachmanem naszej grupy 15 niewolników był 
Niemiec z Pruszcza Henemann. Był to człowiek dosyć ludzki i możli-
wy. Zajechaliśmy do Heubuden przy Simonsdorfie, trafiliśmy do go-
spodarza Gustawa Leowen. Tam 5 tygodni przepracowaliśmy, potem 
do Hardera i  tam 2 tygodnie byliśmy. Wachmani się zmieniali. Na-
stępny nazywał się Steingraebr. Później dali zupełnie młodego, wyso-
kiego wzrostu, nazwiska nie pamiętam. Ten kilka razy usiłował mnie 
z  tyłu i  z boku fotografować. Czy miał do tego takie polecenie, czy 
sam z siebie tego nie wiem. Był to w sobie zamknięty człowiek, a po 
robocie zamykał nas na noc na kłódkę. Za naszą robotę pieniądze od 
gospodarza przyjeżdżał kasować Sturrmfuhrer Christoffel.

Z Heubudów pisałem do mojej siostry Andzi do Gdańska, aby 
przyjechała do nas. Była u nas dwa razy w odwiedziny i stamtąd sko-
munikowałem się z  moją żoną. Do żony nie pisałem. Jednego dnia 
otrzymałem od żony pocztówkę pisaną po polsku. Pisała, że moi ko-
ledzy, T. poległ przy Gdyni, a F. zabrało gestapo z domu. Więc Hane-
mann wręczając tę pocztówkę nawymyślał mi i  mówił, że następne 
należy pisać po niemiecku i że jeżeli otrzyma drugi raz to pośle ją do 
Heupstlagru celem zbadania treści.



Pamiętnik w wojenny czas spisany

105

Przy Simonsdorfie niedaleko od Heubuden jest zamordowanych 
zaraz w pierwszym dniu wojny 22 polskich kolejarzy i  jedna dziew-
czyna, która gospodarstwo prowadziła ze swoim bratem kolejarzem, 
dyżurnym ruchu nazwiskiem Suchocki z Wrzeszcza, Lichtstr. 7.

W połowie listopada 39  r. zwieziono wszystkich cywilnych jeń-
ców z powrotem do lagru w Nowym Porcie. Stamtąd chodziłem każ-
dy dzień na roboty do Westerplatte do dalszego usuwania rumowisk. 
19 listopada wybierano znów na krótki czas na roboty rolne, zgłosi-
łem się z bratem. Przyszliśmy do wsi Schonan za Kaltgofem do go-
spodarza Fiehguhta. Pracowaliśmy bez wytchnienia przy młóceniu 
zboża, a  w niedzielę maku, jedzenie dostateczne. Wachmanem był 
przy nas Nowakowski. Przy naszych robotach i który nas na noc za-
mykał był wyrobnik Fiegutka Golaszewski, który wieczorem każdego 
dnia gloryfikował czyny Hitlera.

Pierwszego grudnia 1939  r. ściągnięto nas z  powrotem do No-
wego Portu, znów na głodówkę. Wytchnienia nam nie dano, chodzi-
liśmy znów na Westerplatte na roboty. Rano dostawaliśmy kawałek 
chleba posmarowanego margaryną i  łyk kawy. Wieczorem, gdyśmy 
od roboty wrócili, to znowu kawałek chleba i miskę roztworu karto-
flanego lub z czego innego, jak pęczaku czy brukwi. Następnie znów 
różne badania przez Głównego Obersturmbahnfuhrera Pauly, daw-
niej miał się nazywać Pawłowski. Byli to najgorsi kaci, Pauly i  Gust 
pochodzący podobno z poznańskiego oraz Matesius Sturmfuhrerzy. 
Wilhelm, człowiek dość ludzki, również Sturmfuhrer musiał również 
nas katować, już to samo przez wzgląd na swoich kolegów nieludz-
kich. Jednak czynił to z wielkim wstrętem.

Następnie wielkim katem okazał się jeden z Scharfuhrerów na-
zwiskiem Resein (Reksin) Matezius, Rescin Gust i  Blum czynili to 
z szatańskim zadowoleniem. Następnie należy nadmienić Scharfuhra 
Kuschela Schmidta i  jednego, którego nazwiska nie pamiętam, prze-
zywany był Buldogiem. Ze współtowarzyszy pamiętam jeszcze Kluka 
– szewca z  Kartuz, Józefowicza z  Kartuz, Krausa – kolejarz z  Kar-
tuz, Maśliński z Gdyni – piekarz, Szponert z Gdyni – radca kolejowy, 
Mackiewicz kolejarz z Tczewa, Plichta Franciszek – kolejarz z Grzyb-
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na, Plichta Bernard – kolejarz z  Kartuz, Filipczak – cieśla z  Gdyni, 
Borzeszkowski z  Gdyni – kolejarz, Danielewicz Aleks zawiadowca 
st. Kack – Wielki, Miszka Józef – 18-letni chłopiec z Salakowa przy 
Sierakowicach. Właściciel majątku w Osowie, który przed wojną był 
przy kółku rolniczym jako jedna z kierujących osób, którego nazwi-
ska nie mogę sobie przypomnieć. Puzdrowski – syn wdowy z zawo-
du ślusarz z  Kartuz Wzgórza Wolności. Kamiński Franciszek – syn 
kolejarza z  Kartuz. Raulin z  Ramlejów pow. kartuski, Białochowski 
– miernik z  Pucka, Gierszewski – kolejarz z  Kartuz, Czaja Bernard 
z  Zdrady pow. Pucki, Krefta Jan i  Leon z  Grzybna, Wróbel Antoni, 
Konkol Brunon, Konkol Robert z Kartuz, Król Leon z Kartuz i wielu 
innych, których nazwisk już teraz nie pamiętam.

W wigilię Bożego Narodzenia zbiry mieli zamiar znów kilkuna-
stu zamordować. Byliśmy ulokowani na I piętrze bloku IV, śpiewali-
śmy sobie kolędy, wtem słychać huk jeden, drugi, trzeci i  tak dalej. 
Naprzeciwko naszego pokoju przez korytarz był ustęp, strzelano do 
tego ustępu, naboje padały przez drzwi do naszego pokoju. Była go-
dzina około 21.30. Wtem cała zgraja zbójów, na czele Sturmfuhrer 
Gust pakuje się do naszego pokoju. Kto był przy oknie, nikt się nie 
odzywał. Walili nas nahajami i kolbami i krzyczeli. Na schodach stała 
druga zgraja w hełmach stalowych z pistoletami maszynowymi i na-
hajami. Bolesne razy padały na nas wycieńczonych z  głodu i  pracy. 
Nie zdążyłem włożyć lewego buta, więc jedną nogą biegnę po śnie-
gu trzymając drugi but w  ręku. Jeden ze współtowarzyszy zemdlał 
w drodze pod razami katów. Ustawili nas pod mur, było nas około 80 
niewolników, SS-manów było 25 oprócz sztabu. Pytali się znowu kto 
był przy oknie. Więc zgłosił się jeden na ochotnika nazwiskiem Gór-
likowski Feliks z Osowy pow. kartuski, który przyjął winę na siebie.

Skończyło się na tym, że wszyscy otrzymali bicie, a  Górlikow-
ski najwięcej odebrał razów nahajką i pozwolono nam iść do pokoju. 
W  późniejszej mojej rozmowie z  Górlikowskim, ten oświadczył, że 
wcale nie był przy oknie, lecz chciał uratować innych. Wypchnęli go 
współtowarzysze z  szeregu, wówczas przyszła mu myśl, aby się do-
browolnie zgłosić dla ratowania innych.
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Jak później w  Stutthofie się dowiedziałem, to Górlikowskiego 
w lato 1940 r. w Stutthofie zamordowano.

Dwa wielkie samochody ciężarowe z  trupimi czaszkami stały 
w ową noc wigilijną wyraźnie przygotowane do wiezienia ciał, gdyż 
zadziwił mnie cały komplet ludzi w hełmach i cały sztab „czarnego” 
z  pistoletami maszynowymi. Jaki więc był powód zaniechania tej 
rzeczy nie wiem. Naszym wielkim błogosławieństwem i  szczęściem 
było, że zaniechali rozstrzelania nas. Potem nastąpiło zaopatrze-
nie i w Święta Bożego Narodzenia nie wolno nam był patrzeć przez 
szyby na dwór oraz chodzenie po korytarzu też było wzbronione. 
Do każdego co tego nie słuchał było wolno SS-manom strzelać, więc 
strzały sypały się w szyby zamkniętych okien.

W dzień ciężka praca, noce niespokojne, tak mijał dzień za 
dniem. 8 stycznia 1940  r. przyjechały samochody i  zabrały nas do 
Stutthofu. Mróz tęgi, ubranie niedostateczne. Przybyliśmy na miej-
sce około godz. 11, zaraz kazano nam 20 niewolnikom ciągnąć ciężki 
walec do walcowania szos. Sam lager niewolniczy w lesie, baraki jed-
na całość czworobok, przy wejściu większy gmach murowany z cegły, 
dawniej dom starców, tam mieściła się komenda główna SS-manów. 
Całość okolona płotem z drutu kolczastego. Brama wejściowa do la-
gru, nad bramą budka obserwacyjna posterunku SS-manów z karabi-
nem maszynowym. Od strony wschodniej, południa i północy wieże 
obserwacyjne, razem cztery, z karabinami i reflektorami, które w no-
cy oświetlały czworobok baraków.

Baraki były jeszcze w budowie, gotowe jedno skrzydło, w robocie 
był szpital i  dalszy ciąg baraków. W  środku baraki rzemieślniczych 
warsztatów, jak: ślusarnia, kowalski, krawiecki, szewski, techników, 
fryzjernia, odwszalnia itd.

Nazwiska współmęczenników, których ja pamiętam: Durski Jan 
– szofer z Gdyni, Maszyński Jan z Gdyni-Grabówka – marynarz, po-
wiadał mi, że miał 6-letnią córeczkę Irenę, zmarł w niewoli w Stutt- 
hofie. Pranga Jan – robotnik z  Pucka zmarł w  Stutthofie, Zieliński 
Paweł – duchowny, powiedział mi, że był proboszczem w Rywałdzie, 
zmarł w  Stutthofie, Gliński – nauczyciel z  Bolszewa, zmarł w  obo-
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zie, Bieszk Leon – kolejarz z  Gdyni, zmarł w  obozie, Donimierscy 
– dwóch braci – właściciele majątku w  powiecie Sztum i  Kwidzyn, 
Brunker – profesor lub nauczyciel z  Kwidzyna lub Sztumu, Jabłoń-
ski – właściciel hotelu w  Jastarni, Danielewicz Aleksander – zawia-
dowca stacji Kack Wielki, Lewandowski Jan z  Tczewa, Kozłowski, 
Raulin z  Gdańska, Blok, Zwara i  Kobiela – robotnicy z  Wolnego 
Miasta Gdańska, Kryda Stefan – kolejarz pochodzący z  Lwowa, za-
mieszkały w Gdyni, Maśliński – piekarz z Gdyni, Klassen, Patelczyk 
– kolejarz z  Wejherowa, nadleśniczy z  Mirachowa pow. kartuskiego 
– nazwiska nie pamiętam. Merchel – dwóch braci – robotnicy z Gdy-
ni-Grabówka, Krefta Leon i  Jan – robotnicy z  Grzybna, Maciejew-
ski – kupiec z  Tczewa, Mejer Brunon – murarz z  Kartuz, Miszka 
Józef z  Załakowa pow. kartuskiego – syn rolnika, Konkol Brunon 
z  Kartuz – robotnik, Konkol Jan – robotnik z  Kartuz, Majewski 
– robotnik z Helu.

W Stutthofie ulokowano nas w  barakach, dano trochę wilgot-
nej słomy na podłogę. Pobudkę robiono o  szóstej rano, wypędzano 
nas bez koszul tylko w  spodniach przy 20 do 30 stopniach mrozu 
do sporządzonych obok ustępów, na podwórzu były koryta z  wodą 
i  tam się myć musieliśmy w obecności SS-manów, którzy wydzielali 
nahajki na nasze głowy, potem po odbiór kawy i do roboty przy cięż-
kim wozie po cegłę, deski, pniaki itd.

Od 12-tej do 13-tej obiad stojąc wypijaliśmy z  misek bez łyżek 
na poczekaniu. Obiad składał się z jakiegoś roztworu i jeden lub dwa 
kartofle w dobrym razie, nie cały liter. Człowiek chlupnął ten gorący 
roztwór i popołudniu znów do ciężkiej pracy.

Przy robocie nahajki spadały na nas oraz kopniaki na porządku 
dziennym. Każdy SS-man chodził z nahajką lub z drutem ołowianym 
w  kawałku kabla. Współtowarzysze padali z  wycieńczenia i  gdy już 
ktoś padł to dotłukli go, drugiego czy trzeciego dnia już zmarł, a na 
jego miejsce już inni niewolnicy ciągnęli ciężki wóz. Że to wytrzyma-
łem mam do podziękowania Bogu, że byłem wytrzymały i  zaharto-
wany w głodzie, w niedostatku, w ciężkiej robocie od młodości. Inni 
padali nie wytrzymując otrzymanych ciosów nahajkami, kolbami ka-
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rabinów lub kopniaków z tyłu z przodu w żołądki i szybko umierali. 
Na terenach polskich robiono czystkę i  na ich miejsca przywożono 
nowych niewolników.

W nocy rozstrzeliwania były na porządku dziennym. Nikt z nas 
nie wiedział, kiedy padnie jego kolejka. W  nocy zbiry przychodzili 
do baraku, świecili lampką elektryczną na nasze legowiska, zakrzy-
czeli numer i raus. Ten chciał jeszcze płaszcz zabrać, gdyż zima była 
i mróz wielki do 25 stopni, lecz oni mówili nic nie trzeba i za chwilę 
słychać było strzały. My pozostali na ustach z cichą modlitwą. I  tak 
kończyli swój mizerny żywot niewolnicy cywilni Stutthofu.

Od 15 lutego 40 r. mimo, że było 20–25 stopni mrozu komen-
da SS-manów wydała zakaz palenia w barakach. Napakowali nas jak 
śledzi do spania na podłogi jeden przy drugim – 115 do 120 w jedno 
ogrodzenie. Wszy gryzły niemiłosiernie. Na ścianach, po podłogach 
wszędzie chodziły sobie spacerem, ciało człowieka całe od ran tych 
wszy. Przy małym świetle nie mogliśmy tych mniejszych wyszukać, 
kończyło się na zabijaniu większych wszy. Bielizny nam nie dawa-
no. Raz wrzuciłem moją koszulę, kalesony, kamizelkę w kupę śniegu 
na pół godziny przy 20 stopniach mrozu. Trochę to pomogło, lecz 
nie na długo. Wyglądaliśmy z naszymi ranami od nahajek i wszy jak 
szkielety, jeszcze się wleczące.

Głód dokuczał. Mimo, że żona moja wysłała trzy paczki żyw-
nościowe, nam ich nie dano. Paczki żona otrzymała z  powrotem 
z poczty kartuskiej z dopiskiem z Stutthofu, że mamy dość żywno-
ści. Choroba się pomnażała i  dziesiątkowała resztki jeszcze ocalałe. 
Dziennie umierało na liczbę 3 tysięcy niewolników 15, 12 i  10 lu-
dzi na czerwonkę, biegunkę, tyfus oraz zapalenie płuc. Było to istne 
piekło dantejskie niemożliwe do opisania. Jednej nocy 10 Żydów się 
powiesiło. Jeden niewolnik z terenów Gdańska też się powiesił, a in-
ny wyprane spodnie chciał powiesić na kolczastym ogrodzeniu i padł 
rażony kulami karabinu maszynowego. Pewnej nocy ksiądz dostał 
biegunkę i biegł nieprzepisową stroną do ustępu. Padł rażony od kuli 
karabinowej, ta sama kula poszła w barak i zabiła śpiącego polskiego 
kolejarza z gdańskiego.
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23 lutego 40 r. przywołał mnie jeden z SS-manów za baraki. Leżał 
tam człowiek ubrany w kratkowe spodnie i grubą burkę, okulary miał 
na oczach, około 30 lat z wyglądu jakby był jaki lepszy pan bo ręce 
miał niespracowane. SS mówili że chciał uciec, lecz to były tylko ich 
wymówki. Tak samo jak nam wmawiali, że my cierpimy za to, że my 
się przez te 20 lat wolnej Polski nabrali za wiele cech polskich i mor-
dowali Niemców, że nie było o co wojny prowadzić, że Polacy chcieli 
wojny i że szło o tą głupią szosę. I różne inne bzdury nam SS-mani 
opowiadali. Z mojego głupiego roboczego rozumu wywnioskowałem, 
że nie chodziło o głupią szosę, tylko o zapanowanie nad całym świa-
tem, zniszczenie i  wytępienie Słowian, a  przede wszystkim nas Po-
laków, ponieważ my byliśmy dla nich najbardziej najniebezpieczniej-
si. Mordowali nas mając przewagę techniczną i  liczebną nad nami.

Pewnego dnia ktoś z  naszego baraku postarał się o  odpadki 
drzewne i zrobili ogień w baraku. Zaczęło się kurzyć z komina i spo-
strzegli to oprawcy i cały pokój otrzymał po 10 ciosów nahajką. By-
łem jednym z pierwszych na koźle. Ciosy były wymierzane okropnie 
boleśnie, gdy większa połowa ze 120 niewolników przez kozioł prze-
szła, już ostatni współtowarzysze otrzymali nie tak silne wymierze-
nia, bo SS-mani już byli spotniali i ciosy były słabsze. Drugim razem 
otrzymaliśmy po 8 wymierzeń i chwyciłem się lewą ręką za tyłek jak 
ciosy spadały, a  jedno uderzenie spadło na kciuk lewej ręki i  palec 
zaczął się długi czas jątrzyć. Chodziłem do rewiru szpitalnego i tam 
jeden niewolnik lekarz przez bolesną operację uratował mi palec.

Innym razem wszedł SS-man o  nazwisku Neubauer do baraku. 
Stałem przy drzwiach i za słabo zakrzyczałem – achtung, więc trza-
snął mnie nahajką kilka razy przez twarz i  głowę, przewrócił mnie 
w  barłóg, gdyż człowiek ledwie stał na nogach. Musiałem potem 
wypiąć tyłek na poręcz deski i  nahajką z  kabla ciosy okropne zada-
wał, gdy z bólu zacząłem krzyczeć, ten więcej walił. Potem kazał mi 
się wyprostować i  wymierzył we mnie na dodatek kilka kuksańców 
w  szczęki i  policzek, tak dwa zęby wyplułem z  krwią na podłogę, 
a dwa dalsze wybite zatrzymałem w ustach i oddałem później żonie, 
która w maju 40 r. przyszła do mnie w odwiedziny.
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Po takiej to katordze ledwie trzymałem się na nogach. Umrzeć 
Bóg mnie jeden nie pozwolił i  wylizałem się jeden z  moich ran. In-
nym razem widziałem, jak kilku oprawców prowadziło na wielkim 
mrozie ubranych tylko w spodnie, bez koszul ośmiu młodych ludzi. 
Jeden z nich miał na piersiach złoty krzyżyk, a dwóch medaliki Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Za dwie godziny prowadzili ich z powro-
tem, ciekła im krew z ust i nosa, mieli sińce i stłuczone głowy. Kator-
ga w śniegu i mrozie trwała dwie godziny. Po takich katorgach ludzie 
padali jak muchy. Przekonałem się, że to nie mogła być zemsta za 20 
lat wolnej Polski niepodległej, lecz nienawiść i zemsta, która sięgała 
kilka set lat wstecz. Może i  odwet za były zakon krzyżacki i  Grun-
wald, pojona wiekowym odwetem. Kto nie ginął od katorgi opraw-
ców, ten ginął od ciężkiej pracy, głodu, zimna, wszy i chorób zakaź-
nych. Duża część cywilnych jeńców miała odmrożone uszy, nosy, ręce 
i nogi, gnębili bo nie mieli opieki lekarskiej i medykamentów.

Innego dnia leżał niedaleko ustępu na chodniku zastrzelony je-
niec cywilny z  połamanymi rękoma. Leżał tam cały dzień, tak żeby 
każdy patrzeć musiał. Naumyślnie tam oprawcy kazali jego zawlec, 
jak u  Niemców zazwyczaj, na zastraszenie. Niektórzy z  Polaków 
nawet tak zdziczeli, że naśladowali w  wydzielaniu katorgi, a  nawet 
przewyższali w okrucieństwie samych oprawców. I  robili to z pobu-
dek czysto zwierzęcych, a  często za miskę lepszego jedzenia, chcąc 
się podchlebić szatańskim oprawcom. Jednym z takich był jeniec, na-
zwiska nie znam. Był zięciem gospodarza Witkego z  Reskowa pow. 
Kartuzy, zamieszkały przed wybuchem wojny w Gdyni, zredukowany 
polski urzędnik skarbowy oraz drugi jakiś kolejarz z Gdańska i trzeci 
jeniec polski – lekarz, prawdopodobnie z  terenów Gdańska nazwi-
skiem Zieliński, który leczył chorych i  umierających jeńców sęka-
tym kijem, czyli zamiast leczyć lub dać dobre słowo sam ich dobijał. 
Nawet niewola nie nauczyła Polaków solidarności, jedności i  litości. 
Gdy duchowieństwo i  magnateria polska w  niewoli nawet opływała 
w dostatnią, ciepłą odzież, obok współtowarzysze Polacy-robociarze 
w  ostatnich strzępach łachmanów, bez koszul i  kalesonów chodzili, 
nie litowali się, mimo że posiadali wełniane pledy, kożuchy, płaszcze, 



Pamiętnik w wojenny czas spisany

112

a w swoich walizkach po 6, 10 koszul. Nie wzruszało to ich, że jakiś 
Jankowski, z pow. wejherowskiego chodził boso, bez marynarki i na-
krywał się workiem od cementu lub jeniec polski robotnik Pranga 
chodził bez kalesonów, bez czapki, głowę nakrywał kawałkiem papie-
ru. Mamona i chciwość nawet w obliczu śmierci panowała.

Jednego dnia zbiry niemieckie zrobiły zbiórkę z  duchownymi 
i magnateryją i pobrali im pledy, kożuchy, koszule, kalesony itp. i po-
zostawili w  jednym kompletnym ubraniu z płaszczem, wszystkie in-
ne rzeczy zabrali dla siebie. Nam kazano odpruwać sukno od skórek 
i sztaplować po wyszczupleniu, skórki osobno i sukno osobno, rów-
nież inne rzeczy.

W Wielki Czwartek przed Wielkanocą oprawcy zrobili nagonkę 
na Żydów ich wyrafinowaną metodą – biegiem, padnij, czołgaj się 
żabim skokiem, umęczyli ich, kazali im do wody skakać, bito ich 
i kopano, liczba ich przez te katorgi zmniejszyła się. Patrzyliśmy na 
to widowisko miłosiernym wzrokiem, bo co ich dzisiaj, to nas jutro 
czekało.

Innego dnia leżałem z pięciu innymi współtowarzyszami w wiel-
kiej kupie śniegu, głowy musieliśmy schować głęboko w śnieg, i  tak 
leżeliśmy nieruchomo w mrozie całą godzinę, dali nam kilka nahanek 
i kopniaków, potem zwolnili nas od dalszej katorgi. Nieraz bito nas 
na koźle męczenników Stutthofu niemiłosiernie tak długo kablem po 
tyłku, że krew strzykała. Po takiej katordze delikwent drugiego dnia, 
gdy go wywołano, znów wchodził na kozioł i już nie żył.

Cierpień męczeństwa w Stutthofie nie jest w stanie żadne pióro 
opisać. Gehenna ludzka, która od czasu Nerona taka nie była, doszła 
tu do zenitu. Nie będę wszystkich cierpień opisywał, gdyż była by to 
gruba księga.

Przychodzi do mnie raz jeden współwięzień i biadoli, że mu zim-
no. Chociaż sam, jako polski były robotnik mało posiadam, zdejmu-
ję z  siebie marynarkę i owijacze i daję mu, ten nie wierzy własnym 
oczom. I  powiadam mu, tym co mam podzielę się z  tobą. Łzy ra-
dości stanęły mu w oczach. Może uratowałem mu jego życie? Drugi 
przychodzi do mnie, że jest okropnie głodny. Nic nie miałem prócz 
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śledzia, więc przerżnąłem go na dwa kawałki i  jeden dałem jemu, 
chociaż sam chętnie jeden bym zjadł, bo głód był okropny, każdemu 
dokuczał, a  kawałek chleba który otrzymaliśmy, był dla wszystkich 
jednakowo ciężki. […].

15 kwietnia 40  r. wybrano 15 jeńców na roboty, w  nich byłem 
i  ja, dokąd jedziemy nie wiedzieliśmy. Załadowaliśmy do ciężarowe-
go samochodu 11 trupów w  skromnych z  desek zbitych trumnach, 
sadzą posmarowanych na czarno. Komendant lagru Pauly zrobił 
przegląd, dwom więźniom kazał odejść od baraku i  na ich miejsce 
wyszukano innych dwóch. Zrobiono rewizję naszego skromnego ba-
gażu i kazano załadować się na samochód. Jechaliśmy na Gdańsk, na 
Zaspie wyładowaliśmy trumny naszych współtowarzyszy. W  duchu 
zmówiłem krótki pacierz i wiecznie odpoczywanie. I tak pożegnałem 
swoich współtowarzyszy po kryjomu, ze łzami w oczach. Jechaliśmy 
dalej, w Szydlicach samochód przystanął i stał pół godziny. Z  litości 
na nasze wygłodniałe, blade twarze i szkielety, jakiś piekarz wyszedł 
i podał nam 15 bułek, którymi się podzieliliśmy z wielkim strachem 
bo nie było wachmana. Jechaliśmy w kierunku Ohra i Matzkau. Tam 
nam kazano wyjść, byliśmy na miejscu. Zatrudniono nas na począt-
ku w ogrodnictwie. Za majstra był jakiś Niemiec Naumann i Kunkel. 
Administracją kierował Hewelt z Gdańska, człowiek również wyrozu-
miały. Jedzenia z początku było dość, bo dostawaliśmy go od stacjo-
nującego tam niemieckiego wojska. Spokój długo nasz nie trwał bo 2 
maja przybyło ze Stutthofu 50 dalszych więźniów i dwóch wachma-
nów Friedlender i Groth.

Zdążyłem się jeszcze skomunikować z żoną. I tak z moim synem 
pojechali do mnie w odwiedziny. Radość była wielka. Żona opowie-
działa mi swoją gehennę w Kartuzach, a  ja wręczyłem jej moje dwa 
wybite zęby, które wiozłem ze sobą ze Stutthofu i  już nie skarżąc 
się na moją niedolę. Płakaliśmy z  radości widzenia i  z płaczem się 
pożegnaliśmy.

Liczba współtowarzyszy wzrosła do 300. Wojsko odeszło, jedze-
nie było coraz gorsze. Wachmanów było coraz więcej, na koniec 18. 
Do ogrodnictwa przyszli cywilni wolni robotnicy. Jeńców Polaków 
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wzięli do ciężkich prac ziemnych. Ja podpadłem do firmy Rosenthal 
Zoppoty. Majstrem był Niemiec Hallmann, człowiek wyrozumiały, 
lecz prace wykonywaliśmy przy wachmanach, co nie szczędzili ku-
łaków. Moje nogi i  ręce puchły, chorowałem na nerki. Spaliśmy na 
cementowej podłodze z trochę słomy. Szczury wielkie gryzły i to po-
wodowało różne choroby zakaźne, resztę dodały wszy, brud. To  też 
zachorowałem na chorobę zakaźną. Jednego razu te szczury wy-
gryzły wielką dziurę w  mojej skórzanej teczce, którą miałem przy 
nogach. Tę teczkę mam jeszcze w domu.

Z moich współtowarzyszy z  lagru Matzkau pamiętam Mejera 
Brunona z  Kartuz, Węsierskiego kolejarza z  Gdańska, Kamińskie-
go Franciszka syna kolejarza z  Kartuz. Był też Blok, Zwara, Kobie-
la, Mazur z  Gdańska, Czerwionka z  Gdyni, Plechowski pochodzący 
z  Warszawy, Jóźwiak z  Gdyni, Plichta Bernard kolejarz z  Kartuz, 
Szoeffer z  Gdańska, Czaja Bernard, Białochowski miernik z  Gdyni, 
Śliwiński Józef, Kosma z  Gdańska, Muński z  Gdańska, Jankowski 
z  Gdyni, Surowski ślusarz z  Gdyni. Marcinkowski Adam i  Stefan, 
Markiewicz rybak z Helu, Miszka Józef uczeń kowalski z Załakowa, 
Mackiewicz z  Tczewa, Napierała nauczyciel z  Górnego Śląska, Kro-
gulec Stefan z  Gdyni, Szymański Franciszek rolnik z  Krokowa pow. 
Pucki, Kuchnowski od Krokowa listonosz.

Z tych co pamiętam w  obozie byli jeszcze: Knut – dwóch braci 
z Małego Kacka koło Gdyni – obaj robotnicy, Nowak kolejarz z Choj-
nic, Jaglewski Leon właściciel kamieniczny przy Rynku w Starogar-
dzie, Lissewski i Kozater z Gdańska, Mokwiński kolejarze z Gdańska, 
Garnecki z  Gdańska, Janiuczak, skąd nie pamiętam. Następnie Ku-
delski z Gdańska lub Gdyni.

Z wachmanów pamiętam Gorth, Friedlender, Knuth i Blum oraz 
komendanta lagru jeńców cywilnych SS Sturmfuhrera Matesiusa 
z  Ohra. Prócz Grotha byli to najokrutniejsi kaci, a  specjalnie Mate-
sius Friedlender i Knuth się na nas znęcali. Friedlender, gdy na kozła 
się poszło własnym butem każdorazowo nadepnął na głowę męczące-
go i przygniótł twarzą do ziemi tak mocno, że twarz wryła się w zie-
mię i męczenników, na którego padały baty kablem na tyłek, jeszcze 
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do tego buchała krew z ust i nosa. Z jeńców jest do nadmienienia jak 
nieludzkim postępowaniem wyróżnili się nad swoimi współtowarzy-
szami Garnecki i  Nowak za miskę lepszego jedzenia i  lżejszą pracę. 
We wtorek w południe, 20 listopada 40 r. przyjechało auto ciężarowe 
z Stutthofu i SS-man wyszedł z kartką w ręku.

Współtowarzysze moi mówili, numer kartoteki oraz numer An-
drzejczaka, zapewne do zwolnienia i numer Janiuszczaka, który przed 
dwoma tygodniami uciekł z lagru i złapano go w Kościerzynie i przy-
prowadzono go z powrotem do obozu. Całą winę jego ucieczki przy-
pisuje się Nowakowi, który go pobił i  zagroził, że wieczorem zgłosi 
oprawcom i otrzyma powtórnie 30 batów. Janiuszczak przejęty złym 
przeczuciem biadolił, że jego ostatnia godzina wybiła. Ja pocieszam 
go jak umiem, aby jego przeczucia odpędzić. W  ten podchodzi do 
mnie mój majster firmy Rosenthal nazwiskiem Hallman. Życzy mnie 
wszystkiego dobrego i dziękuje mnie za moją pracę. I powiada, że rze-
komo mam być zwolniony. Później SS-man Kurth przywołuje mnie 
i pyta jaki mój numer i powiada pół do trzeciej do samochodu mam 
iść. Sądzę ja, że moja doczesna gehenna w  Stutthofie się skończy.

Przeżegnałem się i  zwierzyłem jednemu choremu koledze na-
zwiskiem Kosma z Gdańska. Kilka słów niepostrzeżenie zamieniłem 
z  robotnikiem niemieckim Fredrichem Knifferem, aby po kryjomu 
zawiadomił moją siostrę w  Gdańsku, że jadę do Stutthofu. Co też 
uczynił. Jechaliśmy w ciemnym zakłódkowanym aucie.

W Stutthofie kłódkę otworzyli, Janiszczaka zabrali do Straff-
kompani, a  nas dwóch do baraku numer 8. Był to barak dla prze-
chodniów, jednopiętrowe łóżka stały z siennikami. Kazali nam zaraz 
wrócić. Zafasowaliśmy po dwa koce, łyżkę, miskę i kubek. Nakazano 
iść do odwszalni, wymyć się i  do fryzjera, potem po nasze cywilne 
ubranie, które było w innym baraku. Kazano nam wyflykować dziury 
w ubraniu i buty wyczyścić, lecz nie mówiono nic o zwolnieniu. Dru-
giego dnia przeglądał nas Pauly, komendant lagru Stutthof. Poszli-
śmy na roboty do lasu w asyście SS-manów, było nas około 40  jeń-
ców, SS-many obchodzili się z  nami oględnie. I  tak pracowaliśmy 
środę, czwartek, i piątek.
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W sobotę, 23 listopada 40  r. otrzymaliśmy nasze papiery i  za-
świadczenia zwolnienia oraz nasze pozostawione pieniądze. Ja otrzy-
małem 207 marek z pozostawionych 466 zł i 7 guldenów. W Stutt- 
hofie spotkałem się w czwartek, 21 listopada rano przy myciu ze ś.p. 
Prezesem Związku Strajku Szkolnego w Kartuzach, Leonem Kreftą, 
z  Knopkiewiczem z  Kartuz, Ciechelskim z  Kartuz, z  gospodarzem 
Szemką z Szymbarku i Józefem Lniskim z Kartuz. Krefta miał wiel-
kie sińce na plecach i rękach. Pocałowaliśmy się po kryjomu z Semką, 
który płakał i Kreftą. Kierując się litością robotniczą zostawiłem dla 
Krefty mój wełniany czarny szal, jedną koszulę zimową, rękawicz-
ki, kawałek mydła i  pantofle drewniane, drugiemu pastę do butów. 
Semkiemu sam nie jedząc, dałem ostatni kawałek chleba, który tam 
zafasowałem. Otrzymałem kilka zleceń od moich współtowarzyszy, 
gdy zajadę do domu. Abym poszedł do ich rodzin. Przyrzekłem im to 
uczynić. Z Leonem Kreftą jeszcze zamieniłem kilka zdań, co do pro-
wadzenia byłego Związku Strajku Szkolnego. Napomknąłem jemu, 
czy aby żywy z niewoli wróci.

Zapytałem się co zrobił z  listami imiennymi byłych członków. 
Odpowiedział że spalił i  gdyby nie mieli wrócić to prosi, abym za-
opiekował się jego i  innych rodzinami. Pocałowaliśmy się i pożegna-
łem się z moim najlepszym kolegą, jak się okazało później na zawsze, 
gdyż zmarł w niewoli. Jadąc z niewoli do domu, trafiłem mojego bra-
ta Roberta w  pociągu, który jechał z  Gdańska z  pracy. Ten mi już 
krótko stosunki panujące w Kartuzach opowiedział.

W domu przywitałem się z żoną i dzieckiem, było to w sobotę 23 lis-
topada 40 r. wieczorem. Zleceń moich towarzyszy wykonać nie mogłem. 
Więc do żony ś.p. Leona Krefty wysłałem moją żonę i wiadomość do 
Emila Lniskiego też przez żonę, a panią Blok której brat nazwiskiem 
Raulin siedział w Stutthofie dałem przywołać do mojego mieszkania.

Dalszych zaleceń poza Kartuzami moich współtowarzyszy wy-
konać nie mogłem. W poniedziałek 25 listopada 40 r. musiałem się 
zgłosić do starosty do magistratu i do Arbeitsamt (urząd pracy), któ-
ry mi zaraz wyznaczył robotę. Byłem od tej chwili śledzony przez tu-
tejszą partię i przez gestapo. Z  jednej gehenny zostałem zwolniony, 
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a druga się rozpoczęła. Chory na reumatyzm z okaleczonym palcem, 
brakiem czterech zębów i głuchy wróciłem ze Stutthofu, nie miałem 
czasu na odetchnienie lub bezpieczne położenie się do łóżka. Partia 
SS i tutejsze gestapo oraz policja jest ciągle na nogach i śledzą mnie. 
Widocznie to jest i  straszne, że mnie z obozu wypuścili. Staram się 
zginąć z Kartuz jak najprędzej. Arbeitsamt tutejszy trzyma mnie na 
miejscu i  nie mogę się wyrwać. Oprócz mojej roboty wykonywanej 
jako robotnik ziemny przy Zarządzie Miasta Kartuzy nigdzie się 
nie pokazuję, unikam ludzi, nie chodzę do kościoła, siedzę w  po-
koju. 24 stycznia 1941  r. zostałem wezwany na posterunek policji 
w Kartuzach.

Tam odczytuje mnie oberleutnant niemieckiej policji jakieś pi-
smo. Zwraca mi uwagę na przepisy Stutthofskie oraz na zachowanie 
tajemnicy. Robił to tonem oburzającym. Potem zwołał swoich pod-
rzędnych policjantów i oznajmiał im, co ja za człowiek jestem. Zebrał 
ich dziewięciu. Lustro wielkie było, ja stoję z  boku w  lustrze. Więc 
każdy przystępuje i  zmierzył mnie od dołu do głowy i od głowy do 
nóg. Potem powiedział im: jego fizjonomię zatrzymajcie sobie w pa-
mięci. Potem zagroził mi, że mogę być wzięty znowu do Stutthofu. 
I  kazał mi iść z  powrotem do pracy. Ludzie, dawniej moi koledzy, 
unikają mnie, boją się mnie. Inni moi koledzy z politowaniem kręcą 
głowami. Dawni koledzy mają strach i uciekają ode mnie. Ja nie za-
mieniam z nikim słowa, nie rozmawiam wcale, bo ściany mają uszy. 
Inni starają się coś ze mnie wyciągnąć i  donieść policji. Jeden szpi-
cel popiera drugiego. Szukają na mnie szydła, lecz nie mogą znaleźć. 
Pracuję ciężko i nic nie mówię. 24 lutego 1941 r. znów mnie do poli-
cji wołają, znów to samo.

Oberleutnant Borken to samo wygaduje, że jestem dla nich nie-
bezpiecznym człowiekiem. 23 marca dowiaduję się, że jestem na li-
ście straceńców. I że będzie w najbliższym czasie czystka. 29 marca 
kończy się moja robota przy Zarządzaniach miasta.

Jadę do Gdyni, każdy mój krok śledzą. Poszedłem do jednej fir-
my i  tam za pośrednictwem mojego brata otrzymałem zaświadcze-
nie o przyjęciu do pracy i przeniesienie z filii Arbeitsamtu Kartuz do 
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Gdyni. Znów idę do Kartuz i  tu dowiaduję się, że jestem przezna-
czony do innej pracy i  to do Żukowa, do budowy szosy. Ja proszę 
o  przeniesienie mnie do Gdyni. Udaje mi się nareszcie wyrwać do 
Gdyni na roboty. 2 kwietnia pracuję już w  firmie Alfa-Ban w  Gdy-
ni. Byłem na początku na stancji u  mojego brata, który otrzymał 
w międzyczasie listę volksdeutscha, lecz miał strach mnie dalej trzy-
mać i chce żebym był zameldowany tamże na policji. Wypowiada mi 
mieszkanie, to znaczy wyrzeka się rodzonego brata.

I to z obawy przed surowymi konsekwencjami. Z Gdyni do do-
mu nie jadę, kryję się jak mogę. 5 kwietnia 1941  r. w  sobotę jest 
u  mnie w  mieszkaniu w  Kartuzach gestapowiec w  mundurze i  po-
licjant. Jeden pilnuje na dworze, a  drugi wchodzi do mieszkania, 
pytają gdzie jestem. Chłopiec mój odpowiada, że pracuję w  Gdyni. 
Czy przyjadę dzisiaj czy w niedzielę chłopiec mój odpowiada, że nie 
wie: „Ojciec mój nic nie mówił nam”. I poszli sobie, lecz w tę sobo-
tę i niedzielę dopytywali się o mnie przy wyjeździe pociągu z Gdyni 
w Kartuzach.

Nie było mnie, gestapo akurat robiło czystkę w  piątek, sobotę 
i  niedzielę. W  poniedziałek rano dwa wielkie samochody pojechały 
z zebranymi straceńcami do Stutthofu. Między nimi był szewc i za-
razem organista Kluka z  Kartuz, rolnik Kaszuba (zmarł w  niewoli) 
i organista Bukowski z Chmielna (zmarł w niewoli). Ja przez opatrz-
ność Boską uniknąłem śmierci. Ja z Gdyni nie przyjeżdżałem do do-
mu, a  żona w  każdą sobotę żywności mnie przywoziła. Kosztowa-
ły podróże tam i  z powrotem. Zarobiłem ledwie tyle po potrąceniu 
podatku polskiego, że bardzo ubogie ja i  moja rodzina prowadziła 
życie i  głodowaliśmy, bo musiałem prowadzić dwie kuchnie, no i  te 
podróże kosztowały. Do tego dochodziła niepewność jutra życia mo-
jego i mojej rodziny.

W styczniu 1941 r. został schwytany w okolicy Sulęczyna Fran-
ciszek Paszke z Kartuz, który się tam ukrywał. Prowadził go Bulczak, 
który służył w niemieckiej policji w Kartuzach. Miał prawdopodobnie 
powiedzieć do Modrzejewskiego rzeźnika z Kartuz, że ja jego ratował, 
to się spodziewam, że on mnie uratuje. Lecz niestety, jego nie uratował.
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I Paszka oraz Koszałka z Kartuz – właściciel kawiarni – i dwóch 
dalszych towarzyszy zostali w kwietniu 41  r. koło Sianowa żywcem 
na hakach powieszeni, nie na pętli tylko na hakach.

Z Gdyni od czasu do czasu na rowerze do domu lasem, okręż-
ną drogą przyjeżdżałem, nie wdając się w żadną styczność z  ludźmi, 
nawet kolegami. To że nie padłem ofiarą dziczy hitlerowskiej mam 
do zawdzięczenia opatrzności Boskiej, która nade mną czuwa. We 
wrześniu, gdy słudzy Himlera robili czystkę, byli po mnie, lecz znaj-
dowałem się w  niewoli, więc nie wiedzieli gdzie jestem. Drugi raz, 
gdy po mnie byli z tutejszego gestapo znów mnie w domu nie zastali 
i pytali żonę gdzie się podziewam. Żona odpowiedziała: „gdy za cza-
sów polskich do Gdyni do roboty pojechał, od tego czasu nie mam 
od mojego męża żadnej wiadomości. Jak słyszałam od ludzi, to mia-
ło mojego chłopa dwóch czarnych prowadzić, a  odtąd to nie wiem. 
Wiadomości, mimo że minęło 6 tygodni od wybuchu wojny od niego 
nie miałam”.

Tydzień później jeszcze raz do mojego mieszkania po mnie przy-
szli, potem zaniechali. Przypuszczam, że dali wiarę słowom mojej żo-
ny i  innym pogłoskom. Uważali na pewno, że jestem już tam, gdzie 
po ich myśli znajdować się powinienem, to jest między nieżyjącymi. 
Jeszcze dwa razy byli w  nocy u  mojej żony. Przeprowadzili rewizję 
w mieszkaniu za moimi dokumentami i ubraniem Związku b. Ochot-
ników Armii Polskiej. Rewizja dała wynik negatywny, gdyż żona mia-
ła wszystko w ziemi już przedtem zakopane. Więcej do mojego domu 
nie przyszli. Zasiłku podczas mojej niewoli żona nie dostawała przez 
te 15 miesięcy. Gdy się dowiedzieli, czyją jest żoną, to ją wykrzyczeli 
od polskich świń, a Falkner osobiście za drzwi ją pchnął.

Była obawa o  jej i  dziecka życie. Syn mój 12-letni kilkakrotnie 
przyszedł z niemieckiej szkoły tak od dzieci zmaltretowany i pobity, 
że chorował kilka tygodni. Szowinizm niemiecki mordował każdego, 
którego uważali za patriotę lub dzieci dobrych Polaków. Kilka razy 
przeszukiwali mojego chłopca, a najgorszym katem był 17-letni Nie-
miec Okoniewski, syn byłego dentysty. Teraz ma inne jakieś szwab-
skie nazwisko.



Pamiętnik w wojenny czas spisany

Innych Polaków kobiety otrzymywały zasiłek, moja nie otrzyma-
ła nic, była upodlona i bita

[brak stron od 118 do 125, przyp. red.].

Gdy nie miałem skarpetek, to matka moja ściągnęła swoją 
ostatnią parę pończoch ze swoich nóg ze słowami: idź synu i walcz 
za upragnioną przeze mnie sprawiedliwą Polskę. Przed 23 laty 
w 1919 r. po kryjomu przekradłem się jako jeden z pierwszych szer-
mierzy wolności z ziemi kaszubskiej. W ciemną noc ja sobie musia-
łem pieśń „Serdeczna Matko” śpiewać i  „Jeszcze Polska nie zginęła 
póki my żyjemy”.

W listopadzie, gdy wróciłem z wojska spotkała mnie sprawiedli-
wa nagroda, za moje czyny. Ojczyzna wywdzięczyła mi się, że kilka 
lat bezrobotny, cierpiąc razem z matką głód i chłód, gdy inni zdrajcy 
obejmowali stanowiska i  setki złotych miesięcznie. Proszę Pana Bo-
ga i  jego Najświętszą, aby krzywdy te sprawiedliwe zasłużonym bo-
haterom i  męczennikom sprawy polskiej powetowano. Tym, którzy 
przez strajki szkolne później z  bronią w  ręku, pracą społeczną, ka-
torgami obozów koncentracyjnych kładli pierwsze fundamenty pol-
skości i  sprawiedliwości – wynagrodzono. Aby przyszła Polska była 
prawdziwą ich matką, a zdrajców i pasożytów sprawiedliwie ukarała. 
Wtedy będę mógł z niezłomną nadzieją powiedzieć, że będzie wielką, 
potężną i sprawiedliwą Polską, a nasz szlachetny Orzeł Biały czuwać 
będzie na wieki. Tak nam dopomóż Bóg. 

22.IV.1942 r. Aleksander Konkol
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W piątek, 2 czerwca 2017 roku Muzeum Kaszubskie im. Fran-
ciszka Tredera w  Kartuzach dołączyło do szacownego grona 70-lat-
ków. Uroczystości Jubileuszu odbyły się pod honorowym patrona-
tem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, 
Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego i  Starosty 
Powiatu Kartuskiego Janiny Kwiecień.

Jubileusz 70-lecia istnienia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach 
rozpoczął się o  godz. 10.00 uroczystą mszą św. w  kościele pw. św. 
Kazimierza. Mszę świętą sprawowali Ks. Dziekan Piotr Krupiński 
i Ks. dr Ryszard Różycki. Po mszy goście udali się na teren Muzeum, 
gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Na akademię przybyło wielu znamienitych gości ze świata kultu-
ry i polityki. Na wstępie głos zabrała Barbara Kąkol – Dyrektor Mu-
zeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach. Przywitała 
gości, bardzo serdecznie dziękując za liczne przybycie.

W obchodach Jubileuszu Muzeum udział wzięli m.in.: Stanisław 
Lamczyk, poseł na Sejm RP, były Wojewoda Pomorski Piotr Karczew-
ski, reprezentujący Sejmik Województwa Pomorskiego, Bogdan Ła-
pa Wicestarosta Kartuski, Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz 
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Kartuz, Sylwia Biankowska zastępca Burmistrza, Andrzej Pryczkow-
ski Przewodniczący Rady Miejskiej w  Kartuzach wraz z  delegacją 
radnych: Wiceprzewodniczącym Ryszardem Duszyńskim, Andrzejem 
Borzestowskim i Edmundem Kotłowskim. Swą obecnością zaszczycili 
nas także: prof. Edmund Wittbrodt Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, wójtowie Chmielna, Sulęczyna i Somonina – panowie Je-
rzy Grzegorzewski, Bernard Grucza i Marian Kryszewski. Burmistrza 
Żukowa, pana Wojciecha Kankowskiego, reprezentował Kierownik 
Wydziału Promocji UM w  Żukowie Radosław Cebela, a  wójta An-
drzeja Wyrzykowskiego z Przodkowa reprezentowała pani Katarzyna 
Markowska.

Ponadto wśród gości byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych mu-
zeów: Muzeum Archeologiczne w  Gdańsku reprezentowała Barbara 
Babińska, Muzeum Ziemi Puckiej – Mirosław Kuklik, Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej – Tomasza Fopke, Be-
nita Grzenkowicz-Ropela i Roman Drżeżdżon, zaś Muzeum Narodo-
we w Gdańsku – Józef Wardyn.

Nie mogło także zabraknąć dyrektorów kartuskich instytucji kul-
tury: Aleksandry Maciborskiej-Pytka z Kartuskiego Centrum Kultury 
i Kazimiery Nowickiej z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
Kazimierza Formeli Wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Kartuzach, Tadeusza Morynia Przewodniczącego Towarzystwa 
Miłośników Kartuz, Kazimierza Borzestowskiego reprezentującego 
Związek Piłsudczyków oddział w  Kartuzach, Ryszarda Mielewczyka 
Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego 
im. Franciszka Brzezińskiego oraz Andrzeja Tredera – syna założy-
ciela Muzeum, Franciszka Tredera, wraz najbliższą rodziną.

W części artystycznej wystąpiła Damroka Kwidzińska w  pio-
senkach ze swojej ostatniej płyty oraz Regionalny Zespół Dziecięcy 
„Słunôszka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Nie zabrakło 
też wystąpień gości, podziękowań i gratulacji składanych na ręce Dy-
rektor Barbary Kąkol.

Profesor Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego zauważył, że działania Muzeum są zbieżne z działaniami 
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zrzeszenia oraz, że ci sami ludzie tworzyli te instytucje. Powiedział: 
„Cieszę się, że Wasza muzealna placówka pięknie się rozwija i  daje 
świadectwo bogatego dorobku Kaszub i  całego Pomorza. Kartuzy, 
z Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera, stoją u bram Kaszub 
i są swoistą wizytówką naszego regionu”.

Barbara Kąkol przedstawiła, z konieczności krótką, historię Mu-
zeum, wymieniając dotychczasowych dyrektorów instytucji. Zapre-
zentowała działania placówki oraz określiła jej cele.

Zauważyła także, że w globalizującym się podejściu do państwo-
wości i kultury, Muzeum nieustannie zabiega o wzmocnienie poczu-
cia wartości lokalnej historii, kultury kształtującej kaszubską tożsa-
mość i dumę z poczucia przynależności do Kaszubów.

Muzeum nie jest własnością kierowników, dyrektorów, muzealników, jest 
dobrem narodowym i o tym prosiłabym, aby pamiętać. Eksponat – artefakt 
to nie tylko zabytek, przedmiot, element ekspozycji, to moc, siła, praca rąk 
naszych przodków, naszej uwikłanej historii. Lata mijają, a Muzeum trwa, 
bo jest zbudowane na mocnych podwalinach, którymi są wiara i siła Ojców 
– Przodków naszych – mówiła.

Pani Dyrektor podzieliła się życzeniami otrzymanymi z  Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: „Pan Prezydent Andrzej 
Duda życzy wszelkiej pomyślności, satysfakcji, zapewnia o  docenie-
niu wielu cennych inicjatyw, które odbywają się w Muzeum i prosił 
wszystkich Państwa gorąco pozdrowić”.

Pani Dyrektor, oprócz zaprezentowania działalności placówki za 
ostatnie 3 lata, przedstawiła także najbliższe plany instytucji, któ-
rymi są rozbudowa i zaadaptowanie na cele użytkowe poddasza bu-
dynku muzealnego, tzw. gospodarczego. Podziękowała Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za otrzymaną dotację na montaż 
systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i częścio-
wo telewizji dozorowej, Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuń-
skiemu Burmistrzowi Kartuz i  Pani Janinie Kwiecień za wsparcie 
finansowe inwestycji polegającej na odtworzeniu zabytkowych okien 
i  drzwi w  budynku głównym Muzeum. Gorące podziękowania skie-
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przewodnikowi Tadeuszowi Wanke.

Po części oficjalnej goście zwiedzili Muzeum oraz wystawę po-
święconą Franciszce Majkowskiej, przygotowanej we współpracy 
z  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, autor-
stwa Benity Grzenkowicz-Ropela i Barbary Kąkol.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Kartuskim Centrum Kul-
tury, w którym o godz. 13:00 rozpoczęła się projekcja filmu o założy-
cielu kartuskiego muzeum, Franciszku Trederze.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania przy kawie i tor-
cie, przygotowanym specjalnie na tę okazję, którym osobiście często-
wała Dyrektor Muzeum Barbara Kąkol.
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Muzeum Kaszubskie w  Kartuzach jest samorządową instytucją 
kultury. Rok 2017 był rokiem jubileuszowym dla Muzeum. Placówka 
świętowała swoje 70. urodziny. Z tej okazji w roku sprawozdawczym 
zrealizowano film o  Franciszku Trederze, otwarto wystawę poświę-
coną Franciszce Majkowskiej oraz wydano rocznik placówki. Ponadto 
w  roku sprawozdawczym przygotowano kilkanaście wystaw, wykła-
dów historycznych, inscenizacji, pokazów, spotkań z twórcami ludo-
wymi, pisarzami, historykami. 

Działalność naukowo-badawcza

W dziedzinie upowszechniania kultury Muzeum prowadziło na 
bieżąco dokumentację zbiorów etnograficznych i historycznych oraz 
prezentowało bogate wartości kultury kaszubskiej. Wzbogaciło się 
o  kolekcję ceramiki kaszubskiej, cenne dokumenty z  okresu drugiej 
wojny światowej oraz o instrumenty ludowe. 
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Dnia 9 lutego 2017 roku odbyła się w  Muzeum Kaszubskim 
w Kartuzach promocja książki Mapa terroru. Śladami zbrodni komuni-
stycznych w województwie gdańskim (1945–1956). Publikacja powstała 
pod redakcją dr. Karola Nawrockiego, zaś autorami poszczególnych 
rozdziałów (etapów) są: Krzysztof Filip, Robert Chrzanowski, Wal-
demar Kowalski, Daniel Czerwiński i  Marcin Węgliński. Książka 
prezentuje miejsca powojennej kaźni, kojarzone z  Informacją Woj-
skową i urzędami bezpieczeństwa znajdującymi się w wielu pomor-
skich miastach, w  tym w  Kartuzach. Promocja odbyła się nie bez 
powodu w  budynku Muzeum Kaszubskiego – dawnej siedzibie UB. 
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym młodzież z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych z  Somonina. Wśród gości obecny 
był także Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Podczas 
prezentacji autorzy książki – dr Daniel Czerwiński i  Robert Chrza-
nowski – przedstawili najważniejsze postaci związane z  kartuską 
bezpieką. Następnie odpowiadali na pytania publiczności. Po spotka-
niu goście mogli odwiedzić zaaranżowany w dawnym karcerze pokój 
 przesłuchań.

Dnia 17 marca 2017 roku w siedzibie Muzeum odbyło się spo-
tkanie z  dr. Krzysztofem Kordą, autorem książki pt. Ks. ppłk Józef 
Wrycza (1884–1961) biografia historyczna. Publikacja ta jest rozprawą 
doktorską autora, obronioną na Uniwersytecie Gdańskim. Autor bar-
dzo interesująco i  przystępnie omówił biografię ks. Józefa Wryczy, 
postaci niezwykle ważnej dla Pomorza. W  spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy Kartuz, młodzież z  Gimnazjum Katolickiego w  Kar-
tuzach, z  Zespołu Szkół w  Kiełpinie oraz Gimnazjum w  Somoninie 
pod opieką Jolanty Czerwińskiej. Prezentacja zakończyła się ożywio-
ną dyskusją na temat książki i postaci Bohatera. 

Dnia 13 maja 2017 roku odbyło się spotkanie Pana Francisz-
ka Szczęsnego z  Kręgiem Arasmusa i  grupą harcerzy. Wykład Pana 
Szczęsnego odbył się w Muzeum Kaszubskim im. F. Tredera w Kar-
tuzach i był poświęcony jego najnowszej książce pt. Ostatni Szaman 
Pomorza, opisującej historię Pomorza, a w szczególności bogate dzie-
je Kaszub.
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Działalność wystawiennicza

W roku sprawozdawczym w  Muzeum Kaszubskim otwarto wy-
stawę malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej pt. „Tajemnice koloru”. 
Prace można było oglądać do 20 maja 2017 roku.

Każdego roku Muzeum bierze udział w „Europejskiej Nocy Mu-
zeów”. W  tym roku, pomimo chłodnej aury, „Noc Muzeów” odbyła 
się w  ciepłej i  serdecznej atmosferze. Na przybyłych gości czekało 
mnóstwo atrakcji. W ogrodzie przygrywała kapela „Friko” z Chojnic, 
zaś dzieci i dorosłych animował Jacek Miąskowski z grupą „Dynamic 
Event”. O godzinie 20.00 uczestnicy „Nocy” przenieśli się na parking 
instytucji, gdzie „Teatr Snów” odegrał zachwycający spektakl plene-
rowy „REMUS”. Przez całą „Noc” w Muzeum odbywały się warsztaty 
wykonywania zabawek filcowych z  Fundacją „Zdrowie na Końskim 
Grzbiecie” oraz warsztaty malarskie z Bożeną Kupper-Krzyżanowską. 
Ponadto „Łódzka Grupa Kreatywna” prowadziła w plenerze warszta-
ty czerpania papieru i  druku na tkaninie. Rozgrzać się można było 
u  kowala oliwskiego, który wyrabiał nie tylko podkowy, ale i  inne 
„cudeńka”. Wreszcie Elżbieta Reglińska-Grądkiewicz prezentowała 
przędzenie na kołowrotku. W  Muzeum gościliśmy także cyklistów, 
którzy organizowali przejażdżki dzieciom.

Dnia 2 czerwca 2017 roku Muzeum Kaszubskie im. Francisz-
ka Tredera w Kartuzach dołączyło do szacownego grona 70-latków. 
Uroczystości Jubileuszu odbyły się pod honorowym patronatem Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, Burmi-
strza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego i Starosty Powiatu 
Kartuskiego Janiny Kwiecień.

Dnia 23 czerwca 2017 roku w  Muzeum Kaszubskim w  Kar-
tuzach odbyła się inscenizacja kaszubskiego widowiska obrzędowego 
„Ścinanie Kani”. Otwarcie imprezy miało miejsce na Rynku Głów-
nym, następnie uczestnicy wraz ze „Zdzich Kapelą” przemaszerowali 
ulicami miasta na teren Muzeum.



Barbara Kąkol

128

Obrzęd ścinania kani został zaprezentowany w formie przedsta-
wienia i odegrany przez uczniów Zespołu Szkół w Kiełpinie, którzy 
przebrali się za najważniejsze osobistości we wsi: sołtysa, policjanta, 
nauczyciela, leśniczego i  ich żony oraz kata. Za symboliczną kanię 
posłużyła wypchana kukła ptaka uszyta przez pracowników Mu-
zeum. Obrzęd został odtworzony w ramach otrzymanego od Powia-
tu Kartuskiego dofinansowania dla Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Kaszubskiego.

W roku sprawozdawczym odbył się kolejny – II Festiwal Nalewki 
Kaszubskiej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, na którym 8  lip-
ca wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania swoich nale-
wek wykonywanych zgodnie z kaszubską tradycją oraz wziąć udział 
w konkursie na najlepszą z nich. Do rywalizacji zgłoszono 42 nalew-
ki, które jury oceniało biorąc pod uwagę sposób zaprezentowania 
trunku, jego klarowność, zapach i  smak. Wybór, spośród tak wielu 
wspaniale przygotowanych propozycji nie należał do najprostszych, 
jednak największe uznanie zdobyła nalewka z  kwiatów czarnego 
bzu Pana Adam Dziubka, którą doceniono za nieskazitelną klarow-
ność oraz nietuzinkowy smak. Tuż za nią uplasowała się głęboka 
w smaku nalewka z czarnego bzu pani Igi Brzezińskiej z Gdyni. Dru-
gie miejsce ex aequo, zajęła nalewka z  aronii Pani Bogusławy Pato-
ki, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławek. Trzecim 
miejscem wyróżniono Pana Wojciecha Myślicha z Rumii za nalewkę 
z płatków róży. Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnie-
nia dla: Dariusza Wolskiego za nalewkę z  borówki leśnej, Cezarego 
Pyszczaka z  Gdyni za nalewkę farmaceutów i  dla Barbary Ustow-
skiej za nalewkę z  aronii. Po ogłoszeniu wyników każdy gość mógł 
skosztować trunki biorące udział w  konkursie i  oddać swój głos na 
jedną nalewkę. Najwięcej głosów otrzymała nalewka z miodu, przy-
gotowana przez przedstawicielki KGW Sławki, która zdobyła nagrodę 
publiczności.

Podczas Festiwalu goście mogli degustować także inne nalewki 
przygotowane przez Dariusza Wolskiego, niebiorące udziału w kon-
kursie: kartuzjankę i nalewkę z czarnej porzeczki.
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Festiwal zaszczycili swoją obecnością Pani Janina Kwiecień Sta-
rosta Powiatu Kartuskiego, Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński Bur-
mistrz, Pan Piotr Karczewski radny Sejmiku Województwa Pomor-
skiego wraz z seniorem Panem Benedyktem Karczewskim.

Na Festiwal przygotowano również inne atrakcje. Na podwó-
rzu Muzeum prezentowali się twórcy ludowi: Zbigniew Stankowski, 
Irena Brzeska oraz członkinie Gospodyń Kół Wiejskich, które przy-
gotowały m.in. ciasta, miody i  lecznicze nalewki. Dla najmłodszych 
od przedpołudnia przygotowano wiele zajęć, zabaw i  warsztatów. 
Dzieci odkrywały tajniki decoupage, malowały wzory kaszubskie 
na ozdobnych, drewnianych deseczkach z  artystką Bożeną Kupper-
-Krzyżanowską, oraz brały udział w teatrzyku marionetkowym, przy-
gotowanym przez Irenę Brzeską. Festiwal zwieńczyły występy dzieci 
z  Zespołu Kształcenia i  Wychowania z  Dzierżążna pod kierunkiem 
Teresy Bronk i Izabeli Bliźniewskiej oraz Ani Brzeskiej z Mojusza.

W sobotę 12 sierpnia 2017 roku w  Muzeum Kaszubskim go-
ście mieli okazję uczestniczyć w  licznych atrakcjach prezentujących 
dawne rzemiosło i  rękodzieło kaszubskie. Mogli nie tylko je podzi-
wiać, ale i spróbować własnych sił w kowalstwie, garncarstwie czy też 
przędzeniu. Na stoiskach można było zakupić dzieła współczesnych 
artystów ludowych: rzeźby pani Ireny Brzeskiej, lalki pani Alicji 
Steinka, poduszki i odzież dekorowaną motywami kaszubskimi, ha-
fty i wyroby z  rogu państwa Mirosławy i Jana Kazana. Dużą popu-
larnością cieszyło się także stoisko firmy NEWSDA, na którym moż-
na było zobaczyć prezentację pracy tapicera i  szwaczki. Panie szyły 
z dziećmi woreczki i poduszki, zaś tapicer wykonał dwa pufy.

Głównym punktem programu był pokaz walk i życia obozowego 
Słowian w  wykonaniu Pomorskiej Drużyny „Wilce”. Rekonstrukto-
rzy zaprezentowali szyk bojowy, uzbrojenie, walki oraz przygotowali 
mnóstwo konkursów dla dzieci i  dorosłych. Rekonstruktorki piekły 
podpłomyki, tkały i dziergały na drutach. 

Dnia 7 września 2017 roku w Muzeum Kaszubskim otwarto wy-
stawę pt.: „Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–
–1947”.
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Gośćmi honorowymi spotkania byli kombatanci: mjr Edmund 
Popieliński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Sto-
warzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
kpt. Wacław Butowski radiooperator w  czołgu 24. Pułku Ułanów 
10. Brygady Kawalerii Pancernej, kpt. Henryk Bajduszewski mecha-
nik czołówki naprawczej w Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych, 
obecnie Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i  Byłych Więźniów Politycznych 
i por. Czesław Chmara – żołnierz 25. Pomorskiego Batalionu Piecho-
ty 8. Brygady Piechoty.

Wystawę przygotowano we współpracy z  Muzeum Polskiego 
Czynu Zbrojnego w  Armiach Sprzymierzonych, które udostępniło 
część pamiątek wojskowych i osobistych po żołnierzach, m.in. 1. Dy-
wizji Pancernej oraz 2. Korpusu Polskiego. Pamiątki po żołnierzach 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – po swoich bliskich – przekaza-
li: Pani Danuta Rek, Pan Kazimierz Socha-Borzestowski, Pani Anita 
Maryńczak-Prądzyńska, Pani Iwona Pipka, Pan Marian Jeliński oraz 
Ryszard Mielewczyk. Na wystawie zaprezentowano między innymi 
odznaczenia, odznaki i oznaki, dokumenty, fotografie, umundurowa-
nie i wyposażenie, a także pamiątki osobiste związane z Kaszubami 
walczącymi w PSZnZ.

Na otwarciu wystawy obecna była młodzież z  Katolickiej Szko-
ły Podstawowej z Kartuz, młodzież z Zespołu Szkół z Kiełpina oraz 
licznie przybyli mieszkańcy Kartuz.

Rok 1872 zapoczątkował polskie osadnictwo w Nowej Zelandii. 
Było to osadnictwo z Prus, głównie z Kaszub i Kociewia. Z  tej oka-
zji m.in. powstała wystawa historyczna w  Muzeum Canterbury, na 
której zostały zaprezentowane także fotografie ze zbiorów Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach.

W dniu 20 października 2017 roku w  Muzeum  Kaszubskim 
w Kartuzach odbył się wernisaż prac malarskich artystki Stanisławy 
Neubauer pt. „Magia Kaszub”. Na wystawie można było podziwiać 
ponad 70 prac artystki.
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Wystawę uświetnił występ dwóch młodych dam Marty i Rozalii, 
które pod okiem Sebastiana Szumana dyrektora Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach 
zagrały koncert gitarowy.

Dnia 29 września 2017 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć 
w regionalnych obchodach Światowego Dnia Turystyki zorganizowa-
nych w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było przyznanie 
nagród i wyróżnień za zasługi dla rozwoju turystyki w regionie. 

Miło nam poinformować, że nagroda (dyplom) przyznana zosta-
ła także naszemu Muzeum.

W roku sprawozdawczym w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach 
zamontowano profesjonalny system sygnalizacji włamania i napadu 
wraz z  telewizją dozorową. Przedsięwzięcie kosztowało 246  tys.  zł. 
kwotę 100 tys. zł uzyskano z budżetu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Gmina Kartuzy przekazała na ten cel 90 tys. zł. 
Ponadto w roku sprawozdawczym zostało ocieplone poddasze w bu-
dynku głównym Muzeum.

Dnia 2 grudnia 2017 roku w Muzeum odbył się niezwykły wer-
nisaż pt. „Kaszubskie Ogrody i Farwë Kaszëb”. Przy kredce spotka-
li się: burmistrz z dyrektor muzeum, dzieci z dorosłymi, urzędnicy, 
dziennikarze, filmowcy, twórcy ludowi. Wspólnie z  autorką Małgo-
rzatą Walkosz-Lewandowską goście przybyli na wernisaż zaprojekto-
wali wielkoformatową kolorowankę.

Działalność wydawnicza

W roku sprawozdawczym został wydany drukiem pierwszy 
numer „Kartuskich Zeszytów Muzealnych”. Ponadto w  prasie i  na 
portalach internetowych ukazało się kilka artykułów muzealników. 
Opracowana i  wydana została także gra miejska pt. „Zakochaj się 
w  Kartuzach – stolicy Kaszub” oraz materiały promocyjne (ulotki, 
katalogi wystaw itp.).

http://magazynkaszuby.pl/tag/dzieci/
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Działalność edukacyjna

Podczas tegorocznych ferii zimowych Muzeum przygotowało 
specjalne, bezpłatne zajęcia dla dzieci. Pierwszego dnia młodzi go-
ście przenieśli się w  czasie do wczesnośredniowiecznego warsztatu 
bursztynnika. Usłyszeli opowieść Magdaleny Basińskiej o  dawnych 
sposobach obróbki jantaru, a także o roli, jaką ten surowiec odgrywa 
na Pomorzu od najdawniejszych czasów do dziś. Niemniejszą atrak-
cją okazało się wykonywanie latawców. Animatorka – pani Kamila 
Szelągowicz – przekazała wiedzę o tym, jak od podstaw wykonać la-
tającą zabawkę. Tuż przed Dniem Babci uczestnicy próbowali swo-
ich sił w tkaniu na krośnie. Drugi tydzień ferii rozpoczęły warsztaty 
tworzenia kaszubskiej sztuki użytkowej – płócienne torby ozdabiano 
kolorowymi farbami. Inspiracją było kaszubskie wzornictwo.

W roku sprawozdawczym Muzeum ogłosiło konkurs pt. „Zabyt-
ki Kaszub w miniaturze”. Dnia 10 lutego w siedzibie placówki odbyło 
się uroczyste spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu 
na najpiękniejszą makietę przedstawiającą architektoniczne dziedzic-
two Kaszub. Dzięki inicjatywie Muzeum i Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kartuzach młodzież miała okazję wykazać się umiejętnościami pla-
stycznymi i uwiecznić jeden z kaszubskich zabytków nieruchomych.

Nagrody, które wręczali Pan Burmistrz Mieczysław Grzegorz Go-
łuński i  jego zastępca Pani Sylwia Biankowska, otrzymali nie tylko 
oficjalnie wyróżnieni, ale wszyscy uczestnicy konkursu.

Dnia 7 kwietnia 2017 roku w  Muzeum Kaszubskim w  Kar-
tuzach odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy o  Franciszku Trede-
rze – patronie Muzeum Kaszubskiego pod auspicjami Burmistrza 
Kartuz. Organizatorami konkursu było Muzeum Kaszubskie wraz 
z  Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F.  Brzeziń-
skiego w Kartuzach. Konkurs był skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych Gminy Kartuzy. Do konkursu przystąpiło osiem szkół. 
Frekwencja była stuprocentowa. Celem konkursu było przybliżenie 
uczniom postaci Franciszka Tredera.
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W 2017 roku Muzeum przystąpiło do akcji „Weekend za pół ce-
ny”. Dodatkową atrakcją dla gości przybyłych w tych dniach do Mu-
zeum były warsztaty wykonywania palm wielkanocnych.

W Muzeum odbywały się cykliczne prezentacje Teatru Rzeźby 
Ireny Brzeskiej – artystki ludowej. Poza tym przygotowano kilkadzie-
siąt zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykonywania zabawek 
z  filcu, zdobienie pisanek, malowanie na szkle, zajęcia z  kaligrafii 
oraz bursztynowe ciekawostki. Pracownicy, poza prowadzeniem za-
jęć edukacyjnych, opowiadali kilku tysiącom osób z kraju i zagranicy 
o kulturze, zwyczajach i historii Kaszub. Odwiedzili nas goście z Nie-
miec, Czech, Słowacji, Rosji, Francji, Chin, Austrii, Nowej Zelandii, 
Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 

W 2017 roku, roku jubileuszu 70-lecia działalności Muzeum, 
placówka otrzymała nagrodę Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” – 
nagroda specjalna została przyznana w  podziękowaniu za pracę na 
rzecz zachowania i upowszechniania tradycji kaszubskiej kultury po-
przez prezentację dorobku naszych przodków a także promocję gmi-
ny Kartuzy podczas organizowanych na terenie placówki imprez.
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M a r i a  Wa n k e

SPRAWOZDANIE 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 

MUZEUM KASZUBSKIEGO 
IM. FRANCISZKA BRZEZIŃSKIEGO 

W  KARTUZACH 
ZA LATA 2015–2017

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F.  Brzeziń-
skiego jest spadkobiercą tradycji powojennego Towarzystwa Miło-
śników Muzeum Kaszubskiego im. A.  Majkowskiego utworzonego 
w roku 1945, którego pierwszym prezesem był dr Andrzej Bukowski.

W 1951 roku towarzystwo zostało zlikwidowane (T. Bolduan, 
Nie dali się złamać) zaś skuteczną próbę reaktywacji podjął Norbert 
Maczulis w roku 1992.

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności Muzeum Ka-
szubskiego w  Kartuzach i  popularyzacja kultury materialnej i  nie-
materialnej Kaszubów. W  1992 roku powołano Radę Towarzystwa, 
której przewodniczącym został lekarz weterynarii Jerzy Kotowski, 
zaś sekretarzem Aleksandra Lewicz, wieloletnia dyrektor Zespo-
łu Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących w  Kartuzach. Niestety 
Jerzy Kotowski ze względów osobistych zrezygnował z  pełnienia 
funkcji przewodniczącego na kolejną kadencję. W grudniu 1998 roku 
Walne Zgromadzenie wybrało na tę funkcję Alinę Hiler (przewodni-
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cząca w  latach 1999–2004). Kolejnym prezesem – do 2012 roku – 
był śp.  Jan Kiedrowski, zaś od 2013  r. Towarzystwu przewodniczy 
Ryszard Mielewczyk.

Od 2015 roku Towarzystwo poza statutową działalnością podej-
muje różne inicjatywy kulturalne. Sukcesem okazał się projekt ma-
jący na celu odtworzenie rzemiosła Kaszub. W  ramach tego przed-
sięwzięcia (od 11 do 25 czerwca) odbyło się kilkanaście spotkań 
z twórcami ludowymi: Mirosławą Kazana (haft), Janem Kazana (ro-
garstwo), Zbigniewem Stankowskim (plecionkarstwo, rzeźba) Bożeną 
Kupper-Krzyżanowską (malowanie na szkle), Alicją Steinka (lalkar-
stwo) i  Elżbietą Reglińską-Grądkiewicz (przędzalnictwo, tkactwo). 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Powiatu Kartuskiego.

Wspaniała współpraca z  Powiatem przełożyła się na realizację 
kolejnego przedsięwzięcia. W 2016 r. powstał projekt „Zaczarowany 
świat dziecka”, którego głównym celem było odtworzenie dawnych 
gier, zabawek kaszubskich wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zajęć poznali dawne zabawy dziecięce, dziecięcy świat 
z przełomu XIX i XX wieku, sposób spędzania czasu wolnego od pra-
cy i  nauki. Na warsztatach twórcy ludowi wraz z  uczestnikami wy-
konywali bąki, szmaciane lalki, zabawki z włóczki, miotły czarownic 
(pod okiem Zbigniewa Stankowskiego). Wspaniałe opowieści Janu-
sza Mamelskiego, wprowadzające dzieci w  dawny świat mitów i  le-
gend kaszubskich, rozbudziły ich wyobraźnię. Test miotły okazał się 
fenomenalną zabawą. Rzeźbiarka Irena Brzeska prezentowała zabaw-
ki wyrzeźbione przez siebie oraz opowiadała o swoich inspiracjach.

Efektem końcowym projektu było otwarcie wystawy i  wydanie 
publikacji autorstwa Barbary Kąkol „Zaczarowany świat dziecka. 
Gry i zabawy kaszubskie”. 

W 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego 
przy współpracy Muzeum Kaszubskiego odtworzyło zwyczaj ścinania 
kani. Zadanie polegało na odtworzeniu starego sobótkowego obrzę-
du ścinania ptaka – kani. Na Kaszubach zwyczaj ten, o  charakterze 
widowiska, był bardzo znany i powszechnie praktykowany na prze-
łomie XIX i  XX w., głównie na północy regionu. Jego tradycja się-
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ga połowy XIX stulecia, a dzięki grupie badaczy i  folklorystów ożyła 
w latach 30. obecnego wieku i trwa gdzieniegdzie do dzisiaj. Treścią 
tego dramatycznego widowiska jest oskarżenie i  publiczna egzeku-
cja drapieżnego ptaka – kani (lub symbolicznie: gołębia, kury, wro-
ny, imitacji ptaka z  gliny itp.), będącej uosobieniem wszelkiego zła, 
nieszczęść, złych uroków, niepożądanej suszy lub deszczu i wszelkich 
innych plag dotykających społeczność wiejską. Prawdziwa kania, dra-
pieżny ptak lub jego wyobrażenie, po schwytaniu była obnoszona 
w procesji po wsi, oskarżona, i ostatecznie publicznie ścięta i pogrze-
bana, by wraz z  jej egzekucją, według ludowych wierzeń, było lepiej. 
Od połowy XIX w. w relacjach badaczy Ścinanie Kani wiąże się m.in. 
z  obchodami świętojańskimi a  także Zielonymi Świątkami i  Bożym 
Ciałem.

Pierwszym zadaniem projektu był zakup tkaniny i  wykonanie 
strojów dla występujących postaci w  widowisku. Poza tym odbyły 
się warsztaty, na których przygotowano ptaka – kanię – oraz klekot-
ki (Zbigniew Stankowski). W  role odgrywanych postaci wcieliła się 
młodzież z Zespołu Szkół w Kiełpinie. Firma Newsda zaś wykonała 
i sprezentowała 50 klekotek, które otrzymali wszyscy goście przybyli 
do Muzeum.

Poza tymi działaniami Towarzystwo wraz z  Muzeum wydało 
pierwszy numer rocznika „Kartuskie Zeszyty Muzealne”. 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w  2017 roku 
zajmowało się ponadto przygotowaniami do obchodów 70-lecia Mu-
zeum Kaszubskiego.

Przewodniczący Towarzystwa Ryszard Mielewczyk oraz Barbra 
Kąkol byli inicjatorami powstania filmu o założycielu Muzeum Fran-
ciszku Trederze, pt. „Pamiętnik kaszubskiego Fausta” w  reżyserii 
Andrzeja Dudzińskiego. Pan Ryszard udostępnił na potrzeby filmu 
swoje fotografie oraz podjął działania poprawy jakości archiwalnych 
zdjęć. Nadmienić należy, że Pan Ryszard Mielewczyk otrzymał na-
grodę Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra” (2016) za zasługi i wybit-
ne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy.



[138]

Widok na Kartuzy z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Fotografia ze zbiorów ?????. Fot. ?????

2. Brygada Pancerna, w której służył Klemens Wittka.
Fotografia ze zbiorów ?????. Fot. ?????



[139]

Widokówka ukazująca rynek w Kartuzach. W tle widoczna synagoga.
Fotoreprodukcja R. Mielewczyk

Deptak w Kartuzach w okresie okupacji.
Fotografia ze zbiorów ?????. Fot. ?????



[140]

Kartuzy w 1942 roku.
Fotografia ze zbiorów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

Augustyn Wandtke z córką Anną (druga od lewej) 
oraz synową Elżbietą (z domu Selman). Kobieta po lewej nieznana. 

Kartuzy, ul. 3 Maja, 1933. Fotografia ze zbiorów Anity Maryńczak-Prądzyńskiej
[czy chodzi o ulicę 3 Maja czy o dzień zrobienia zdjęcia 3 maja 1933 r. – taka wątpliwość???]



[141]

Ślub Wiktora Wandtke z Gertrudą, z domu Kolka z Kartuz, 
prawdopodobnie lata 1925–1926. 

Z lewej stoi płk Antoni Wandtke, za nim kpt. Jan Wandtke z żoną Melanią. 
Obok pary młodej z lewej strony Agata Wandtke, 

drugi z prawej od Wiktora Augustyn Wandtke.
Fotografia ze zbiorów Anity Maryńczak-Prądzyńskiej
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Norbert Borzestowski.
Fotografia ze zbiorów Kazimierza Sochy-Borzestowskiego



[143]

Bernard Dziewiątkowski z Kartuz 
w czasie służby w 2. Korpusie Polskim w Afryce.

Fotografia ze zbiorów ?????



[144]

Bernard Dziewiątkowski z kolegami z 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.
Fotografia ze zbiorów ?????

Bernard Dziewiątkowski, żołnierz 2. Korpusu Polskiego.
Fotografia ze zbiorów ?????



[145]

Norbert Borzestowski.
Fotografia ze zbiorów Kazimierza Sochy-Borzestowskiego

Podpis ?????



[146]

Norbert Borzestowski.
Fotografia ze zbiorów Kazimierza Sochy-Borzestowskiego

Augustyn Lemańczyk.
Fotografia ze zbiorów 

Teresy i Jana Wasilewskich



[147]

Alojzy Stoltmann, Anglia 1946.
Fotografia ze zbiorów Danuty Rek



[148]

Józef Kwidziński, żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Fotografia ze strony www.defence24.pl

Klemens Wittka, 
żołnierz 2. Brygady Pancernej.
Fotografia ze zbiorów Ireny Szlicht



[149]

Lech Bądkowski, cichociemny.
Fotografia ze zbiorów Sławiny Kosmulskiej

Jan Pipka, 
żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Fotografia ze zbiorów Iwony Pipka



[150]

2. Korpus Polski, jeep kompanii sanitarnej.
Fotografia ze zbiorów Adriana Spyry

1. Dywizja Pancerna, żołnierze na tle czołgu Cromwell.
Fotografia ze zbiorów Adriana Spyry



[151]

Legitymacja Jana Pipki.
Ze zbiorów Iwony Pipka



[152]

Norbert Borzestowski.
Fotografia ze zbiorów Kazimierza Sochy-Borzestowskiego



[153]

Breda (Holandia), 11 listopada 1944 roku. Defilada żołnierzy 1. Dywizji Pancernej.
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

2. Brygada Pancerna.
Fotografia ze zbiorów Ireny Szlicht



[154]

Dnia 7 września 2017 roku 
w Muzeum Kaszubskim otwarto wystawę pt.: 

„Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Gośćmi honorowymi spotkania byli kombatanci: mjr Edmund Popieliński 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kom-
batantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kpt. Wacław Butowski 
radiooperator w czołgu 24. Pułku Ułanów 10. Brygady Kawalerii Pancer-
nej, kpt. Henryk Bajduszewski mechanik czołówki naprawczej w Centrum 
Wyszkolenia Wojsk Pancernych, obecnie prezes Pomorskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych i por. Czesław Chmara – żołnierz 25. Pomorskiego 

Batalionu Piechoty 8. Brygady Piechoty.
Fot. Janusz Palanowski



[155]

Adrian Spyra, 
dyrektor Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego 

w Armiach Sprzymierzonych.
Fot. Janusz Palanowski



[156]

Członkinie Stowarzyszenia Kręgu Arasmusa 
w towarzystwie kombatantów na wernisażu wystawy 

„Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.
Fot. Janusz Palanowski



[157]

Wernisaż wystawy 
„Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Fot. Janusz Palanowski

Wernisaż wystawy 
„Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Fot. Janusz Palanowski



[158]

Kopia pisma Ambasady Królestwa Niderlandów 
informującego o przyznaniu Janowi Pipce medalu 

„Dziękujemy Wyzwolicielom z roku 1945”.
Ze zbiorów ?????. Fot. ?????



[159]

Wileński Batalion Strzelcow „zbików” – legitymacja uprawniająca do noszenia  
brytyjskiej Gwiazdy za wojnę 1939–1945 oraz Gwiazdy Itali.

Ze zbiorów ?????. Fot. ?????

Fragment wystawy 
pt. „Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Ze zbiorów ?????. Fot. Janusz Palanowski



[160]

Fragment wystawy 
pt. „Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Fot. Janusz Palanowski

Fragment wystawy 
pt. „Kaszubi w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1947”.

Fot. Janusz Palanowski



[161]

Kopia poświadczenia obywatelstwa Aleksandra Konkola 
więźnia obozu koncentracyjnego Stutthof.

Ze zbiorów Archiwum Muzeum Kaszubskiego



[162]

Maria Szymichowska.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[163]

Gala wręczenia nagrody Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra”.
Fot. ?????

Nagroda specjalna została przyznana Muzeum w podziękowaniu za pracę na rzecz za-
chowania i upowszechniania tradycji kaszubskiej kultury poprzez prezentację dorob-
ku naszych przodków oraz promocję gminy Kartuzy podczas imprez organizowanych 

na terenie placówki.

Goście na uroczystości jubileuszowej 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[164]

Mieczysław Grzegorz Gołuński 
burmistrz Kartuz wraz z Sylwią Biankowską zastępcą burmistrza 

składają życzenia z okazji jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[165]

Uroczystość jubileuszowa 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu Mieczysław Grzegorz Gołuński burmistrz Kartuz, 

Sylwia Biankowska zastępca burmistrza i Barbara Kąkol dyrektor Muzeum.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[166]

Wicestarosta Bogdan Łapa i radny powiatu Mirosław Szutenberg 
składają gratulacje z okazji jubileuszu Muzeum.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[167]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu Piotr Karczewski radny Sejmiku Województwa Pomorskiego 

i Barbara Kąkol dyrektor Muzeum.
Fot. Ryszard Mielewczyk

Radni Gminy Kartuzy 
składają życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[168]

Tomasz Fopke dyrektor MPiMK wraz z Benitą Grzenkowicz-Ropela – 70 lat 
– proszę uzupełnić podpis

Mirosław Kuklik dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej 
składa gratulacje na ręce Barbary Kąkol z okazji jubileuszu 

70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[169]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu Marian Hirsz i Barbara Kąkol.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego.  
Na zdjęciu: od prawej Wójt Gminy Somonino Marian Kryszewski, 

Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza, Wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[170]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu dyrektorzy szkół z terenu gminy i powiatu kartuskiego.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu Cezary Szostak i Barbara Kąkol dyrektor Muzeum prezentująca dar 

– replikę odznaki pamiątkowej żołnierskiej 2. Batalionu Strzelców, 
odtworzonej dzięki staraniom SGO „Pomorze”.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[171]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego.
Na zdjęciu długoletni przewodniczący Rady Muzeum Edmund Lewańczyk z małżonką.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, 
życzenia składa prof. Edmund Wittbrodt prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[172]

Występ kaszubskiej wokalistki Damroki 
podczas jubileuszu 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[173]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego, 
występ Regionalnego Zespołu Dziecięcego „Słunôszka” 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego, 
życzenia składa Aleksandra Maciborska-Pytka dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[174]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 
Na zdjęciu prof. Edmund Wittbrodt, 

Damroka Kwidzińska i Jerzy Grzegorzewski Wójt Gminy Chmielno.
Fot. Ryszard Mielewczyk

Kartuska „Noc Muzeów” 2017.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[175]

Spektakl Remus w wykonaniu Teatru Snów podczas Kartuskiej „Nocy Muzeów” 
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach w 2017 roku.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Teatr Snów podczas „Nocy Muzeów” w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach w roku 2017.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[176]

Dnia 9 czerwca 2017 r. w ogrodzie Muzeum Kaszubskiego zakopano „Wehikuł czasu”.
Organizatorem wydarzenia był Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki 

oraz Muzeum Kaszubskie a pomysłodawcą Pan Piotr Smoliński. 
„Wehikuł czasu” ma zostać odkopany za 100 lat – dokładnie 9 czerwca 2117 roku.

Fot. Ryszard Mielewczyk

„Wehikuł czasu”. Na zdjęciu Piotr Smoliński (z łopatą), inicjator wydarzenia.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[177]

Widowisko obrzędowe „Ścinanie kani” w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach 
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół z Kiełpina, 2017.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Widowisko obrzędowe „Ścinanie kani”.
Fot. Ryszard Mielewczyk



[178]

Widowisko obrzędowe „Ścinanie kani” w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach.
Na zdjęciu pierwszy z prawej Zbigniew Stankowski rzeźbiarz i plecionkarz.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Widowisko obrzędowe „Ścinanie kani”. 
Na zdjęciu członkowie Towarzystwa Miłośników Kartuz.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[179]

III Festiwal Nalewki Kaszubskiej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. 
Na zdjęciu laureaci konkursu na najciekawszą formę prezentacji nalewki 

w towarzystwie Piotra Karczewskiego radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego 
i Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego Burmistrza Kartuz.

Fot. Ryszard Mielewczyk

III etnoprezentacja Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach 
wraz z pokazem rzemiosła kaszubskiego.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[180]

Pomorska Drużyna „Wilce” na III etnoprezentacji 
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach.

Fot. Ryszard Mielewczyk

Teatr Rzeźby Ireny Brzeskiej w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach.
Fot. ?????



[181]

Światowy Dzień Turystyki, podczas którego Muzeum Kaszubskie 
otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Na zdjęciu od prawej Wojciech Okroj dyrektor Wydziału Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Barbara Kąkol dyrektor Muzeum 

i Marian Kowalewski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie.
Fot. Dariusz Tryzna

Wernisaż wystawy prac malarskich Stanisławy Neubauer pt. „Magia Kaszub” 
w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach w 2017 roku.

Fot. Ryszard Mielewczyk



[182]

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego, 
występ Regionalnego Zespołu Dziecięcego „Słunôszka” 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.
Fot. Ryszard Mielewczyk

Jubileusz 70-lecia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Na zdjęciu Ryszard Mielewczyk 

przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Fot. ?????


